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ABSTRAKT 

 Problematika ovzduší v Ostravë je vnímána velmi emotivnë veřejností a médii. 

Je skutečností, že kvalita ovzduší na mnoha místech ostravska je nevyhovující, dlouhodobý trend 

však jednoznačnë vykazuje zlepšení. Zatímco průmërná koncentrace PM10 je na úrovni platného 

limitu, koncentrace benzo(a)pyrenu je stále až 10 x vyšší než platný limit. Technologicky se daří na 

všech průmyslových zdrojích snižovat emise tuhých látek, což se pozitivnë odráží i na imisních 

koncentracích PM10.  Tyto výrazné zmëny PM10 neodpovídají trvajícím vysokým koncentracím 

benzo(a)pyrenu a ostatních PAU ve volném ovzduší. Přestože jsou PAU na pevné částice z velké 

části vázány, mechanismus jejich vzniku je evidentnë velmi komplikovaný a koncentrace ovlivpují 

všechny typy zdrojů včetnë transmisí a významnou roli hraje rovnëž meteorologie. Studované 

souvislosti prokazují původ "ostravských" PAU z dopravy, lokálních topenišť. Prokazatelnë bylo 

doloženo spalování plastů. Energetické zdroje a hutní průmysl ovlivpují své bezprostřední okolí, ale 

na základë diagnostických pomërů lze doložit, že identifikované PAU jsou různorodou smësí 

a nemají pouze jednoho původce. Výši koncentrace PAU pak ovlivpuje teplota a rychlost proudëní 

vëtrů. PM10 i PAU mají sezónní charakter, tj. v zimë jsou koncentrace vyšší, u PAU, zejména 

benzo(a)pyrenu je však tento rozdíl daleko výraznëjší.  Práce prokázala, že prosté snižování emisí 

tuhých látek u energetických, ale i jiných průmyslových zdrojů nepovede k adekvátnímu snížení 

PAU, resp. benzo(a)pyrenu. Podle výsledků z ostravských mëřících stanic je nutné zamëřit aktivity  

zejména na topné období roku, kdy vysoké emise PM10 a PAU v kombinaci se špatnými 

rozptylovými podmínkami způsobují vleklé smogové situace. Je potřeba najít taková opatření, 

které budou efektivní a ekonomicky únosné. Opatření realizovaná pouze na  energetických 

a průmyslových zdrojích jsou finančnë náročné, s nejasnou efektivitou ke zlepšení  celkové imisní 

situace.  
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ABSTRACT 

            The issue of air quality in Ostrava is perceived very emotionally both by public and media. It 

is a fact that air quality in many places of Ostrava region is unsatisfactory, long-term trend, 

however, clearly shows improvement. While the average PM10 concentration is at the level of the 

current limit, the concentration of benzo(a)pyrene is still up to 10 times higher than the current 

limit. On all industrial sources it was technologically successful to reduce emissions of solids, which 

reflects positively on ambient concentrations of PM10.  These significant changes in PM10 do not 

match lasting high concentrations of benzo(a)pyrene and other PAHs in ambient air. Although the 

PAHs are largely bound to solids, the mechanism of their formation is clearly very complicated and 

concentrations affect all types of sources including transmissions, and also plays an important role 

in meteorology. Studied context provided the origin of “Ostrava’s" PAHs from transport and local 

heating. Burning of plastic was proven and documented. Energy resources and metallurgical 

industries influence their immediate surroundings, but on the basis of diagnostic ratios it can be 

demonstrated that the identified PAHs are a diverse mix of not only one originator. Higher 

concentrations of PAHs are in turn affected by the temperature and winds circulation. PM10 and 

PAHs are of a seasonal nature, ie. in winter the concentrations are higher, at PAH, especially at 

benzo(a)pyrene, however, is this difference much more distinctive.  The work has shown that 

simply reducing emissions of solids for energy, but also other industrial sources will lead to a 

corresponding reduction in PAHs, or in other words benzo(a)pyrene. According to the results of 

Ostrava measuring stations, it is necessary to focus the activities especially on the heating season 

of the year when high emissions of PM10 and PAHs in combination with poor dispersion conditions 

cause lingering smog situation. We need to find these measures that would be effective and 

economically viable. Measures implemented only on the energy and industrial sources are 

expensive, with unclear efficiency in improving the overall air pollution situation. 
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a prof. Ing. Helenë Raclavské Ph.D., za konzultace a cenné rady při sepisování práce . Tato práce 
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1. Úvoda cíle dizertační práce 

Ovzduší v regionu 

 

Ovzduší v ve „Slezském“ regionu je dlouhodobë považováno za nejhorší v ČR. Nejzávažnëjší 

škodlivinou jsou suspendované částice a látky na në vázané. Ostravsko bylo v roce 2010 jedinou 

lokalitou v ČR, kde byly překračovány limity pro tëžké kovy, zejména arsen, ale i mangan. 

V současnosti se vyskytují ojedinëlé vysoké koncentrace např. niklu, což souvisí pravdëpodobnë 

s technologiemi. Přestože koncentrace „tuhého aerosolu “ v ovzduší klesla od 70. let více než 

trojnásobnë, je současná úrovep průmërné roční koncentrace PM10 blízko platného limitu 

40 µg/m3 a v rámci území mësta má pomërnë značný rozptyl. Horší situace je u benzo(a)pyrenu, 

kde koncentrace dosahuje až 10 ti násobku ročního limitu. Kromë historicky existujících 

průmyslových a energetických zdrojů, je území zatížené lokálními topeništi v typické slezské 

výstavbë, hustou dopravní infrastrukturou s nedostatkem obchvatů a výraznë složitëjší situací 

v polské části Slezska. Zvláštní, velmi významnou roli hraje meteorologie a orografie terénu. 

Moravská brána má tvar trychtýře s horami po obou stranách. Proudëní vëtrů má svou logiku 

s ohledem na terén a není vzácností až 25% dnů s proudëním vëtru pod 0,5 m/sec. Tím vznikají 

ideální podmínky pro vleklé smogové situace. 

 

To je základním důvodem, proč se v práci zamëřuji na suspendované částice PM10 a polycyklické 

aromatické uhlovodíky PAU, zejména benzo(a)pyren. Uvedené látky představují vysoké zdravotní 

riziko, jejich eliminace s ovzduší, podle výstupů monitoringů, není dostatečnë řešena, a proto je 

nutné, vënovat se úpravë konstrukcí spalovacích zařízení a vytipovat vhodná paliva pro využívání 

v budoucnu. 

 

Byla možnost otestovat vzájemné vazby nejzávažnëjších škodlivin v ostravském ovzduší mezi 

sebou a ve vazbë na možné zdroje původu, zejména na energetické zdroje. Současné technologie 

použité na odstrapování TZL vedou ke snížení emisí PM10, ale zvyšuje se podíl PM2.5 a PM1 

v respirabilním prachu. 

 

Dlouhodobë existuje výrazný nesoulad mezi snižováním emisí průmyslových zdrojů a stavem 

znečištëní venkovního ovzduší benzo(a)pyrenem a ostatními PAU. Při hodnocení bude provedena 

identifikace zdrojů na základë diagnostických pomërů organických látek v odebraných vzorcích 

emisí a imisí. 

 

Teoretickým předpokladem při snižování emisí je, že společnë s tuhými znečišťujícími látkami (TZL) 

klesne koncentrace suspendovaných částic a zárovep tím i látek v nich vázaných, zejména PAU.  

1.1. Cíle dizertační práce 

1. Otestovat vzájemné vazby nejzávažnëjších škodlivin v ostravském ovzduší mezi sebou a ve 

vazbë na možné zdroje původu, zejména na energetické zdroje.  

2. Provëřit vlastnosti respirabilního prachu ve vazbë na odstrapování TZL (vedoucí ke snížení 

emisí PM10, a zvýšení podílu PM2.5 a PM1). 
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3. Návrh možných vazeb mezi snižováním emisí průmyslových zdrojů a stavem znečištëní 

venkovního ovzduší benzo(a)pyrenem a ostatními PAU.  

4. Identifikace zdrojů na základë diagnostických pomërů organických látek v odebraných 

vzorcích emisí a imisí, s ohledem na koncentraci suspendovaných částic a zárovep tím 

i látek v nich vázaných, zejména PAU. 

 

Řešení dizertační práce mohou být významným podkladem pro rozhodování MŽP, krajů popř. 

energetických společností, které budou případnou zmënu přístupů k minimalizaci emisních 

a imisních zdrojů iniciovat a realizovat. 

1.2. Metodika práce 

Předkladatel práce pracoval jako vedoucí Oddëlení ovzduší na Zdravotním ústavu v Ostravë 
a problematice se vënoval od roku 1994 do roku 2013. Pro provádëný monitoring byl odpovëdným 
řešitelem a zárovep technickým řešitelem projektů v OP ŽP pro ČR a Česko polskouspolupráci. Byl 
přímo odpovëdný za kontrolu a správnost dat o ovzduší a provádël odborné interpretace. 
Předkládané výsledky a hodnocení jsou původní data zpracované řešitelem práce.  

Pro řešení práce byla použita data Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravë se souhlasem ředitele 
instituce a se souhlasem primátora Ostravy, jako plátce mëření. Dále veřejnë dostupná, případnë 
koupená data ČHMÚ prostřednictvím VŠB TU Ostrava. V práci jsou citovány studie provádëné za 
úplatu pro mësto Ostrava, na kterých se předkladatel účastnil jako řešitel. Studie jsou volnë 
k dispozici na stránkách mësta, vstupní data byla použita se souhlasem kanceláře primátora 
Ostravy jako statutárního zástupce majitele. 

V rámci předkládaného řešení jsou použity osobní výstupy z materiálů vytvářených řešitelem od 
roku 1994, kdy se problematikou ovzduší začal na OHS v Karviné zabývat.  

Všechny uvedené zdroje byly podkladem pro rešeršní teoretickou část. Ta vznikala na základë 
dlouhodobé spolupráce řešitele se SZÚ Praha, KHS Ostrava, E-Expert Ostrava, CDV Brno, KÚ MSK a 
 alších. V práci byly použity veřejné zdroje z internetu, zejména Evropské agentury pro životní 
prostředí, WHO a MŽP. Nëkteré části vznikaly soubëžnë při tvorbë Kompendia k ovzduší 
(MŽP 2013), na kterém se řešitel autorsky podílel. 

Imisní data pro použitou databázi pocházejí z mëřících stanic ZÚ Ostrava a jsou doplnëny o veřejnë 
dostupná data ČHMÚ.  

Emisní data pocházejí z dostupné databáze REZZO, ze situačních zpráv KÚ MSK a projektu Posílení 
kapacity prioritní osy 2, kde byl předkladatel spoluřešitelem. Použité emisní bilance zpracovává 
ČHMÚ (REZZO).  

V praktické části byla data setřídëna,  kontrolována v prostředí MS Office Excel a zpracována 
v programech Statistica, StatPlus, OriginPro 8.5, SAS Enterprise Guide 5.1, NCSS 2007 a IBM SPSS 
Statistics 20. 

Statistické hodnocení bylo provedeno v nëkolika krocích: 

- základní průzkumová analýza dat (EDA) 

- výpočet korelačních koeficientů 

- tvorba box plotů 

- ANOVa 

- výpočet pomërů PAU pro diagnostiku 
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Překladatel práce na základë vstupní datové základny a dostupných informací provedl ovëření 

vzájemných souvislostí mezi namëřenými parametry, jejich vzájemné pomëry a souvislost 

s existujícími zdroji. Metodika posouzení diagnostických pomërů látek (zejména PAU) ve vztahu 

k distribuci namëřených dat, byla průbëžnë konzultována s vedoucím práce. Vzhledem k obsáhlosti 

vstupních dat je součástí práce velké množství statistických údajů a grafických příloh. Kombinace 

více postupů tj. statistika, rešeršní podklady, ovëření u reálných vzorků z velkých energetických 

zdrojů a konkrétnë z elektrárny Třebovice , byly použity pro eliminaci nejistot při interpretacích. 

Předkladatel se podílel na získávání tëchto dat a jejich zpracování. 

2. Teoretická část 

2.1. Polétavý prach a význam jeho sledování 

Problematika znečištëného ovzduší v ČR se dostává na první příčky ve vnímání obyvatelstva. 
Příčinou je intenzivnëjší mediální vnímání problematiky, ale rovnëž posun obyvatelstva ke 
zdravému životnímu stylu. Ostrava a Moravskoslezský kraj patří dlouhodobë k nejhorším regionům 
v rámci Evropy. Nejzávažnëjší škodlivinou jsou suspendované částice (prašný aerosol/polétavý 
prach) a látky v nëm vázané zejména benzo(a)pyren. Příčiny této situace jsou komplikované 
a zdravotní důsledky rovnëž (Šrám, 2010).  

Suspendovanými částicemi, resp. prašným aerosolem,rozumíme smës pevných a kapalných 
částeček, které díky své velikosti resp. hmotnosti obtížnë sedimentují a zůstávají dlouho ve stavu 
vznosu – jsou suspendovány. Gravitace na në působí podle hmotnosti velmi pozvolna (Holoubek, 
2005). 

 

Podle mechanismu vzniku se tuhé částice dëlína: 

 prach -  vznikající drcením pevných hmot (částice 1 - 100 um) 

 kouř – spalování organických látek (částice 0,01 - 0,5 um) 

 dým – vzniká oxidací anorganických látek (částice 0,1 - 1 um) 
 

Součástí aerosolu je i bioaerosol, což jsou pyly, spory plísní a mikroorganismy. Pod pojmem prašný 
aerosol se rozumí všechny tuhé aerosoly.  

Prach je polydisperzní tuhý aerosol, který vzniká při různých procesech zpracování pevných 
materiálů, například  drcením, mletím, ale i přírodní činností ze zemského povrchu, 
sopečnoučinností atd.  

Velikost částic v tomto aerosolu je 1 až 100 µm, částice vëtší než 50 µm jsou označovány jako 
hrubý prach a v prostředí při bëžných podmínkách rychle sedimentují. 

Částečky prašného aerosolu se dëlí pro účely posouzení zdraví podle velikosti částice na PM10 až 
PM1. Částice vëtší než PM10 tj. 10 µm se zachytí již v nose a nedostanou se hloubëji do dýchacích 
cest. Dříve se tato skupina částic označovalaTSP (Total solid particulate)  nebo SPM (Solid 
Particulate Matter).  
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Rychlost sedimentace částic souvisí s jejich velikostí, uvádí je tabulka 1. 

Tab.1: Rychlost sedimentace prachových částic (Chloupek a Suchý, 2008) 
označení částice průměr částice v µm sedimentace v cm.s-1 

hrubá 50 - 500 15 - 300 

střední 10 - 50 0,6 - 15 

jemná 0,5 - 10 0,02 - 0,6 

velmi jemná 0,1 - 0,5 0,0002 - 0,02 

 

Prašný spad je definován v Nařízení vlády č.350/2002 Sb. a jeho stanovení se provádëlo v souladu 
s legislativou do roku 2005. Částice, které sedimentují se podle metodiky zachycují na ploše sbërné 
nádoby 30 dní a po gravimetrickém stanovení se označují jako prašný spad v mg/m2 za 30 dní. 
Jedná se zejména o  částice vëtší než 100 µm.  

Dëlení frakcí prachu pro hodnocení zdravotních účinků (ČSN ISO 7708): 

Vdechovatelná (inhalable) frakce - hmotnostní frakce polétavého prachu, která je vdechnuta 
nosem a ústy.  

Thorakální (thoracic) frakce - hmotnostní frakce vdechovaných částic pronikajících za hrtan. 

Respirabilní (respirable) frakce - hmotnostní frakce vdechovaných částic, které pronikají do 
dýchacích cest, kde není řasinkový epitel. 

Částice menší než 1 μm jsou z velké části opët strhávány vydechovaným vzduchem a dostávají 
se ven z organismu. Je to dáno rychlostí proudëní vzduchu v jednotlivých částech dýchacího ústrojí 
a specifickou hmotností částic. 

 
Obr.1: Vdechovatelná, thorakální a respirabilní frakce jako procenta z pol. prachu (ČSN ISO 7708) 

2.2. Polétavý prach a TZL 

Tuhé znečišťující látky (TZL)  

Tuhými znečišťujícími látkami jsou nazývány částice různých velikostí, tvaru, původu, složení 

a struktury, které jsou za teploty a tlaku v komínë, výduchu, výpusti nebo při mëření emisí 

přítomny v odpadním plynu v pevném skupenství a jsou jím unášeny. Tuhé znečišťující látky 

mohou vznikat jak přírodní, tak lidskou činností. 
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Suspendované částice 

Terminologie (prašný aerosol, polétavý prach) se v uplynulých letech různë mënila, ale významovë 

se jedná se o názvy pro různorodou smës organických a anorganických částic různého skupenství, 

velikosti, složení a původu. Mimo chemických látek (kovy, organické látky, soli) zahrnují částice 

i bioaerosoly (bakterie, spory plísní, viry, pylová zrna) a látky zachycené na povrchu tëchto částic. 

Smës prachu ve vzduchu je nazývána aerosol. 

Suspendovanými částicemi PM10jsou částice, které projdou velikostnë-selektivním vstupním 

filtrem, který dokáže odloučit 50% částic s aerodynamickým průmërem 10 μm. Obdobnë je tomu 

pro suspendované částice PM2,5 či PM1. V této definici dle ČSN EN 13241 panují určité 

nesrovnalosti a proto je potřeba vnímat pojem PM10 výhradnë s hodnocením možných účinků 

částic dle ČSN ISO 7708. Následující obrázek znázorpuje velikost částic PM10 a PM2,5. 

 

 

Obr.2: Porovnání velikosti pevných částic (US EPA, 2004) 

 

Pojem „particulate matter“ se překládá do češtiny podle oblasti využití tohotopojmu. 

Při hodnocení kvality volného ovzduší (tj. venkovního, vnitřního a pracovního)se tento pojem 

překládá jako aerosolové částice (všechny částice v daném objemu vzduchu (ČSN EN 

12341).Suspendované částice můžeme dëlit rovnëž podle vzniku a vstupu do atmosféry na 

primární a sekundární. Přitom příčinou vzniku částic může být přírodní i antropogenní proces. 

Důsledkem chemických (chemické reakce) a fyzikálních (nukleace, kondenzace) procesů s 

anorganickými a organickými plynnými prekurzory obsaženými v atmosféře dochází tak ke vzniku 

sekundárních PMx částic.Meteorologické podmínky (rychlost vëtru, vlhkost, teplota, hustota 

vzduchu, aj.) ovlivpují vznik sekundárních částic a dlouhodobé výzkumy poukazují na to, že bëhem 

teplejších mësíců je vznik druhotných částic PMx vyšší. Atmosférické částice jsou tvořeny 

organickou hmotou a minerální složkou (sírany, dusičnany atd.). Na částice PMx je vázána řada 

dalších látek např. tëžké kovy, polyaromatické uhlovodíky a tëkavé organické látky (Herrera et al., 

2009, Maznová et al., 2009, Tiwary a Colls, 2010). 

 

Lighty et al. (2000) zahrnuje do velmi jemné frakce částice menší než 0,1 μm a částice menší než 
0,01 μm označuje jako tzv. nanočástice, které jsou emitovány zejména z benzínových motorů. 
Druhou skupinou jsou částice jemné frakce o geometrickém průmëru 0,2 – 0,5 μm, které vznikají 
kondenzací plynných emisí či koagulací menších částic (accumulation mode). Vzniká tak 
charakteristická trimodální distribuce (Whitby, 1978). 
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2.3. Emise a imise polétavého prachu 

V souvislosti se znečišťujícími látkami je důležité rozlišit, co se rozumí pod pojmem emise a imise 
a také emisním a imisním limitem dle zákona o ochranë ovzduší 201/2012 Sb. v platném znëní:  

a) emise - vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do životního prostředí,  

b) imise - znečištëní ovzduší vyjádřené hmotnostní koncentrací znečišťující látky nebo stanovené 
skupiny znečišťujících látek,  

c) emisní limit - nejvýše přípustné množství znečišťující látky nebo stanovené skupiny znečišťujících 
látek nebo pachových látek vypouštëné do ovzduší ze zdroje znečišťování ovzduší,  

d) imisní limit - hodnota nejvýše přípustné úrovnë znečištëní volného ovzduší.  

 

Zákon o ochranë ovzduší č. 201/2012 Sb., definuje způsoby zjišťování koncentrací tuhých 
znečišťujících látek a PM10 v emisích a imisím, resp. definuje limity.  

Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovnë znečištëní, rozsahu 
informování veřejnosti o úrovni znečištëní a při smogových situacích umožpuje regulovat 
průmyslové a energetické zdroje znečišťování ovzduší.  

2.4. Vliv aerosolu na zdraví 

Hlavní a nejčastëjší cestou vstupu prachu do lidského organismu jsou dýchací cesty. Hrubé 
prachové částice jsou zadržovány v horních cestách dýchacích. Pohybem řasinkového epitelu, 
kterým je vystlána nosní dutina, se dostávají s hlenem do nosohltanu a jsou spolknuty, vykašlány 
nebo vykýchány. Vëtší částice postupnë v dýchacích cestách sedimentují (horní cesty dýchací 
zachytí vëtšinu částic vëtších než 5 µm), menší částice pronikají hloubëji, viz obrázek 3. 
Se zmenšující se velikostí částic pravdëpodobnost průchodu do plicních sklípků stoupá, pro částice 
velikosti 3 µm je tato pravdëpodobnost vyšší než 50 %. Frakce prachu, tvořená malými částicemi 
vdechnutelná až do plic, je z hlediska zdravotního rizika nejnebezpečnëjší.  

 

 
Obr.3: Pronikání jemného aeroslolu do dýchacích cest (ČSN ISO 7708) 

Vdechování prašných částic způsobuje různé nepříznivé biologické reakce lidského organismu(Jiřík, 
2006). 
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Prach můžeme dëlit podle různých kriterií, základní dëlení je na toxický a netoxický prach. Podle 
původu získáme skupiny prachu, od kterých se pak odvíjejí účinky na lidský organismus. Z hlediska 
působení prachu na človëka dëlíme prachy na:  

 prachy s převážnë nespecifickým účinkem  

 prachy s fibrogenním účinkem 

 prachy s dráždivým účinkem (případnë senzibilizujícím účinkem)  

 minerální vláknité prachy  

Vysoké koncentrace prachu v ovzduší způsobují usazování prachových částic v očích, nosu a ústech 
a s tím spojené nepříjemné pocity. Dlouhodobá expozice tëmto koncentracím i u prachu bez 
specifických účinků (nëkdy nazývanému "inertní") přetëžuje samočisticí mechanismy plic, snižuje 
celkovou obranyschopnost človëka a může přispívat ke vzniku chronického zánëtu průdušek. 
Kromë toho mechanické působení tëchto částic i jejich odstrapování může způsobovat poranëní 
pokožky nebo sliznic.  

Fibrogenní prach je schopen vyvolat tvorbu plicních fibróz, tj. zvýšené bujení vaziva v plicích. 
Za fibrogenní složku se považuje krystalický oxid křemičitý ve formë křemene, kristobalitu nebo 
tridymitu a také gama forma oxidu hlinitého.  

Účinek dráždivých prachů se nejčastëji projevuje mechanickým dráždëním sliznic dýchacích cest, 
spojivek očí a pokožky, u citlivëjších osob i alergickými reakcemi. Nëkteré prachy, zvláštë 
organického původu, mohou vyvolávat přecitlivëlost, projevující se např. jako průduškové astma.  

Infekční prach, který obsahuje choroboplodné zárodky zachycené na prašných částicích, může 
způsobit vážná onemocnëní, mezi në patří i bakteriální a plíspové infekce způsobené 
bioaerosolem.  

Prachy toxické mohou způsobit kromë místního účinku na dýchací ústrojí i systematickou 
intoxikaci. Prachy obsahující toxické látky jsou absorbovány krví, což pak vede k nepříznivému vlivu 
na tkánë a orgány, i vzdálené od místa vstupu škodliviny.  

Karcinogenní prachy, mohou při vdechnutí vyvolat nádorová onemocnëní u lidí, kteří jsou tëmto 
prachům vystaveni. Krátkodobé i dlouhodobé expozice vedou ke zvýšení úmrtnosti, zvýšení počtu 
příznaků onemocnëní dýchacího a kardiovaskulárního systému, zvýšení počtu akutních 
hospitalizaci a zvýšené spotřebë léků.  

Může dojít k:  

 vzestupu celkové úmrtnosti o 0,5 % při zvýšení denní průmërné koncentrace částic 
PM10 o 10 µg/m3 nad hodnotou 50 µg/m3 

 vzestupu celkové úmrtnosti o 3 % (6%) při zvýšení roční průmërné  koncentrace částic 
PM10 (PM2.5) o 10 µg/m3(WHO, 2006a) 

Doporučené hodnoty WHO nepředstavují bezpečný práh rizika, ale mez přijatelnosti: 

• PM2.5:  10 μg/m3 (průmërná roční koncentrace) 
  25 μg/m3 (24 hodinová koncentrace) 

• PM10:   20μg/m3 (průmërná roční koncentrace) 
 50 μg/m3 (24 hodinová koncentrace)  

Působení prašného aerosolu na zdraví je komplikované a je nutné ho posuzovat v kontextu dalších 
souvislostí včetnë vlivu chemického složení (Bzdek et al., 2012).Expozice prašnými částicemi může 
probëhnout více způsoby a zdravotní účinky expozice mohou mít různou formu (Poppe a 
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Dockery,2006, WHO, 2006b).Prašný aerosol je škodlivinou, která nemá bezprahový účinek. Limit 
ve Vyhlášce je vyjádřen jako společensky přijatelné riziko.  

2.5. Benzo(a)pyren, význam sledování a toxikologie 

Je polycyklický aromatický uhlovodík s pëti benzenovými kruhy. Je silnë karcinogenní a mutagenní. 
Za bëžných podmínek jde o žlutë zbarvenou krystalickou pevnou látku. Benzo*a]pyren 
je produktem nedokonalého spalování při teplotách 300 až 600 °C. Byl identifikován v roce 1933 
jakožto složka uhelného dehtu. Je odpovëdný za první rozpoznané nádory způsobené v pracovním 
prostředí.Dobře je popsaná i expozice z potravin(Ruprich, 2006). 

Může vyvolat rakovinu. Může vyvolat poškození dëdičných vlastností. Může poškodit reprodukční 
schopnost. Může poškodit plod v tële matky. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Je vysoce 
toxický pro vodní organismy. 

Imisní limit 1 ng/m3 = míra ca rizika 2,2x10-5, obecnë přijatelné riziko je 1x10-6. Znamená to, že 
obtížnë dosažitelný limit již překračuje obvyklý způsob přijatelnosti zdravotního rizika. Je, ale 
nutné si uvëdomit, že uvedené riziko znamená 2,2 případu onemocnëní navíc ze 100 tisíc obyvatel. 

2.6. Podíl znečištěného ovzduší na ovlivnění zdraví 

 

 

 

 

 

 

 

Expozice(obr. 4)životním prostředím/ovzduším se podílí na zdraví maximálnë 20%(WHO, 2012). 
Nëkteré studie uvádëjí pouze jednotky procent. Zásadní je životní styl. Přesto není možné expozici 
prašným aerosolem podcepovat, protože není volitelná, ale nucená. Zárovep je potřeba 
přihlédnout k faktu, že ve vnitřním prostředí je limit pro PM10150µg/m3 a trávíme v nëm více času 
než v prostředí venkovním. 

Pokud jde o průkaz negativních účinků na zdraví v ukazatelích zdravotního stavu je složité 
jednoznačnë určit přímou vazbu. V Ostravë resp. v Moravskoslezském kraji je sice střední délka 
života kratší než jinde v ČR, ale region je skutečnë i odlišný socioekonomicky. Je zde tëžký průmysl 
a témëř 80 tis. lidí pracuje v kategoriích se zvýšeným rizikem. Toto nikde jinde v republice není. 
 

 
 

Obr. 4: Faktory ovlivpující zdraví (WHO, 2012) 

Obr. 5: Střední délka života při narození (MSK a ČR) - (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2014, KHS, 2014) 
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Obr. 6: Zamëstnanci v riziku v ČR - muži a ženy dle krajů 2012 (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 
2014, KHS, 2014) 

 

Obr. 7: Počet zamëstnanců v riziku dle okresů (muži, ženy) - MSK 2012 (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2014, 
KHS, 2014) 

 

Zdravotní riziko spojená s prací je v Moravskoslezském kraji nejvyšší v rámci ČR a v Ostravë pak 
nejvyšší v Moravskoslezském kraji. Vzhledem k charakteru průmyslu na Ostravsku se jedná 
zejména o dobývání nerostných surovin (3400 pracovníků v roce 2012), zpracovatelský průmysl, 
speciálnë hutnictví železa (14300 pracovníků). Podle ČSÚ pracuje na Ostravsku v tëchto tëžkých 
profesích přes 40 000 osob. 
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Obr.8: Nadëje dožití při narození (ženy) - (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2014, KHS, 2014) 

 

 

Obr.9: Nadëje dožití při narození (muži) - (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2014, KHS, 2014) 
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Často dochází ke zjednodušování vazby kvality ovzduší a zdraví. U parametrů jako 
je kardiovaskulární onemocnëní nebo rakovina není region Ostravska příliš odlišný od jiných 
v republice(Šebáková et al., 2011). 

 

 

Obr.11: Zemřelí na novotvary (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2014, KHS, 2014) 

 

Uvedené kartogramy (obr. 5 - 11) byly zpracovány KHS Ostrava a prezentovány v rámci studie 
Nezamëstnanost a její důsledky, kde je autor disertační práce vedoucím odborného týmu 
(www.dychamproostravu.cz).  

Obr.10: Zemřelí na nemoci obëhové soustavy (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2014, KHS, 2014) 
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Ve studii SZÚ PrahaKazmarová a Kotlík (2012) uvádí, že krátkodobé zvýšení denních koncentrací 
suspendovanýchčástic frakce PM10 se podílí na nárůstucelkové nemocnosti i úmrtnosti, zejména 
na onemocnënísrdce a cév, na zvýšení počtu osob hospitalizovanýchpro onemocnëní dýchacího 
ústrojí,zvýšení kojenecké úmrtnosti, zvýšení výskytu kašlea ztíženého dýchání – zejména 
u astmatiků, a nazmënách plicních funkcí při spirometrickém vyšetření.Dlouhodobë zvýšené 
koncentrace mohoumít za následek snížení plicních funkcí u dëtíi dospëlých, zvýšení nemocnosti 
na onemocnënídýchacího ústrojí, výskytu symptomů chronickéhozánëtu průdušek a zkrácení délky 
života zejménaz důvodu vyšší úmrtnosti na choroby srdce a cévu starých a nemocných osob, a 
pravdëpodobnë i narakovinu plic. Tyto účinky bývají uvádëny i u průmërnýchročních koncentrací 
nižších než 30 μg/m3. 

Pro působení suspendovaných částic v ovzduší nebyla zatím zjištëna bezpečná prahová 
koncentrace. Při dlouhodobé expozici PM10 má vliv na zkrácení délky života již průmërná roční 
koncentrace 10 μg/m3. Při celkovém počtu 106 348 zemřelých obyvatel ČRv roce 2011  lze 
z uvedených datodhadnout, že počet předčasných úmrtí způsobenýchexpozicí suspendovaným 
částicím frakcePM10 se pohyboval na úrovni 2 370 osob(Český statistický úřad, 2012). Podobnë lze 
odhadnout, žev důsledku znečištëní ovzduší touto škodlivinoubylo v roce 2011 přijato do nemocnic 
v celé ČRpřibližnë 760 pacientů s akutními srdečními obtížemia 1 240 pacientů pro akutní 
respirační obtíže. 

 

3. Monitoring ovzduší 

Monitoring ovzduší se provádí v ČR historicky intenzivnë od 70. let. První stanice byly plnë 
manuální, postupnë byly nahrazovány automatickými. V 80. letech monitorovalo v podstatë každé 
mësto v ČR a stanic na mëření kvality ovzduší byly stovky. Zamëřené byly primárnë na oxid siřičitý 
a celkovou prašnost. V této dobë existoval problém kontaminace ovzduší zejména SO2 z elektráren 
a jiných neodsířených zdrojů. Tato situace se razantnë zmënila po modernizaci elektráren a dnes 
se upouští od monitoringu SO2. Až do roku 2011 platil zákonný regulační systém pouze pro SO2. 
Dnes jsou nejzásadnëjší škodlivinou v ovzduší suspendované částice, a to jemné frakce PM10 
a PM2.5. Ještë významnëjším problémem je obsah organických látek v prašném aerosolu, zejména 
polycyklických aromatických uhlovodíků, zejména nebezpečného benzo(a)pyrenu. Koncentrace 
jemných frakcí PM10 a PM2.5 zvolna klesají a blíží se limitu. Koncentrace benzo(a)pyrenu na mnoha 
místech překračuje limit i desetinásobnë. Tato skutečnost představuje nepřijatelné zdravotní 
riziko. 

Monitoring ovzduší v České republice provádí ČHMÚ Praha jako organizace zřízená pro tento účel 
Ministerstvem životního prostředí. Páteřní síť monitoringu ovzduší je začlenëná do sítë EURO 
AIRNET. V současné dobëprochází celá síť rekonstrukcí a v síti je nyní kolem 120 mëřících stanic. 
Data získaná z této mëřící sítë se dále používají pro reporting Evropské komisi a jako zdrojová data 
pro další hodnocení zdravotních dopadů.  

Další mëřící síť provozují v rámci hygienické služby Zdravotní ústavy. V této síti je v současnosti 
přes 40 mëřících stanic. Nëkteré stanice přímo doplpují mëření ČHMÚ do systému ISKO 
(Informační systém sledování kvality ovzduší). Společnë s daty ČHMÚ tvoří data hygienické služby 
podklad pro hodnocení vlivu na zdraví v „Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva 
České republiky ve vztahu k životnímu prostředí“, které provádí SZÚ Praha pravidelnë každý rok 
formou souhrnné zprávy a situační zprávy pro Ministerstvo Zdravotnictví a Ministerstvo Životního 
prostředí. 
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Další monitoringy provádëné v ČR jsou již cílenë zamëřeny na konkrétní lokalitu nebo samostatný 
problém se zdroji. Takto provádí monitoring Moravskoslezský kraj, Brno nebo velké průmyslové 
podniky. Data z tëchto monitoringů nejsou zpravidla dostupné. Výjimku tvoří monitoringy pro 
projekty EU, a to OPŽP nebo příhraniční spolupráce. I tyto monitoringy jsou zacíleny na řešení 
konkrétního problému. 

Základem plošného monitoringu je: 

 prašný aerosol/ suspendované částice PM10, PM2.5 a lokálnë PM1 

 plynné škodliviny SO2, CO, NO/NO2, O3 

 obsahy vybraných tëžkých kovů v PM10 – As, Pb, Cd, Ni, Hg 

 obsahy vybraných PAU – benzo(a)pyren + 11 dalších toxických.  

Základní monitorovací síť pracuje 24 hodin dennë 365 dní v roce, a to on line. Pro hodnocení 
kvality ovzduší se však používá aritmetický průmër za časový úsek: 

 1 hodina 

 24 hodin 

 1 rok 

Namëřené koncentrace se srovnávají s platnými limity.  

Odbër vzorků se řídí platnými normami, pro posuzování kvality vnëjšího ovzduší je obvyklý interval 
24 hodin. Odbëry vzorků jsou provádëny v případë národního monitoringu s četností min. 14 % 
roční doby rovnomërnë rozdëlených, což je 62 dní v roce. Interval je vëtšinou stanoven na každý 
6 den. Díky toho se mëní den v týdnu a nevzniká datová závislost. 

U ostatních vzorků vždy záleží na účelu mëření. Např. dioxiny se stanovují screeningovë za účelem 
zjištëní pozadí a srovnávají se s hodnotami „obvyklými“. 

Mëřená data jsou on line přenosovými systémy přenášena na servery Zdravotního ústavu 
do speciálnë připravené aplikace, kde následuje jejich verifikace a veřejná publikace na internetu 
s výjimkou dat vázaných v komerčních aktivitách.  

Interpretace veřejných dat probíhá ve vztahu k: 

 platné legislativë 

 možným zdravotním účinkům (zdravotní rizika) 

 hodnocení původu znečišťování ovzduší 

3.1. Imisní situace v Moravskoslezském kraji a Ostravě 

V roce 2013 bylo provádëno mëření a vyhodnocování imisních koncentrací PM10 celkovë na 
36 stacionárních mëřicích stanicích na území Moravskoslezského kraje (stanice ČHMÚ a ZÚ 
Ostrava). V tabulce 2 jsou uvedeny automatické stanice v systému ISKO k 1.5.2014. 

 

Tab.2: Síť mëřících stanic v Moravskoslezském kraji a Ostravë(ČHMÚ - ISKO, 2014) 

správce lokalita označení 

ČHMÚ Frýdek Místek TFMI 

ČHMÚ Třinec - Kosmos TTRO 

ČHMÚ Český Tëšín TCTN 

ČHMÚ Vëřpovice TVER 
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ČHMÚ Havířov THAR 

ČHMÚ Opava TOVK 

ČHMÚ Studénka TSTD 

ČHMÚ Bílý Kříž TBKR 

ČHMÚ Červená TCER 

ČHMÚ Ostrava Fifejdy TOFFA 

ČHMÚ Ostrava Zábřeh TOZRA 

ČHMÚ Ostrava Českobratrská TOCB 

ČHMÚ Ostrava Poruba TOPO 

ČHMÚ Ostrava Přívoz TOPR 

ČHMÚ Karviná TKAR 

ČHMÚ Orlová TORV 

MÚ Třinec Třinec - Kanada TTRK 

Orgrez Petrovice u Karviné TPEK 

Orgrez Šunychl TSUN 

ZÚ Ostrava Mariánské Hory TOMH 

ZÚ Ostrava Radvanice TORA 

ZÚ Ostrava Radvanice OZO TORO 

ZÚ Karviná TKAO 

 

Koncentrace PM10 a benzo(a)pyrenu v Ostravě 

Mëřené koncentrace PM10 mají sezónní charakter a proto je potřeba rozdëlit je podle typu sezóny. 
Pro následující hodnocení byla použity aritmetické průmëry (AVG) ze 6-ti stanic v Ostravë(zdrojová 
data ČHMÚ a ZÚ Ostrava, výpočet autor). 
 

Tab. 3: PM10 Ostrava Netopná sezóna 

Střední 24 hodinová hm. 
koncentrace 

PM10 v µg/m3 

Fifejdy 

ČHMÚ 

Zábřeh 

ČHMÚ 

Přívoz 

ČHMÚ 

Přívoz ZU 

ZÚ 
Ostrava 

M. Hory 

ZÚ 
Ostrava 

Radvanice 

ZÚ Ostrava 

Netopné 
období 

2006-2011 

AVG 

30 27 31 30 29 37 

2006 32 28 29 34 32 44 

2007 32 30 34 35 34 42 

2008 31 28 33 32 31 36 

2009 27 27 31 27 26 32 

2010 33 28 29 25 21 37 

2011 27 25 26 24 28 33 
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Tab. 4: PM10 Ostrava Přechodná sezóna 

Střední 24 hodinová hm. 
koncentrace 

PM10 v µg/m3 

Fifejdy Zábřeh Přívoz Přívoz ZÚ M. Hory Radvanice 

Přechodné 
období 

2006-2011 

AVG 

44 41 49 42 41 54 

2006 51 45 59 49 49 63 

2007 50 45 56 47 43 62 

2008 40 35 46 40 42 51 

2009 40 40 46 40 36 46 

2010 43 43 44 37 35 54 

2011 40 40 44 40 43 49 

 

Tab.5: PM10 Ostrava Topná sezóna 

Střední 24 hodinová hm. 
koncentrace 

PM10 v µg/m3 

Fifejdy Zábřeh Přívoz Přívoz ZÚ M. Hory Radvanice 

Topné 
období 

2006-2011 

AVG 

57 56 67 54 58 75 

2006 60 58 81 53 72 87 

2007 41 37 48 36 47 87 

2008 52 48 62 50 53 59 

2009 54 54 63 53 47 67 

2010 78 82 84 69 60 86 

2011 59 59 65 64 71 66 

Z rozdëlení dat je vidët zásadní rozdíl mezi topnou a netopnou sezónou, resp. nárůst koncentrací 
PM10 až o 20 µg podle charakteru zimy. Vliv lokálních topenišť hraje v topné sezónë zásadní roli.  

 

Tabulka 6: Koncentrace benzo(a)pyrenu na vybraných stanicích v Ostravë od roku 2005 

Stanice 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ostrava - Přívoz 9,2 6,8 6,4 5,1 10,2 7,3 6,5 8,3 

Ostrava - Mariánské Hory 4,5 4,8 4,0 3,9 4,8 4,4 3,5 4,2 

Ostrava - Radvanice 10,3 11,5 8,8 9,4 9,2 7,2 10,2 11,4 

 

Namëřené koncentrace uvedené v tabulce 8 jsou roční průmëry, při vzorkování každý 6-tý den. 
Roční limit BaP je 1 ng/m3. 

Imisní limit (IL) benzo*a]pyrenu (1 ng/m3/rok) byl v roce 2012 překročen na všech třech stanicích – 
více než čtyřnásobnë na stanici Mariánské hory, více jak osminásobek stanoveného imisního limitu 
byl namëřen na stanici Přívoz a na stanici v Radvanicích v roce 2012 byl imisní limit překročen více 
než 11 krát.  

Údaje uvedené v tabulkách 3 - 6 jsou základním důvodem, proč se v práci zamëřuji 
na suspendované částice PM10 a polycyklické aromatické uhlovodíky PAU, zejména benzo(a)pyren. 
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Jedná se o látky, které jsou v Ostravë dlouhodobë nadlimitní a zárovep představují vysoké 
zdravotní riziko, jak je popsáno ve výše uvedených kapitolách. 

3.2. Zdroje emisí TZL v Moravskoslezském kraji, příčiny a podíly zdrojů 

Analýza byla provedena pro znečišťující látky, o kterých jsou informace z hlediska množství dat 
dostatečné. Jedná se o tyto znečišťující látky: 
 

 tuhé znečišťující látky 

 tuhé znečišťující látky frakce PM10 

 polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) mezi nëž patří i benzo(a)pyren 

 oxid siřičitý (SO2) 

 oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NO2) 
 

Je však zřejmé, že u nëkterých zdrojů nejsou informace hlavnë o skupinë látek PAU 
či benzo(a)pyren dostupné a to z následujících důvodů: 

- na nëkterých zdrojích emisní mëření tëchto látek neprobíhají a je možné je odhadnout 
pouze na základë emisních faktorů anebo nejsou vyčísleny vůbec, 

- v případë benzo(a)pyren je tento emisním mëřením zjišťován avšak pouze v sumë 
s polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU) 

 

 

Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že: 

 emise z dopravy (REZZO 4) jsou pomërovë každý rok stejné a vykazují pouze velmi malé 
zmëny. Celkový vliv dopravy však může být podhodnocen vzhledem ke způsobu výpočtu 
emisí v REZZO 4 (emisní faktory a sčítání dopravy). 

Obr. 12: Podíl jednotlivých typů zdrojů v Moravskoslezském kraji (Číhala, 2013) 
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 emise TZL z odvëtví zpracování železa jsou významnë snižovány, což je zřejmë dáno 
zavádëním nových technologií ke snižování emisí do tëchto výrob, 

 emise TZL z odvëtví energetiky jsou v současnosti již na velmi nízké úrovni a jejich další 
snižování bude vyžadovat investice, které se však již na významných zmënách v celkových 
emisích neprojeví; je možno konstatovat, že energetika je v současnosti dobře vyrovnána 
s emisemi TZL, 

 dochází ke zvyšování emisí TZL z malých zdrojů znečišťování ovzduší, mezi které patří 
tzv. lokální topeništë, což je zřejmë dáno zdražováním elektřiny a zemního plynu a návratu 
obyvatel k pevným nekvalitním palivům či k nebezpečnému spalování odpadů, 

 v případë dopravy je situace ve stádiu stagnace, což je dáno tím, že sice se zvyšuje počet 
automobilů v rámci MSK, ale zvyšuje se i kvalita automobilů a snižují se emise TZL 
jednotlivë. 

 

 

 

Obrázek 13: Emise  TZL (kt)  ze  stacionárních  zdrojů  v  SmK (do 1989)  a  MSK (ČHMÚ, 2014) 

 

Prvním aspektem vývoje emisí TZL v rámci Moravskoslezského kraje je, že v roce 2005 došlo 
k poklesu celkových emisí ze všech zdrojů znečišťování ovzduší.  V  roce 2011 byly celkovë 
vykázány nejnižší emise za posledních 10 let. Jedná se o dlouhodobý trend, který podporují data 
získaná z archívu ČIŽP OI Ostrava, viz. obrázek 13. 

3.3. Průmyslové zdroje (REZZO 1 + 2) 

Za nejvýznamnëjší zdroje jsou v regionu považovány velké a zvláštë velké průmyslové zdroje. Tyto 
zdroje ovlivpují znečištëní ovzduší lokálnë, ale i v celé oblasti. Rozmístëní zdrojů je zakresleno 
v následující situační mapce - obr. 14.  
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Obr.14: Vymezení oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší v Moravskoslezském kraji (ČHMÚ - OZKO, 2014) 

 

Podle platné aktualizace Plánu snižování emisí v Moravskoslezském kraji  patří mezi 
nejvýznamnëjší průmyslové zdroje v  Moravskoslezském kraji(Moravskoslezský kraj, 2014): 

 ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o.  
 ArcelorMittal Ostrava a.s.  
 Biocel Paskov a.s.  
 BorsodChem MCHZ s.r.o.  
 ČEZ a.s.  
 Dalkia Cěská republika a.s.  
 ENERGETIKA TŘINEC a.s.  
 EVRAZ VIT́KOVICE STEEL a.s.  
 OKK Koksovny a.s.  
 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.  
 ŽDB GROUP a.s.  
 

3.4. Lokální topeniště (REZZO 3) 

Do této kategorie zdrojů patří zejména lokální topeništë. Uvádëné zdroje jsou mimo kontrolu 
a veškeré informace pocházejí pouze ze sčítání domů, bytů a lidu (ČSÚ, 2012). 

Emise škodlivin z domácího kotle závisí nejen na druhu paliva, ale i na způsobu jeho spalování. 
Jednoduché porovnání vlivu vytápëní na emise u rodinného domku zobrazuje následující graf 
pro nezateplený dům s vytápënou plochou 150 m2. 



19 
 

 

 

Jedná se o konzervativní odhad emisí. Novë vyvíjené automatické kotle na tuhá paliva mohou 
produkovat ménë emisí do ovzduší.Na celkový podíl emisí z lokálních topenišť má vliv i venkovní 
teplota. Při nižší teplotë převládají lokální topeništë, lidé více topí. S rostoucí teplotou mohou 
celkové emise klesat (zmizí lokální topeništë) a procentuální podíl dopravy a průmyslu 
roste.Dalším faktorem vstupujícím do hodnocení podílu zdrojůje výška komínů. Ve studii  
"Stanovení podílu produkce emisí z automobilové dopravy vůči ostatním zdrojůmznečišťování 
ovzduší na území Ostravské aglomerace" (E-Expert, CDV, 2012), byl použit postup podle 
přílohyč.16 k vyhlášce č.415/2012Sb., kde jsou uvedeny koeficienty významnosti pro 
výpočetkompenzačníchopatřenípři realizaci nových zdrojů̊ znečišťování a následnë byl proveden 
orientační přepočet (obrázek 16). Důvodem je, že rodinné domy produkují tzv. nízkou emisi a tudíž 
přispívají do dýchací zóny. Díky toho je jejich váha v přízemní vrstvë vyšší. 

 

 

Podíly jednotlivých typů zdrojů na znečišťování ovzduší tuhými částicemi (TZL) v MSK 2011  

 

Obr.16: Vliv transformace výšky komínů na podíl různých typů zdrojů emisí (E-Expert, CDV, 2012) 

Vliv na používání paliva má rovnëž jeho cena. Je to důvod proč se používají tradiční uhlí a dřevo, 
které vykazují horší emisní charakteristiky (TZB-info, 2014). 

 

 

 

Obr.15: Emise škodlivin do ovzduší podle typů spalování (E-Expert, CDV, 2012) 
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Tab.7: Porovnání cen paliva na zajištëní tepla u rodinného domu 

Druh paliva Zdroj tepla (účinnost) Náklady na teplo /rok v Kč 

hnëdé uhlí klasický kotel na uhlí (55 %)  8468 

dřevní štëpka kotel na spalování štëpky (80 %)  11592 

černé uhlí automatický  kotel na uhlí (86 %) 12515 

dřevo kotel na zplynování dřeva (75 %)  13261 

rostlinné pelety kotel na rostlinné pelety (90%) 13352 

dřevëné pelety kotel na dřevëné pelety (83 %)  15958 

dřevëné brikety kotel na zplynování dřeva (75 %)  16854 

zemní plyn bëžný plynový kotel (89 %)  17323 

koks prohořívací kotel na koks  18851 

elektřina - přímotop přímotopové panely (89 %)  26526 

propan kotel s akumulační nádrží (93 %)  33179 

lehký topný olej LTO kotel s olejovým hořákem 34904 

 

3.5. Doprava (REZZO 4) 

Jedná se o kategorii mobilních zdrojů. v této skupinë zdrojů se při výpočtu emisí používají tzv. 
emisní faktory. Osobní doprava je významnë spojena i s tëžkou nákladní dopravou, která je zase 
významná v rámci tëžkého průmyslu pro dovoz materiálu a vyrobeného zboží. 

Významným faktorem je, že v rámci tëžké nákladní dopravy jsou využíványvznëtové motory 
(dieselové), které jsou významnými producenty tuhých znečišťujících látek frakce PM10 a na nich 
navázaného benzo(a)pyrenu. Dalším faktorem při posuzování emisí z dopravy je vznik resuspenze 
z dopravy. Ta je závislá hlavnë na kvalitë, technické stavu, udržování a čistotë komunikací (použití 
posypových materiálů). 

Emise z mobilních zdrojů jsou vyhodnocovány na základë výpočtu programem MEFA a intenzitou 
a sčítáním dopravy v rámci sledované oblasti  a odhadem kvality automobilového parku.  

Doprava v Moravskoslezském kraji představuje problém i vzhledem k ne příliš dokonalé dopravní 
síti. Existující dálnice ulevila mëstům a obcím jenom částečnë. Nejvëtším problémem zůstává hustá 
síť uvnitř mëst, která je intenzivnë využívána. Zejména pomyslný trojúhelník Frýdek - Ostrava -  
Opava  - Karviná.  

Podíl dopravy je rozdílný v létë a v zimë. V zimní topné sezónë převažuje vliv lokálních topenišť, 
v létë, kdy lokální topeništë nejsou je podíl dopravy vyšší. Zárovep ozón, který souvisí se sluncem 
nastartuje řadu fotochemických procesů, kterých se účastní výfukové plyny. 

Při smogových situacích se podíl dopravy na celkových emisích tuhých látek podílí přibližnë 8 % při 
teplotë -70C, podíl lokálních topenišť může být ve stejnou dobu přes 40%. V letním období může 
být pak podíl dopravy až 19 %, při zahrnutí resuspenze (zvíření prachu) až 30% v suchých 
dnech(E-Expert, CDV, 2012). 

Velmi často je uvádëno, že podíl jednotlivých typů zdrojů je přibližnë třetinový. V rámci 
Moravskoslezského kraje to platí, v rámci menších územních celků nikoliv. Významnou roli hraje 
i posuzované období tj. topná a netopná sezóna.  
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V rámci členských zemí Evropské agentury ochrany přírody (EEA) byl na základë emisních dat 
dodaných jednotlivými členskými státy za rok 2010 odhadnut průmërný podíl emisí z dopravy na 
celkových národních emisích PM10 na 13 až 14,4 %. Podíl dopravních emisí na celkových emisích 
tuhých látek při „bëžné“ smogové situaci (při venkovní teplotë -7°C) se pohybuje od 6% do 8%, tj. 
přibližnë 10 µg PM10/ m3přímo v Ostravë a až právë uvádëných 30% v širším území kraje.  
Chemické složení imisí v evropských mëstech uvádí Putaud et al. (2010). 

3.6. Box model Moravskoslezského kraje 

Vydatnost vlastních zdrojů znečišťování ovzduší v Moravskoslezském kraji odpovídá smogovým 
situacím, které se v topných sezónách vyskytují, tedy koncentrace PM10 nad 200 µg/m3. 

 

 

 
BOX model umožpuje zjednodušenë popsat časovou závislost emise-imise. Předpokládejme, že 
nastala situace kdy v důsledku nízké rychlosti vëtru a inverzního zvrstvení nedocházelo 
k horizontálnímu ani vertikálnímu rozptylu částic mimo Ostravu a uzavřeli bychom sledovanou 
oblast do „boxu“ se stënami vysokými 200 m (obr. 18).  Pro emise částic z plochy obou okresů 330 
kg/h a výšku inverze 200m potom platí, že z výchozího stavu 50 µg/m3 je za 24 hodin 149 µg/m3 
a za 48 hodin 249 µg/m3. Samo produkcídojde k navýšení koncentrace o 200 µg (Výtisk a Lollek, 
2012). 

4. Polycyklické aromatické uhlovodíky - PAU 

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU z anglického Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) jsou 
semivolatilní (částečnë tëkavé) organické látky vznikající za vysokých teplot z nasycených 
uhlovodíků bez přístupu vzduchu (Chetwittayachan et al., 2002, Ravindra et al., 2008,Thornhill 
et al., 2008,Staniszewska et al., 2011).Polycyklické aromatické uhlovodíky v ovzduší představují 
skupinu více než sto různých chemických látek (Vo-Dinh, 1998,Galarneau, 2008, Kim et al., 2013) 
vznikajících nedokonalým spalováním uhlí, ropy, zemního plynu, odpadů, jiných organických látek 
a také z přírodních zdrojů, mezi které patří například lesní požáry, spalování biomasy, sopečné 
plyny aj. (Vo-Dinh et al., 1998, Ohura et al., 2004, Galarneau, 2008,Callen et al., 2010, 
Wickramasinghe et al., 2011, Kim et al., 2013). 

PAU jsou tvořeny dvëma nebo více kondenzovanými benzenovými jádry (Dallarosa et al., 2005, 
Albinet et al., 2007, Barrado et al., 2013), jež mohou být v lineárním, angulárním či klastrovém 
(minimálnë jedno jádro je obklopeno alespop třemi jinými kondenzovanými jádry) uspořádání, 
které má vliv na stabilitu, přičemž stabilita smërem od lineárního uspořádání k angulárnímu roste 
(Holoubek, 1996,Shannigrahi et al., 2005).PAU je skupinou sloučenin obsahující pouze atomy 

Obr.17: Schématické znázornëní uzavřeného boxu Ostravsko karvinského regionu  
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uhlíku a vodíku (Dallarosa et al., 2005, Lorenzi et al., 2011, Barrado et al., 2013). Kromë PAU jsou 
v ovzduší přítomné i polycyklické aromatické sloučeniny, mající stejnou základní strukturu jako 
PAU, ale uhlík je substituován jiným prvkem, jako je například dusík, kyslík nebo síra, čímž vznikají 
deriváty jako je alkyl-, amino-, hydroxyl-, kyano-, thio- apod. (Liu et al., 2007a, Ringuet et al., 2012, 
Barrado et al., 2013). 

Polycyklické aromatické uhlovodíky se řadí mezi tzv. persistentní organické látky (Persistent 
Organic Pollutants, POPs), a tudíž nepodléhají obvyklým biodegradačním procesům (Ravindra 
et al., 2008, Lorenzi et al., 2011, Kim et al., 2013). 

Jejich fyzikálnë-chemické vlastnosti umožpují vysokou mobilitu v prostředí. Mohou být 
distribuovány z ovzduší do vodního a půdního prostředí a díky tomu jsou v prostředí 
všudypřítomné (Vo-Dinh, 1998, Ravindra et al., 2008, Kim et al., 2013).PAU jsou vysoce lipofilní, 
a tím pádem mísitelné v organických rozpouštëdlech. Jejich rozpustnost ve vodë je tím menší, čím 
více obsahují benzenových jader (Kim et al., 2013). 

Intenzivní zájem o studium PAUvyplývá z jejich potenciální a v nëkterých případech i prokázaných 
karcinogenních a/nebo mutagenních vlastností (Chetwittayachan, 2002,Omar et al., 2002, Albinet 
et al., 2007, Achten a Hofmann, 2009,Akyüz a Çabuk, 2010,Zhang et al., 2012, Liu et al., 2013). 
Přičemž s vyšší molekulovou hmotností se zvyšuje karcinogenita PAU a zárovep se snižuje jejich 
akutní toxicita (Fang et al., 2004,Kameda et al., 2005, Ravindra et al., 2008,Jung et al., 2010, 
Hanedar et al., 2011). 

Při srovnání imisních charakteristik PAU ze stanic lokalizovaných v jednotlivých typech mëstských 
lokalit vyplývá, že se jedná vždy o kombinaci vlivu dvou hlavních typů zdrojů emisí PAU (domácí 
topeništë a doprava). Přičemž emise z liniových zdrojů se sčítají s mëstským pozadím místnë 
ovlivpovaným lokálnë působícími malými zdroji (Holoubek, 2005, Kim et al., 2013).Zárovep lze říci, 
že mëstské prostředí v Evropë je exponované 2-3 vyššími koncentraci PAU oproti prostředí 
venkovskému (Fiala et al., 2003, Holoubek, 2005). 

Mezi prioritních 16 PAU určených US EPA patří acenaften, acenaftylen, antracen, 
benzo[a]antracen, benzo[a]pyren, benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, benzo[ghi]perylen, 
dibenz[a,h]antracen, fenantren, fluoranten, fluoren, chrysen, indeno[1,2,3-c,d]pyren, naftalen, 
pyren (Chetwittayachan et al., 2002,Oen et al., 2006,Ravindraet al., 2008, Akyüz a Çabuk, 2010, 
Jung et al., 2010, Wickramasinghe, 2011,Liu et al., 2013). Přičemž  mezi PAU známé pro jejich 
karcinogenní a teratogenní vlastnosti patří benzo*a+anthracen a chrysen, benzo[b]fluoranthen, 
benzo[k]fluoranten, benzo[a]pyren, indeno[1,2,3-c,d]pyren a dibenz[a,h]anthracen (Fiala et al., 
2003, Ravindra et al., 2008). 

Z hlediska molekulové hmotnosti lze PAU rozdëlit na: 

 nízkomolekulární PAU(152-178 g∙mol-1) – acenaftylen, acenaftylen, antracen, fenantren, 
fluoren; 

 středněmolekulární PAU(202 g∙mol-1) – fluoranten, pyren  

 vysokomolekulární PAU(228-278 g∙mol-1) benzo[a]antracen, benzo[a]pyren, 
benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, benzo[ghi]perylen, dibenz[a,h]antracen, chrysen, 
indeno[1,2,3-c,d]pyren (Holoubek, 1996). 

 

4.1. Tvorba PAU 

PAU mohou být syntetizovány z nasycených uhlovodíků při nedostatku kyslíku.Mezi hlavní 
mechanismy jejich vzniku patří spalovací procesy s dvëma kroky pyrolýzou a pyrosyntézou 
(Holoubek, 1996, Lim et al., 2005, Omar et al., 2006, Ravindra et al., 2008a,Lorenzi et al., 
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2011).Z hlediska distribuce PAU jsou pyrogenní zdroje identifikovány jako ty, které obsahují PAU s 
vyšší molekulovou hmotností tedy ty se 4-6 kondenzovanými benzenovými jádry (Liu et al., 2007b, 
Lorenzi et al., 2011). 

Při překročení teplot nad 500 °C dochází k pyrolýze organické hmoty (zvláštë za podmínek 
nedokonalého spalování) čímž se vznikající nestabilní prekurzory PAU, fragmenty nebo radikály, 
které se ve fázi pyrosyntézy rekombinují při vysokých teplotách na pomërnë stabilní aromatické 
uhlovodíky (Fiala et al., 2003,Ravindra et al., 2008). 

Dle pomëru C/H a molekulární struktury paliva se mëní tendence k produkci PAU v následující 
posloupnosti: aromáty>cykloalkeny>alkeny>parafíny, a z čehož plyne tendence ke vzniku PAU 
z různých typů paliv v řadë uhlí>lignit>dřevo>odpadní olej>mazut>topný olej, To ovšem platí pouze 
v případë dodržení stejných spalovacích podmínek, včetnë obsahu vlhkosti (Holoubek, 1996, Fiala 
et al., 2003). 

4.2. Rozdělení PAU mezi plynou a tuhou fázi 

Do životního prostředí PAU vstupují v plynné formë jako tzv. g-PAU (gas-PAU), avšak častëji jsou 
však vázané na prachové částice a značí se jako p-PAU (particulate- PAU) suma celkových PAU 
(plynné + částicové) je označovaná t-PAU (total-PAU) (Vo-Dinh, 1998, Chetwittayachan et al., 
2002, Galarneau, 2008, Wickramasinghe et al., 2011). Proces rozdëlení mezi plynnou a tuhou fázi 
závisí na jejich tlaku par v závislosti na teplotë, ploše povrchu částic, které jsou k dispozici pro 
adsorpci a afinitë PAU s organickými částicemi (Gocht et al., 2007, Akyüz a Çabuk, 2010, Jung et al., 
2010, Kim et al., 2013). Dále klíčovou roli hrají částicové charakteristiky jako distribuce velikosti 
částic, obsah uhlíku, složení PM a relativní vlhkost okolní atmosféry (Rehwagen et al., 2005, Esen 
et al., 2008).Obecnë platí, že PAU se 3 a více jádry mají nízkou rozpustnost ve vodë a nízký tlak 
páry (Ravindra et al., 2008, Kim et al., 2013). Proto se PAU s 2 až 3 benzenovými jádry se vyskytují 
převážnë v plynné fázi, zatímco čtyř jaderné PAU mají v obou fázích přibližnë stejné zastoupení 
a PAU s 5 nebo více benzenovými jádry jsou spojeny převážnë s p-PAU(Dallarosa et al., 2005, Duan 
et al., 2005, Liu et al., 2007a, Akyüz a Çabuk, 2010, Birgül et al., 2011,  Zhao et al., 2011, Hu et al., 
2012). Tudíž PAU s nižší molekulovou hmotností jako např. pyren jsou přítomny převážnë v plynné 
fázi, zatímco tëžší jako je benzo[a]pyren jsou adsorbovány převážnë v tuhé fázi (Jung et al., 2010, 
Wang et al., 2010, Shen et al., 2013). 

Koncentrace p-PAU jsou vysoce závislé na velikosti částic v ovzduší, přičemž nejvyšší koncentrace 
PAU se nachází v respirabilní submikronové velikosti částic PM< 1-2 μm (Chetwittayachan et al., 
2002, Bi et al., 2005, Zhang et al., 2012). Konkrétnë bylo zjištëno, že PAU ze spalování biopaliv se 
akumuluji v částicích frakce o aerodynamickém průmëru 0,4 - 1 μm a ty pocházející 
z automobilových emisí ještë v mnohem menších částicích o velikosti 0,075 - 0,12 μm (Duan et al., 
2005). Čím blíže je zdroj emisí, tím více se PAU akumulují v jemných částicích (Duan et al., 2005, 
Dong a Lee, 2009).Vzhledem k tomu, že složení PAU se v každé fázi v závislosti na zdroji emisí 
výraznë mëní, mohou tak být použity k identifikaci možných zdrojů emisí ve vnëjším ovzduší(Akyüz 
a Çabuk, 2008, Lammel et al., 2010, Wickramasinghe et al., 2011).PAU s nižšími tlaky par mnohem 
obtížnëji prochází procesem vypařování a kondenzace ve srovnání s PAU s vyšší tenzi par. Proto 
PAU emitované při nižších tenzích par mají tendenci setrvávat v jemných částicích, se kterými byly 
emitovány do venkovního ovzduší (Mastral et al., 2003, Zhang et al., 2012).Molekulová hmotnost 
p-PAU ovlivpuje jejich velikostní distribuci, kdy částice s nižší molekulovou hmotností jsou spojeny 
s vëtšími částicemi ve vnëjším ovzdušía naopak PAU s vyšší molekulovou hmotností s jemnëjšími 
frakcemi PM(Mastral et al., 2003, Bourotte et al., 2005, Duan et al., 2005, Galarneau, 2008, Akyüz 
a Çabuk, 2010, Shen et al., 2010, Teixeira et al., 2012). 
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4.3. Osud PAU v atmosféře 

Poté co jsou PAU emitovány do atmosféry, mohou podléhat celé řadë atmosférických procesů, 
jakými jsou distribuce, transport, odstranëní a také degradace. Celkové množství a distribuce PAU 
závisí nejen na velikosti emise, ale rovnëž na stabilitë (Holoubek, 2008). 

Atmosférické dëje spojené s odstranëním PAU lze rozdëlit na(Holoubek, 2008): 

1. fyzikální odstranëní mokrou nebo suchou atmosférickou depozici  

2. atmosférický transport a disperzi vlivem pohybu vzdušných mas, turbulence 
a proudëním,  

3. atmosférickou degradaci či přemëna chemickými nebo fotochemickými reakcemi,  

4. výmënou mezi fází plynnou a pevnou posunem fázové rovnováhy.  

4.3.1. Transport PAU 

Transport, uložení, achemické přemënyPAUzávisí na jejichrozdëlení mezi plynnou a tuhoufázi, 
ovlivnënémolekulovou hmotnostijednotlivých PAU a meteorologickými parametry (teplota, 
vlhkost, srážky aj.). Rovnëžtenze parPAU, koncentracePAU/množství v prachových částicích různé 
frakce může ovlivnit proces transportu a depozice (Ravindra et al., 2008, Zhang et al., 2012). Doba 
degradace PAU adsorbovaných na částicích s průmërem menším než 1 μm se pohybuje v rozmezí 
nëkolika dnů až šesti týdnů (při absenci srážek) či v případë PAU adsorbovaných na vëtší částice 
v rozpëtí od ménë než jednoho dne až po nëkolik dnů (Holoubek, 2008). 

4.3.2. Atmosférická depozice 

PAUs 5 a více benzenovými jádryse vyznačujírelativnëvysokou teplotoukondenzaceasorpci 
navzdušných prachových částicích. Čímž nejsou tyto PAU toliko mobilní a deponuji v blízkosti jejich 
zdrojů. Zatímco PAU s nižší molekulovouhmotností(2-3 benzenovými jádry) jsouhojnév plynné 
fázia mohou být ovzduším transportovány i do nëkolik stovek kilometrů vzdálených oblastí 
od původního zdroje (Bi et al., 2005,Kim et al., 2009, Ravindra et al., 2008).Tyto procesy depozice 
jsou převládajícím způsobemodstrapování především p-PAUz atmosféry a závisína jejichfyzikálnë-
chemických vlastnostech(jako je rozpustnost ve vodë, Henryho konstanta, tlak par aj.) 
a meteorologickýchparametrech(Shannigrahi et al., 2005, Ravindra et al., 2008, Birgül et al., 
2011).Lze tedy konstatovat, že suchá depozice dominuje v případë PAU, které jsou hydrofobní 
a mohou být snadno vázány na částice rozptýlené ve vzduchu (Ravindra et al., 2008, Birgül et al., 
2011).Mokrá depozice je velmi účinná v případë PAU s nižší molekulovou hmotností, kdežto PAU 
s vyšší molekulovou hmotností vykazují menší hydrofilní vlastnosti (Dallarosa et al., 2005, Zhang et 
al., 2012). Průmërný obsah PAU se ve srážkách pohybuje v jednotkách až stovkách ng∙l-1 a závisí na 
rozpustnosti ve vodë. Kdy PAU s nízkou molekulovou hmotností jsou rozpustné v rozmezí μg∙l-1 a ty 
s vyšší v rozmezí ng∙l-1 (Holoubek, 2008). 

4.3.3. Chemické a fotochemické reakce v atmosféře 

Dalšími neménë významnými procesy, snižující celkové množství PAU v atmosféře jsou chemické 
a fotochemické reakce probíhající v atmosféře (Bourotte et al., 2005, Ravindra et al., 2008). Mezi 
chemické procesy pro odstrapování PAU z atmosféry se řadí fotolýza a reakce s oxidy dusíku, oxidy 
síry a ozónu (Bourotte et al., 2005, Kim et al., 2009).K  fotochemickým reakcím jsou náchylné více 
g-PAU než p-PAU a jsou závislé na reakčních podmínkách, jako je koncentrace ozonu, intenzita 
svëtla, teplota aj. (Ravindra et al, 2008, Kim et al., 2009,Zhang et al., 2012). 
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Za velmi významné atmosférické reakce PAU jsou rovnëž považovány fotochemické přemëny 
typické jak pro částicové tak plynné PAU. Bëžnou fotooxidační reakcí PAU je vznik endoperoxidů, 
ze kterých mohou různou řadou reakcí vznikat chinony (Holoubek, 2008).K  fotochemickým 
reakcím jsou náchylné více g-PAU než p-PAU a jsou závislé na reakčních podmínkách, jako 
je koncentrace ozonu, intenzita svëtla, teplota aj. (Ravindra et al., 2008a, Kim et al., 2009,Zhang et 
al., 2012).Ze závislosti tëchto faktorů plyne různá doba atmosférického života například pro B*a+P, 
která kolísá od 10 minut do 72 dnů (Holoubek, 2008). 

Následovnë lze tedy faktory umožpující degradaci PAU, důležité pro poznání atmosférického 
osudu PAU a pro jejich stanovení v ovzduší shrnout:  

 atmosférické reakce, hlavnë fotochemické a oxidační, vlivem přítomnosti intenzivního 

 slunečního záření a řady jako je např. suchá atmosférická depozice 

 vznik rozkladných produktů reakcemi bëhem oxidačních činidel a dále termické reakce 
důležité především za tmya řízené množství polutantu a teplotou; 

 posuny rovnováhy mezi plynnou a pevnou fází, závisející na teplotë, molekulové hmotnosti 
a tenzi par pro všechny PAU; 

 pokles koncentrace vzrůstem výšky smësné vrstvy, závislé na meteorologických 
podmínkách, ale identické pro všechny PAU; 

 procesy transportu, jež jsou funkcemi rychlosti vëtru a dalších fyzikálních procesů,  

 vzorkování a tëkáním z částic deponovaných na filtrech (Holoubek, 2008). 

 

4.4. Emise PAU z různých zdrojů 

Emisní faktor (EF) je hodnota vyjadřující množství znečišťující látky uvolnëného do atmosféry 
z určitého zdroje, kterým je emitovaná. Tyto faktory jsou obvykle vyjádřeny jako podíl hmotnosti 
znečišťující látky a hmotnosti, objemu, či vzdálenosti a usnadpují tak odhad emisí z různých zdrojů 
znečišťování ovzduší (Mu et al., 2013). 

Následující tabulka 8 uvádí EF PAU z různých zdrojů v globálním mëřítku z let 2003-2004, které 
jsou vypočítány, podle následujícího vzorce(Lee a Vu, 2010):  

 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑒 𝑃𝐴𝐻𝑠 =   ú𝑟𝑜𝑣𝑒ň 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦𝑖  × 𝐸𝐹𝑖  ×  
1− 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎 úč𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑖

100
  

EFi…emisní faktor i 

 

Tab.8: Emisní faktory z různých zdrojů (Lee a Vu, 2010) 
Emisní zdroj Emisní faktor (mg∙kg-1) PAU 

spalování dřeva 1,282-16,4 Celkové PAU 

kotle spalující tëžké oleje 0,013 Celkové PAU 

spalování uhlí 15 Celkové PAU 

černé uhlí (živičné) 70,2 Celkové PAU 

brikety s proplástky 56,4 - 
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4.4.1. Charakteristické PAU pro jednotlivé zdroje emisí 

Při nízkých teplotách (např. spalování dřeva), jsou tvořenyobvykle PAUs nízkou molekulovou 
hmotností, zatímco vysokoteplotní procesy, jako je spalování paliv v motorech, emituje sloučeniny 
PAUs vyšší molekulovou hmotností (Ravindra et al., 2008, Tobiszewski a Namieśnik, 2012). 

Chrysen a benzo*k+fluoranten jsou dominantními PAU pocházející ze spalování uhlí (Ravindra et al., 
2008,Lee a Vu, 2010).Při spalování uhlí, které témëř vždy obsahuje určité procento síry, vznikají 
mimo PAU i známé sirné heterocyklické polyaromatické sloučeniny jako benzonaftothiofeny, 
dibenzothiofeny aj. (Fiala et al., 2003,Ravindra et al., 2008, Achten a Hofmann, 2009,Lee a Vu, 
2010). 

Výraznë vyšší úrovep benzo*ghi+pyrenu a fenantrenu je typická pro emise z motorových vozidel. 
Dieselové kamiony jsou hlavním zdrojem lehčích PAU, kdežto lehká užitková vozidla s benzínovým 
motorem jsou převládajícími zdroji PAU s vyšší molekulovou hmotností např. B*a+P 
a dibenzo[a,h]anthracenu (Ravindra et al., 2008). Spalováním v benzinových vozidlech se tedy tvoří 
hlavnë PAU se 4 - a 5- benzenovými jádry oproti dieselovým vozidlům, které produkují PAU se 
třemi 3- benzenovými jádry (Ravindra et al., 2008,Jung et al., 2010,Ancelet et al., 2011,Bakeas et 
al., 2011).Mezi nejčastëji hlášenými PAU z emisí výfukových plynů automobilů v silničním 
prachuv mëstských centrechpatříAnt, B*a+P, B*k+F, B*b+F, D*ah+A I*123-cd]P (Han et al., 2009, Lee a 
Vu, 2010, Lorenzi et al., 2011).Tudíž jak již bylo řečeno, lehčí PAU jako fluoranten a pyren jsou 
často indikovány z výfukových exhalací naftového motoru(Zielinska et al., 2004, Phuleria 
et al.,2006, Teixeira et al., 2012), zatímco tëžší PAU koronen, indeno[1,2,3-c,d]pyren 
a benzo[ghi]perlen jsou emitovány hlavnë z výfukových plynůbenzínového motoru(Omar et al., 
2002, Zielinska et al., 2004, Phuleria et al., 2006, Teixeira et al., 2012). To deklaruje například i 
mëření v brazilské oblasti MAPA, kdy v Σ14 t-PAU byly v emisích ze silničního provozu nejhojnëji 
zastoupeny B[ghi]P, Fl, Kor (Dallarosa et al., 2005).Koncentrace Σ16PAUze silničního prachu ve 
mëstë Ulsan (Korea) se pohybovala od 19,69 do 154,64 μg∙g-1. Benzo[a]pyren vykazoval hodnoty 
1,91 až 19,23 μg∙g-1(Lee a Dong, 2010).Nejvyšší průmërné koncentrace PAU v silničním prachu v 
Káhiře mëlfenantren s 0,404 mg∙kg-1, poté následoval Pyr s průmërnou úrovní 0,166 mg∙kg-1a Fl 
s 0,068 mg∙kg-1(Hassanien a Abdel-Latif, 2008). 

Spalování olejů je spojeno s vysokou koncentrací tëkavëjších PAU: jako fluoren, fluoranten, pyren 
a s PAU s vyšší molekulovou hmotností např. benzo*b+fluoranten a indeno [1,2, 3-cd]pyren 
(Boonyatumanond et al., 2007, Ravindra et al., 2008). 

 

4.4.2. Emise pocházející z domácího spalování 

Tyto emise jsou spojeny převážnë se spalováním uhlí, plynu, odpadu, biomasy nebo jiných 
organických látek. Nejen původ a typ paliva, ale i řada dalších faktorů, jako jsou přívod kyslíku, 
teplota spalování, vlhkost a provoz technologií mohou ovlivnit vznik emisí PAU(Ravindra et al., 
2008, Shen et al., 2010). Hladiny B*a+P mëřeny v průbëhu spalování dřeva se pohybovaly od 1,3 - 
9,3 μg∙m-3 při průmërném vzorkování odebíraném po dobu 15-30 min. Koncentrace u 16 
upřednostpovaných PAU mëřených po dobu (45 až 60 min) pro spalování dřeva byla 2,0 μg∙m-3. 
Nízkoteplotní spalování biopaliv má potenciál vést k vyšším emisím PAU než spalování 
vysokoteplotních průmyslových zdrojů. Venkataraman et al. (2002) uvedli, že PAU emisní faktory 
spalování dřeva v malých kamnech se pohybují od 2,0 - 3,2 mg∙kg-1 a pro spalování briket 2,8 -
 3,0 mg∙kg-1(Ravindra et al., 2008). Emisní faktor Σ28 t-PAU vázaných na PM10 činil 1,79±1,55 mg∙kg-

1 pro palivové dřevo spalované v tradičních kamnech v Čínë. Z tëchto celkových Σ28PAU bylo zvlášť 
klasifikováno 16 prioritních PAU, které byly zastoupeny z 84 až 95 % a jejich emisní faktor činil 
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v průmëru 1,64±1,43 mg∙kg-1. Ve srovnání s výsledky z Finska kdy EF Σ30PAU ve frakci PM1 pro 
konvenční kamna se pohyboval v rozmezí 17,0 - 35,4 mg∙kg-1, kdežto EF z moderních kamen mël 
hodnotu pouhých 1,39 mg∙kg-1(Shen et al., 2013).Vëtšina PAU v kouři s palivy z biomasy má nízkou 
molekulovou hmotnost, jsou nestálé a tvoří více než 86 % celkových PAU nalezených v plynné fázi 
(Ravindra et al., 2008,Shen et al., 2013). Při spalování antracitové uhlí v kamnech, byly namëřeny 
pouze p-PAU s emisním faktorem 2 mg∙kg-1 (Ravindra et al., 2008).Emisní faktor pro 16 
prioritníchPAU ze spalování uhlí v klasických kamnech v Čínë pro antracitčinil 6,25±1,16 mg∙kg-1a 
253±170 mg∙kg-1 pro živičné uhlí. Přičemž v plynné fázi se tvořilo velké množství 
nízkomolekulárních PAU (naftalen-fenantren), zatímco PAU v částicové fázi dominovalyvysoko 
molekulové PAU (BaA-BghiP)(Shen et al., 2010).Ravindra et al. (2008) stanovili emisní faktor pro 
B[a]P ze spalování dřeva v respirabilních částicích (s aerodynamickým průmërem <5 μm) v rozmezí 
od 5,3 do 13,2 mg∙kg-1. Je samozřejmé, že v závislosti na geologickém stáří, lokalitë, atd. má uhlí 
zcela rozličné parametry a s tím i spojené emisní faktory, jak dokládají emisní faktory 16 prioritních 
PAU v uhlí pocházejícího z Nëmecka, Ukrajiny, Austrálie, Indonésie se pohybovaly od 6 -
 253 mg∙kg-1(Laumann et al., 2011).Podobnë EF Σ15PAU v šesti různých druzích uhlí používaných 
k domácímu vytápëní v Čínë se pohybovaly v rozmezí 52,8 až 1434,8 mg∙kg-1  (Liu et al., 2009). 

Bylo odhadnuto, že spalováním dřeva ve Švédsku vzniklo 430 kg B[a+P, zatímco příspëvek 
pocházející ze spalování benzínu a nafty motorových vozidel byl odhadnut na 320 kg B[a]P. 
Podobné výsledky byly zaznamenány i v Los Angeles, zvláštë v zimë, s vyšším obsahem 
organického uhlíku PAU k pomëru vyplývající ze spalování dřeva, než jsou emise automobilové 
(Ravindra et al., 2008).Emisní faktory z domácího vytápëní, jsou do značné míry ovlivnëny povahou 
paliva (typ dřeva, přítomnost listí aj.) a spalovacích podmínek, jako je teplota, vlhkost a dostupnost 
kyslíku. Rovnëž bylo zjištëno, že doutnající spalování emituje 4-5 krát více PAU než planoucí 
spalování (Ravindra et al., 2008).  

4.4.3. Emise pocházející z mobilních zdrojů 

Mobilní zdroje zahrnují emise z automobilů, letadel, lodí, dieselových vlaků a nesilničních vozidel 
a strojů. Množství emisí PAU z tëchto zdrojů je závislé na typu motoru, zatížení, stáří stoje, druhu 
paliva, spalovacím a jízdním režimu včetnë studeného startu (který je definován jako spouštëcí 
motoru bez jeho zahřátí a o nëkolik málo sekund pozdëji je motor opët vypnut), pracovní 
podmínky jako je teplota, tlak a vlhkost. Bylo zjištëno, že při studeném startu zejména dochází 
ke vzniku vyššího procenta emisí PAUa zárovep vznikají PAU s vyšší molekulovou 
hmotnosti(Corrêa a Arbilla, 2006, Ravindra et al., 2008,Borrás et al., 2009).Při startu za studena 
jsou emise PAUasi 10 krát vyšší pro automobily s benzínovým motorem než pro vozidla s naftovým 
motorem (Ravindra et al., 2008). Chrysen, benzo [b] fluoranten, benzo [k] fluoranten, 
indeno[1,2,3-cd+pyren bývají významnými komponenty pocházející ze spalování bionafty (Borrás et 
al., 2009, Guarieiro et al., 2014).Pozitivní je zárovep fakt, že ve srovnání s bëžnou naftou při 
spalování bionafty vzniká mnohonásobnë nižší množství benzo*a+pyrenu (od 15 - 50%, každý autor 
uvádí odlišnou hodnotu) (Corrêa a Arbilla, 2006, Borras et al., 2009,Tsai et al., 2010, Bakeas et al., 
2011).Vëtšina studií ukazuje, že emise z výfukových plynů (dieselové a benzínové motory) jsou 
nejvëtšími přispëvateli PAU v mëstských oblastech (Chetwittayachan et al., 2002, Ravindra et al., 
2008, Lee a Vu, 2010, Shibata et al., 2010).  

Vznik PAU z benzinových automobilů závisí na pomëru vzduch/palivo. Bylo zjištëno, že množství 
PAU ve výfukových plynech motoru je nižší v případë chudší smësi. Zárovep použitím katalyzátorů 
byl prokázán významný vliv na snížení koncentrace PAU ve výfukových plynech, kdy u vozidel 
s katalyzátorem může být celkové množství emisí PAU až 25 krát nižší (Ravindra et al., 
2008).U dieselových motorů se ukázalo, že rozhodujícím faktorem pro emise PAU jsou otáčky 
motoru (Ravindra et al., 2008, Shibata et al., 2010). Mëstské oblasti představují místa s vysokým 
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podílem silniční dopravy, přičemž vozy často vykonávají cestu pouze na krátké vzdálenosti a rovnëž 
četné dopravní zácpy a opotřebení motoru se podílejí na zvýšení tvorby emisí PAU (Ravindra et al., 
2008, Lee a Vu, 2010). V poslední dobë bylo také prokázáno, že celkové emise PAU v silničním 
prachu mohou ovlivnit i další potenciální faktory jako je počet jízdních pruhů a frekvence čištëní 
ulic (Dong a Lee, 2009, Lorenzi et al., 2011). 

Dvoutaktní motory typické pro skútry a motocykly využívají pro spalování smës benzínu 
a oleje. Motory jsou obvykle malé a nejsou vybaveny dodatečnými systémy pro regulaci 
emisí.Nedávný výzkum odhadl, že emise PAUprodukovanépři plnëní ECE R40 byly pro Σ29 PAU s 2-6 
benzenovými stanoveny hodnotou 1,6 mg∙km-1 a 20,8 μg∙kg-1 pro šest karcinogenních PAU (B[a]P, 
B[bjk]F, B[a]A, D[a,h]A). Při stejném pokusu, provedeném ale s katalyzátorem byly hodnoty 
následující 0,89 mg∙km-1(pro Σ29PAU) a 14,2 μg∙kg-1 pro 6 karcinogenních PAU (Ravindra et al., 
2008).  

Ravindra et al. (2008) studovali vztah mezi koncentrací PAU a typem vozidla. Určilivýznamnou 
korelaci mezi tři-jadernými PAU a naftalenem utëžkých nákladníchdieselových vozidel (TNV) a pro 
PAU s nižší molekulovou hmotností u lehkýchdieselových užitkových vozidel (LUV). Emisní faktory 
PAU pro TNV jsou výraznë vyšší než pro LUV (Ravindra et al., 2008, Shibata et al., 2010).Ze závëru 
testu provedeného na třech typech LUV pohánënýchvznëtovým motoremplyne, že Σ14PAU 
představuje průmërnë 1,133 - 5,801 mg∙km-1 s dominancí lehkých PAU a 8,948 až 55,239 mg∙l-1 
spotřebovaného paliva (Abrantes et al., 2004). Naftalen, acenaften, acenaftylen, antracen, 
fenantren, fluoren, fluoranthen a pyren se ukázaly jako dominantní komponenty PAU v emisích 
výfukových plynů z autobusů (Lim et al., 2005). 

Emise PAU z proudových letadel jsou závislé na složení paliva a na nastavení výkonu motoru, kdy 
při zvýšeném výkonu mají emise PAU tendenci se snižovat. Průmërné emisní faktory B*a+P pro 
turbíny letadla s plynovým motorem, představuji 1,24 mg∙kg-1  při přistání nebo vzletu letadla.Další 
emise PAU ze silniční dopravyvznikají v důsledku otëru pneumatik o povrch asfaltových silnic a 
brzdového obložení. Avšak kvantifikace tëchto emisí je náročná, přesto se předpokládá, že jejich 
výskyt je značný. Jen v Evropské unii se ročnë vyrobí více než 2,5 miliónu tun pneumatik. 
K dominantním PAU pocházející z otëru pneumatik patří fluoranten, pyren a 
benzo[ghi]perylen(Ravindra et al., 2008). 

4.4.4. Emise pocházející z průmyslu 

Mezi nejvýznamnëjší průmyslové zdroje emisí PAUpatří primární výroba hliníku (zejména 
zařízenívyužívající Soderbergův proces), koksárenství (např. jako součást výroby železa a oceli), 
spalování odpadů, výroba cementu, petrochemie a související odvëtví, výroba pneumatik, výroba 
tepla a energie (Ravindra et al., 2008, Kim et al., 2009,Lee a Vu, 2010). 

Ravindra et al. (2006) studovali emise PAUz malých průmyslových kotlů. Typickými zástupci PAU 
z toho zdroje byly acenaften, fluoranten, naftalen s emisními faktory v rozmezí 85 až 320 μg∙kg-1 

paliva. K nárůstu emisí PAU došlo s poklesem rychlosti spalování (Ravindra et al., 2008). Li et al. 
(1999) také zkoumali emise PAU emise z 25 průmyslových kotlů a stanovili emisní faktory 
celkových PAU na 13300 μg∙kg-1 paliva pro tëžký topný olej, 2900 μg∙kg-1 paliva pro naftu, 
2880 μg∙kg-1 paliva pro spoluspalování tëžkého oleje a zemního plynu a 208 μg∙kg-1 paliva pro 
spoluspalování koksárenského plynu ve vysokopecním plynovém kotli. Z tëchto zdrojů byly 
emitovány hlavnë PAU s nižší molekulovou hmotností, nejvíce naftalen  

Emisím PAU produkovaných při výrobë oceli a železa rozdëleným podle kategorie použitého paliva 
převyšují v případë uhlí B*a+A, B*k]F, B[ghi+P a EF pro celkové PAU činí 4050 μg∙kg-1uhlí. Pokud je, 
jako palivo použit tëžký topný olej,charakteristické převládají PAU jsou B*a+P, Ace, Acy. Emisní 
faktor t-PAU činí 5750 μg∙l-1 tëžkého topného oleje V případë elektrické obloukové pece pak Kor, 
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Pyr, benzo[b+chrysen, bývají nejhojnëjší složkou a EF t-PAU je 2620 µg∙kWh-1. Zvlášť stanovena 
hodnota B*a+Pčiní 2,0 μg∙kg-1 uhlí, 2,4 μg∙l-1 tëžkého oleje a 1,4 µg∙kWh-1 (Yang at al., 2002). 

Emisní faktory PAU z různých průmyslových komínů (vysoká pec, koksárenská pec, elektrická 
oblouková pec, cementárny, včetnë průmyslové spalovny odpadu) se pohybovaly v rozmezí 0,077 
až 3,97 mg∙kg-1 suroviny, zatímco emisní faktor pro B*a+P se pohyboval mezi 1,87 až 16 μg∙kg-1 

suroviny (koks, uhlí, topný olej, aj.). Nejvyšší hodnota emisního faktoru celkových PAU a B[a]P byla 
zjištëna pro tëžké oleje.Emisní faktory PAU z tëchto zdrojů jsou ovlivnëny druhem paliva, výrobním 
procesem a vzduchovým zařízením regulující znečišťující látky (Ravindra et al., 2008, Lee a Vu, 
2010). Mu et al.(2013) stanovili EF 16 prioritních PAU v různých fázích výroby koksu od  93,173 do 
346,132 a μg∙kg-1 uhlí. častá Pro emise z ocelářského průmyslu využívající koks je charakteristická 
vysoká úrovep Ant, B[a]P B[ghi]P a Chry (Ravindra et al., 2006). Následující tabulka 9uvádí emisní 
faktory pro PAU z různých stacionárních zdrojů. 

 

Tab. 9: Emisní faktory PAU ze stacionárních zdrojů (μg PAU ∙ kg−1 suroviny) (Yang  et al., 1998) 
PAU Vysoká 

pec 
Aglomerace Koksárenská 

pec 
Elektrická 

oblouková pec 
Těžký 
olej 

Elektrárna 
(černé uhlí) 

Cementárna 

Naf 69.1 480 190 128 2707 470 80.9 

Flu 0,442 2.68 3.34 3.70 54.8 4.41 2.55 

Ant 0.046 0,376 0,798 0.412 14.4 1.12 0.185 

Fl 0.194 1.41 1.29 0.84 24.6 3.89 0,703 

Pyr 0,640 5.24 4.09 2.47 79.7 14.6 2.48 

B[a]A 0,252 0,673 1.09 0.079 4.67 0,844 0.177 

Chry 0.030 0.278 0,569 0.259 8.68 1.58 0.168 

B[b]F 0.333 1.00 1.73 1.18 38.1 6.05 1,051 

B[k]F 0.145 0,507 0,492 0,622 10.6 2.03 0.309 

B[a]P 2.25 3.07 15.5 4.03 285 8.64 1.87 

B[ghi]P 0.049 0.134 0.130 0.254 5.65 1.47 0,222 

Kor 0.162 0,833 1.05 0,697 21.5 3.38 0,615 

t-PAU 77.0 521 241 179 3970 602 132 

Vysvëtlivky: Naf - naftalen, Flu - fluoranten, Ant - antracen, Fl - fluoren , Pyr - pyren, B[a]A - benzo(a)antracen, Chry - chrysen, B[b]F 
benzo(b)fluoranten, B[k]F benzo(k)fluoranten, B[a]P benzo(a)pyren, B[ghi]P benzo(ghi)perylen, Kor - koronen, t-PAU - suma 
(celkové) PAU 

 

4.4.5. Emise pocházející z rostlinných zbytků 

Nelze opomenout emise pocházející ze spalování zbytkové biomasy, která má významnou roli 
hlavnë na venkovë a v přímëstských oblastech. Kdy právë zde lze spatřit, jak obyvatelé (nejčastëji 
od srpna do října) pálí zbytky trávy, listí apod. v otevřeném prostranství (Kakareka a Kukharchyk, 
2003, Zhang a Tao, 2008). Proto byl proveden experiment, který určil EF PAU, pocházejících 
z tohoto otevřeného spalování zemëdëlského odpadu. Emisní faktor Σ16 PAUstanovený z popílku se 
pohyboval v rozmezí 239,3 a 571,1 μg∙kg-1. Emise byly tvořenyzejménaPAU o nízké molekulové 
hmotnosti (naftalen, acenaftylen, fenantren, fluoranten, aj.). Nejvyšší obsah představoval 
fenantren, přičemž jeho podíl tvořil 32 – 55 % celkových PAU. Emisní faktor B*a+P má hodnotu do 
0,06 g∙t-1zemëdëlského odpadu (Kakareka a Kukharchyk, 2003). 
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4.5. Diagnostické poměry 

K stále častëji používaným technikám sloužícím ke kvalitativnímu určování a charakterizaci zdrojů 

PAU patří diagnostické pomëry. Ačkoliv jsou PAU emitovány z mnoha různých zdrojů, ať už se 

jedná o spalování uhlí, dřeva, nafty, benzínu aj., tak v emisích určitých zdrojů převažují určité PAU 

a to umožpuje jejich definovánípro diagnostické pomëry (Galarneau, 2008,Ravindra et al., 

2008,Kim et al., 2009, Callén et al., 2010, Yang et al., 2010). 

Metoda diagnostických pomëru dává do pomëru koncentrace určitého páru PAUspecifické pro 

určitý zdroj nebo skupinu zdrojů znečištëní. Následným porovnáním vypočtené hodnoty 

s hodnotami uvádënými v literatuře lze určit daný zdroj PAU. Pro zamezení nepříznivých faktorů 

ovlivpujících výslednou hodnotu diagnostických pomërů, se k výpočtu obvykle využívají PAU se 

stejnou molovou hmotností (strukturní izomery) (Galarneau, 2008,Ravindra et al., 2008, 

Tobiszewski a Namieśnik, 2012, Callén et al., 2011).Jelikož u tëchto izomerů lze očekávat 

podobnou hydrofobnost, tëkavost a další chemické a fyzikální vlastnosti (Galarneau, 2008, Lai 

et al., 2011). Avšak při použití této metody je důležitá jistá obezřetnost, jelikož je často velmi 

obtížné rozlišit původ od jednotlivých zdrojů a zárovep může být pomër zmënën v důsledku 

reaktivity nëkterých druhů PAU s jinými atmosférickými druhy, jako je např. ozon a/nebo oxidy 

dusíku(Bi et al., 2005, Galarneau, 2008,Ravindra et al., 2008, Teixeira et al., 2012, Tobiszewski 

a Namieśnik, 2012). 

Problém u diagnostických pomërů nastává v průbëhu různých ročních období, vykazující 

promënlivý charakter. Pomëry Fl/(Fl + Pyr) a I*123-cd]P/(I[123-cd]P + B[ghi]P) v zimë byly vyšší než 

v létë, což lze přikládat zvýšenému spalování dřeva a uhlí v důsledku topné sezóny. Na druhé 

stranë, další studie ukázaly, že pomër Fl/(Fl + Pyr) byl vyšší i mimo topnou sezónu, zatímco 

ve stejnou dobu I[123-cd]P/(I[123-cd]P + B[ghi]P) byl nižší (Dvorská et al., 2011, Tobiszewski 

a Namieśnik, 2012). 

Antracen a fenantren mohou pocházet ze spalování fosilních paliv (uhlí a ropa). Hodnota pomëru 

antracen/(antracen+fenantren) umožpuje rozlišit (Budzinski et al., 1997), zda oba uhlovodíky 

pocházejí ze spalování uhlí nebo ropných produktů. Hodnota pomëru 

antracen/(antracen+fenantren) menší než 0,1 indikuje spalování ropných produktů. Hodnota vëtší 

než 0,1 odpovídá spalování uhlí. 

Pomër fluornathenu/(fluornathen + pyren) je definován jako tranzitní bod (Budzinski et al., 1997) 

pro identifikaci emisí a imisí ze spalování ropných látek, travin, uhlí a dřeva. Hodnoty pomëru 

fluornathen/fluornathen+pyren pro jednotlivá paliva a materiály jsou uvedeny v tabulce 10. 

Tab.10: Diagnostický pomër fluoranthen/(fluoranthen+pyren) 
  surová 

ropa 
motorové 
oleje 

benzín nafta kapalná 
fosilní paliva 

spalování uhlí, trávy a 
dřeva 

fluornanthen/(fluoranthen+pyren) <0,40 0,41-0,49 0,41-0,49 0,20-0,6 0,40-0,50 >0,5 

 

Přítomnost chrysenu a benzo(a)antracenu v emisích a imisích indikuje s vysokou 

pravdëpodobností spalování a termální úpravu fosilních paliv na bázi uhlí. Původ tëchto látek 

(Yunker et al., 2002), lze ovëřitna základë pomëru benzo(a)antracen/(benzo(a)antracen+chrysen) a 
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benzo(a)antracen/(benzo(a)antracen+trifenylen). Hodnoty obou pomërů pro spalování uhlí jsou 

vëtší než 0,35, pro spalování ropných produktů jsou menší než 0,2. 

Zhang et al. (2008) uvádí koronen jako marker pro spalování benzínu. Koronen je spojen 

s vysokoteplotním spalováním. Diagnostický pomër pro stanovení původu koronenu v imisích 

a emisích zatím nebyl nikde publikován.  Zdrojem methylovaných forem fenantrenu je především 

doprava. Oxy PAU jako je např. 7H-benz[de]antracen-7-on, 6H-benzo[de]antracen-6-on, 11H-

benz[de]antracen-7-on patří do skupiny PAU, u nichž nebyl potvrzen daleky imisní transport 

(Schauer et al., 1996). Jejich výskyt je tedy spojen přímo s oblasti jejich vzniku. Hlavním zdrojem 

tëchto PAU je především domovní používání zemního plynu a emise z výfukových plynu starších 

automobilu, které nemají katalyzátor (Schauer et al., 1996). 

Hodnoty pomëru IP/IP+Bghi pro spalování uhlí, dřeva a trávy jsou obvykle vëtší než 0,5. Zatímco 

pro spalování benzínu, nafty a motorových olejů se hodnota pomëru pohybuje pod 0,5 s rozmezím 

od 0,2 do 0,5 pro kapalná fosilní paliva (motorové oleje, benzín, nafta). 

Diagnostické pomëry jsou nejvíce aplikovány pro 4 bëžné dvojice izomerů fenantren a antracen, 
dále pro dvojici fluoranten a pyren, benzo *a+ antracen a chrysen a nakonec proindeno *1,2,3 - cd] 
pyren a benzo [ ghi ] perylen uveden v následující tabulce 11 a rozšířené tabulce 12 o další 
diagnostické pomëry. 

 
Tab.11: PAU diagnostické pomëry použité jako ukazatel zdroje emisí (Galarneau, 2008) 

PAU diagnostické poměry použité jako ukazatel zdroje 

Poměr spalování 
uhlí 

vozidla s 

dieselovým 

motorem 

vozidla s 

benzínovým 

motorem 

spalování 

zemního plynu 

spalování 

oleje 

Spalování 

vegetace 

Spalování 

dřeva 

Fen/ 

(Fen+Ant) 

0,85 0,73 0,77 0,88 0,89 NA 0,84 

Fl/ 

(Fl+Pyr) 

0,57 0,4 0,52 0,49 0,52 0,49 0,51 

B[a]P/ 

(B[a]P+Chry) 

0,46 0,65 0,5 0,39 0,5 NA 0,59 

I[123-cd]P / 

(I[123-
cd]P+B[ghi]P) 

0,48 0,19 0,32 0,32 0,36 0,35 0,42 

 

 

 

 

 

Tab. 12: Přehled dalších diagnostických pomërů často používaných jako referenční zdroj v různých studiích 
(Teixeira et al., 2012). 

Diagnostické poměry Hodnota Zdroj 
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Fl/(Fl+Pyr) >0,5 

0,35-0,75 

0,4-0,6 

0,51 

0,58 

nafta 

emise dieselového motoru 

benzín 

spalování dřeva 

uhlí 

I[123-cd]P/ 

(I[123-cd]P+ B[ghi]P) 

0,37 

0,56 

0,62 

0,70 

nafta 

uhlí 

dřevo 

emise dieselových motorů 

B[a]A/B[a]P 0,5 

1 

1 

emise benzínového motoru 

emise naftového motoru 

spalování dřeva 

B[a]P/(B[a]P+Chry) <0,5 

>0,5 

nafta 

benzín 

B[ghi]P/I[123-cd]P 1,1 

3,5 

0,8 

nafta 

benzín 

dřevo 

Pyr/ B[a]P 1 

10 

benzínový motor 

dieselový motoru 

 

Hlavní nedostatek diagnostických pomërů tkví v tom, že rozsah tëchto pomërů je příliš široký 

a variabilní v závislosti na zdroji a autorech dané studie, přestože vychází z empirických výsledků 

předchozích autorů (Abrantes et al., 2004, Liu et al., 2013). To lze uvést na následujícím příkladu. 

Pomër mezi Fen/(Fen+Ant) roven 0,65 poukazuje na zdroj pocházející z dieselových emisí, 0,50 pro 

benzínové emise a 0,76 pro spalování uhlí (Wang et al., 2010), avšak Galarneau (2008)uvádí pro 

tento pomër hodnotu 0,73 pro dieselové motory a 0,77 pro benzínové motory a pro spalování uhlí 

pak 0,85. Stejnë tak pomër mezi BaP/BghiP může být dobrým ukazatel pro zdroj z dopravy 

(v rozmezí 0,3 až 0,4) a pro spalování uhlí definovaný pro hodnoty 0,9 - 6,6 (Hu et al., 2012). Avšak 

to je v naprostém rozporu s tvrzením, že pomër BaP/BghiP <0,6 odpovídá emisím nepocházejícím 

z dopravy, zatímco když je tento pomër >0,6 tak pochází z emisí produkovaných dopravou 

(Tobiszewski a Namieśnik, 2012). A samozřejmë by se dalo pokračovat dále. To však zcela ovlivní 

závëry a určení pravdëpodobného zdroje PAU v ovzduší. 

Benzo(ghi)perylen může být produkován spalováním benzínu, nafty, uhlí a biomasy (Zhang et al., 

2008). Bi et al. (2002) považuje benzo(ghi)perylen  za marker pro emise z dopravy. Indeno(1,2,3-

cd)pyren společnë s benzo(b)fluoranthenem a benzo(k)fluornathenem jsou považovány 

za indikátory pro dieselové emise (Li et al., 1999). Tyto  5 a 6 jaderné PAU, mohou být 

produkovány ale i spalováním recentní biomasy a uhlí. Původ výše uvedených PAU lze stanovit na 

základë pomërů indeno(1,2,3-cd)pyren/indeno(1,2,3-cd)pyren+benzo(ghi)perylen (IP/IP+Bghi) 

a benzo(b)fluornathen/benzo(k)fluoranthen (Li et al., 1999). Původ benzo(b)fluoranthenu 
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a benzo(k)fluoranthenu lze stavit na základë pomëru benzo(b)fluornathen/benzo(k)fluoranthen. 

Hodnota pomëru vëtší než 0,5 indikuje spalování nafty. 

Benzo(a)pyren je považován především za degradační produkt spalování kapalných fosilních paliv, 

zatímco chrysen je považován za marker pro spalování uhlí. Původ pëti jaderného benzo(a)pyrenu 

lze stanovit na základë pomëru benzo(a)pyren/(benzo(a)pyren+chrysen). Pokud hodnota pomëru 

je v rozmezí od 0,2 do 0,35, pochází obë látky ze spalování smësných látek (uhlí i ropné látky). 

Hodnota pomëru pro spalování uhlí je vëtší než 0,35 a hodnoty menší než 0,2 jsou spojeny 

s emisemi z dopravy. 

Picen je považován za unikátní aromatický biomarker pro spalování uhlí (Zhang et al., 2008).  Picen 

je odvozen z přírodních produktů (primárních terpenoidů) rostlinné biomasy, která podstoupila 

diagenetické nebo katagenické zmëny bëhem formace uhlí (Oros et al., 2000). 

V obecném případë nelze očekávat vhodnost diagnostických pomërů pro rozdëlení zdrojů 
(zejména na pozadí).Nicménë, lze konstatovat, že pomëry benzo[a]antracen/(benzo[a]antracen + 
chrysen) a indeno[1,2,3-c,d]pyren/ (indeno[1,2,3-c,d]pyren+ benzo[ghi]perylen) dobře 
reprezentuji rozdíly mezi emisemi PAU z dopravy a vytápëním domácností. Zatímco pomër 
anthracenu/(antracen + fenantren) je nejménë užitečnýdiagnostický pomër často vykazující zcela 
odlišné hodnoty pro stejný zdroj (Dvorská et al., 2011). 

Proto je důležité mít vždy na pamëti, že emisní faktory a diagnostické pomëry mohou být 
zkreslené v závislosti na zdroji, na kterém byly zjišťovány,použitém palivu v motoru a rovnëž 
budou jiné v jiných podmínkách, ať již klimatických, či spalovacích atd., proto je nepravdëpodobné, 
že by vybraný pomër pro daný zdroj byl stejný v každé části svëta (Galarneau, 2008,Yang et al., 
2010). 

Jelikož se Ostrava vyznačuje významným hutnickým průmyslem, jsou v následující tabulce 

13uvedeny diagnostické pomëry pro PAU emitované ze spalování uhlí, koksu a výroby železa 

získaných z literatury.  

Tab.13: Specifické diagnostické pomëry (Kong et al., 2011, Kong et al., 2013) 

Diagnostické poměry Uhlí/koks Spalování uhlí Tavení železa Výroba koksu 

Ant / (Ant + Fen) - 0,24 - - 

Flu / (Flu + Pyr) 0,53 0,57 0,40 0,50 

I[123-cd]P/ 

(I[123-cd]P+ B[ghi]P) 

0,33 0,56 0,37 0,90 

B[a]P/B[ghi]P > 1,25 0,9-6,6 0,71 0,85 

B[a]A/ (B[a]A + Chry) 0,5 0,46 0,48 0,30 

 

4.6. Variace celkových PAU, g-PAU a p-PAU pro různé oblasti 

Tabulka 14 uvádí koncentrace celkových PAU v mëstských a venkovských oblastech z různých zemí 
svëta, které byly získány z literatury.Z této tabulky dále plyne, že koncentrace PAU v Asijských 
státech jsou vëtšinou mnohonásobnë vyšší než v Evropë (Lee a Vu, 2010).Průmërné koncentrace 
PAU (v případë p-PAU vždy, u g-PAU vëtšinou) byly prokazatelnë vyšší v zimním období na rozdíl 
od letních mësíců. g-PAU jsou PAU s 2 až 3 benzenovými jádry a vyskytují se převážnë v plynné 
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fázi, zatímco čtyř jaderné PAU mají v obou fázích přibližnë stejné zastoupení. Řadí se zde hlavnë: 
 Naftalen, Acenaftylen, Fluoren, Acenaften, Fenantren, Fluoren, Pyren, p-PAUtvoří PAU s vyšší 
molekulovou hmotností, tudíž jsou častëji spojeny s PAU s 5, nebo více benzenovými jádry. Řadí se 
zde hlavnë: indeno*1,2,3-c,d]pyren, benzo[a]antracen, benzo[a]pyren, benzo[ghi]perylen, 
benzo[k]fluoranten, benzo [e] pyren dibenz[a,h]antracen, Fluoranten, Chrysen.  

Exhalace z dopravy a spalování uhlí jsou hlavními přispëvateli PAU v mëstských oblastech, zatímco 
spalování biomasy a uhlí v domácnostech jsou převládajícím zdrojem PAU ve venkovských 
oblastech. Nicménë v nëkterých venkovských oblastech lze bëhem zimních mësíců namëřit 
mnohonásobnë vyšší emise PAU, než z mëstské oblasti, viz nëkteré konkrétní případy uvedené 
níže v této práci (Ravindra et al., 2006, Liu et al., 2009, Lee a Vu, 2010, Wang et al., 2011). 

Důvody rozdílných koncentrací PAU pro venkovské, mëstské a průmyslové oblasti lze přikládat 
nëkolika faktorům. Například existuje významná závislost mezi koncentrací PAU ve vzduchu 
a hustotou zalidnëní. Velká hustota obyvatel a zvýšená antropogenní činnost ve mëstë často vede 
k prokazatelnë vyšší míře energetické náročnosti a s tím spojenými vyššími emisními hodnotami ze 
stacionárních zdrojů. Pochopitelnë s vyšší hustotou zalidnëní je i vyšší koncentrace dopravy a s ni 
spojené emise(Liu et al., 2009,Cazier et al., 2011, Wang et al., 2011, Mu et al., 2013).V mëstských 
oblastech se jako primární zdroj PAU ukazují především exhalace z provozu vozidel, zatímco 
stacionární spalovací procesy, jako petrochemické továrny a elektrárny, jsou zodpovëdné za zdroje 
PAU v průmyslových oblastech (Ravindra et al., 2008, Zhao et al., 2011). Ve venkovských oblastech 
často dominantní zdroje emisí PAU pochází z domácího spalování biomasy, uhlí a dřeva pro vaření 
a topení (Liu et al., 2009,Wang et al., 2011, Zhao et al., 2011). Tyto energeticky ménë efektivní 
postupy mohou mít za následek nëkdy i mnohem vyšší emise PAU v zimním období. Logicky ve 
mëstech s centrálním systémem ústředního vytápëní a využívání zemního plynu pro vaření snižuje 
potřebu biomasy a uhlí pro vytápëní (Liu et al., 2009, Wang et al., 2011). 

 
Tab. 14: Koncentrace celkových PAU v mëstských a venkovských oblastech z různých zemí svëta (Lee a Vu, 

2010; *Ma et al., 2010; **Li et al., 2005;  ***Vasilakos et al., 2007) 
Stát Oblast ΣPAU Koncentrace PAU 

(ng∙m-3) 

Severní Čínská rovina mëstská 

venkovská 

10 

- 

870±330 

710±330 

Flandry, Belgie venkovská 16 114 

Soul, Korea mëstská 16 89±74,3 

Chicago, USA mëstská 16 13-1865 

Nové Delhi, Indie mëstská 12 668 ± 399 

Londýn, Velká Británie mëstská 15 166 

Cardif, Velká Británie mëstská 15 59 

Tai Chung, Tajvan mëstská 

venkovská 

průmyslová 

21 

- 

- 

220±520 

831± 427 

1650 ±1240 

Harbin, Čína* mëstská 16 100±94,0 

Guangzhou, Čína** mëstská 16 340±140 

Atény
***

 mëstská 16 28,4±1,63 
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Atmosférické koncentrace PAU v Kanadë v letech 2000 a 2001 byly zjišťovány pro různé oblasti. 
Nejvyšší produkce PAU pocházela z oblastí průmyslu pro výrobu hliníku (od 16,6 do 66,2 ng m-3) > 
výroby železa, oceli > mëstského prostředíspojeného s dopravou (1,63 - 8,25 ng m-3) > venkova 
(0,728- 1,86 ng m-3)( Sanderson et al., 2004). 

Celková průmërná koncentrace Σ17PAUve Francii v letech 2002-2004 činila 92 ng∙m-3 pro 
venkovskou oblast (Erstein), 127 ng∙m-3pro mëstské prostředí (Štrasburk) a 149 ng∙m-3 pro 
přímëstskouoblast (Schiltigheim). Nejhojnëjší stanovenou sloučeninou byl fenantren a dále 
naftalen a acenaften. Nižší koncentrace byly pozorovány u PAU s 5,6 a 7 benzenovými jádry. 
Průmërná koncentrace B*a+P v mëstském prostředí dosahovala hodnoty 2,1 ng∙m-3, v přímëstském 
3,0 ng∙m-3 a ve venkovském 1,1 ng∙m-3. Například celková průmërná koncentrace v přímëstském 
prostředí dosahovala v dubnu hodnoty 66,9 ng∙m-3 zatímco pro mësíce leden a únor pak 
203 ng∙m-3(Morville et al., 2011). 

Mëřením PAU ve Flandrech (Belgie), realizovaným v mëstském prostředí Borgerhout a Mechelen, 
venkovské oblasti Wingene, předmëstských oblastí Zelzate a Hasselt a konečnë průmyslovým 
centrem Petroleumkaai byla stanovená roční průmërná koncentrace 16 prioritních PAUv rozmezí 
od 17 (venkov-Wingene) do 114 ng∙m-3 (průmyslové centrum). Z mëstského prostředí byly hlášeny 
koncentrace PAU 54 ng∙m-3(Borgerhout), 52 ng∙m-3 (Zelzate) a přímëstského 43 ng∙m-

3(Hasselt)a 42ng∙m-3 (Mechelen). Vysoká koncentrace PAU v Petroleumkaai souvisí zřejmë s 
ropným průmyslem. Rozdíly v koncentracích mezi mëstským a přímëstským prostředím nebyly 
 Závërem lze říci, že koncentrace PAU byly výraznë vyšší (přibližnë 10-krát), pro plynnou fázi nëž 
tuhou. Ve vzorcích p-PAU se ve všech sledovaných oblastech nejvíce vyskytoval Chry, B[b]F, 
B[ghi]PB[a]P, zatímco Fen a Flu tvořily hlavní složky g-PAU(Ravindra et al., 2006). 

Průmërná koncentrace PAUodebraných ve mëstë Mnichov (Nëmecko) v centru bez významného 
ovlivnëní dopravy byla 1,24 ng∙m-3 a je mnohem nižší než u vzorků odebraných v blízkosti dvou 
frekventovaných silnic 5,61 ng∙m-3 a 5, 74 ng∙m-3. Hodnota průmërné koncentrace PAU 
z přímëstského prostředí severní části Mnichova činila 2,4 ng∙m-3 (Schnelle-Kreis et al., 2001). 

4.7. Vztah PAU s meteorologickými parametry 

Vyššíkoncentrace vzimním obdobíjsous nejvëtší pravdëpodobností způsobeny v důsledku: snížení 
vertikálního rozptylu (inverze);zvýšenésorpcena částice při nižší teplotë vzduchu; zvýšení 
emisípocházejících z vytápëní domácnostív zimëpřinízkých teplotách (Ravindra et al., 2008, Callén 
et al., 2010,Hu et al., 2012, Barrado et al., 2013).  

Nízké teploty okolního vzduchu ovlivpuji distribuci PAU mezi plynnou a tuhou fázi tzn., že p-PAU 
budou převládat bëhem zimních mësíců, což dokládá negativní korelace mezi teplotou a PAU v 
mnoha studiích (Mastral et al., 2003, Fang et al., 2004, Prevedouros et al., 2004, Tsapakis et al., 
2005, Tan et al., 2006, Kong et al., 2010,Zhao et al., 2011, Hu et al., 2012). Konkrétnë např. 
v Heraklionu (Řecko) mëla závislost mezi tëmito parametry negativní korelacir= -0,68 (Tsapakis 
et al., 2005), v Tai Chung (Tajvan) r= -0,607 (Fang et al., 2004), v Ósace (Japonsko) r=- 0,676 (Hien 
et al., 2007), v Higashi Hirošimë (Japonsko) r= - 0,785 (Tham et al., 2008).Zatímco g-PAU jsou 
častëjší v průbëhu letních mësíců a vykazují nižší sezonní chování než p-PAU (Tan et al., 2006, Kong 
et al., 2010, Zhao et al., 2011). 

Vëtší rychlost vëtru může snížit hladinu koncentrace PAU, jelikož dojde k zředënívzduchových 
hmot a zvýší se účinnost rozptylu, to lze opët prokázat negativní korelace mezi PAU a rychlosti 
vëtru. Tedy když se rychlost vëtru zvyšuje, tak se koncentrace PAU snižuje a naopak(Li et al., 
2005,Mantis et al., 2005, Amodio et al., 2009, Kong et al., 2010,Khairy a Lohmann, 2013).Vyšší 
negativní korelace (r= -0,70) byla zjištëna mezi parametrem rychlosti vëtru a p-PAU v Bari, Italie 
(Amodio et al., 2009), rovnëž dobrá negativní korelace mezi celkovou koncentraci PAU a rychlosti 
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vëtru r= - 0,634 byla hlášena v Ho Chi Minh City, Vietnam (Hien et al., 2007). Koncentrace PM a na 
në vázaných PAUse ve vnëjším ovzduší snižuje nejen se zvyšující se rychlostí vëtru a četnosti deštë 
(Akyüz a Çabuk, 2009,Masiol et al., 2013). 

Účinným parametrem ovlivpující koncentrace p-PAU jsou nepochybnë i atmosférické srážky. 
Negativní lineární závislost (r=-0,499) byla nalezena mezi koncentracemi celkových PAU a srážkami 
v Čínë (Kong et al., 2010). 

Vysoká intenzita slunečního záření za vyšších teplotpravdëpodobnë posiluje reakci tëkavých 
organických sloučenin při vytváření ozonu. Ozon umožpuje fotochemickou degradaci PAU, jejichž 
koncentrace v ovzduší se tak snižuje (Mantis et al., 2005, Amodio et al., 2009, Kong et al., 
2010).Bëhem teplejších, především pak letních mësíců lze tedy nalézt významnou negativní 
korelaci mezi PAU a O3(Mantis et al., 2005, Tan et al., 2006, Vasilakos et al., 2007, Kong et al., 
2010). V Řeckém Heraklionu, byla mezi ozonem a koncentraci p-PAU zjištëna velmi silná negativní 
korelace r= -0,81 (Tsapakis et al., 2005). V mëstë Higashi Hirošima (Japonsko) byla pro celkové PAU 
a ozon zjištëna hodnota korelačního koeficientu r= -0,785 (Tham et al., 2008). 

4.8. Denní variace 

Ukázalo se, že mezi denními a nočními koncentracemi p-PAU jsou značné rozdíly. Bëhem dne lze 
sledovat nižší hodnoty koncentrací p-PAU v ovzduší než  v noci. Zatímco vyšší hodnoty vëtšiny g-
PAU lze pozorovat přes den. Významný vliv na zmënu koncentrací bëhem dne a noci jak pro p-PAU 
tak g-PAU má teplota, atmosférické reakce a fotolytické degradace (Zhang et al., 2012, Liu et al., 
2013). 

Explicitní maximální koncentrace lze pozorovat v časných ranních hodinách v souvislosti s růstem 
provozu v dobë ranní špičky. V ranních hodinách jsou také vëtšinou převládající vëtry slabé, výška 
tepelné inverze je nižší. Ke snížení celkových koncentrací PAU dochází bëhem odpoledne, kdy bývá 
proudëní vzduchu nejsilnëjší, denní teplota nejvyšší a účinnost slunečního záření podílející se na 
fotodegradaci PAU nejvyšší. Bëhem nočních hodin, koncentrace jsou nižší než ráno nebo mohou 
dosáhnout sekundárního vrcholu pravdëpodobnë z důvodu nižší teploty okolí a poklesu síly vëtru. 
Na celkové koncentrace p-PAU má v rámci dopravy vliv nejen převládající motorová frakce (ať už 
dieselová, či benzínová) ale i silniční infrastruktura (Chetwittayachan et al., 2002,Guzmán-Torres et 
al., 2009, Lee a Vu, 2010). Na což poukázaly výsledky získané v Tokiu a Bangkoku. Vzorky za 
stejných podmínek získaných v Bangkoku vykazovaly vyšší hodnoty p-PAU než ty získané v Tokiu, 
v důsledku vëtšího podílu automobilové dopravy, zejména tëžkých nákladních vozidel na 
pozemních komunikacích a nižšího procenta pokrytí silnic v Bangkoku oproti Tokiu. Nejvyšší 
hodinová (1 h) p-PAU koncentrace byla pozorována v ranních hodinách ve všední dny. Přičemž 
nejvyšší namëřená hodinová koncentrace v Tokiu byla 186 ng∙m-3 a v Bangkoku 195 ng∙m-3. Tyto 
hodnoty byly podobné jako nejvyšší 1 h p-PAU koncentrace 252 ng∙m-3, mëřené PAS analyzátorem 
v Basileji (Švýcarsko). Relativnë vyšší hodnota 1 h koncentrace 475 ng∙m-3 byla zmëřena v Aostë 
(Itálie), to je s nejvëtší pravdëpodobností tím, že data z Aosty byly mëřeny v zimním období, 
zatímco ostatní pak bëhem letních mësíců (Chetwittayachan et al., 2002). 

Denní variace 16 prioritních PAU byly zjišťovány v přímëstské lokalitë mësta Lhasa (Čína), 
nacházející se ve středu malé pánve obklopené Himalájemi. Celková průmërná soustředëní Σ15PAU 
(bez naftalenu) v této oblasti byla u p-PAU v rozmezí 4,4 až 60 ng∙m-3, zatímco v g-PAU 79-
350 ng∙m-3. Bëhem dne byl příspëvek p-PAU v sumë všech PAU 2,79-8,73 % zatímco v noci 9,33-
28,40 %. Teplotní rozdíly mezi dnem a noci činili více než 10 °C. Mezi teplotou a p-PAU byla 
zjištëna významná korelační závislost r= 0,85. Hodnoty lineární závislosti byly pomërnë vysoké pro 
PAU se střední molekulovou hmotností látek, tj. Fen (0,80), Ant (0,78), FL (0,71), Pyr (0,77) a Chry 
(0,81), zatímco velmi nízké hodnoty korelačního faktoru byly pozorovány pro PAU nižší (Acy, Ace) 
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a vyšší molekulové hmotnosti (B[b]F, B[k]F, B[a]P, D[ah]A, I[1,2,3-cd]P, B[ghi]P). To naznačuje, že 
střední molekulová hmotnost PAUmá významnou roli v transformaci mezi plynnou a částicovou 
fázi (Liu et al., 2013). 

Denní variace pro silniční oblasti a přímëstské prostředí byla sledována i v Paříži (Francie). Celková 
průmërná koncentrace Σ17PAU v průbëhu dne pro silniční oblast činila 6,71 ng∙m-3 zatímco noční 
7,05 ng∙m-3 a pro přímëstskou oblast přes den 0,53 ng∙m-3 a 0,61 ng∙m-3 v průbëhu noci. Celkové 
koncentrace p-PAU byly asi desetkrát vyšší v silničním prostředí oproti přímëstskému (Σ17PAU 6,9 
ng∙m-3 vs. 0,6 ng m- 3). Navíc, koncentrace byly o nëco vyšší v noci, s výjimkou B[a]A, Fl a Pyr 
v blízkosti dopravních tras. Přičemž poslední dva jmenované PAUpředstavovaly přibližnë 50 % 
celkový p-PAU v silniční oblasti a 38 % v přímëstské (Ringuet et al., 2012). 

Průmërná celková koncentrace Σ16PAU vázaných na PM10byla v centru mësta Mexico City v oblasti 
mëstas vysokou hustotou silniční dopravy 34,3ng∙m-3(Merced) areferenční oblastí s nízkým 
provozem vozidel 15,6 ng∙m-3(Pedregal). Vyšší koncentrace p-PAU byla pozorována bëhem 
dopoledních hodin (5:00-13:00 h) v obou lokalitách. Denní koncentrace Σ16PAU v Merced bëhem 
rána od 5:00-13:00 h byla 15,7 ng∙m-3, v odpoledních hodinách v rozmezí 13:00-21:00 pak 
6,4 ng∙m-3a v noci od 21:00 do 5:00 stoupla na 12,2 ng∙m-3. V referenční oblasti Pedregal byly tyto 
hodnoty mnohonásobnë nižší ráno 6,74 ng∙m-3 odpoledne 4,04 ng∙m-3 a večer 4,78 ng∙m-3. 
Benzo[ghi]perylen byl v obou lokalitách nejvíce zastoupeným PAU, to značí, že hlavním zdrojem 
emisí PAU bylo spalování benzínu v lehkých motorových vozidlech. Průmërná denní koncentrace 
této sloučeniny byla 7,2 ng∙m-3 v Mercedu a 2,8 ng∙m-3 v Pedregalu(Guzmán-Torres et al., 2009). 

4.9. Sezonní variace 

Sezónní trend byl pozorován u p-PAU s vyšší úrovní v zimë (listopad-únor), než v jiných mësících 
roku. U vëtšiny látek znečišťujících ovzduší lze tento trend vysvëtlit sezónní povahou schopnosti 
atmosféry rozptylovat znečišťující látky. Kdy bëhem zimních mësíců je tato schopnost nižší než 
bëhem letních a snížení vertikálního rozptylu vede k vytvoření častých inverzí (Dallarosa et al., 
2005, Vasilakos et al., 2007, Ravindra et al., 2008,Zhang et al., 2008, Amodio et al., 2009,Callén 
et al., 2010, Zhang et al., 2012, Masiol et al., 2013). U PAUjepotřeba hodnotit i jejich chemickou 
stabilitu v prostředí v přítomnosti dalších látek (například ozónu) společnë se slunečním záření 
ovlivpující fotochemickou reaktivitu, snižující celkovou úrovep PAU v atmosféře. Dáleje potřeba 
vzít v potaz vliv teploty a dalších meteorologických parametrů a v neposlední řadë zvýšení 
emisípocházejících z vytápëní domácnostív zimëpřinízkých teplotách(Ravindra et al., 2008, Amodio 
et al., 2009,Callén et al., 2010, Teixeira et al., 2012, Khairy a Lohmann, 2013, Masiol et al., 2013). 
Při vyšších teplotách typických v letním období dochází rychlejšímu odbourávání PAU. 
Také fotolýza je silnëjší v létë než v zimë, což rovnëž pravdëpodobnë snižuje koncentrace PAU 
v atmosféře, rovnëž se toto období vyznačuje vyšší rychlostí vëtru a účinnëjším 
promíchávánímvrstev atmosféry podporující rozptyl znečišťujících látek (Vasilakos et al., 2007, 
Ravindra et al., 2008; Lee et al., 2010, Hanedar et al., 2011, Teixeira et al., 2012, Zhang et al., 
2012). 

Nelze si nevšimnout, že v létë mají vyšší koncentraci PAU s nižší molekulovou hmotností než na 
podzim a v zimë. To lze vysvëtlit na základë skutečnosti, že při nižší teplotë se budou atmosférické 
PAU akumulovat více na prachové částice, což zvýší podíl PAU s vyšší molekulovou 
hmotnostía sníží zátëž nízko molekulových PAU(Li et al., 2005, Dallarosa et al., 2008, Wang et al., 
2010, Morville et al., 2011).V zimních mësících lze prokazatelnë zjistit vyšší koncentraci pyrenu, 
která je pravdëpodobnë způsobená spalováním dřeva a uhlí v domácích topeništích (Manoli et al., 
2004, Šišovid et al., 2008).Koncentrace PAU je v zimním období mnohem vyšší než v letním, což 
deklarují rozdíly mezi letní a zimní koncentraci p-PAU z Horního Slezského regionu v Polsku. Kdy 
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zimní průmër celkových p-PAU byl 10 až 20 krát vyšší než letní průmër (Maliszewska-Kordybach, 
1999).Dále koncentrace Σ16 p-PAU v mëstë Tumen (Čína) je v zimním období(438 ng∙m-3) 
čtrnáctkrát vyšší ve srovnání s letním průmërem (10 ng∙m-3) (Jin et al., 2012) a výsledky dalších 
studií v různých zemích uvedených níže. 

Obecnë by se dalo říci, že pro g-PAU není příliš zřetelná sezonní variace, kdežto p-PAU se vyznačuji 
vyššími koncentracemi v chladném období teplejším mësícům v průbëhu roku (Lim et al., 2005, 
Tsapakis et al., 2005, Ravindra et al., 2006, Liu et al., 2009), avšak existují výjimky, které budou 
v této práci uvedeny pozdëji. 

Z České republiky lze uvést např. výsledky z Košetic, kdy dlouhodobý (1996-2009) medián Σ15 PAU 
je asi 6 krát vyšší v zimë (21,06 ng∙m-3) než v letních mësících (3,31 ng∙m-3). Nejhojnëji vyskytujícím 
se analytem z PAU ve všech mësících byl Fen, následovaný FL, FLu a Pyr. Ostatní PAU tvoří 3 % 
a ménë Σ15 PAU.  Dlouhodobá celoroční průmërná koncentrace Σ15 PAU v Košeticích je9,03 ng∙m-

3(Dvorská et al., 2012). 

V průbëhu 14 mësíců v přímëstské oblasti Madridu, Španëlsko průmërná celková koncentrace PAU 
byla stanovena na hodnotu 1,25 ng∙m-3 , s rostoucími úrovnëmi v chladnëjších mësících 
2,062 ng∙m-3 a klesajícími v teplých mësících 0,725 ng∙m-3. Nejhojnëjší složkou byl fluoranten, který 
dosáhl průmërné hodnoty0,253 ng∙m-3, následoval pyren 0,251 ng∙m-3, chrysen 0,176 ng∙m-3 
a fenantren0,151 ng∙m-3. Průmërná koncentrace B*a+P činila 0,068 ng∙m-3 a vrcholu bylo dosaženo 
v zimním období, kdy jeho průmërná hodnota byla 0,412 ng∙m-3(Barrado et al., 2013). Nicménë 
hodnoty jak z Košetic, tak Madridu jsou spíše ojedinëlé, mëstské prostředí bývá často zatíženo 
mnohem vyššími koncentracemi PAU a B*a+P. Lze si povšimnout, že mezi jednotlivými PAU 
v mëstském prostředí se vyskytují především Fen, Fl, Flu, Pyr a Chry. Z čehož lze vyvodit, že 
nejvëtším zdrojem emisí ve mëstë je dieselová doprava.  

Přítomnost PAU v mëstském prostředí Heraklionu, Řecko byla studovaná bëhem 2 let. 
Nejčetnëjšími komponenty t-PAU byly Fen, Fl, Pyr a Chry. Celková koncentrace PAU byla 79,3 
ng∙m-3. Celková koncentrace PAU v plynné fázi pak byla v rozmezí 31,4 - 84,7 ng∙m-3 a pouze 11,4 - 
44,9 ng∙m-3 pro p-PAU. Hlavním zdrojem emisí PAU byla silniční doprava (Tsapakis et al., 2005). 
Ve srovnání s Aténami, Řecko, kdy se celková koncentrace v plynné fázi pohybovala v rozmezí mezi 
6,89-124 ng∙m-3, zatímco v částicové fázi mezi 0,44 - 13,2 ng∙m-3. Maximální koncentrace celkových 
PAU byla pozorován bëhem chladného období s průmërem 40,7 ng∙m-3. Nejhojnëjší PAU byly Fen, 
Ant, Flu, Fl a Pyr.  Hlavními zdroji PAU pro tuto oblast byly určeny emise vznëtových a zážehových 
motorů, ale i jiné zdroje, jako je spalování uhlí a zkapalnëného zemního plynu (Vasilakos et al., 
2007). 

Vzorky p-PAU a g-PAU odebrané z různých lokalit mëstského prostředí Xiamen v Čínë od roku 
2008-2009 vykazovaly zcela odlišný charakter. Průmërné koncentrace PAU v zimë byly asi 8,4 krát 
vyšší než na jaře, a koncentrace pozaďové lokality byly 0,56 krát nižší než v průmyslové oblasti. 
PAU se pohybovaly od 2,03 až 8,60 ng∙m-3 na jaře, v létë v rozmezí 7,90 - 21,30 ng∙m-3, na podzim 
5,54 - 76,55 ng∙m-3 a 35,95 - 62,44 ng∙m-3 v zimë, průmërná roční hodnota byla 21,89 ng∙m-3. 
Vysoká závislost (r= 0,79) byla zjištënamezi částicemi PAU a TSP koncentraci tzn., že p-PAUjsou 
úzce spjaty s TSP a pravdëpodobnë pocházely tyto emise ze stejného zdroje. Zatímco pro g-PAU a 
TSP nebyla zjištëna žádná signifikantní korelace (r= 0,42). V g-PAU dominoval Fen, Ant, Fl, Pyr. 
Nejvyšší zastoupení tëchto PAU bylo na jaře (až 63,3 %) nižší pak na podzim a v zimë. V p-PAU pak 
byly hojnë zastoupeny B[b]F, B[ghi]P, I[123-cd]P, B[a]P a B[k]F tedy PAU s vyšší molekulovou 
hmotností, pravdëpodobnë pocházející ze spalování benzínu v zážehových automobilech. Podobné 
koncentrace v obou fázích mëly Chry a B[a]A. Obecnë platí, že koncentrace PAU v průmyslových 
oblastech byly nejvyšší následované obytnými, přímëstskými a vzdëlávacími oblastmi mësta (Zhao 
et al., 2011). 
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Medián celkové koncentrace PAU produkované v oblasti Peking-Tianjin,(Čína)v letech 2007 - 2008 
činil hodnoty 349 ng∙m-3. Zatímco medián pro koncentraci g-PAU byl 222 ng∙m-3 a 114 ng∙m-3 pro p-
PAU. Sezonní charakter p-PAU a g-PAU v této oblasti byl následující. Medián koncentrace g-PAU 
na jaře dosáhl hodnoty 169 ng∙m-3, bëhem léta 120 ng∙m-3, na podzim 222 ng∙m-3 a 346 ng∙m-3 

bëhem zimy. Oproti tomu byly mediány koncentrací p-PAU pro jednotlivé období nižší než g-PAU. 
Konkrétnë 72,5 ng∙m-3 na jaře,  28,8 ng∙m-3 v létë, na podzim 154 ng∙m-3 a v zimë 146 ng∙m-3. 
Výsledky této studie jsou uvedeny zámërnë, jelikož obecnë se předpokládá, že sezonní charter g-
PAU není příliš znatelný, to však neplatí pro výsledky této studie. Vyšší emise Fen, Flu, Fl byly 
namëřeny v zimë, zatímco vyšší koncentrace D[ah]a a I[1,2,3-cd]P byly namëřeny v létë, 
pravdëpodobnë z důvodu různých typů spalovacích zdrojů(Wang et al., 2011). Ve mëstë Menen 
(Belgie) v roce 2003, bylo zjištëno, že koncentrace 16 prioritních PAU je 5 až 7 krát vyšší v lednu, 
únoru a prosinci, ve srovnání s kvëtnem, červnem a srpnem. Průmërná roční koncentrace Σ16PAU 
byla 6,7 ng∙m-3(Ravindra et al., 2008). 

4.10. Vazba PAU na PM10 

PAU adsorbované na povrchu tuhých částic, představuji vëtší riziko pro zdraví, než PAU v plynné 
fázi (Chetwittayachan et al., 2002, Fiala, 2003,Liu et al., 2007a). Nebezpečí pro lidské zdraví tkví 
v tom, že u nëkterých PAU jako B[a]P, B[a]A, byly prokázány karcinogenní účinky (Akyüz a Çabuk, 
2010,Wickramasinghe et al., 2011). Mezi hlavní mechanismy vazby PAU na povrch tuhých látek 
patří kondenzace (ke které dochází při ochlazování emisí) a  adsorpční mechanismus (Fiala, 
2003,Liu et al., 2007a). Vëtšina PAU (cca 70 až 90 %) se adsorbuje na suspendované částiceza 
bëžných teplot venkovního ovzduší. Kromë toho, jsou PAU vëtšinou adsorbovány na inhalovatelné 
částicesubmikronových průmërů, které se ve vzduchu nachází ve vysokých koncentracích 
(Ravindra et al., 2008). Předpokládá se, že tëkavëjší formy PAU s výjimkou fluorantenu jsou jako 
produkt kondenzace vázány na částice frakce PM2.5a PM10 (Fiala, 2003). Interakci mezi PAU 
a PM10lze prokázat na příkladu korelačního koeficientu r= 0,68 v Bari (Italie) (Amodio et al., 2009). 
Bëžnë lze však u frakce PM2,5nalézt vyšší korelační závislost. Faktory mezi nëž patří velikost částic, 
meteorologické podmínky, fotochemické jevy, topografie aj. ovlivpuji dobu setrvání 
a transportPAU adsorbovaných na povrchu PM částic v atmosféře (Akyüz a Çabuk, 2009, Akyüz a 
Çabuk, 2010, Wickramasinghe et al., 2011). 

4.10.1. Vztah PAU vázaných na PM10 z městského a venkovského prostředí 

Lze předpokládat zcela rozdílné koncentrace v mëstském prostředí zatíženém průmyslem 
a dopravou oproti venkovským oblastem, kdy hlavním zdrojem znečištëní ovzduší bývají 
především lokální topeništë. Výsledky studie sledující koncentraci PAU v PM10 v mëstských, 
přímëstských a venkovských oblastech v Kandy (na Srí Lance) za období devíti mësíců poskytly 
následující závëry. Průmërná celková koncentrace 16 upřednostpovaných PAU se pohybovala 
v rozmezí 57,43 - 1246,12 ng∙m-3, přičemž v mëstských lokalitách zatížených dopravou byla 
průmërná koncentrace 695,94 ng∙m-3, v mëstském prostředí s nízkou frekvenci dopravy 105,55 
 ng∙m-3 , v předmëstských oblastech se silným silničním provozem byla stanovena hodnota 337,45 
ng∙m-3 a v předmëstských oblastech s nízkou koncentraci dopravy pak 154,36 ng∙m-3. Koncentrace 
ve venkovských oblastech s vysokým podílem spalování dřeva v domácích topeništích dosahovala 
hodnoty 192,48 ng∙m-3 a 100,31  ng∙m-3 ve venkovských oblastech s nízkým podílem spalování 
dřeva. Průmërná koncentrace PM10 činila 129 μg∙m-3, překračující mnohonásobnë povolený roční 
limit 40 μg∙m-3. Mezi úrovní PM10 a a Σ16 p-PAU v okolním ovzduší byla v této studii 
stanovenavýznamná pozitivní korelace (r = 0,9). Rovnëž ukázalo, že PAU a PM10 byly emitovány 
z velmi podobných zdrojů emisí. Pokud by tedy došlo u tëchto zdrojů k omezení vzniku PM 10 byl to 
efektivní způsob, jak snížit hladinu PAU ve vzduchu(Wickramasinghe et al., 2011). 
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Suma koncentrace 16 PAU v PM10 pocházející z místa s vysokou koncentrací dopravy v Hong Kongu 
se pohybovala mezi 5 - 297 ng∙m-3 průmërná letní koncentrace PAU z této oblasti činila 5,09 ng∙m-3 
a zimní 15,9 ng∙m-3. Převládajícími jednotlivými PAU bëhem celého roku byly B[b]F, Pyr, FL a I[123-
cd]P. Naproti tomu oblast s obytnou/ průmyslovou /obchodní zónou vykazovala hodnoty PAU 
v rozmezí 2-269 ng∙m-3, letní průmër byl 3,18 ng∙m-3 a byl nižší než silniční ve stejném období. Zato 
v zimním období byla průmërná koncentracePAU 23,8 ng∙m-3v této lokalitë vyšší než ta ze silniční 
oblasti. Hlavními komponenty z této urbanizované oblasti se ukázaly být B[b]F, Pyr, FLa Chry, které 
jak si lze všimnou, byly až na chrysen stejné jako ty ze silniční lokality. Ukázalo se tak, že 
urbanizovaná část mësta produkuje v zimë vyšší procento PAU vázaných na částice PM10 než 
samotná doprava (Guo et al., 2003). 

Lze však nalézt i výjimky, kdy se oproti nižším očekávaným hodnotám mohou ve venkovských 
oblastech koncentrace PAU značnë převyšovat ty z mëstského prostředí. Jako tomu bylo 
mezi Donghe (Čína) reprezentující venkovskou oblast nezatíženou průmyslem a Pekingem (Čína) 
od září 2007 do srpna 2008. Kdy se průmërná roční koncentrace p-PAU vázaných na PM10 
v Donghe pohybovala v rozmezí 12,9 a 348,8 ng∙m-3 a roční hodnota PM10319,3 µg∙m -3. Pro Peking 
pak byly namëřeny hodnoty p-PAU v rozmezí 3,2 a 222,7 ng∙m-3 a průmërná roční koncentrace 
PM10194,8 µg∙m -3. Autoři tuto skutečnost vysvëtlují na základë toho, že v Donghe se využívá 
vysoké množství uhlí a biomasy spalované v nedokonalých kamnech s nízkou účinnosti jako hlavní 
zdroje energie pro vaření a topení v rodinných domech. Tudíž EF dosáhly mnohem vyšších hodnot 
než průmyslové spalování uhlí v Pekingu a rovnëž tím, že zde převládá centralizovaný způsob 
vytápëní domácnosti, přesto se jedná o oblasti silnë zatížené znečištëním ovzduší, jak vypovídá 
průmërná roční hodnota PM10(Wang et al., 2011). 

Podobnë výzkum uskutečnëný v severní oblasti Itálie zkoumal vztah částic PM10 a na nich vázaných 
PAU z venkovských, mëstských, přímëstských, dopravních a průmyslových oblastí v průbëhu roku 
2011. Významné sezónní výkyvy byly zaznamenány na všech lokalitách, zpravidla s vyšší úrovní 
Σ8 PAU v zimë (regionální průmër koncentrace 21 ng∙m-3) a na podzim(6,3 ng∙m-3), nižší 
koncentrace lze zaznamenat na jaře (2,2 ng∙m-3) a nejnižší v létë (0,2 ng∙m-3). Přičemž 
nejvýznamnëjší zmëny v Σ8 PAU se vyskytují současnë ve všech oblastech a mezi únorem a dubnem 
lze zjistit prudký pokles koncentrací a naopakv říjnu a listopadu rychlý růst koncentrací PAU. Tato 
období se shodují s nejvýznamnëjšími zmënami teploty vzduchu, ale zárovep s ukončením 
a zahájením topné sezony, viz tabulka 15. Očekávalo se, že ve venkovských lokalitách by 
koncentrace PAU mëla být nižší než v mëstském pozadí, dopravní nebo průmyslové 
lokality. Nicménë experimentální výsledky ukázaly, že tento předpoklad se ale ukázal být milný, 
v provincii Padova. V ostatních venkovských oblastech už hodnoty PAU vykazovaly obecný 
charakter chování. Venkovská oblast v provincii Padova se však nachází mimo ovlivnëní emisemi 
velkých aglomerací a velmi daleko od přímých antropogenních zdrojů jako jsou dopravnícesty 
a průmyslové zařízení. Tento fakt byl vysvëtlen tím, že tato oblast je pravdëpodobnë místem 
významné atmosférické depozice částic PAU. Také pravdëpodobnë v důsledku toho, že 30 až 
70 % PAU v PM 10 ve venkovských oblastech této provincie pochází ze spalování dřeva(Masiol 
et al., 2013). 

Průmërná hodnota koncentrací celkových Σ17 PAU v PM10 z mëstského prostředí v blízkosti 
křižovatek s hustým silničním provozem sledované po dobu jednoho roku v Kuala Lumpur 
v Malajsii byla 6,28±4,35 ng∙m-3. Celková koncentrace PAU je mnohem nižší než koncentrace 
namëřené v podobném prostředí v mëstských lokalitách v Čínë (170-490 ng∙m-3), Mumbai, Indie 
(24.5 a 38.8ng∙m-3) a Heraklionu, Řecko (21,4-59 ng∙m-3). Pro srovnání byly odebrány i vzorky 
z venkovského prostředí, kdy koncentrace celkových Σ17 PAU v PM10 činila 0,30±0,15 ng∙m-3, která 
je asi 20-krát nižší než koncentrace namëřená v mëstskémprostředí Kuala Lumpur a nachází se 
v rozmezí hodnot 0,2-2 ng∙m-3 získaných z venkovského prostředí Finocalia, (Řecko) (Omar et al., 
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2002).Omar et al. (2006) bëhem 10 mësíčního mëření v roce 2001 sledovali i koncentraci 
celkových Σ13 PAU v PM10 získaných ze silničního prostředí (5,85 ng∙m-3), okolního prostředí 
(mëřených na střeše ve výšce 12 m - 3,10 ng∙m-3) ve srovnání s koncentrací v mlze (47,89 ng∙m-3) 
v Kuala Lumpur. Je patrné, že koncentrace za tëchto mlhavých epizod extrémnë vzroste 
a představuje tak mnohonásobnë vyšší nebezpečí pro lidské zdraví.  

Tab. 15: Sezonní charakter PM10 a PAU v různých oblastech Itálie (Masiol et al., 2013) 
  PM10 Σ8PAU 

jaro 
Σ8PAU 
léto 

Σ8PAU 
podzim 

Σ8PAU 
zima 

Σ8PAU roční  

Provincie oblast  (μg∙m-3) (ng∙m-3) 

Belluno  

 

 

venkovská  

mëstská  

přímëstská  

7 

23 

28 

0,4 

2,6 

3,9 

0,1 

0,2 

0,2 

0,2 

5,9 

9,5 

1,2 

20 

33 

0,5 

7,1 

11,8 

Treviso mëstská 43 2,2 0,2 9,1 27,9 10 

Vicenza mëstská 46 2,7 0,3 5,7 18,6 6,6 

Verona 

 

přímëstská  

dopravní 

35 

48 

2,2 

2,5 

0,3 

0,3 

4,7 

4,8 

13,8 

11,9 

5,1 

4,7 

Benátky 

 

venkovská  

mëstská  

dopravní 

35 

39 

46 

1 

1,9 

2,3 

0,2 

0,1 

0,2 

3,4 

5,6 

9,8 

14 

19,1 

28,6 

4,2 

5,9 

10,3 

Padova 

 

venkovská  

mëstská  

dopravní 

industriální 1 

industriální 2 

 

43 

44 

42 

45 

39 

3,8 

2,1 

2,2 

2,6 

2,2 

0,3 

0,3 

0,3 

0,7 

0,2 

12 

8,8 

7,2 

8,3 

6,6 

 

37,8 

25,4 

23,9 

24,2 

23,5 

 

13,1 

9,7 

8,3 

8,5 

7,9  

 

4.10.2. Vztah PAU vázaných na PM10 z průmyslových oblastí 

Ukázalo se, že nejvyšší obsah celkových PAU (93 ng∙m-3) zkoumaných v ocelárnë v jižním Polskubyl 
přítomen v nejmenších částicích s aerodynamickým průmërem 0,5 µm. Dominující PAU ve frakci 
PM10 byl fenantren a fluoranten. Průmërný obsah celkových PAUvyprodukovaných elektrickou 
obloukovou peci bëhem 10 h smëny byl 95,5±7,6 µg∙m -3 v PM 2,5  a 135,5±9,1 µg∙m -3 v PM 10. 
Nejhojnëjšími zástupci PAU v jemných částicích od 0,5-2,5 µm byly Fl a Pyr, poté Chry, B*a+P), 
B*a+A, B*k+F. Výsledky této studie dále ukázaly, že cca80 % B*a+P je obsaženo ve frakci0,5-1 µm 
(Baranieckaet al., 2010). 

Studie provedena v roce 2007 v oblasti provincie Zonguldak (Turecko) vyznačující se tëžbou uhlí 
a s tím spojeným ocelářským průmyslem zjistila, že celková koncentrace PAU vázaných na 
PM10činila 492,4 ng∙m-3 v zimním období a 26,0 ng∙m-3 v období letním. Vyšší koncentrace 
v průbëhu zimy byla zapříčinëná nárůstem spalování uhlí za účelem vytápëní domácnosti. 
Namëřená průmërná roční hodnota koncentrací celkových PAU spojených s PM10 byla 93,7 ng∙m-

3(Akyüz a Çabuk, 2009).  

Ze studie v oblasti Zonguldak (Turecko) vyplývá, že 53,8 % částic PM2,5-10z celkového rozptylu bylo 
zatíženo Pyr, Flt, B[a]A, Chry a B[k]F v souvislosti s emisemi ze spalování uhlí. Dále 21,4 % tëchto 
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částic bylo zatíženo B[b]F, I[123-cd]Pa B[ghi]P pocházejících ze spalování motorových vozidel a cca 
10,0 % z celkového rozptylu bylo zatíženo Ant, který byl přičítán emisím ze spalování stacionárních 
zdrojů (jako je ocelářský průmysl, cementářský průmysl aj.). (Akyüz a Çabuk, 2008). Mëření 
pokračovalo i v následujícím roce a ukázalo se, že koncentrace PAU v průbëhu roku 2008 
mnohonásobnë klesly. Výsledky jsou uvedeny zámërnë, aby bylo patrnë vidët, jak se koncentrace 
PAU v průbëhu jednotlivých let vyvíjejí. Při mëření v průbëhu roku 2008 v Zonguldaku, bylo 
zjištëno, že bëhem chladného období v p-PAU převládají Flt (31,8 ng∙m-3), Pyr (24,9 ng∙m-3), B[b]F 
(20,5 ng∙m-3), Chry (19,7 ng∙m-3) a pro B[a]A (14,3 ng∙m-3). Celkové koncentrace p-PAU bëhem 
chladného období byly 188 ng∙m-3 a 5,32 ng∙m-3 bëhem teplého období. P-PAU vykazují zřejmou 
sezonní promënlivost. Nejvyšší mësíční p-PAU koncentrace byla pozorována v průbëhu února (253 
ng∙m-3), zatímco nejnižší v srpnu (1,2 ng∙m-3).  Mësíční průmërné koncentrace PAU klesly od kvëtna 
po ukončení topné sezóny a opët výraznë vzrostly od září, kdy započala topná sezóna (Akyüz a 
Çabuk, 2010). 

4.11. Vazba PAU a BC 

Jelikož jsou částice BC porézní (což odpovídá velké ploše absorpce), mohou působit jako sorbent 
omezující biologickou dostupnost, biodegradaci a toxikologická rizika PAU uložených v půdách 
a sedimentech (Cornelissen a Gustafsson, 2006, Koelmans et al., 2006, Luz et al., 2010, 
Sánchez-García et al., 2010, Wang et al., 2011). Mezi PAU a uhlíkatými částicemi (uhlí, dřevëné 
uhlí, aktivní uhlí) byla prokázána silná afinita. Avšak na druhé stranë sorpce PAU na BC zapříčipuje 
jejich dlouhodobé setrvání v životním prostředí především pak právë v půdách a mořských 
sedimentech(Brändli et al., 2008,Nam et al., 2008, Prevedouros et al., 2008, Agarwal a Bucheli, 
2011, Staniszewska et al., 2011). Korelace mezi BC a PAU je v blízkosti zdroje emisí velmi vysoká 
s postupnou vzdáleností od zdroje emisí klesá, jelikož klesá množství dostupných částic BC (Nam 
et al., 2008, Agarwal a Bucheli, 2011, Liu et al., 2013). 

Velmi silná korelace byla zjištëna pro 16 prioritních PAU a BC (r= 0,92) v mořských sedimentech 
v Norsku. Jednotlivé PAU z tëchto 16 prioritních PAU vykazovaly hodnotu korelačního koeficientu 
vyšší než 0,88 s výjimkou acenaftylenu r= 0,67 (Oen et al., 2006).Obdobná významná korelační 
závislost byla prokázána i pro PAU a BC v půdním prostředí ve Švýcarsku (Agarwal a Bucheli, 2011). 
Suma 16 prioritních PAU představovala průmërnou hodnotu 6 ± 3 mg PAU/g pro mořské 
sedimenty, pro jezerní sedimenty je typická hodnota pomëru PAU/BC 25 mg PAU/ g BC a v půdním 
prostředí 13 ± 10 mg PAU/ g BC (Oen et al., 2006). BC vykazuje slinou lineární závislost hlavnë 
s tëžšími PAU (Agarwal a Bucheli, 2011, Staniszewska et al., 2011, Liu et al., 2013). 

Koncentrace BC a PAUstanovena v půdách z mëstského a venkovského prostředí v Pekingu ukázala 
následující výsledky. Venkovskou oblast reprezentovala nedaleká vesnice a horská oblast poblíž 
Pekingu. Hodnota koncentrace BC v půdním prostředí Pekingu je 5,83±3,05 mg∙g-1, pro horskou 
oblast byla stanovena na 3,52±2,01 mg∙g-1 a 3,31 ±2,62 mg∙g-1 pro venkovskou. Medián 
koncentrace Σ16 PAU v Pekingu činí 502 ng∙g-1 z venkovského prostředí 148 ng∙g-1 a z horské oblastí 
146 ng∙g-1, kde se předpokládá, že PAU pocházejí především z atmosférické depozice z mëstské 
oblasti. Koncentrace BC dobře koreluje s tëžšími PAU se 4 - 6 jádry PAU hlavnë ve venkovském 
prostředí (r= 0,602 – 0,762)v mëstskémprostředí je tato závislost nižší (r= 0,45-0,496), zatímco 
v horské oblasti nebyla nalezena žádná významná korelace s PAU ať již lehčími, či tëžšími PAU. 
Ukázalo se, ale že významná část celkové koncentrace PAU ve venkovském a  horském prostředí 
pocházela z Pekingu (Liu et al., 2013). 

Cílem studie realizované v šesti mëstech USA s různými zdroji emisí bylo srovnat prostorovou 
a časovou variabilitu částic BC a p-PAU od ledna 2008 do září 2009. Jednalo se vždy o obytné 
oblasti s bližší specifikaci uvedenou v tabulce 16.  Medián koncentrací BC kolísal od 0,13 do 0,53 
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μg∙m-3a medián koncentrace p-PAU v rozmezí 0,31 až 4,18 ng∙m-3.(kalibrace 0,3-1 ng m -3 na p-
PAUng∙m-3) viz tabulka 16. Hodinovékoncentrace BC a p-PAU byly zvýšeny bëhem ranní špičky a 
rychle poklesly bëhem dopoledne a bëhem pozdních odpoledních došlo k opëtovnému zvýšení BC 
a p-PAU ve vëtšinë krajů. To ukazuje na dominantní podíl vozidel motorových zdrojů ve čtyřech z 
šesti krajů. Ve dvou krajích, hodinové průmëry zůstaly zvýšené po dobu nëkolika hodin i po 
dopravní špičce a nevykazovaly výrazný vrchol naznačující další zdroje BC a p-PAU. 

Tab. 16: Přehled popisných statistik pro koncentrace BC a p-PAU (Han et al., 2011) 
Kraj Specifikace obytné 

oblasti 
Medián 

BC (µg m-3) 

Medián  

p-PAU 

(ng∙m-3) 

Sacramento centrum mësta 0,38 0,31 

Maricopa obytná 0,53 0,84 

Anoka komerční, 

malé letištë 

0,26 0,31 

Harris průmyslová- 
petrochemie 

0,28 2,18 

Pinellas obytná 0,13 0,31 

Jefferson blízka dálnice + blízká 
elektrárna 

0,28 4,18 

 

Ve všední dny, byly pozorovány u denních vzorův pëti krajích ranní vrcholy koncentrací BC 
a p-PAU, které byly patrné i bëhem víkendu. Avšak nižší než ve všední dny. Obvykle se hodinové 
střední hodnoty p-PAU zvýšily mezi 5:00-07:00 a poté poklesly po zbytek dopoledne a odpoledne. 
Nejvyšší střední hodinová hodnota p-PAU bëhem ranní špičky byla zaznamenána v Maricopa 
konkrétnë 12,4 ng∙m-3, ve zbývajících pëti krajích se tato hodnota pohybovala v rozmezí hodnot 
2,54 - 7,08 ng∙m-3. Přestože v Maricopë nebyla silniční doprava nijak vyšší než v ostatních 
oblastech, byla vysoká koncentrace PAU způsobená tím, že se tato oblast nachází v údolí mezi 
horami, kde bëhem rána je mnohem nižší síla vëtru a tím zřejmë byly koncentrace vyšší. Pro 
zkoumání časové závislosti byl vypočítán pomër p-PAU/BC. Užitečný při hodnocení relativního 
dopadu provozu dopravy v ranní špičce ve srovnání s průbëhem koncentrací po zbytek dne 
s ohledem na vklad p-PAU ve smësi vzduchu. Ukázalo se, že tento pomër proJefferson (medián = 
14,7), byl podstatnë vyšší než v ostatních místech, druhý nejvyšší byl v Harrisu (medián = 8,28).  
Mediány pomëru p-PAU/BC pro ostatní kraje se výraznë nelišily a pohybovaly se v rozmezí 2,23 - 
3,05. Relativnë vysoký pomër v Jeffersonu a Harrisu značí významné obohacení p-PAU, které 
pochází z jiných zdrojů, nëž jen samotná doprava. V Jeffersonu, může být kvalita ovzduší ovlivnëná 
emisemi z uhelných elektráren a Harrisu petrochemickým průmyslem (Han et al., 2011). 

4.12. Benzo[a]pyren 

Nejvëtší zájem v současné dobë je upírán především ke karcinogennímu benzo[a]pynenu, který je 
často stanovován jako indikátor karcinogenních PAU(Saarnio et al., 2008, Callén et al., 2010, Kong 
et al., 2010, Belis et al., 2011, Liu et al., 2011, Wickramasinghe et al., 2011).B*a+P může způsobit 
rakovinu a genetické poškození postihující krev, imunitní systém, reprodukční systém a může 
rovnëž poškodit i lidský plod. Podle smërnice 2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004 o obsahu 
arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků v ovzduší je cílem pro B[a]P 
vázaný v částicích PM10 dosáhnout hodnoty nižší než 1,0 ng∙m-3(Callén et al., 2010, Belis et al., 
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2011, Callén et al., 2011). V České republice podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 350/2002 Sb. 
a nařízení vlády č. 597/2006 Sb. nesmí imisní limit pro B*a+P bëhem kalendářního roku překročit 
koncentraci 1 ng∙m-3(Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., Nařízení vlády č. 350/2002 Sb.). 

Neúplné spalování různých organických materiálů emituje různé množství B*a+P. Například, pro 
uhlí je EF 67-130mg∙g-1, dřevo62 až 125mg∙g-1, naftu 40 až 68 mg∙g-1a spalování benzínu 12 až 50,4 
mg∙g-1(Jin et al., 2012).Emise B*a+P v Evropë vykazují nejvyšší zatížení ve východní části Evropy 
(např. v Polsku a České republice) a více obydlených a průmyslových oblastech západní Evropy 
(např. nëkteré části Velké Británie a Nizozemska). Obrázek 19 znázorpuje vývoj emisíB[a]P celkem 
ze 43 zemí Evropy. Ukázalo se, že od roku 1990 do roku 2001 klesly emise B *a+ P o 26 %. Vysoký 
podíl emisí B*a+P pochází z Litvy, Belgie, Španëlska, České republiky, Slovenska, Bosny 
a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory, a z nëkterých regionů Nëmecka a Polska(Ravindra et al., 
2008). 

 

 
Obr. 18: Souhrn emisí B*a+P celkem ze 43 zemí Evropy z let 1990 až 2005 (Ravindra et al., 2008) 

 

Všeobecnë lze uvést, že ve venkovských oblastech se koncentraceB*a+P pohybuje 
od 0,01 do 1 ng∙m-3, v mëstském prostředí pak 1-10 ng∙m-3 a z nëkterých průmyslových odvëtví 
může dosáhnout až hodnoty 40 ng∙m-3(Šišovid et al., 2008). 

Rovnëž i B*a+Pvykazuje významnou sezónní variabilitu, reprezentovanou na následujících 
příkladech. Koncentrace B*a+Pvázaného ve frakci PM10byla sledovánav Záhřebu mezi lety 2001 
a 2004. Průmërná roční koncentrace B*a+P se ve sledovaném období pohybovala 
od 1,17 do 1,87 ng∙m-3. Podzimní průmërná koncentrace B*a+P byla 2,76 ng∙m-3 , zimní 2,94 ng∙m-3, 
jarní pak 0,58 ng∙m-3 a letní dosahovala pouze hodnoty 0,12 ng∙m-3. Průmërná koncentrace B*a+P 
v prosinci 2003 byla 5,21 ng∙m-3, což je asi 100 krát vyšší, nežjeho koncentrace v červnu téhož roku 
(0,05 ng∙m-3). Hlavními zdroji B*a+Pv této studii bylo bytové vytápëní a silniční provoz(Šišovid et al., 
2008).Podobné mësíční variace koncentrací B*a+P byly hlášeny z Florencie (Itálie), kdy zimní 
koncentrace B*a+Pbyly cca 3 ng∙m-3 a letní koncentrace dosahovaly průmërné hodnoty 
0,5 ng∙m-3(Lodovici et al., 2003).Průmërná mësíční koncentrace B*a+P v částicích PM 10 venkovské 
oblasti Preila, Litva byla 0,97±0,38 ng∙m-3v chladných ročních obdobích a 0,33±0,18 ng∙m-3 v 
teplých obdobích roku 2000-2002 (Saarnio et al., 2008). Průmërná koncentrace B*a+P v p-PAU z 
mëstského prostředí Heraklionu, Řecko činí 1,1 ng∙m-3 (Tsapakis et al., 2005). Pro srovnání lze 
uvést i další hodnoty průmërných koncentrací B*a+P z mëstských oblastí například v Houstonu, USA 
byla 0,3 ng∙m-3 a Londýnë, Velká Británie 0,6 ng∙m-3 zatímco v Santiagu de Chile byla průmërná 
roční koncentrace 11 ng∙m-3(Kim et al., 2009). Průmërná koncentrace B*a+P v Tumenu (Čína)byla 
4,2 ng∙m-3 která bëhem zimního období dosáhla průmërné hodnoty 7,09 ng∙m-3. Nicménë mimo 
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topnou sezónu, byla průmërná koncentrace B*a+P 0,99 ng∙m-3. Kromë toho byla prokázaná velmi 
silná závislost mezi koncentraci B*a+Pa celkovými PAU r= 0,95 (Jin et al., 2012). 

Výzkum uskutečnëný ve Španëlsku se zabýval vztahem mezi B[a]P a částicemi PM10společnë 
s meteorologickými parametry v různých oblastech antropogenní činnosti. Konkrétnë byl proveden 
v mëstech Zaragoza s významným dopravním a průmyslovým znečištëním, Monzón charakterizující 
urbanizovanou oblast s vysokým podílem služeb. Monagrega reprezentující venkovskou oblast 
a konečnë čtvrtá oblast byla situovaná Torrelisev Pyrenejských horách reprezentující biogenní 
zdroje.Nezávisle na místë odbëru, byly nejvyšší koncentrace B[a]Pnamëřenybëhem chladného 
období. V mëstském prostředí Zaragoza průmërná koncentrace B[a]Pv teplém období byla rovna 
0,089 ng∙m-3, pro chladné roční období činila 0,50 ng∙m-3. Pro Monagregu byly v zimním období 
hlášeny koncentrace 0,223 ng∙m-3, podstatnë vyšší oproti teplému období0,050 ng∙m-3. 
Ve venkovských oblastech byly koncentrace témëř zanedbatelné, v teplém období dosahovaly 
hodnoty 0,013 ng∙m-3 (Torrelisa) a 0,021 ng∙m-3  (Monzón) a v zimním pak 0,020 ng∙m-3  respektive 
0,021 ng∙m-3. Tyto minimální koncentrace jsou předvídatelné, jedná se o lokality velmi vzdálené od 
antropogenní činnosti (Callén et al., 2010). 

4.12.1. Benzo[a]pyren v ostravské aglomeraci 

Ostravské aglomerace je značnë zatížená karcinogenním benzo*a+pyrenem. Dominantní vliv na 
vnášení B*a+P do okolního ovzduší na území mësta Ostravy mají z 85 – 100 % především 
společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s a koksovny společností OKK Koksovny a.s. Neprůmyslové 
zdroje zastoupené lokálními topeništi (zejména mëstské části se zástavbou rodinných domů jako 
jsou Vítkovice, Mµglinov, Michálkovice, Nová Bëlá, Poruba, aj.) přispívají přibližnë 10 až 15 %. 
Množství B*a+P z mobilních zdrojů je vyšší v lokalitách, s vëtší hustotou dieselových nákladních 
vozidel, jako tomu například na ulici Mariánskohorská (Hapala, 2009). 

Samotná ostravská aglomerace je ve srovnání s jinými lokalitami v ČR zatížená mnohonásobnë 
vyššími koncentracemi B*a+P, např. v Ostravë-Bártovicích byla témëř 20 krát vyšší než v Třeboni 
(Pryček et al., 2011). Celkový imisní limit pro B*a+P byl v roce 2010 čtyř a vícenásobnë překročen 
na všech stanicích v Ostravë. Nejvyšší roční průmërná koncentrace B*a+P v roce 2010 byla 
namëřena v lokalitë Ostrava-Radvanice (7,2 ng.m-3) (Puklová, 2011). Vývoj koncentrací B*a+P nejen 
z Radvanic, ale i dalších mëstských obvodů Ostravy z let 2006 až 2012 je zobrazen na obrázku 20.  
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Obr. 19: Vývoj ročních průmërných koncentrací B*a+P ve vybraných částech mësta Ostravy od roku 2006-
2012 (ČHMÚ - ISKO, 2014) 

 

Je patrné, že nejménë zatíženou oblastí je Ostrava Poruba, ale i tak je zde doporučený limit 1 
ng.m-3 překračován více než trojnásobnë, pouze v roce 2007 byla tato hodnota nižší než 3 ng.m-3. 
Oblast Mariánské Hory (MH) a Přívoz jsou zatíženy B*a+P podobnë, ale přeci jen vyšší koncentrace 
jsou v MH. Hodnoty z mëstské části Radvanice byly nejvyšší v roce 2006, poté mírnë poklesaly až 
na hodnotu 7,2 ng.m-3 v roce 2009, nicménë od tohotoroku lze vidët, jak koncentrace B*a+P opët 
narůstají. Tyto vyšší hodnoty lze z nejvëtší pravdëpodobností přičíst charakteru této lokality, 
nacházející se v převládajícím smëru vëtru ocelářské společnosti Acelor Mittal Ostrava a.s. s vlastní 
koksovnou, která může být možným původcem tëchto zvýšených koncentrací. Rovnëž v mëstské 
části Přívoz se nachází koksovna OKK., a.s. 

Ostrava je velkou mërou ovlivnëná hutním a ocelářským průmyslem a s tím spojeným 
koksárenstvím. Proto je uvedena průmërná koncentrace B*a+P stanovena v bezprostřední blízkosti 
koksovny nacházející se ve Velké Británii, která mëla hodnotu 19 ng∙m-3a v referenčních lokalitë 
vzdálené cca 10 km zvolené ve smëru vëtru této koksovny byla hodnota B*a+P asi 1 ng∙m-3(Ciaparra 
et al., 2009). 
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5. Experimentální  část 

5.1. Použité měřící stanice imisního monitoringu 

Pro následující hodnocení byly vybrány mëřící stanice, které reprezentují nejvýznamnëjší lokality 

v Ostravë s ohledem na mëřené koncentrace a osídlenost. Jedná se o plnë automatické systémy 

zařazené v systému ISKO ČHMÚ. Mëřící program je uveden v tabulce 17. 

Tab. 17: Mëřící program hodnocených stanic 
parametr Metoda  četnost mëření/ odbëru 

suspendované částice PM10 a výbërovë od 
roku 2009 PM2.5 

 

EN 11341: 1999,  
ekvivalentní - radiometrie, 
optická 

kontinuálnë, hodinové průmërování 

PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky) 
v rozsahu fluoren, fenantren, antracen, 
fluoranten, pyren, benzo/a/antracen, 
chrysen, benzo/b/fluoranten, 
benzo/k/fluoranten, benzo/a/pyren, 
indeno/1,2,3,c,d/pyren, 
dibenzo/a,h/antracen, benzo/g,h,i/perylen 

odbër HVS na filtr Quartz + 
PUF (US EPA) 

Analýza podle ISO 13877:1998 
, metoda HPLC / UV + FLV 

 

každý 6 den odbër 24 hodin 

TK (tëžké kovy) v rozsahu As, Cd, Mn, Ni, 
Pb, Cr 

 

odbër na filtr MVS analýza 
ICP/ AAS  

každý 6 den odbër 24 hodin 

meteorologické parametry ovzduší v 
rozsahu teplota, tlak, vlhkost, smër a 
rychlost vëtru 

 

čidla kontinuálnë, hodinové průmërování 

Monitoring uvedených látek probíhá v souladu s platnou legislativou po celou dobu mëření. 

Veškeré použité hodnoty jsou validní. Předkladatel práce za provoz stanic v hodnoceném období 

do roku 2012 přímo odpovídal. 

Koncentrace byly namëřeny ve stanicích umístëných v lokalitách (tabulka 18) významnë 

ovlivnëných emisemi PM10 tzv. hot spot's, obecnë PMx a PAU. Hodnocené koncentrace patří tedy 

v rámci Ostravy k hygienicky závažným. Stanice byly vybrány v principu hygienické závažnosti, tj. 

podle teorie, že nejhorší lokality v Ostravë mají nejvýznamnëjší dopad na kvalitu ovzduší a zdraví 

obyvatel. Zárovep se jedná o lokality s výskytem velmi vysokých koncentrací PM10 

a benzo(a)pyrenu. Dá se předpokládat, že takto získaná data budou mít velký statistický význam. 

Tab. 18: Hodnocené lokality - lokalizace mëřících stanic 

lokalita adresa souřadnice popis stanice 

Ostrava - Mariánské 
Hory 

Zelená 73a 49° 49´ 29.495" sš 
18° 15´ 49.157" vd 

mëstská průmyslová, 
reprezentativnost 
100 - 500 m 

Ostrava - Přívoz Domov důchodců  
Na mlýnici 

49° 51´ 20.003" sš 
18° 16´ 9.997" vd 

mëstská průmyslová, 
reprezentativnost  
0,5 - 4 km 

Ostrava - Radvanice Nad obcí 49° 48´ 25.403" sš 
18° 20´ 20.897" vd 

předmëstská průmyslová, 
reprezentativnost 
mikromëřítko do 100m, 
je ve vlečce AMO Ostrava 
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Obr. 20: Lokalita Ostrava Mariánské Hory 
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Obr. 21: Lokalita Ostrava Přívoz 
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Obr. 22: Lokalita Ostrava Radvanice 
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5.2. Popis databáze 

Pro dosažení cíle práce byla použita datová základna z mëření v lokalitách uvedených v tabulce 18 

a v rozsahu uvedeném v tabulce 17. 

Pro testování vzájemných vztahů byla použita databáze hodnot od roku 2006 do roku 2012.  

Veškeré hodnoty se ukládají do databáze jako hodinové průmëry. Z nich se počítají 24 hodinové 

průmëry. Do hodnocení v rámci práce vstupují  všechny údaje.  

Kontinuálnë namëřené hodnoty ve výše uvedeném rozsahu se kontrolují s ohledem na správné 

nastavení přístrojů (řízení pomocí metrologického řádu), pravidelnë provádënou kalibraci 

a kontrolu všech stavovových hlášení u přístrojů v dobë mëření. Je li možné (existuje standart, 

referenční vzorek), vede se regulační diagram, který hlídá stabilitu mëřícího systému v čase. 

Jakákoliv odchylka vede k mimořádnému překontrolování, překalibrování nebo opravë přístroje. 

Proces validace musí brát v úvahu poruchy v důsledku údržby, kalibrace nebo technických 

problémů, nemëřené hodnoty mimo detekční rozsah přístrojů a informace  o rychlých zmënách, 

jako například nadmërné poklesy nebo přírůstky hodnot. Údaje musí být revidovány na základë 

znalostí meteorologických vlivů včetnë znalosti terénu v místë mëření. Pro hlubší kontrolu mohou 

být použity statistické metody, v ovzduší se však obvykle neodstrapují odlehlé hodnoty, pokud 

k tomu není výše uvedený důvod (nestandartní chování). Data o ovzduší často nemají normální 

distribuci dat a proto je potřeba je tak hodnotit. Navíc jsou neopakovatelná. 

Namëřené hodnoty jsou kontrolovány s ohledem na "normálnost" datových řad. 

 U každé datové řady se kontrolují extrémy, homogenita, trend i druh rozdëlení. V případë nalezení 

odchylky od "normálního" stavu se posuzuje správnost namëřené hodnoty. Pro tento účel 

je možné kontrolovat až sekundové, vëtšinou však minutové údaje z přístrojů. Pokud je podezřelá 

namëřená hodnota způsobena např. extrémní hodnotou, je buď nalezeno jasné vysvëtlení situace 

nebo je hodnota z mëření vyloučena.  

V případë, že chybí víc jako 1/3 hodnot tvořících hodinový průmër je kompletní hodinová 

koncentrace vyloučena jako nevërohodná. 

Základní údaje o použité databázi jsou uvedeny v tabulce 19. Pro hodnocení bylo použito přes 140 

tisíc hodinových průmërů koncentrací PM10. Aritmetický průmër všech hodnot za celé období 

je 46,4,µg/m3 což je vyšší než roční imisní limit 40 µg/m3. 
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Tab. 19: Základní statistické parametry použité databáze, PM10 2006 - 2012 

 období 2006 - 2012 PM10 

počet hodnot 145360 

průmër 46,37 

medián 35,70 

max 955 

min ménë 5 

ménë než 20 μg 30477 

od 20 μg do 40 μg 50153 

od 40 μg do 80 μg 44332 

od 80 μg do 120 μg 12170 

nad 120 μg 8228 

 

Aritmetický průmërPM1046,37 μg/m3 a medián 35,70 μg/m3se významnë liší a ukazuje posun 

k nižším hodnotám, což je pro venkovní ovzduší charakteristické, viz obrázek 24. 

 

 

Obr. 23: Histogram všech hodinových koncentrací PM10 za období 2006 - 2012 

Celkem 55% namëřených hodinových koncentrací je nižších než 40 µg/m3 (roční limit) a pouze 14% 

hodnot je vyšších než 80 µg/m3. Z toho plyne, že výskyt extrémních hodnot, tj. více než 

dvojnásobek limitu, není bëžné a potvrzuje to epizodní charakter smogových situací. Zárovep je 

tato distribuce hodnot důležité pro pochopení nejistot nepravidelného vzorkování PAU a tëžkých 

kovů. U krátkodobého posuzování se může stát, že se odbër suspendovaných částic pro analýzu 
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nesejde s jejich vysokou koncentrací. V extrémních případech u mírné zimy s krátkými smogovými 

epizodami může být výsledný průmër nevërohodný, pokud se mëří pouze dny s nízkými nebo 

naopak s vysokými koncentracemi PM10. U dlouhodobého hodnocení jako je uvedeno v této práci 

se tato nejistota snižuje. 

Koncentrací PM10 vyšších než 500 μg/m3 je v celém datovém souboru pouze 20. Tyto hodnoty jsou 

však platné a není možné je ze souboru odstranit. Všechny pocházejí z jedné smogové epizody 

zachycené na ostravských stanicích od večerních hodin 23.března 2007 do 4. dubna 2007. Špičkové 

koncentrace přes 500 μg trvaly přibližnë 24 hodin (na všech stanicích), jak je uvedeno na obrázku 

25. 

 

 

Obr. 24: Rozložení koncentrací PM10 v hodinovém intervalu v rámci extrémní smogové epizody (březen 

2007) 

Vzhledem k tomu, že průbëh koncentrací je na všech stanicích stejný, jedná se o plošné znečištëní, 

které je málo vázáno na lokální zdroje. Zárovep byla tato epizoda relativnë krátká - 24 hodin. Její 

průbëh koresponduje s hodnocením denní variability (Kazmarová et al., 2013), kdy koncentrace 

postupnë v průbëhu dne narůstají s maximem ve večerních hodinách a v ranních hodinách klesají. 

Je to dáno zejména meteorologickými podmínkami a chováním domácností. Lidé si vëtšinou 

v odpoledních hodinách zatopí a ráno, když odcházejí do práce topit přestanou. Navíc se mëní 

i teplota a vítr, resp. rozptylové podmínky, které jsou v noci zpravidla horší. Nejvíce je vliv 

meteopodmínek zřetelný v přechodných sezónách, zejména v dubnu a říjnu. 

V případë použití 24 hodinových koncentrací PM10(tabulka 20), které jsou nezbytné zejména 

s ohledem na porovnání s 24 hodinovými odbëry PAU, je k dispozici 7324 hodnot s průmërnou 
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koncentrací 46,9 μg/m3 a mediánem 37,6 μg/m3. Průmërné hodnoty i distribuce 24 hodinových 

koncentrací mají stejný charakter jako hodinová data. Rozdíly ve výsledných průmërných 

koncentracích PM10 jsou dány procesem validace (ne všechny hodnoty vstupují do průmëru). 

Průmërné 24 hodinové koncentrace jsou robustnëjší, ale ménë dynamické než 1 hodinové.  

 
Tab. 20: Základní statistika pro 24 hodinové koncentrace PM10 (2006 – 2012, všechny stanice) 

 

 

Z původní databáze byly vybrány dny ve kterých probëhl odbër suspendovaných částic pro analýzu 

PAU. Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) se odebírají každý 6 den. Ročnë na každé stanici 

probëhne 61 - 62 odbërů. Počet 1230 odpovídá počtu provedených odbërů v hodnoceném období 

(2006 - 2012, 3 stanice).V tabulce 21 jsou uvedeny základní údaje o vybraných koncentracích PM10 

a benzo(a)pyrenu, které vstupují do párových testů.  

 

Tab. 21: Základní statistika výbërových 24 hodinových koncentrací PM10 a BaP(2006 – 2012, všechny 

stanice) 

 období 2006 - 2012 benzo(a)pyren PM10 

počet hodnot 1230 1208 

průmër 7,0 ng 45,99µg 

medián 3,2 ng 37,88µg 

max 130 ng 282µg 

min 0,03  ng 7,7µg 

 

Pro další statistické hodnocení bylo nalezeno 1208 párových hodnot, které byly validní a vyšší než 

mez detekce. Střední hodnoty PM10, aritmetický průmër i medián, jsou u vybraných párů i původní 

databáze velmi podobné a znamenají, že provedený výbër je reprezentativní a neodchyluje se od 

charakteristik plné databáze. 

Průmërná koncentrace 7,01 ng/m3, medián 3,2 ng/m3 ukazují na značnou deformaci dat 

ve prospëch nízkých hodnot (obrázek 26). Tato skutečnost je u benzo(a)pyrenu dána typicky 

sezónním bëhem. V letních mësících je obvykle koncentrace nižší než 1 ng/m3 a odpovídá tak 

i cílovému imisnímu limitu, viz obrázek 27. 

 2006 - 2012 PM10 

počet hodnot 7324 

průmër 46,91 

medián 37,59 

max 387 

min 6,37 
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Obr. 25: Histogram rozdëlení koncentrací benzo(a)pyrenu ( 2006 - 2012, všechny stanice) 

 

 

Obr. 26: Sezónní charakter koncentrací benzo(a)pyrenu 

 

Vzhledem k tomu, že mimo topnou sezónu jsou koncentrace benzo(a)pyrenu velmi nízká a obvykle 

i pod mez detekce laboratorní techniky, byl proveden výbër párových dat pro topnou  sezónu. 

Rozložení koncentrací benzo(a)pyrenu je zřejmé z obrázku 28. Po odstranëní dat netopné sezóny 

má rozložení namëřených koncentracíGaussovský charakter. Nejvíce hodnot je mezi 2,5 - 20 ng 

BaP/m3. V topné sezónë se přibližnë ve stejné četnosti vyskytují koncentrace menší než 1 ng 

a vëtší než 30 ng. Je nutné si uvëdomit, že v současnosti platný limit pro benzo(a)pyren je 1 ng/m3. 
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Obrázek 27: Histogram rozdëlení koncentrací benzo(a)pyrenu ( 2006 - 2012, všechny stanice, topné sezóny) 

 

Rozložení dat je v topné sezónë naprosto odlišné, 63% namëřených koncentrací do 10 ng/m3, 

aritmetický průmër 11,7 ng/m3 a medián 6, 3 ng/m3. Pouze 6,6%  namëřených koncentrací BaP je 

vyšších než 30 ng. Za celé období je vyhodnoceno celkem 96 situací s koncentrací benzo(a)pyrenu 

přes 20 ng. Průmërná hodnota koncentrace benzo(a)pyrenu je 37 ng/m3. Průmërná koncentrace 

přiřazených hodnot PM10 je 102 μg/m3. 

Na všech hodnocených stanicích je mëřena venkovní teplota. Základní údaje o teplotách jsou 
uvedeny v tabulce 22. 

 

Tab.22: : Průmërné teploty (0C) v topných sezónách (souhrnnë na všech stanicích) 

  2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 2010/11 2011/12 

Počet hodnot 31 35 35 35 35 36 

Průmër (0C) 7,5 4,9 5,5 3,2 3,6 4,6 

Minimum -3,5 -4,3 -5,1 -14,2 -8,4 -15,5 

Maximum 18,8 12,6 16,1 14,0 16,5 21,7 
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Obrázek 28: Základní údaje o teplotách v topných sezónách 2006 - 2012 

 
Na údajích o teplotách v topných sezónách je vidët, že každý rok je skutečnë jiný a tudíž je 

i oprávnëné předpokládat zásadní vliv charakteru meteorologických podmínek (např. teploty) na 

imisní situaci. Při nižší teplotë roste význam lokálních topenišť. Dlouhotrvající zima a nižší teploty 

v kombinaci se slabým proudëním vëtru vede k výrazným smogovým situacím (Výtisk a Lollek, 

2012, Číhala, 2013). Sezóna  2006/2007 je nejteplejší, což pravdëpodobnë ovlivnilo 

i charakteristiky PM10 a benzo(a)pyrenu Nejstudenëjší byla pak sezóna 2009/2010. Sezóna 

2011/2012 mëla nejvëtší výkyvy teplot. Z dlouhodobého hlediska platí, že v topné sezónë 

je obvyklá průmërná teplota mezi 3 - 5 0C. 

V tabulce 23 je uveden přehled hodnocených párů podle lokalit (mëřících stanic).  Vzhledem 

k počtu hodnot byly použity  základní statistické metody (EDA, korelace, regrese atd.) 

Tab.23: Počet koncentrací PM10 a benzo(a)pyrenu 2006 - 2012 pro statistické hodnocení 

stanice počet hodnocených párů 

Ostrava Přívoz 397 

Ostrava Mariánské Hory 402 

Ostrava Radvanice 409 

Celkem 1208 

 

Data byla následnë hodnocena jako celek, tj. 2006 - 2012, po jednotlivých letech a po rozdëlení 

podle typu sezóny na topnou a netopnou.Data z monitorovacích stanic byla použita jako celek 

a u topné sezóny byla rozčlenëna na jednotlivé roky. Topnou sezónou rozumíme říjen – duben 

a netopnou sezónou kvëten až září. 

Průmëry použitých koncentrací znamenají:  

• Benzo(a)pyren se průmëruje od 07:00 do 07:00 (24 hod) 

• PM10 se průmëruje od 0:00 do 24:00 (24 hod) 

• teplota je zprůmërována od 0:00 do 24:00 (24 hod) 
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5.3. Statistické hodnocení dat 

5.3.1. Popisná statistika (EDA) 

Veškeré hodnocené datové soubory byly analyzovány pomocí průzkumové (exploratorní) analýzy 
dat (EDA). V rámci EDA byly datové soubory vyšetřeny řadou grafických diagnostik (krabicový graf, 
histogram, kvantilový graf atd.) a statistických testů. Pro ovëření normality byl použit Shapiro-
Wilkův test a Anderson-Darlingův test. Pro ovëření shodnosti rozptylů (homoskedasticity) byl 
použit Leveneův test. Pro všechny statistické testy a analýzy byla použita hladina významnosti α = 
0,05. Statistické analýzy byly provedeny ve statistických programech OriginPro 8.5, SAS Enterprise 
Guide 5.1, NCSS 2007 a IBM SPSS Statistics 20. 

Definice pojmů pro EDA(Meloun a Militký, 2012): 

Průměr – rozumí se aritmetický průmër (součet všech hodnot/ počet všech hodnot).Aritmetický 
průmër má tu nevýhodu, ze je ovlivnënextrémními hodnotami. 

Medián – dëlí řadu dle seřazených výsledků na dvë stejnë početné poloviny 

L-QRT – dolní kvartil, oddëluje čtvrtinu nejnižších hodnot znaku (25% prvků má nižší hodnotu než 
dolní kvartil) 

U-QRT –  horní kvartil, 75% prvků má nižší hodnotu než dolní kvartil 

Rozptyl – je to průmërná kvadratická odchylka mëření od průmëru 

Směrodatná odchylka – mëří rozptýlenost kolem průmëru, čím vyšší tím vyšší rozpëtí 

Šikmost – kladná hodnota značí, že vpravo od průmëru se vyskytují odlehlejší hodnoty než vlevo 
a vëtšina hodnot se nachází blízko vlevo od průmëru; u záporné hodnoty je to naopak. 

Špičatost – porovnává dané rozdëlení s normálním; udává jaký průbëh má rozdëlení hodnot kolem 
zvoleného středu; čím je rozdëlení špičatëjší, tím víc jsou hodnoty soustředëny kolem daného 
středu rozdëlení; vëtší jak nula = špičaté rozdëlení, je = 0 normální rozdëlení, menší jak 0 je ploché 
rozdëlení.Za předpokladu normality je koeficient sp̌icǎtosti rovný 3.  

Suspendované částice PM10(µg/m3) 

 

Tab.24:EDA pro PM10 (µg/m3) v Ostravë Mariánských Horách, podle topných sezón 
 sezona 2006 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 2010/11 2011/12 celkovë 

počet hodnot 20 22 35 35 32 35 16 195 

Průmër 66,5 48,7 53,3 53,0 48,8 61,5 61,3 55,5 

Medián 52,0 41,5 40,1 45,3 42,7 49,3 56,2 45,6 

Minimum 21,0 23,0 18,8 18,0 17,7 16,5 20,0 16,5 

Maximum 171,0 103,0 113,3 114,9 167,5 214,9 146,5 215,0 

L-QRT 35,0 36,0 32,6 38,9 30,0 36,7 38,8 33,1 

U-QRT 79,0 53,0 74,8 64,2 56,1 70,7 75,8 66,6 

Rozptyl 1723,6 551,6 732,0 528,8 932,0 2068,7 1181,2 1088,0 

Sm.odch. 41,5 23,5 27,1 23,0 30,5 45,5 34,4 33,0 

Šikmost 1,4 1,1 0,8 0,9 2,2 2,2 1,1 1,9 

Špičatost 1,4 0,3 0,5 0,8 6,5 4,8 1,2 5,1 
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Tab.25:EDA pro PM10 (µg/m3) v Ostravë Přívoze, podle topných sezón 

  2006 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 2010/11 2011/12 celkovë 

počet 
hodnot 

19 35 33 33 28 33 16 197 

Průmër 55,3 41,9 44,5 49,9 42,3 65,2 51,2 49,7 

Medián 49,0 40,0 35,0 43,0 39,0 50,6 37,4 42,0 

Minimum 18,0 13,0 11,0 20,0 19,0 10,9 12,9 10,9 

Maximum 161,0 90,0 107,0 96,0 97,0 282,0 168,5 282,0 

L-QRT 37,0 22,0 21,0 29,0 27,5 35,2 19,0 27,0 

U-QRT 57,0 54,0 59,0 68,0 51,5 69,6 54,6 61,0 

Rozptyl 1190,6 460,3 800,5 503,1 380,4 3320,2 2186,9 1231,0 

Sm.odch. 34,5 21,5 28,3 22,4 19,5 57,6 46,8 35,1 

Šikmost 2,2 0,5 0,9 0,5 1,2 2,6 1,7 2,9 

Špičatost 5,0 0,6 0,3 1,0 1,1 7,1 2,1 13,3 

 

 

 

Obr. 32: Vývoj PM10 od roku 2006 do roku 2013, 
Přívoz (denní průmërné hodnoty) 

Obr. 33: Vývoj PM10 od roku 2006 do roku 2013, 
Přívoz (sezóny) 

Obr.29: Vývoj PM10 od roku 2006 do roku 
2013, Mariánské Hory (denní průmërné 

hodnoty) 

Obrázek 30: Vývoj PM10 od roku 2006 do roku 2013, 
Mariánské Hory (sezóny) 
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Tab.26:EDA pro PM10 (µg/m3) v Ostravë Radvanicích, podle topných sezón 
  2006 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 2010/11 2011/12 celkovë 

počet hodnot 18 33 33 34 35 34 15 202 

Průmër 76,7 71,5 76,4 54,3 61,2 72,1 52,3 66,8 

Medián 59,5 62,0 71,9 46,4 50,8 65,3 47,7 57,9 

Minimum 32,0 26,0 17,4 16,1 13,6 26,8 23,2 13,6 

Maximum 184,0 154,0 196,4 129,7 194,4 189,0 113,5 196,0 

L-QRT 48,0 42,0 46,9 34,7 38,1 45,3 33,0 40,2 

U-QRT 100,0 102,0 93,1 64,3 75,1 78,1 59,3 84,0 

Rozptyl 1679,3 1259,6 1605,4 757,4 1508,5 1626,8 759,1 1378,0 

Sm.odch. 41,0 35,5 40,1 27,5 38,8 40,3 27,6 37,1 

Šikmost 1,2 0,7 1,0 1,2 2,0 1,7 1,5 1,4 

Špičatost 1,2 0,3 1,1 1,2 4,7 2,8 1,8 1,9 

 

 

EDA a krabicové grafy 30 -35 ukazují, že jednotlivé roky se významnë liší. Aritmetický průmër, který 
sebëžnë používá při vyjadřování imisních koncentrací látek v ovzduší, je vždy vyšší než 
medián.Použití aritmetického průmëru jako střední hodnoty není příliš vhodné, ale u ovzduší je 
dané legislativou jako povinné. Z tohoto pohledu je nutné vnímat, že odlehlé, extrémní hodnoty 
do datového souboru patří. Ve všech případech kladná šikmost znamená, že vpravo od průmëru se 
vyskytují odlehlejší hodnoty nežli vlevo. V ideálním normálním rozložení by mëla být šikmost 0. 
V jednotlivých topných obdobích je šikmost od 0,5 do 2,9. Vyšší šikmost znamená vëtší asymetrii 
a určitá období se normalitë pouze blíží.  Vëtšinou se jedná o lognormální rozložení dat. 

Grafy 31,33 a 35 jsou zamëřeny na posouzení typu sezóny ve vztahu k rozložení mëřených 
koncentrací. Z uvedených grafů je zřejmý výraznë vëtší rozptyl hodnot v topné sezónë. Zárovep se 
v topné sezónë objevuje více extrémů a velmi vysoké hodnoty oproti sezónë netopné. Tato 
skutečnost platí pro všechny posuzované stanice.  

Topná sezóna znamená na všech stanicích posun kvyšším hodnotám. Graf 36 Porovnává zmëny 
pro teplotu 100C. Pod touto teplotou je pravdëpodobnëjší lokální vytápëní než při teplotë vyšší než 
100C. Při teplotë vyšší než 100C  (netopná) jsou hodnoty ménë rozptýlené kolem střední hodnoty. 
Nižší teplota znamená více extrémů, tedy odlehlých hodnot od střední hodnoty. To je v souladu 
s hodnocením sezónnosti dat provádëných pro Ostravu v roce 2012 (Kazmarová et al., 2013). 

Obr. 34: Vývoj PM10 od roku 2006 do roku 2013, 
Radvanice (denní průmërné hodnoty) 

Obr. 35: Vývoj PM10 od roku 2006 do roku 2013, 
Radvanice (sezóny) 
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Benzo(a)pyren 

 

Tab.27: EDA pro benzo(a)pyren(ng/m3) v Ostravë Mariánských Horách, podle topných sezón 
  2006 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 2010/11 2011/12 celkovë 

počet hodnot 20 22 35 35 35 35 14 196 

Průmër 9,7 5,6 4,2 8,7 6,5 7,2 7,1 6,6 

Medián 6,3 3,3 2,6 3,3 3,0 3,6 2,6 3,2 

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

Maximum 53,4 28,3 16,8 58,0 35,0 77,0 63 77,0 

L-QRT 2,9 1,3 1,2 1,3 1,2 1,4 1,5 1,4 

U-QRT 9,6 5,4 5,7 7,0 9,8 7,3 4,8 7,3 

Rozptyl 149,6 48,9 17,6 180,0 55,5 179,5 13,8 96,9 

Sm.odch. 12,2 7,0 4,2 13,4 7,4 13,4 3,7 9,9 

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

Špičatost 8,8 5,8 1,4 5,6 5,1 22,7 1,3 18,8 

 

 

 

Obr. 36: Vývoj PM10 ve dnech s průmërnou teplotou nad 
10 oC (netopná) a pod 10 oC (topná) 

Ob. 37: Vývoj BaP v letech 2006 – 2013 Mariánské 
Hory (24 hodinové sumační vzorky každý 6. den) 

Obr. 38: Vývoj BaP v letech 2006 – 2013 Mariánské 
Hory (sezóny) 
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Tab.28: EDA pro benzo(a)pyren(ng/m3)v Ostravë Přívoze, podle topných sezón 
  2006 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 2010/11 2011/12 celkovë 

počet hodnot 20 35 33 33 28 33 16 198 

Průmër 12,7 8,1 8,0 17,3 10,8 12,7 7,4 11,2 

Medián 8,2 6,2 4,7 7,6 8,5 8,1 3,2 7,0 

Minimum 3,4 0,3 0,0 2,7 0,6 2,0 2,0 0,0 

Maximum 56,3 36,1 32,4 130,0 29,0 72,0 25,0 130,0 

L-QRT 5,6 4,6 3,3 5,0 4,7 4,7 2,6 4,1 

U-QRT 16,5 9,9 7,3 17,0 15,0 12,0 8,5 14,0 

Rozptyl 146,6 41,5 63,8 610,4 59,5 224,0 62,4 192,0 

Sm.odch. 12,1 6,4 8,0 24,7 7,7 15,0 7,9 13,8 

Šikmost 2,8 2,7 1,7 3,4 0,8 2,8 1,6 4,5 

Špičatost 8,9 10,0 2,1 13,6 0,2 8,4 1,1 30,0 

 
 
 

 

Tabulka 29: EDA pro benzo(a)pyren(ng/m3)v Ostravë Radvanicích, podle topných sezón 
  2006 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 2010/11 2011/12 celkovë 

počet hodnot 18 33 33 34 35 35 15 203 

Průmër 15,4 12,8 11,4 17,3 12,2 11,7 15,0 13,4 

Medián 15,0 10,8 11,5 10,0 8,4 9,8 12,0 10,7 

Minimum 2,1 3,0 0,0 1,8 0,1 1,6 2,6 0,0 

Maximum 42,8 26,6 29,0 92,0 46,0 31,0 54,0 92,0 

L-QRT 6,2 6,7 5,1 5,7 4,2 5,9 7,5 5,8 

U-QRT 19,3 18,0 15,8 15,0 17,0 19,0 19,0 17,3 

Rozptyl 128,4 49,7 52,9 389,3 126,6 62,9 162,7 138,0 

Sm.odch. 11,3 7,1 7,3 19,7 11,2 7,9 12,8 11,8 

Šikmost 1,4 0,6 0,4 2,2 1,5 0,9 2,2 2,6 

Špičatost 1,9 0,7 0,4 5,4 1,7 0,2 6,1 10,9 

 

 

 

Obr. 39: Vývoj BaP v letech 2006 – 2013 Přívoz 
(24 hodinové sumační vzorky každý 6 den) 

Obr. 40: Vývoj BaP v letech 2006 – 2013 Přívoz 
(sezóny) 
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Imisní koncentrace benzo(a)pyrenu mají charakteristické lognormální rozdëlení. Pro data topné 
sezóny je koeficient šikmosti od 0,6 do 4,5 a špičatost od 0,2 do 30,0. Znamená to, že koncentrace 
benzo(a)pyrenu obsahují významnë odlehlá data vpravo od střední hodnoty, tedy extrémnë 
vysoké hodnoty. Tyto hodnoty by se nemëly odstrapovat, protože nejsou způsobeny chybou, ale 
skutečnë znečištëným ovzduším. Maximální koncentrace je 130 ng/m3. 

Sezónnost koncentrací BaP je zřetelná na grafech obr. 38,40 a 42.Střední hodnoty topných 
a netopných sezón jsou naprosto odlišné. V mimotopných sezónách se střední hodnoty blíží limitu 
a obvykle nepřesahují trojnásobek tj. 3 ng/m3. Naopak v topných sezónách na všech stanicích 
vzrostou koncentrace až na desetinásobek. Zárovep se objevují extrémy, nejvyšší namëřená 24 
hodinová koncentrace je 130 ng/m3 na stanici v Přívoze. Dynamika mëřených hodnot je výraznë 
vëtší u BaPnež u koncentrací PM10. Hodnoty smërodatných odchylek mëření PM10 nikdy 
nepřekročí mëřený aritmetický průmër, viz tabulka 24-26. Naopak u benzo(a)pyrenu v topných 
sezónách je smërodatná odchylka, podle tabulek 27-29, témëř vždy vyšší než aritmetický průmër. 
Například v sezónë 2008/2009 na stanic v Přívoze je podle tabulky 28 střední hodnota 17,3 ng/m3 
a smërodatná odchylka 24,7 ng/m3. 

 

 

Obr. 43: Vývoj BaP ve dnech s průmërnou teplotou nad 10 oC (netopná) a pod 10 oC (topná) 

Obr. 41: Vývoj BaP v letech 2006 – 2013 Radvanice 
(24 hodinové sumační vzorky každý 6. den) 

Obr. 42: Vývoj BaP v letech 2006 – 2013 Radvanice 
(sezóny) 
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Podobnë jako u koncentrací PM10 se posunují koncentrace benzo(a)pyrenu k vyšším hodnotám při 
teplotë pod 100C, tedy v dobë vytápëní domácností. Graf obr. 43 ukazuje, že se jedná o naprosto 
odlišné skupiny dat. Otázkou je, jakou chybu vnáší do hodnocení nespojitý, i když pravidelný odbër 
PAU.  
 

5.3.2. Hodnocení závislosti mezi meteorologickými daty a PM10, BaP 

Provedením EDA bylo zjištëno, že soubory dat obsahují množství odlehlých hodnot, jež  jsou 
specifické zejména pro zimní období v průbëhu topné sezony. Vzhledem k charakteru dat a možné 
ztrátë významných informací nelze tyto odlehlé hodnoty vyloučit. Dále bylo EDA prokázáno, že 
datové soubory jsou asymetrické a nesplpují předpoklad normálního rozdëlení pro použití 
Pearsonova korelačního koeficientu. Na základë uvedených zjištëní byl pro výpočet míry korelační 
závislosti mezi sledovanými veličinami použit Spearmanův korelační koeficient. Spearmanův 
korelační koeficient je neparametrickým koeficientem, je tedy robustní vůči přítomnosti odlehlých 
hodnot a nesplnëní předpokladu normality dat. Významnost korelace byla následnë posouzena 
pomocí srovnání vypočteného korelačního koeficientu s tabelární hodnotou na hladinë 
významnosti α = 0,05 pro daný počet dat v souboru. 

Definice použitých pojmů a jejich interpretace(Meloun a Militký, 2012) 

Pearsonův korelační koeficient – vyjadřuje sílu lineárního vztahu, velmi ovlivnën odlehlými 
hodnotami 

Spearmanův korelační koeficient – zachycuje monotónní vztah (ne jen lineární, ale rostoucí nebo 
klesající), je odolný vůči odlehlým hodnotám 

Lineární regrese – zkoumá lineární vztah mezi 2 promënnými, z níž jedna je závislá a druhá 
nezávislá 

Pearsonův korelační koeficient – značí se r; nabývá hodnot <-1,1>; když |r| = 1 všechny body jsou 
na přímce (plná závislost); když r=0 jsou dané promënné nekorelované; čím víc se blíží k 1 nebo -1 
tím se zvyšuje závislost a vztah promënných lze vyjádřit přímkou; když r<0 nebo r>0 , tak se Y 
(nezávislá promënná) zmenšuje nebo zvëtšuje při zvëtšení promënné X (závislá); vyjadřuje jen 
lineární vztah, jakýkoliv jiný mëří špatnë; koeficient se nezmëní pokud se zmëní jednotky mëření 
promënných X a Y;  velmi ovlivnën vzdálenými hodnotami; nerozlišuje mezi závislou a nezávislou 
promënnou; není úplným popisem dat i při velmi silném lineárním vztahu; pokud jedna 
z promënných nemá náhodný charakter, není vhodné korelační koeficient použít; ať už je korelace 
jakkoliv silná, neznamená sama o sobë důkaz příčinného vztahu. 

Pearsonův korelační koeficient mëří sílu lineární závislosti mezi dvëma veličinami. Základním 
předpokladem úspëchu jeho použití je normalita dat. 

Lineární závislost dvou statistických lze postihnout vynesením promënných do grafu, 
nestanovujeme rovnici přímky závislosti (lineární regrese), ale vyjádření lineárního vztahu 
a z odchylek bodů od přímky pak odhadnout míru tohoto vztahu, vizobrázek 44. 

 

 

Obr. 44: Tvar regresní závislosti 
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Korelační koeficient r 

 Nabývá hodnot od –1 do +1, které značí perfektní lineární vztah (záporný nebo kladný). 
- V případë kladné korelace hodnoty obou promënných zárovep stoupají. 
- V případë záporné korelace hodnota jedné promënné stoupá a druhé klesá. 
- V případë neexistence lineárního vztahu r = 0. 

 Je nezávislý na jednotkách původních promënných, je bezrozmërný. 

 Při zmënë pořadí promënných se výše korelačního koeficientu nemëní. 

 Korelační koeficient je platný pouze v rozmezí daném použitými daty. 

 Korelační koeficient výraznë odlišný od nuly není důkazem funkčního vztahu promënných 
Hodnocení výše korelačního koeficientu: 

Pro účely této práce je použito jemnëjšího dëlení 

 do 0,20 je vztah zanedbatelný 

 0,20-0,40 je nepříliš tësný vztah 

 0,40-0,70 je střednë tësný vztah 

 0,70-0,90 je velmi tësný vztah a  

 více než 0,90 je extrémnë tësný vztah 

Spearmanův koeficient – zachycuje monotónní vztah (rostoucí nebo klesající); je rezistentní vůči 
odlehlým hodnotám; nabývá hodnot <-1,1>; když je = 1, resp. -1, párové hodnoty (x,y) leží na 
nëjaké vzestupné, resp. klesající funkci; hodnoty nemëní jakákoli vzestupná transformace 
původních dat; užívá se pro odhad Pearsonova korelačního koeficientu; používá se když: a) 
potřebujeme rychlý a rezistentní odhad korelačního koef. r, b) testujeme možnost přítomnosti 
monotónního trendu v časové řadë mëření.     

V případë ordinálních dat nebo odchylek od předpokladů rozložení dat (odlehlá pozorování, jiné 
než normální rozložení promënných, nelinearita vztahu) je vhodnëjší použít neparametrický 
koeficient korelace, Spearmanův koeficient korelace. 

Kritickou hodnotu koeficientu rs(,n)  pro daný počet sledovaných dvojic n a hladinu významnosti  
můžeme najít v tabulkách. Je-li vypočtené rs vëtší než kritická hodnota, zamítáme hypotézu 
o nezávislosti obou znaků (o nulové hodnotë rs). Hodnota rs rovnëž informuje o intenzitë závislosti 
mezi obëma sledovanými znaky.Kritická hodnota korelačního koeficientu klesá s počtem bodů.  

Když jsou hodnoty korelačního koeficientu blízké nule naznačují, že pořadí jsou náhodnë 
zpřeházená, a mezi sledovanými veličinami tedy není závislost. 

Lineární regrese umožpuje zkoumání vztahu 2 veličin. Jedná se o matematickou metodu 
používanou pro proložení souboru bodů v grafu přímkou. U dat se předpokládá, že jejich x-ové 
souřadnice jsou přesné, zatímco ypsilonové souřadnice mohou být zatíženy náhodnou chybou.  
Pokud mëřené body proložíme přímkou, tak při odečítání z grafu bude mezi ypsilonovou hodnotou 
mëřeného bodu a ypsilonovou hodnotou ležící na přímce odchylka. Podstatou lineární regrese je 
nalezení takové přímky, aby součet druhých mocnin tëchto odchylek byl co nejmenší.  

Regresní analýza se zabývá matematickým popisem závislosti dvou veličin. Podle tësnosti vazby, 
příp. síly závislosti, můžeme rozlišit 

1. funkční závislost (pevná) 
2. stochastická závislost (volná) 

 3. nezávislost (náhodná souvislost) 
Přítomnost vychýleného bodu v datech 

Při korelační analýze může jediný odlehlý bod zajistit nalezení významné korelace, ač zbylé body 
mohou vykazovat naprostou nezávislost mezi x, y.  

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/extremni
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Velký počet shluklých bodů jevících jasnou nezávislost zajistí nízkou kritickou hodnotu korelačního 
koeficientu a jediný vzdálený, možná problematický bod, ovlivní hodnotu korelačního koeficientu 
tak, že může překročit kritickou hodnotu. V takovém případë nelze brát výsledek testu příliš vážnë 
(rozdëlení bodů zřejmë odporuje předpokladu o normálním rozdëlení). Problematické je, že tyto 
hodnoty jsou u ovzduší validní. 

5.3.3. Výpočet korelačních koeficientů pro vztah PM10, BaP a teplota 

Připravená data byla postupnë testována podle lokality, období a mëřených parametrů. Z důvodu 
předpokládané závislosti PM10 a BaP byl proveden výpočet korelačních koeficientů podle 
kap. 5.3.2. Výsledky korelačních koeficientů pro celé sledované období bez rozlišení stanic jsou 
uvedeny v tabulce 30. 

 

Tab.30: Korelační koeficienty, celé období, všechny stanice 

Pearson r Spearman rs 

PM10 a teplota -0,43309* PM10 a teplota -0,36433* 

BaP a teplota -0,49815* BaP a teplota -0,63556* 

PM10 a BaP 0,60099* PM10 a BaP 0,56760* 

  * prokázaná významnost na hladinë α = 0,05 

 

Tab.31: Hodnoty Pearsonových korelačních koeficientů, celé období, rozdëlení podle stanic 

Mariánské Hory r Nad Obcí r  Přívoz r 

PM10 a teplota -0,46207* PM10 a teplota -0,47563* PM10 a teplota -0,38871* 

BaP a teplota -0,52916* BaP a teplota -0,5737* BaP a teplota -0,51284* 

PM10 a BaP 0,53662* PM10 a BaP 0,59738* PM10 a BaP 0,64064* 

* prokázaná významnost na hladinë α = 0,05 

 

Tab.32: Hodnoty Spearmanových korelačních koeficientů, celé období, rozdëlení podle stanic 

Mariánské Hory rs Nad Obcí rs Přívoz rs 

PM10 a teplota -0,36080* PM10 a teplota -0,45167* PM10 a teplota -0,31189* 

BaP a teplota -0,64591* BaP a teplota -0,68258* BaP a teplota -0,72095* 

PM10 a BaP 0,47612* PM10 a BaP 0,61608* PM10 a BaP 0,58294* 

* prokázaná významnost na hladinë α = 0,05 

 

Tab.33: Hodnoty Pearsonových korelačních koeficientů, topná sezóna, rozdëlení podle stanic 

Mariánské Hory r Nad Obcí r  Přívoz r 

PM10 a teplota -0,47366* PM10 a teplota -0,35854* PM10 a teplota -0,37160* 

BaP a teplota -0,47471* BaP a teplota -0,42629* BaP a teplota -0,40638* 

PM10 a BaP 0,50549* PM10 a BaP 0,53063* PM10 a BaP 0,62403* 

* prokázaná významnost na hladinë α = 0,05 

 

Tab.34: Hodnoty Spearmanových korelačních koeficientů, topná sezóna, rozdëlení podle stanic 

Mariánské Hory rs Nad Obcí rs Přívoz rs 

PM10 a teplota -0,31059* PM10 a teplota -0,31011* PM10 a teplota -0,32152* 

BaP a teplota -0,35688* BaP a teplota -0,45132* BaP a teplota -0,38887* 

PM10 a BaP 0,41943* PM10 a BaP 0,63129* PM10 a BaP 0,67574* 

* prokázaná významnost na hladinë α = 0,05 
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Tab.35: Hodnoty Pearsonových korelačních koeficientů, netopná sezóna, rozdëlení podle stanic 

Mariánské Hory r Nad Obcí r  Přívoz r 

PM10 a teplota -0,05815 PM10 a teplota -0,13653* PM10 a teplota -0,01308 

BaP a teplota -0,30401* BaP a teplota -0,39057* BaP a teplota -0,32625* 

PM10 a BaP 0,28633* PM10 a BaP 0,42031* PM10 a BaP 0,50635* 

* prokázaná významnost na hladinë α = 0,05 

 

Tab.36: Hodnoty Spearmanových korelačních koeficientů, netopná sezóna, rozdëlení podle stanic 

Mariánské Hory rs Nad Obcí rs Přívoz rs 

PM10 a teplota -0,00310 PM10 a teplota -0,10007 PM10 a teplota 0,00278 

BaP a teplota -0,35787* BaP a teplota -0,47316* BaP a teplota -0,35104* 

PM10 a BaP 0,32838* PM10 a BaP 0,29909* PM10 a BaP 0,47768* 

* prokázaná významnost na hladinë α = 0,05 

 

 

Obr. 45: Příklad závislosti mezi PM10 a teplotou 

 

Při hodnocení významu korelačních koeficientů podle stanic a období (viz. kap. 5.3.2.) je míra 

tësnosti vazeb PM10, BaP a teploty na úrovní středního významu závislosti. Pokud hodnotíme 

všechna data, nejlépe vychází vztahBaP a teploty, jakmile vyčleníme data topné sezóny, tato vazba 

výraznë vymizí, ale významnëjší je vazba PM10 a BaP. U netopné sezóna jsou data témëř nezávislá. 

Tento závër je dán výskytem velmi nízkých koncentrací BaP mimo topnou sezónu a systémem 

pravidelného odbëru PAU každý 6 den, který může "minout" dny s výraznou koncentrací BaP, ať už 

trvale nízkou nebo vysokou. Korelační koeficienty potvrdily vazbu PM10, BaP a teploty zejména v 

topné sezónë a to přibližnë stejnë v  celém hodnoceném období tj. mezi 0,4 - 0,7. Platí tedy, že s 

klesající teplotu roste koncentrace PM10 jako je uvedeno na obrázku 45, totéž platí pro BaP. 

Tësnost vztahu, ale zárovep ukazuje, že snížení koncentrace PM10 nevede vždy ke stejnému snížení 

koncentrace BaP.  
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5.3.4. Korelační koeficienty pro vztah PM10, BaP a meteorologické ukazatele 

 

Meteorologické parametry ovlivpují zásadnë kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji 
(Černikovský, 2012), což bylo prokázáno i v projektu Air Silesia (Blažek et al., 2013).Z tohoto 
důvodu byly testovány souvislosti vëtšiny metorologických parametrů - vítr, vlhkost a srážky. Pro 
testování jednotlivých vztahů byly spočítány korelační koeficienty r a rs. Výsledky jsou uvedeny 
v tabulkách 37 - 47. 
 
Tab. 37: Hodnoty Pearsonových a Spearmanových korelačních koeficientů pro všechny monitorovací místa 

v letech 2012 - 2013 

Pearson r Spearman rs 

PM10 a vlhkost 0,18663* PM10 a vlhkost 0,17328* 

BaP a vlhkost 0,11687* BaP a vlhkost 0,25852* 

PM10 a srážky1 -0,07156 PM10 a srážky1 0,10462 

BaP a srážky1 -0,07406 BaP a srážky1 0,06270 

PM10 a rychlost vëtru 0,04955 PM10 a rychlost vëtru 0,05912 

BaP a rychlost vëtru -0,02408 BaP a rychlost vëtru -0,04769 
  * prokázaná významnost na hladinë α = 0,05; 1 pouze rok 2013 

 

Tab. 38: Hodnoty Pearsonových korelačních koeficientů pro roky 2012 - 2013 

Mariánské Hory r Nad Obcí r  Přívoz r 

PM10 a vlhkost 0,09634 PM10 a vlhkost 0,25157* PM10 a vlhkost 0,20272* 

BaP a vlhkost 0,04097 BaP a vlhkost 0,16059 BaP a vlhkost 0,13456 

PM10 a srážky1 -0,05080 PM10 a srážky1 0,01415 PM10 a srážky1 -0,07505 

BaP a srážky1 -0,06502 BaP a srážky1 -0,10735 BaP a srážky1 -0,05245 

PM10 a rychlost 
vëtru 

0,08563 PM10 a rychlost vëtru 0,07902 PM10 a rychlost vëtru 0,00549 

BaP a rychlost vëtru 0,00988 BaP a rychlost vëtru 0,00519 BaP a rychlost vëtru -0,05651 
*
 prokázaná významnost na hladinë α = 0,05; 

1 
pouze rok 2013 

 

Tab. 39: Hodnoty Spearmanových korelačních koeficientů pro roky 2012 - 2013 

Mariánské Hory rs Nad Obcí rs Přívoz rs 

PM10 a vlhkost 0,11090 PM10 a vlhkost 0,24841* PM10 a vlhkost 0,16302 

BaP a vlhkost 0,32323* BaP a vlhkost 0,24534* BaP a vlhkost 0,33571* 

PM10 a srážky1 0,20072 PM10 a srážky1 0,21475 PM10 a srážky1 0,04366 

BaP a srážky1 0,19098 BaP a srážky1 0,04096 BaP a srážky1 -0,0264 

PM10 a rychlost vëtru 0,01609 PM10 a rychlost vëtru 0,16717 PM10 a rychlost vëtru 0,02659 

BaP a rychlost vëtru -0,06456 BaP a rychlost vëtru 0,03631 BaP a rychlost vëtru -0,05448 
* prokázaná významnost na hladinë α = 0,05; 1 pouze rok 2013 

 

Tab. 40: Hodnoty Pearsonových korelačních koeficientů pro topnou sezonu v letech 2012 – 2013 

Mariánské Hory r Nad Obcí r  Přívoz r 

PM10 a vlhkost -0,12229 PM10 a vlhkost 0,00836 PM10 a vlhkost 0,05847 

BaP a vlhkost -0,24163 BaP a vlhkost -0,12240 BaP a vlhkost -0,08701 

PM10 a srážky1 0,00474 PM10 a srážky1 0,19677 PM10 a srážky1 -0,01198 

BaP a srážky1 -0,06580 BaP a srážky1 -0,14301 BaP a srážky1 0,03878 

PM10 a rychlost vëtru 0,04114 PM10 a rychlost vëtru -0,12395 PM10 a rychlost vëtru -0,12325 

BaP a rychlost vëtru -0,05000 BaP a rychlost vëtru -0,19678 BaP a rychlost vëtru -0,19719 
* prokázaná významnost na hladinë α = 0,05; 1 pouze rok 2013 
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Tab. 41: Hodnoty Spearmanových korelačních koeficientů pro topnou sezonu v letech 2012 - 2013 

Mariánské Hory rs Nad Obcí rs Přívoz rs 

PM10 a vlhkost -0,12089 PM10 a vlhkost -0,00878 PM10 a vlhkost 0,03335 

BaP a vlhkost -0,14020 BaP a vlhkost -0,03943 BaP a vlhkost 0,03741 

PM10 a srážky1 0,22887 PM10 a srážky1 0,38271 PM10 a srážky1 0,15624 

BaP a srážky1 0,14565 BaP a srážky1 0,06138 BaP a srážky1 0,16721 

PM10 a rychlost vëtru -0,04685 PM10 a rychlost vëtru -0,10699 PM10 a rychlost vëtru -0,16049 

BaP a rychlost vëtru -0,29016* BaP a rychlost vëtru -0,09298 BaP a rychlost vëtru -0,51964* 

* prokázaná významnost na hladinë α = 0,05; 1 pouze rok 2013 

 

Tab. 42: Hodnoty Pearsonových korelačních koeficientů pro mimotopnou sezonu v letech 2012 - 2013 

Mariánské Hory r Nad Obcí r  Přívoz r 

PM10 a vlhkost 0,10688 PM10 a vlhkost 0,05588 PM10 a vlhkost 0,04553 

BaP a vlhkost 0,19392 BaP a vlhkost 0,00898 BaP a vlhkost 0,13167 

PM10 a srážky1 -0,11553 PM10 a srážky1 -0,13844 PM10 a srážky1 -0,16488 

BaP a srážky1 -0,12612 BaP a srážky1 0,10698 BaP a srážky1 -0,20879 

PM10 a rychlost vëtru -0,01627 PM10 a rychlost 
vëtru 

0,13217 PM10 a rychlost 
vëtru 

0,05032 

BaP a rychlost vëtru -0,23441 BaP a rychlost 
vëtru 

0,00457 BaP a rychlost 
vëtru 

-0,11879 
* prokázaná významnost na hladinë α = 0,05; 1 pouze rok 2013 

 

Tab. 43: Hodnoty Spearmanových korelačních koeficientů pro mimotopnou sezonu v letech 2012 - 2013 

Mariánské Hory rs Nad Obcí rs Přívoz rs 

PM10 a vlhkost 0,13989 PM10 a vlhkost 0,06890 PM10 a vlhkost 0,06124 

BaP a vlhkost 0,18979 BaP a vlhkost 0,05298 BaP a vlhkost 0,12941 

PM10 a srážky1 0,09655 PM10 a srážky1 -0,04361 PM10 a srážky1 -0,17646 

BaP a srážky1 0,05913 BaP a srážky1 -0,09106 BaP a srážky1 -0,29458 

PM10 a rychlost vëtru -0,03368 PM10 a rychlost 
vëtru 

0,10498 PM10 a rychlost 
vëtru 

0,09053 

BaP a rychlost vëtru -0,12456 BaP a rychlost 
vëtru 

-0,16669 BaP a rychlost 
vëtru 

-0,01029 
* prokázaná významnost na hladinë α = 0,05; 1 pouze rok 2013 

 

Tab. 44: Hodnoty Pearsonových korelačních koeficientů pro všechna data za rok 2013 

Mariánské Hory r Nad Obcí r  Přívoz r 

PM10 a vlhkost 0,40586* PM10 a vlhkost 0,49060* PM10 a vlhkost 0,37872* 

PM10 a srážky -0,05281 PM10 a srážky -0,07129 PM10 a srážky -0,06482 

PM10 a rychlost vëtru -0,07816 PM10 a rychlost 
vëtru 

-0,11758* PM10 a rychlost 
vëtru 

-0,10250 
* prokázaná významnost na hladinë α = 0,05 

 

Tab. 45: Hodnoty Spearmanových korelačních koeficientů pro všechna data za rok 2013 

Mariánské Hory rs Nad Obcí rs Přívoz rs 

PM10 a vlhkost 0,30391* PM10 a vlhkost 0,44619* PM10 a vlhkost 0,26618* 

PM10 a srážky 0,05523 PM10 a srážky 0,04812 PM10 a srážky 0,02543 

PM10 a rychlost vëtru -0,05982 PM10 a rychlost 
vëtru 

-0,10044 PM10 a rychlost 
vëtru 

-0,08109 
* prokázaná významnost na hladinë α = 0,05 
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Tab. 46: Hodnoty Pearsonových korelačních koeficientů pro vybrané srážky za rok 2013 

Mariánské Hory r Nad Obcí r  Přívoz r 

PM10 a srážky1 -0,02666 PM10 a srážky1 -0,07229 PM10 a srážky1 -0,05223 

PM10 a srážky2 -0,05251 PM10 a srážky2 -0,10336 PM10 a srážky2 -0,08038 
* prokázaná významnost na hladinë α = 0,05; 1 srážky 0 a nad 3 mm; 2 srážky 0 a nad 4 mm 

 

Tab. 47: Hodnoty Pearsonových korelačních koeficientů pro vybrané srážky za rok 2013 

Mariánské Hory rs Nad Obcí rs Přívoz rs 

PM10 a srážky1 0,01642 PM10 a srážky1 -0,02560 PM10 a srážky1 -0,02718 

PM10 a srážky2 -0,02448 PM10 a srážky2 -0,04018 PM10 a srážky2 -0,06770 
* prokázaná významnost na hladinë α = 0,05; 1 srážky 0 a nad 3 mm; 2 srážky 0 a nad 4 mm 

 

Vzhledem k tomu, že meteorologické podmínky jsou zásadní pro rozptyl škodlivin resp. jejich 

vymytí z ovzduší, byla zkoumána vazba mezi PM10, BaP a vlhkostí, srážkami a rychlostí vëtru. 

Srážky byly k dispozici pouze za sezónu 2012 -2013. Hodnoty korelačních koeficientů jsou velmi 

nízké, střednë významná vazba je na všech stanicích mezi PM10 a vlhkostí, což souvisí s mokrou 

depozicí částic. Z výsledků je i zřetelné, že vlhkost neznamená pouze déšť. Vazba PM10 a rychlosti 

vëtru není až tak významná, i když z praxe víme, že v případë zastavení vëtru (rychlosti pod 0,5 

m/sec) koncentrace PM10 rychle rostou. Hodnocenou sezónu 2012/13 na následujícím obrázku 46 

porovnávám se sezónou 2013/14. Z grafů je vidët jak se sezóny liší a to i v počtu "bezvëtrných" dní 

(modrá barva = do 1 m/ sec). 
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Obr. 46: Porovnání rychlosti a smërovosti vëtrů pro topné sezóny 2012/13 a 2013/14  

 

5.3.5. ANOVA 

K identifikaci statisticky významných rozdílů mezi mëřenými 24 hodinovými koncentracemi  PM10 

v jednotlivých monitorovacích místech byla použita jedno faktorová analýza rozptylu (ANOVA). 
Základními předpoklady jedno faktorové ANOVY je normalita rozdëlení a homoskedasticita. 
Provedením EDA bylo zjištëno, že data jsou významnë asymetrická a předpoklad normality 
nesplpují. Leveneův test dále prokázal heteroskedasticitu rozptylů. Na základë tëchto zjištëní byla 
za účelem zajištëní normality rozdëlení souboru dat a stabilizace rozptylů provedena Box-Coxova 
transformace.  

Provedením Box-Coxovy transformace bylo dosaženo normality rozdëlení, avšak rozptyly zůstaly 
heteroskedasticitní. Z důvodu nesplnëní předpokladu homoskedasticity byla provedena robustní 
jedno faktorová ANOVA - Welchova ANOVA. Welchovou analýzou rozptylu bylo prokázáno, že 
mezi koncentracemi PM10 v jednotlivých monitorovacích místech existují statisticky významné 
rozdíly. Za účelem identifikace významnë odlišných monitorovacích míst byla provedena post-hoc 
analýza Games-Howellovým testem. Z post-hoc analýzy jednoznačnë vyplývá, že koncentrace PM10 

stanovené v monitorovacím místë Nad Obcí jsou statisticky významnë odlišné od ostatních 
monitorovacích míst, přičemž mëřené koncentrace PM10 jsou zde významnë vyšší než v ostatních 
monitorovacích místech. 

K identifikaci statisticky významných rozdílů mezi mëřenými 24 hodinovými koncentracemi 
benzo(a)pyrenu v jednotlivých monitorovacích místech byla taktéž použita jednofaktorová ANOVA. 
Vzhledem k nesplnëní základních předpokladů (data nesplpovala předpoklad normality, rozptyly 
vykazovaly heteroskedasticitu) byla provedena Box-Coxova transformace. Transformací došlo ke 
stabilizaci rozptylů, čímž byl splnën předpoklad homoskedasticity, avšak nebylo dosaženo 
normality rozdëlení. Na základë tëchto předpokladů byl pro analýzu rozptylu použit 
neparametrický Kruskal-Wallisův test. Kruskal-Wallisův test prokázal, že mezi koncentracemi 
benzo(a)pyrenu v jednotlivých monitorovacích místech existují statisticky významné rozdíly. 
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Za účelem identifikace významnë odlišných monitorovacích míst byla provedena post-hoc analýza 
Kruskal-Wallisovým testem vícenásobného porovnávání. Provedením post-hoc analýzy bylo 
prokázáno, že koncentrace benzo(a)pyrenu jsou statisticky významnë odlišné ve všech 
monitorovacích místech, přičemž mëřené koncentrace benzo(a)pyrenu jsou v monitorovacím 
místë Nad Obcí významnë vyšší a v monitorovacím místë Mariánské Hory významnë nižší než 
v ostatních monitorovacích místech. 

Výsledky ANOVA:  

Mar. Hory - PM10: koncentrace v jednotlivých letech JSOU významnë rozdílné     

Mar. Hory – BaP: koncentrace v jednotlivých letech NEJSOU významnë rozdílné 

Nad Obcí - PM10: koncentrace v jednotlivých letech JSOU významnë rozdílné 
Nad Obcí – BaP: koncentrace v jednotlivých letech NEJSOU významnë rozdílné 
 
Přívoz - PM10: koncentrace v jednotlivých letech NEJSOU významnë rozdílné 
Přívoz – BaP: koncentrace v jednotlivých letech JSOU významnë rozdílné 
 

Monitorovací místa byla odlišná v různých letech a jen mezi nëkterými roky (např. Mar.Hory PM10 

mëly významnë odlišný rok 2010 ale pouze od roku 2006,2007, 2008 a 2011, Nad Obcí PM10 byly 

významnë vyšší koncentrace v roce 2007 vzhledem k rokům 2008-2013). 

Dále byla provedena ANOVa pro jednotlivé monitorovací místa ve smëru po 90 i 45 stupních. Tady 

se bohužel u všech kombinací nepotvrdil statisticky významný vliv smëru vëtru na množství  PM10 

a BaP. Je to zřejmë způsobeno velkým rozdílem počtu vzorků v jednotlivých smërech a příliš malým 

počtem vzorků v nëkterých třídách.  Proto byla provedena ANOVa pro všechna monitorovací místa 

dohromady (opët pro 90 i 45 stuppů) - zde už se potvrdil statisticky významný vliv smëru vëtru jak 

na PM10 tak na BaP. Statisticky významně odlišný je směr 0 - 90 od směrů 180 - 270 a 270 - 360. 

Při analýze po 45 stupních je statisticky významně odlišný směr 45 - 90 od  všech směrů v 

rozmezí 180 až 360. 

 

 

Obr. 47: Závislost mezi smërem vëtru a PM10,BaP pro všechna namëřená data (2006 – 2013) 
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Obr. 48: Závislost mezi smërem vëtru a PM10,BaP Mariánské Hory (2006 – 2013) 

Obr. 49: Závislost mezi smërem vëtru a PM10,BaP Přívoz (2006 – 2013) 

Obr. 50: Závislost mezi smërem vëtru a PM10,BaP Radvanice (2006 – 2013) 
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Obr. 51: Závislost mezi rychlostí vëtru a PM10 pro všechna namëřená data (2006 – 2013) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 52: Závislost mezi rychlostí vëtru a PM10-  jednotlivé stanice (2006 – 2013) 

Obr. 53: Závislost mezi rychlostí vëtru a BaP pro všechna 
namëřená data (2006 – 2013) 
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Pomocí ANOVy bylo provedeno hodnocení významu smërovosti vëtrů - obrázek 55. Při dëlení po 

90 stupních vychází pro Mariánské Hory a Přívoz, že smër 0-90 má významnë vyšší koncentrace 

PM10 než smëry 180-270 a 270 - 360. Pro místo Nad Obcí nelze Anovu udëlat. Pokud použijeme 

všechna data dohromady vychází, že smëry 0-90 a 90-180 mají významnë vyšší koncentrace PM10 

než 180-270 a 270-360. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Při detailnëjším dëlení smëru vëtrů po 45o, viz. obrázek 56, vychází pro Mariánské Hory a Přívoz, že 

smër 45-90 má významnë vyšší koncentrace PM10 než smëry 180-225,(180-270) pouze 

Mar.Hory),180-315,180-360. Pro místo Nad Obcí opët nelze Anovu udëlat. Pro všechna data 

Obr. 54: Závislost mezi rychlostí vëtru a BaP - jednotlivé stanice (2006 – 2013) 

Obr. 55: Hodnocení významu smërovosti vëtru pro  výši koncentrace PM10  
(dëlení 90 stuppů) 
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dohromady vychází, že smëry 0-45, 45-90, 90-135 mají významnë vyšší koncentrace PM10 než 

všechny ostatní smëry, tedy od 135 do 360. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Za celé hodnocené období se s nejvyšší četností vyskytuje vítr mezi 270 - 3600, přičemž maxima 

PM10 se vyskytují mezi 270 a 900. Nejvëtší rozptyl mëřených hodnot PM10 a BaP je mezi 45 -900. 

Stanice v Mariánských Horách a Radvanicích se chová podobnë. Nejvíce vysokých koncentrací BaP 

a PM10 se vyskytuje ve smërech 90 - 1800, ale maxima se nacházejí ve smërech spíše 270 -900, tedy 

přesnë obrácených. Pokud se podíváme na geografickou mapu z uvedeného vyplývá, že  pokud 

fouká do Polska tj. jihozápadní vítr, jsou mëřené koncentrace PM10 a BaP více rozptýlené 

a obsahují často koncentrace výraznë přesahující limit (vysoké hodnoty). Pokud naopak fouká 

z Polska, tedy severovýchodní vítr, je rozptyl hodnot ve vztahu ke střední hodnotë menší, ale často 

se vyskytují extrémy výraznë vyšší než při proudëní do Polska.  Stanice v Přívoze dosahuje 

nejvyšších hodnot při proudëní 0 -900, v uvedeném smëru od stanice leží významné průmyslové 

zdroje lokality a zárovep se jedná o proudëní z Polska.  

Pokud jde o rychlost vëtru, nejčastëjší jsou vëtry mezi 0,4 - 1,2 m/sec, a to na všech posuzovaných 

stanicích. Koncentrace PM10 a BaP jsou nejvíce variabilní při nízkých rychlostech proudëní, což je 

dáno zejména trvalým příspëvkem lokálních zdrojů. Maxima jsou však dosahována jak při nízkých 

rychlostech proudëní do 1,2 m/sec, tak při rychlostech nad 2 m/sec. U PM10 je vidët, že se extrémy 

vyskytují při proudëní nad 2 m/sec (7,2 km/hod). Při této rychlosti se dokáže vzdušnina mezi 

Katowicemi v Polsku a Ostravou přesunout za 10 hodin. U benzo(a)pyrenu se extrémní 

koncentrace vyskytují nejčastëji při rychlostech mezi 2 -2,4 m/sec. Stanice v Radvanicích, Nad obcí 

se chová odlišnë než zbývající lokality. Extrémní koncentrace (až 50x nad limit)  se objevují při 

nízkém proudëní a při vysokém proudëní se objevuje velké množství vysokých koncentrací do 25 

násobku limitu. Toto zvláštní chování může souviset s existencí významného průmyslového zdroje 

AMO Ostrava a nejvyšší koncentrací lokálních topenišť v Ostravë.  

Obrázek 55 ukazuje, že nadlimitní koncentrace PM10 jsou dosahovány při proudëní z jakéhokoliv 

smëru, pouze při smërech 0-900 existuje významný posun k vyšším hodnotám.  

Obr. 56: Hodnocení významu smërů vëtru pro  výši koncentrace PM10  
(dëlení 45 stuppů) 
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Veškeré grafy a výpočty ukazují, že dlouhodobý trend výše koncentrací PM10, BaP a smëru a 

rychlosti vëtru má logiku. Ostrava a okolí je zatížena trvale vlastními zdroji a produkuje dostatek 

emisí vedoucích k překračování platných limitů, zejména u nízkých rychlostí proudëní. Nejvëtší 

extrémy se však objevují při proudëní z Polska a za vyšších rychlostí.  

5.3.6. Diagnostické poměry analytů PAU 

Při identifikaci zdrojů aerosolu lze také́ použit metodu diagnostických pomërů, shrnutí je uvedeno 

v tabulce 48 - 55. Tento postup je zalozěn na základě vyṕocťu poměru koncentraci ́dvou nebo viće 

PAU. Pomocí tëchto diagnostických pomërů můžeme rozlišit různé zdroje. Musí však být používány 

obezřetnë, protože jejich hodnoty můzě ovlivnit reaktivita PAU v atmosférě (Holoubek, 2005).  

Pomëry vybraných PAU byly spočítány s ohledem na skutečnosti uvedené v kap. 4.5. Diagnostické 

pomëry umožpují odhadnout zdroj PAU, resp. znečištëní ovzduší.  

Tab.48: Pomëry vybraných PAU - Mariánské Hory, topná sezóna 

Mariánské Hory - topná sezona 

  B[a]P/(B[a]P+chry) 
I[123-cd]P/(I[123-

cd]P+B[ghi]P B[a]A/B[a]P 
B[ghi]P/I[123-

cd]P B[a]A/(B[a]A+chry) 

N Valid 181 179 180 179 181 

Mean 0,4924 0,5879 1,5776 0,7231 0,5913 

Median 0,5000 0,6042 1,4639 0,6538 0,5962 

Std. Deviation 0,0711 0,0733 0,5338 0,2563 0,0765 

Minimum 0,2916 0,3239 0,6538 0,1031 0,3636 

Maximum 0,7253 0,7067 3,6488 1,6774 0,8485 

 

Tab. 49: Pomëry vybraných PAU - Mariánské hory, mimotopná sezóna 

Mariánské Hory - mimotopná sezona 

  B[a]P/(B[a]P+chry) 
I[123-cd]P/(I[123-

cd]P+B[ghi]P B[a]A/B[a]P 
B[ghi]P/I[123-

cd]P B[a]A/(B[a]A+chry) 

N Valid 208 199 204 199 205 

Mean 0,4528 0,5861 1,3802 0,7383 0,5088 

Median 0,4624 0,6027 1,2426 0,6591 0,5123 

Std. Deviation 0,1164 0,0753 ,62468 0,2556 0,0784 

Minimum 0,1527 0,3750 ,12 0,2455 0,2089 

Maximum 0,8800 0,8029 3,76 1,6667 0,7945 

 

Tab. 50: Pomëry vybraných PAU - Nad Obcí, topná sezóna 

Nad Obcí - topná sezona 

  B[a]P/(B[a]P+chry) 
I[123-cd]P/(I[123-

cd]P+B[ghi]P B[a]A/B[a]P 
B[ghi]P/I[123-

cd]P B[a]A/(B[a]A+chry) 

N Valid 199 199 198 199 201 

Mean 0,4651 0,5971 1,8421 0,7139 0,6043 

Median 0,4742 0,6173 1,7614 0,6200 0,6068 

Std. Deviation 0,0794 0,0810 0,5555 0,2978 0,0825 

Minimum 0,2778 0,3274 0,5946 0,2903 0,4260 

Maximum 0,6655 0,7750 4,6947 2,0541 0,8520 
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Tab. 51: Pomëry vybraných PAU - Nad Obcí, mimotopná sezóna 

Nad Obcí - mimotopná sezona 

  B[a]P/(B[a]P+chry) 
I[123-cd]P/(I[123-

cd]P+B[ghi]P B[a]A/B[a]P 
B[ghi]P/I[123-

cd]P B[a]A/(B[a]A+chry) 

N Valid 207 205 205 205 209 

Mean 0,4318 0,6010 1,7373 0,7017 0,5478 

Median 0,4444 0,6190 1,5857 0,6154 0,5316 

Std. Deviation 0,1061 0,0829 0,7756 0,2798 0,0860 

Minimum 0,1099 0,3750 0,4762 0,2750 0,3333 

Maximum 0,8124 0,7843 6,2500 1,6667 0,8567 

 

Tab. 52: Pomëry vybraných PAU - Přívoz, topná sezóna 

Přívoz - topná sezona 

  B[a]P/(B[a]P+chry) 
I[123-cd]P/(I[123-

cd]P+B[ghi]P B[a]A/B[a]P 
B[ghi]P/I[123-

cd]P B[a]A/(B[a]A+chry) 

N Valid 205 204 205 203 205 

Mean 0,5409 0,5963 1,2668 0,7164 0,5884 

Median 0,5400 0,6091 1,2044 0,6429 0,5892 

Std. Deviation 0,0577 0,0817 0,3806 0,2706 0,0651 

Minimum 0,3750 0,3375 0,4737 0,1739 0,4091 

Maximum 0,6957 0,9471 2,9052 1,9630 0,8673 

 

Tab. 53: Pomëry vybraných PAU - Přívoz, mimotopná sezóna 

Přívoz - mimotopná sezona 

  B[a]P/(B[a]P+chry) 
I[123-cd]P/(I[123-

cd]P+B[ghi]P B[a]A/B[a]P 
B[ghi]P/I[123-

cd]P B[a]A/(B[a]A+chry) 

N Valid 181 177 176 175 177 

Mean 0,5962 0,5765 0,7899 0,7649 0,5314 

Median 0,6000 0,6042 0,7805 0,6552 0,5291 

Std. Deviation 0,0802 0,0901 0,2208 0,2961 0,0730 

Minimum 0,3125 0,2500 0,2667 0,2667 0,3415 

Maximum 0,8824 0,7895 1,6500 2,0000 0,7748 

 

Tab. 54: Pomëry vybraných PAU - všechny stanice, topná sezóna 

Vše - topná sezona 

  B[a]P/(B[a]P+chry) 
I[123-cd]P/(I[123-

cd]P+B[ghi]P B[a]A/B[a]P 
B[ghi]P/I[123-

cd]P B[a]A/(B[a]A+chry) 

N Valid 585 582 583 581 587 

Mean 0,5001 0,5943 1,5581 0,7179 0,5950 

Median 0,5000 0,6100 1,4762 0,6400 0,6000 

Std. Deviation 0,0766 0,0790 0,5480 0,2753 0,0754 

Minimum 0,2800 0,3200 0,4737 0,1000 0,3600 

Maximum 0,7300 0,9500 4,6947 2,0500 0,8700 
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Tab. 55: Pomëry vybraných PAU - všechny stanice, mimotopná sezóna 

Vše - mimotopná sezona 

  B[a]P/(B[a]P+chry) 
I[123-cd]P/(I[123-

cd]P+B[ghi]P B[a]A/B[a]P 
B[ghi]P/I[123-

cd]P B[a]A/(B[a]A+chry) 

N Valid 596 581 585 579 591 

Mean 0,4891 0,5884 1,3277 0,7334 0,5294 

Median 0,4919 0,6087 1,1429 0,6429 0,5217 

Std. Deviation 0,1251 0,0832 0,7123 0,2776 0,0812 

Minimum 0,1099 0,2500 0,1179 0,2455 0,2089 

Maximum 0,8824 0,8029 6,2500 2,0000 0,8567 

 
Způsob hodnocení diagnostických pomërů je popsán v kapitole 4.5. Pomëry se příliš neliší ani na 

jednotlivých stanicích ani podle sezón. Spočítané pomëry ukazují, že mezi zásadní 

procesy ovlivpující výskyt PAU v ovzduší patří na prvním místë spalování (uhlí, dřevo) a výroba 

koksu a železa.  

 

5.4. Ověření identifikace zdrojů v lokalitách Ostrava-Radvanice, Ostrava-Přívoz a Ostrava-

Mariánské Hory 

Na výše hodnocených lokalitách byl proveden odbër suspendovaných částic PM10 pro identifikaci 

zdrojů znečišťování. Odbër vzorků imisí provedl Zdravotní ústav Ostrava (ZUOVA). Podmínky 

odbëru imisí jsou uvedeny v tabulce 56. 

Tab. 56: Charakteristika filtrů s obsahem PM10 
  Radvanice Mariánské Hory Přívoz 

objem vzduchu (m3) 731,2 1237 674,3 

vyvážka filtru (mg) 73,54 95,46 67,41 

koncentrace  (mg/m3) 0,10 0,077 0,10 

 

Vzorky imisí byly analyzovány pomocí plynové chromatografie s hmotnostnë spektrometrickou 

detekcí (GC/MS) a pyrolýzní plynové chromatografie s hmotnostnë spektrometrickou detekcí (Py-

GC/MS) v laboratořích ENET, VŠB-TU Ostrava (Ing.J.Kuchařová,Ph.D.).GC/MS analýzy byly 

provedeny pro stanovení obsahu alkanů, alkenů, karbonylových látek (aldehydů, ketonů), 

polycyklických aromatických uhlovodíků, geochemických biomarkerů a karboxylových kyselin. 

Pyrolýzní plynová chromatografie byla použita pro stanovení markérů ze spalování plastů 

(antioxidanty, retardéry hoření) a aromatických uhlovodíků (benzen, toluen, xyleny, styren).  

Analyzované imise z uvedených lokalit obsahují látky ze skupiny PAU (polycyklických aromatických 

uhlovodíků), alkanů, alkenů, alkadienů, karboxylových kyselin, ketonů, aldehydů, geochemických 

biomarkerů, sloučenin s obsahem dusíku a síry, pyranů, furanů, bifenyly a markerů pro spalování 

plastů. 

Polycyklické aromatické uhlovodíky patří mezi dominantní látky v prachové depozici.   Celkem 

bylo identifikováno 60 různých polycyklických aromatických uhlovodíků. V imisích jsou přítomné 
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především čtyř a více jaderné PAU, které obvykle jsou odvozeny z nedokonalého spalování různých 

paliv, materiálů a z dopravy (Yunker et al., 2002). Témëř absentní jsou dvou a tří jaderné 

petrogenní (nativní) PAU. Výjimku tvoří pouze fluoren, antracen, fenantren a jejich methylované 

formy. Hodnota pomëru An/An+Fe pro imise Ostrava-Radvanice je 0,43 a indikuje, že oba 

uhlovodíky pocházejí především ze spalování fosilního uhlí. Hodnota pomëru An/An+Fe pro imise 

z Ostravy-Přívozu je podobná imisím z Ostravy-Radvanic (0,31) a indikuje původ obou PAU ze 

spalovacích procesů (fosilní paliva). Hodnota pomëru Fe/An pro lokalitu Ostrava-Přívoz 

a Radvanice je rovna 2,23 a 2,31, a plnë odpovídá rozmezí, které je publikováno pro koksovny(1,27 

až 3,57) (Maher a Aislabie,1992).  

Hodnota pomëru fluornathen/(fluornathen+pyren) pro imise Ostrava-Radvanice je 0,44. Obë látky 

pocházejí tedy převážnë ze spalování kapalných fosilních paliv, která zahrnují motorové oleje 

a spalování benzínu a nafty. Hodnota pomëru Flu/Flu+Py pro lokality Ostrava-Přívoz a Mariánské 

Hory je shodná, činí 0,43. Tedy oba uhlovodíky pocházejí v tëchto oblastech z nedokonalého 

spalování fosilních kapalných paliv, jako v předchozím případë.  

Hodnota pro pomër benzo(a)antracen/benzo(a)antracen+chrysen a 

benzo(a)antracen/(benzo(a)antracen+trifenylen) je pro oblast Ostrava-Radvanice v obou 

případech rovna 0,41. Z této hodnoty je zřejmé, že skutečnë všechny výše uvedené PAU pocházejí 

převážnë ze spalování uhlí. Imise z Ostravy-Přívozu vykazují hodnotu pomëru 

B(a)A/B(a)A+Chry=0,39 a B(a)A/B(a)A+Chry=0,50. Tyto hodnoty indikují jednoznačnë původ obou 

PAU ze spalování uhlí. V rámci této lokality se nejvíce uplatpuje vliv koksovny. Imise z Ostravy 

Mariánských Hor vykazují hodnotu pomëru B(a)A/B(a)A+Tri=0,07, a pocházejí především 

z dopravy. Pomër B(a)A/B(a)A+Chry = 0,36, indikuje vliv degradačních produktů, které pocházejí 

z termické úpravy uhlí.  

Přítomnost degradačních produktů ze spalování uhlí lze v Ostravë-Přívozu a v Ostravë-Radvanicích 

potvrdit výskytem picenu. V imisích Ostrava-Přívoz se picen vyskytuje v koncentraci 0,301 µg/m3 

a v imisích z Ostravy-Radvanic v koncentraci 0,282 µg/m3.  Přítomnost degradačních produktů ze 

spalování uhlí lze potvrdit i výskytem 9-fluorenonu, cyklopenta*cd+pyrenu, které jsou považovány 

za markery ze spalovaní uhlí (Poerschmann et al., 2008). 

Pro analyzovaný vzorek imisí Ostrava-Radvanice, je hodnota pomëru IP/(IP+Bghi)=0,52 a indikuje 

tedy, že oba uhlovodíky pocházejí převážnë ze spalování uhlí. Imise z lokality Ostrava Mariánské-

Hory a Ostrava-Přívoz vykazují hodnoty pomëru IP/IP+Bghi 0,40 a 0,49. Tedy indeno(1,2,3-

cd)pyren a benzo(ghi)perylen pocházejí především ze spalování benzínu a nafty.  

Hodnota pomëru benzo(b)fluoranthen/benzo(k)fluoranthen v analyzovaném vzorku imisí Ostrava-

Radvanice je rovna 0,61. Zdrojem benzo(b)fluoranthenu a benzo(k)fluoranthenejsou především 

emise z dieselových motorů. Imise z Ostravy Mariánských Hor mají hodnotu B(b)F/B(k)F=0,83 

a imise z Ostravy Přívozu mají hodnotu pomëru B(b)F/B(k)F = 0,78. Benzo(b)fluoranthen 

a benzo(k)fluoranten pocházejí v tëchto imisích především ze spalování nafty.  

Pro analyzovaný vzorek z Ostravy-Radvanic je hodnota pomëru 

benzo(a)pyren/(benzo(a)pyren+chrysen) = 0,74, tedy oba uhlovodíky pocházejí převážnë ze 
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spalování uhlí. Imise z Ostravy-Přívozu mají hodnotu pomëru BaP/BaP+Chry=0,52, která odpovídá 

přítomnost degradačních produktů z termického zpracování uhlí.  

V analyzovaném vzorku imisí je hodnota pomëru reten/(reten+chrysen)=0,39 a indikuje tedy jako 

zdroj retenu spalování uhlí a ropných látek. Přítomnost emisí pocházejících ze spalování uhlí je 

v analyzovaném souboru prokazatelná na základë výskytu chrysenu a benzo(a)antracenu. Tyto dva 

uhlovodíky jsou typickými markery pro spalování uhlí.  

V analytu imisí z Ostravy-Radvanic a z Ostravy-Mariánských Hor byl identifikován koronen 

v minoritním množství 0,26 µg/m3 (Ostrava-Radvanice) a 0,008 µg/m3 (Ostrava-Mariánské Hory). 

Koncentračnë nejvëtší množství oxy-PAU je spojeno s vzorkem imisi Ostrava-Radvanice (23.87 

µg/m3), následují Mariánské-Hory (15.01 µg/m3) a Přívoz (3.51 µg/m3). Jung et al. (2010) 

předpokládá konzervaci oxy-PAU absorpci na částicích ze spalování dřeva.  

Velikost přispëní dopravy ze spalování benzínu a nafty v rámci identifikovaných PAU, lze vyjádřit na 

základë pomëru H/L (Rogge et al., 1993). H v pomëru reprezentuje suma vyšších PAU, které 

mohou být produkovány bëhem nekompletního spalování (benzo(a)antracen, 

benzo(b)fluoranthen, benzo(j)fluoranthen, benzo(e)pyren, benzo(a)pyren, perylen, indeno(1,2,3-

cd)pyren, benzo(ghi)perylen a koronen). L reprezentuje nižší, ménë jaderné PAU (fenantren, 

antracen, methylfenantren, fluoranthen, pyren). Převaha degradačních produktů ze spalování 

benzínu je charakteristická hodnotami pomëru H/L v rozmezí od 1,74 do 5,2. Emise ze spalování 

nafty mají hodnoty pomëru H/L v rozmezí od 0,41-0,46. Hodnota H/L pro analyzovaný vzorek 

Ostrava-Radvanice je 3,37, Ostrava-Mariánské Hory 4,5 a Ostrava-Přívoz 5,8 čili v analyzovaných 

imisích převládají degradační produkty ze spalování benzínu nad spalováním nafty.  

V imisích byly v hojné míře identifikovány karboxylové kyseliny, zvláštë monokarboxylové 

a dikarboxylové. Pomër C18/C16 byl nejmenší pro imise z lokality Ostrava-Mariánské Hory (0,49). 

Tato hodnota indikuje, že převážným zdrojem tëchto kyselin je doprava (emise ze spalování 

benzínu a nafty). V lokalitë Ostrava-Radvanice a Ostrava- Přívoz byly zjištëny hodnoty C18/C16 vyšší, 

v rozmezí od 0,63 do 0,72. Výše uvedené hodnoty pro pomër C18/16 odpovídají příspëvku spalování 

uhlí.  

V imisích z lokality Ostrava-Radvanice byla identifikována dehydroabietová 

a 7oxodehydroabietová kyselina. Dehydroabietová kyselina je markerem pro spalování 

jehličnatého dřeva (Schauer et al., 1996). 7-oxodehydrabietová je   významným alteračním 

produktem ze spalování dřeva (Oros a Simoneit, 2000), a je považována za marker pro přítomnost 

degradačních produktů především z konifer. V lokalitë Ostrava-Přívoz byla dehydroabietová 

kyselina identifikována v množství 14,3 ng/m3. V Ostravë-Mariánských Horách byla identifikována 

kyselina dehydroabietová (9,9 ng/m3). Kyselina 7-oxodehydroabietová je v této lokalitë absentní. 

Výskyt tëchto kyselin v ovzduší souvisí se dvëma faktory. První faktor zahrnuje přenos emisí 

ovzduším z jiných lokalit a druhý faktor zahrnuje střídavé topení v rodinných domcích – topení 

zemním plynem je střídáno s velmi populárním spalováním dřeva a dřevëných briket v krbových 

kamnech nebo v kotlích na tuhá paliva. Další monokarboxylové kyseliny, které byly identifikovány, 

zahrnují kyselinu tetradekanovou a octovou.  Výskyt kyseliny octové je spojen pouze s lokalitou 

Ostrava – Radvanice.  Přítomnost octové kyseliny je výsledkem spalování PVA, které je popsáno 
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níže v textu. Tetradekanová kyselina se vyskytuje ve všech imisích.  Z dikarboxylových kyselin byly 

střídavë v imisích nalezeny estery kyseliny ftalové, adipové a specifické produkty tëchto kyselin, 

které souvisí jednoznačně se spalováním odpadů. Přítomnost ftalových kyselin v ovzduší bývá 

nëkdy spojována s vlivem dopravy, především se spalováním nafty.  

V imisích byly identifikovány anhydrosacharidy – levoglukosan, manosan a galaktosan. 

Levoglukosan (Simoneit, 1999) je unikátním markerem pro emise ze spalování celulosy. 

Galaktosan a manosan jsou odvozeny především ze spalování hemicelulosy. Levoglukosan, 

manosan a galaktosan lze tedy použít jako markery pro ovëření přítomnost degradačních produktů 

ze spalování biomasy. Levoglukosan je také markerem pro transport na velké 

vzdálenosti(Simoneit, 1999). Levoglukosan společnë s galaktosanem a manosanem, byly 

identifikovány ve velmi malých množstvích v imisích ze všech lokalit Ostravy. Množství 

anhydrosacharidů je zobrazeno na obrázku 57. 

 

Obr. 57: Anhydrosacharidy v imisích Ostravy 

 

Nejvëtší množství anhydrosacharidů se vyskytuje ve  vzorku Ostrava-Radvanice (1870 ng/m3), 

nejménë anhydrosacharidů se vyskytuje ve vzorku imisí Ostrava-Přívoz (970 ng/m3). Levoglukosan 

byl identifikován i v kouři ze spalování lignitů (Fabbri et al., 2008). Rozlišení, zda-li levoglukosan 

pochází z biomasy nebo z lignitů je možné na základë pomëru L/M (levoglukosan/manosan). 

Hodnota pomëru L/M pro spalování biomasy je v rozmezí od 0,4 do 18. Pro emise ze spalování 

lignitu je hodnota L/M = 31-90. V analyzovaných imisích je hodnota v rozmezí od 2,07 do 5,6, 

a všechny anhydrosacharidy tedy pocházejí ze spalování biomasy, a to jehličnaté a ze spalování 

dřevëných briket (Schmidl et al., 2008). 

Ve všech analytech byly identifikovány geochemické biomarkery. Ve vzorcích z Ostravy-Radvanic 

a Přívozu byly identifikovány následující hopany: 22R-17α(H),21β(H)-hopan, 22S-17α(H),21β(H)-

hopan, 17α(H)-22,29,30-trisnorhopan, 17α(H),21β(H)-hopan.V minoritním množství byl 

identifikován 17β(H),21α(H)-hopan. Přítomnost 17α(H),21β(H)-hopanu v prachové depozici 

indikuje degradační produkty ze zralého černého uhlí (Oros a Simoneit, 2000). 

Velikost homohopanového indexu pro lokalitu Ostrava- Radvanice S/S+R=0,53, a odpovídá 

převážnë domovnímu spalování uhlí. Tato skutečnost byla ovëřena výpočtem velikosti pomëru 
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17α(H),21β(H)-hopan/22R. Hodnota pomëru v Ostravë Radvanicích je rovna 3,5, a tedy odpovídá 

spalování uhlí, převážnë černého. V Ostravë-Přívozu byla stanovena hodnota pomëru S/S+R = 

0,83, v této lokalitë převládá průmyslové zpracování (spalování, koksování) uhlí. Hodnota pomëru 

17α(H),21β(H)-hopan/22R je v této lokalitë rovna 8,98, a odpovídá průmyslovému spalování 

(koksování) uhlí. V Ostravë-Mariánských Horách byla velikost homohopanového indexu 

S/S+R=0,58, a odpovídá ropným degradačním produktům, které jsou spojeny s dopravou, 

chemickým průmyslem a blízkosti  starých ekologických zátěží. V imisích z Ostravy-Mariánských 

Hor byl identifikován ferocen (0,49 µg/m3). Ferocen je organokovová sloučenina, která se přidává 

do paliv (benzín) pro omezení klepání motorů. V imisích v této lokalitë byl v minoritním množství 

identifikován také 17α(H)-22,29,30-trisnorhopan a 17α(H),21β(H)-hopan. Obrázek 58zobrazuje 

množství identifikovaných hopanů: 

 

Obr. 58: Množství hopanů v ovzduší Ostrava – Radvanice, Mariánské Hory a Přívoz 

V analytech vzorků byl identifikován 17β(H), 21β(H)-hopan, který je odvozen ze současnë žijících 

bakterií, jedná se o velmi nestabilní formu hopanu (Peters et al., 2005). Tento hopan není součástí 

fosilních paliv.  

Dále byly v analytech zjištëny n-alkany. Z klasických alkanů v imisích byly identifikovány: 

Hexadekan, heptadekan, eikosan, nonadekan, oktadekan, tetrakosan, nonakosan, dodekan, 

heneikosan, pentadekan, tridekan, undekan. Alkany odvozené z rostlinných vosků obvykle zahrnují 

alkany od C21 do C37(Tulloch, 1976), s Cmax od 25 do 31. Rozsah alkanů závisí na rostlinném druhu, 

sezónë a lokalitë (Englinton a Hamilton, 1967). V analyzovaných imisích v Ostravë – Radvanicích 

zahrnují rostlinné alkany nonakosan (C29H60), a v Ostravë-Mariánských Horách heptakosan (C27H56) 

a pentakosan. V imisích O-Přívoz nebyly identifikovány vyšší alkany odvozené z rostlinných vosků. 

Nejvëtší koncentrace alkanu odvozených z rostlinných vosků je spojena se vzorkem imisi Ostrava-

Radvanice (1,76 µg/m3). Menší zastoupení alkanů odvozených z rostlinných vosků, může být 

výsledkem odbëru imisí v zimním období.  

Alkany s počtem uhlíku menším než C20 jsou spojeny především s aktivitou mikroorganismů 

(Bechtel et al., 2007) a se spalováním fosilních paliv (Andreou a Rapsomanikis, 2009). Mikrobiálnë 

odvozené alkany ve vzorcích imisí zahrnují heptadekan, hexadekan, tridekan, oktadekan, undekan, 

dodekan, pentadekan atd. Nejvëtší koncentrace alkanů odvozených z mikrobiální činností je 

spojena se vzorkem imisí Ostrava-Mariánské Hory (5,18 µg/m3), následují imise z Ostravy-Radvanic 
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(4,26 µg/m3). Nejménë mikrobiálnë odvozených alkanů je spojeno s imisemi Ostrava-Přívoz (1,62 

µg/m3). Emisní zdroj alkanů z antropogenní činnosti lze stanovit na základë výpočtu CPI indexu 

(Carbon preference index)(Simoneit 2004). CPI index je vyjádřen jako pomër mezi sumou lichých 

a sumou sudých uhlovodíků. Hodnota CPI indexu pro imise Ostrava-Radvanice je rovna 1,31 a pro 

imise z Ostrava-Přívozu 1,38. Hodnota CPI indexu pro n-alkany v rozmezí od 1,3-1,5 je přisuzována 

spalování uhlí (Oros a Simoneit, 2000). V imisích z Ostravy-Mariánských Hor je hodnota CPI = 0,7, 

a blíží se hodnotám, které jsou přisuzovány pro znečištění z dopravy.  

V imisích byly identifikovány acyklické isoprenoidy, zastoupené především pristanem, fytanem, 

farnesanem (2,6,10-trimethyldodekan) a farnesolem. Acyklické isoprenoidy jsou zobrazeny 

na obrázku 59. 

 
Obr. 59: Acyklické isoprenoidy a farnesol v imisích Ostravy 

Pristan (2,6,10,14-tetramethylpentadekan) a fytan (2,6,10,14-tetramethylhexadekan) jsou 

odvozeny z degradace fytolu, který tvoří základní molekulu chlorofylu. Fytan vznikl ve fosilních 

materiálech v redukčních podmínkách, pristan vznikl střídáním oxidačních a redukčních podmínek. 

Pristan a fytan se používají jako markery pro identifikaci znečištëní v prostředí.  

Hodnota pomëru pristan/fytan umožpuje rozlišit degradační produkty z ropných látek a ze 

spalování uhlí. Pro degradační produkty ze spalování uhlí je hodnota pomëru Pr/Ph≥1, pro 

degradační produkty ze spalování uhlí je hodnota pomëru Pr/Ph<1. Hodnoty pomëru pristan 

a fytan pro analyzované imise v Radvanicích (Pr/Ph=1,36) a Přívoze (Pr/Ph=1,77) jsou vëtší než 1, 

a tedy pocházejí ze spalování uhlí. Hodnota pomëru Pr/Ph pro imise z Ostravy-Mariánských Hor je 

0,53, a tedy odpovídají převážnë znečištëní z dopravy. Farnesan (2,6,10,14-

tetramethylpentadekan) má stejnë jako pristan a fytan chlorofyl jako prekurzor. Farnesan byl 

identifikován jako součást fosilních paliv především je spojován s uhlím. Identifikován byl pouze 

u vzorků imisí z Ostravy-Radvanic a Přívozu. Nejvëtší koncentrace farnesanu jsou spojeny se 

vzorkem imisí z Ostravy-Přívozu (0,052 µg/m3), Ostrava-Radvanice obsahuje farnesan 

v koncentraci 0,003 µg/m3. Společnë s farnesanem byl identifikován farnesol, který je prekurzorem 

pro pravidelné isoprenoidy do C15. Množství farnesolu se v imisích z Ostravy-Radvanic a Přívozu 

pohybují v rozmezí od 0,05 do 0,06 µg/m3.  

V imisích z lokality Ostrava-Mariánské Hory byl nalezen krocetan (2,6,11,15-

tetramethylhexadekan) v množství 100 ng/m3. Krocetan indikuje aktivitu fosilních metanogenních 
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bakterií, popř. anaerobních metan oxidujících konsorcií, která obsahují archaebakterie a síran-

redukující baktérie v roponosných horninách. Je velice vzácnë identifikovatelný, neboť koreluje 

s fytanem (Robson a Rowland, 1993). Výskyt krocetanu (nefosilního původu) v prostředí je spojen 

pouze s recentními sedimenty, kde je asociován s anaerobní metanovou oxidací. Ve všech imisích 

byl identifikován skvalen (2,6,10,15,19,23-hexamethyl-2,6,10,14,18,22-tetrakosahexen, 

C30H50)a pouze v imisích z Ostravy-Mariánských Hor byl identifikován skvalen. Výskyt skvalenu 

v prachové depozici je spojen s přítomností fosilní organické hmoty, která je odvozena od fosilních 

paliv. Skvalen je unikátním markerem, který je spojen s aktivitou archaebakterií. Skvalen je 

prekurzorem pro polycyklické terpenoidy, steroidy a karotenoidy (Ourisson et al., 1979). Skvalen je 

hlavním lipidem, který produkovaly methanogenní, halofilní a termoacidofilní archaebakterie 

(Tornabene et al., 1978). Výskyt skvalenu v prostředí indikuje vstup hmoty archaebakterií 

(Masumoto a Watanuki, 1990) z fosilních paliv. Nejvëtší množství skvalenu (obr. 60) je spojeno se 

vzorkem imisí u Ostravy-Radvanic (1,92 µg/m3), následuje vzorek imisí z Ostravy-Mariánských Hor 

(0,93 µg/,m3) a nejménë skvalenu je spojeno se vzorkem imisí z Ostravy-Přívozu (0,85 µg/m3).  

 

 
Obr. 60: Množství skvalenu, skvalanu a krocetanu v imisích v Ostravë 

 

Pouze v imisích z Ostravy-Mariánských Hor byl identifikován skvalen (2,6,10,15,19,23-

hexamethyltetrakosan, C30H62), který nemá jednoznačný biologický původ. Skvalan je spojen 

především s ropnými produkty. Předpokládá se, že skvalan se vyskytuje ve všech druzích ropy. 

Vysoké koncentrace skvalanu jsou spojeny se vstupem archaebakterií (Peters et al.,2005). 

Koncentrace skvalanu v Mariánských Horách dosahuje 1,33 µg/m3.  

V analytech byl identifikován tetracyklický diterpan kauren. Kauren je velmi rozšířeným 

diterpanem v uhlí, sedimentech a v ropë. Kauren vznikl pravdëpodobnë prostřednictvím 

giberelinové biosyntetické cesty, která je následující: geranyl-geranyl pyrofosfatása → ent-labdan 

→ ent-pimaran →ent-beyeran →ent-kauren→ent-gibban (Peters et al., 2005). Biosyntéza zahrnuje 

ent-labdanové a ent-kauranové skelety jako prostředníky a ent-pimaran a ent-beyeran jako 

karbonikační prostředníky. Více komplexní tetracyklické diterpany, které se nacházejí na konci 

giberelinové syntézy smëřují k dominanci tricyklických diterpanů, která jsou charakteristická 

především pro devonská a karbonská uhlí (Sheng et al., 1992). Uhlí používané v Ostravském kraji 

vzniklo v období karbonu. Původ kaurenu, který byl identifikován v imisích je spojen převážnë se 

spalováním černého uhlí. Maximální množství kaurenu bylo zjištëno ve vzorku imisí v Radvanicích 
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(0,076 µg/m3), poté následují imise z Ostravy-Přívozu (0,05 µg/m3). V imisích z Mariánských-Hor 

nebyl kauren detekován. V imisích v Ostravë-Radvanicích byl identifikován navíc i koncový 

homolog biosyntetické cesty – gibban.  

V imisích jsou zastoupeny sloučeniny odvozené od pregnanu (pregnanová kyselina, norpregnan, 

sloučeniny s obsahem pregnentrionu). Pregnan je řazen mezi cyklické geochemické biomarkery 

(C20-C21 sterany) s nejasným biologickým původem (Ten Haven et al., 1986). Sloučeniny s obsahem 

pregnanu patří mezi rezistentní látky v prostředí. Nejvëtší koncentrace sloučenin s obsahem 

pregnanů bylo identifikováno v imisích v Ostravë-Mariánských Horách (0,85 µg/m3). Norpregnany 

jsou kratší deriváty pregnanu, identifikován byl pouze 5α,14α-d-norpregnan v imisích 

v Mariánských Horách (0,15 µg/m3).  

Imise obsahují sloučeniny na bázi fosilních cyklických triterpenoidů – cholestanů, které mohou se 

pocházet ze spalování uhlí, benzínu a nafty (Zhang et al., 2008). Ve fosilních materiálech je výskyt 

tëchto látek spojen s fosilní biomasou převážnë archaebakterií. Sloučeniny cholestanů byly 

identifikovány ve všech imisích.  Identifikovány byly 20S a 20R -5α(H),14α(H),17α(H)-cholestan  

a 20R-5α(H),14β(H),17β(H)-ethylcholestan. Koncentrace cholestanů se v daných lokalitách jsou 

velice nízké, suma všech cholestanů v lokalitë Ostrava-Mariánské Hory činí 2 ng/m3, Ostrava-Přívoz 

1,4 ng/m3 a Ostrava-Radvanice 1,7 ng/m3. Původ cholestanů je nejasný.  

V imisích Ostrava-Přívoz a Ostrava-Radvanice byl identifikován marker pro spalování uhlí  -  5 α,3 

β-cholestanol (Zhang et al., 2008). Tento cholestanol pochází z fosilní biomasy zooplanktonu 

a částečnë řas (Volkman, 1986). Maximální množství 5α,3 β-cholestanolu je spojeno s imisemi 

z Ostravy-Přívozu (0,31 µg/m3), nejmenší koncentrace se nachází v Ostravë-Radvanicích 

(0,15 µg/m3). Z rostlinných sterolů byl identifikován stigmastanol, kampesterol, sitosterol a jejich 

alterační produkty. Koncentrace jednotlivých sterolů je zobrazena na obrázku 61. 

 

 
Obr. 61:  Fytosteroly a jejich alterační produkty v imisích 

 

Stigmastanol patří mezi přirozenë vyskytující se rostlinné steroly. Do prostředí může být uvolnën 

v důsledku spalování biomasy zvláštë listnatých opadavých dřevin (Oros a Simoneit, 2000), nebo 

přirozenë abrazí rostlin (Zhang et al., 2008). Produkce stigmastanolu spalováním konifer je menší 

(Oros a Simoneit, 2000). Vzhledem k odbëru vzorků imisí v zimním období je pravdëpodobným 
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zdrojem emisí stigmastanolu. Spalováním fytosterolů mohou vznikat alterační produkty jako je 

např. stigmasteny a stigmastadieny. Stigmastanol byl identifikován v imisích Ostrava-Radvanice 

(0,14 µg/m3), Ostrava-Mariánské Hory a Ostrava-Přívoz mají velice podobné koncentrace 

stigmastanolu (0,036-0,043 µg/m3). Z alteračních produktů byly identifikovány stigma-3,5-dien 

a stigmast-5-en. Dále byl identifikován kampesterol a sitosterol. Kampesterol a sitosterol se 

mohou vyskytovat jako rostlinné steroidy v současnë žijící biomase, ale také mohou pocházet 

z úpravy potravin. Kampesterol může mít dokonce i původ ve fosilní organické hmotë – uhlí (Zhang 

et al., 2008).Rozšíření kampesterolu a sitosterolu v současnë žijící biomase je velmi široké, tyto 

steroidní látky se nacházejí v travinách, opadavých listnatých dřevin a i v koniferách (Oros 

a Simoneit, 2000). Z tohoto důvodu nelze sitosterol ani kampesterol použít jako specifické markery 

pro stanovení původu (druhu) biomasy, a je velmi obtížné rozlišit samotný původ kampesterolu. 

Lze je jen použít pro jako obecný marker, který vyjadřuje a potvrzuje jejich přítomnost v analytu. 

Koncentračnë vëtší množství obou steroidů jsou spojena se vzorkem Ostrava-Radvanice (0,56 

µg/m3).  

V imisích byly identifikovány četní zástupci  seksviterpenoidů, diterpenoidů a tëkavých organických 

látek, které jsou odvozeny z fragmentů rostlin. K nejvýznamnëjším zástupcům patří askaridol, 

methyl-jasmonát, longipinan, fytol, forbol a ionen. Obrázek 62 zobrazuje množství látek 

odvozených z fragmentů rostlin v jednotlivých imisích. 

 

 
Obr. 62: Látky odvozené z rostlinných fragmentů 

 

Askaridol je bicyklický terpenem, hojnë je zastoupen v rostlinách čeledi Merlíkovitých. Akaridol byl 

identifikován v imisích Ostrava-Radvanice a Přívoz. Methyl jasmonát patří do skupiny tëkavých 

organických látek. Rostliny produkují methyljasmonát společnë s kyselinou jasmínovou v důsledku 

biotického a abiotického stresu. Methyljasmonát byl identifikován u všech imisí. Maxima jsou 

spojena se imisemi Ostrava-Mariánské Hory (0,4 µg/m3). Longipinan je sekviterpenoid, pochází 

především z mechů jaterníků (Nagashima et al., 1994). Longipinan byl identifikován ve všech 

imisích. Fytol je nenasycený primární alkohol ze skupiny diterpenoidů. Fytol v emisích a imisích, 

může mít recentní i fosilní původ. V současných rostlinách je fytol obsažen v chlorofylu. 

V chlorofylu je fytol ve formë esterů součástí chlorofylového řetëzce, kde slouží k syntéze vitamínu 

K a E. Fosilní původ fytolu je dán degradací chlorofylu fosilní biomasy, fytol poté slouží jako 

prekurzor pro vznik pristanu a fytanu. Fytol v tëchto imisích pochází ze současných rostlin. Fytol 
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byl identifikován ve všech imisích v rozmezí od 0,01 do 0,02 µg/m3.  Ionen je degradačním 

produktem karotenů.  Ionen byl nalezen ve všech imisích, maximum je spojeno s imisemi Ostrava-

Mariánské Hory (0,077 µg/m3). Sumárnë nejvëtší koncentrace terpenoidů je spojena s imisemi 

z Ostravy-Přívozu (0,74 µg/m3), nejmenší množství se nachází v imisích Ostrava-Radvanice (0,09 

µg/m3).  

 

Sloučeniny s obsahem síry jsou v imisích zastoupeny především sloučeniny thiofenů, thiolů 

a thionů.  Nejménë sloučenin s obsahem síry bylo identifikováno v imisích z Ostravy – Mariánských 

Hor (0,75 µg/m3). Nejvëtší obsahy sloučenin s obsahem síry jsou spojeny s imisemi z Ostravy – 

Radvanic (2,61 µg/m3) a Přívozu (1,18 µg/m3). Sloučeniny s obsahem síry pocházejí především ze 

spalování uhlí. Látky s obsahem thiofenů jsou považovány za marker pro přítomnost degradačních 

produktů ze spalování uhlí (Song a Peng, 2010). Nejmenší množství sloučenin s obsahem síry je 

spojeno s imisemi Ostrava-Mariánské Hory, kde převládají především emise z dopravy. 

V současnosti se používají paliva (pro dopravu) s velmi nízkým množstvím síry.  

 

V imisích byly stanoveny látky ze skupiny BTEX (benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny), které je 

možné použít pro hodnocení emisního zdroje znečištëní v prostředí. Množství BTEX v imisích je 

zobrazeno na obrázku 63. 

 

 
Obr. 63: BTEX v imisích 

 

Z obrázku je zřejmé, že maximální koncentrace benzenu společnë s toluenem jsou spojeny 

s imisemi Ostrava-Přívoz. Vysoké koncentrace benzenu a toluenu v Ostravë-Přívozu jsou 

výsledkem kombinace chemického a koksárenského průmyslu. K dalším zdrojům patří spalovna 

odpadů a staré ekologické zátëže. Obsahy benzenu mohou být také zvyšovány starými 

ekologickými zátëžemi jako je např. nedaleký areál Ostramo.  Původ benzenu a toluenu v imisích 

v Ostravë-Přívozu lze blíže specifikovat pomocí pomëru benzen/toluen (B/T). Hodnota pomëru B/T 

pro imise Ostrava-Přívoz je rovna 1,3. Hodnoty pomëru B/T>1 (Andreae a Merlet, 2001), jsou 

spojeny převážnë s termickýmzpracováním uhlí (spalování a koksárenská činnost). V imisích 

z Ostravy-Radvanic byla zjištëna podobná hodnota pomëru B/T (1,08), která vykazuje stejné zdroje 

(spalování uhlí v domácích topeništích, koksárenská činnost Arcelor Mittal). Imise z Ostravy-

Mariánských Hor mají nejmenší hodnotu pomëru B/T ze všech analyzovaných imisí. Hodnota 
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pomëru B/T pro imise je rovna 0,73 a odpovídá (Parao, 2012) převážnë emisím z průmyslové 

činnosti (chemický průmysl, spalovna odpadů), neboť hodnota B/T pro emise z dopravy se 

pohybuje v rozmezí od 0,09-0,67.  

Přítomnost degradačních produktů ze syntetických polymerů na bázi PVC (polyvinylchlorid), PS 

(polystyren), PVA (polyvinylacetát), PET (polyethylentereftalát) a různých pryží byla testována 

pomocí různých diagnostických pomërů a specifických markerů. Specifické markery pro emise ze 

spalování polymerů byly stanoveny pomocí analytické pyrolýzy (Py-GC/MS). Přítomnost derivátů 

ze spalování polystyrenu - tabulka 57, byla testována pomocí pomëru toluen/styren (E3/S)(Dignac 

et al., 2005). Pokud je hodnota pomëru E3/S<1, v PM částicích jsou přítomny degradační produkty 

ze spalování polystyrenu. V případë, že hodnota pomëru E3/S>1, tak styren pochází z fragmentů 

rostlinné hmoty. U všech analyzovaných imisí byly hodnoty pomëru E3/S>1 (tabulka 57), čili imise 

neobsahují styren ze syntetických polymerů. 

Tab.57: Velikost pomëru E3/S pro imise 

  Radvanice Mariánské Hory Přívoz 

Toluen/styren (E3/S) 1,5 3,15 3,46 

Původ přírodní přírodní přírodní 
Pouze v imisích z Ostravy-Radvanic byly identifikovány unikátní a specifické markery pro spalování 

polyvinylacetátu (PVA). Unikátní markery zahrnují kyselinu octovou a benzen (Fabbri et al., 2008). 

Další markery tzv. konfirmační, které potvrzují spalování PVA, zahrnují toluen, ethylbenzen, xyleny, 

inden, dihydronaftaleny, naftalen a methylnaftaleny. Přítomnost degradačních produktů ze 

spalování PVA byla v imisích z Ostravy-Radvanic potvrzena pomërem KO/B (kyselina 

octová/benzen) a přítomností konfirmačních markerů. Hodnota pomëru KO/B=0,03. Tato hodnota 

pomëru odpovídá výskytu degradačních produktů z polymerní smësi s obsahem PVA a PVC (Fabbri 

et al., 2008). Koncentračnë na základë velikosti pomëru KO/B, je množství PVA v imisích menší než 

množství PVC. Přítomnost PVC v tëchto imisích lze potvrdit výskytem unikátních markerů. Unikátní 

markery pro PVC zahrnují chlorované uhlovodíky a chlorovodík. Z chlorovaných látek se vyskytuje 

chlormethan a chlorbenzen v množství 0,006 a 0,007 µg/m3. Koncentrace chlorovodíku v imisích 

dosahuje 0,015 µg/m3. Přítomnost degradačních produktů ze spalování PVC byla potvrzena 

i výskytem konfirmačních markerů (tabulka 58). 

Tab. 58: Konfirmační markery pro spalování PVA, PVC 
Marker PVA PVC 

benzen x x 

kyselina octová x 
 toluen x x 

benzen x x 

chlorbenzen x x 

xyleny x x 

inden x x 

etylbenzen x 
 naftalen x x 

dihydronaftaleny x x 

1-methylnaftalen x x 

2-methylnaftalen x x 

bifenyl 
 

x 

fluoren 
 

x 
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Přítomnost degradačních produktů ze spalování PVC byla navíc potvrzena přítomnosti plasticizérů, 
antioxidantů a retardérů hoření (Riess et al., 2000).Koncentrační zastoupení ftalátů v imisích 
je uvedeno v obrázku 64. 

 
Obr. 64: Antioxidanty a zmëkčovadla v imisích Ostrava-Radvanice 

 

Mezi nejvýznamnëjší zástupce patří DEHP (di-2-ethylhexyl ftalát), diethylftalát , diisoktyl ftalát 

(bis(2-pentyl)ester ftalové kyseliny, heptyl nonyl ester ftalové kyseliny) a anhydrid kyseliny ftalové. 

Z hlediska neexistence spalovny odpadů v lokalitë Ostrava-Radvanice, je zřejmé, že degradační 

produkty z PVA, PVC jednoznačnë souvisí se spalováním plastových odpadů v domácích 

topeništích. Celkové emise z antioxidantů a retardérů hoření činí 4,56 µg/m3.  

Estery kyseliny ftalové a adipové byly také identifikovány v imisích v Ostravë-Mariánských Horách 

a v Ostravë-Přívozu. Emise se i přes přítomnost zařízení na spalování odpadů, vyskytují v menší 

míře než v Ostravë-Radvanicích. Sumárnë množství antioxidantů, stabilizátorů a retardantů hoření 

v imisích v Ostravë Mariánských Horách činí 2,1 µg/m3 a v Ostravë-Přívozu 1,72 µg/m3. V imisích 

z Ostravy-Radvanic a Ostravy-Přívozu byly identifikovány degradační produkty ze spalování HDPE 

a LDPE. Z markerů pro LDPE (Onwudili et al., 2009) byl identifikován v imisích z Ostravy-Radvanic 

oktadekenamid (0,61 µg/m3) a erukamid (0,56 µg/m3). V Ostravë-Přívozu byl identifikován 

oktadekenamid (0,36 µg/m3).  

V imisích v Ostravë-Radvanicích a částečnë v Ostravë-Přívoze, byly identifikovány degradační 

produkty ze spalování PET (polyethylentereftalát). Mezi významné markery pro PET patří 

acetaldehyd, CO2, benzen, toluen, styren, fenol, D-limonen, vinylbenzoát, benzoová kyselina, 

bifenyl, divinyltereftalát, 4-(vinyloxykarbonyl)benzoová kyselina (Dimitrov et al., 2013). Všechny 

výše uvedené markery s výjimkou 4-vinyloxykarbonyl(benzoové) kyseliny byly identifikovány 

a kvantifikovány u vzorku imisí Ostrava-Radvanice. V Ostravë-Přívozu do sumy nebyly započítány 

markery např.benzen, toluen apod., které mají v této lokalitë jednoznačnë průmyslový zdroj. 

Množství konfirmačních markerů pro lokalitu Ostrava Přívoz je 21,85 µg/m3 a množství pro 

Ostravu-Radvanice je 46,39 µg/m3. Výskyt degradačních produktů z PET byl potvrzen přítomností 

Irganoxu 1010, antioxidantu, která je velice hojnë používán v kombinaci s PE. Koncentrace 

Irganoxu 1010 v Ostravë-Přívozu dosahují 0,39 µg/m3, v Ostravë-Radvanicích je hodnota Irganoxu 

1010 rovna 0,47 µg/m3. V imisích nebyly identifikovány markery, které identifikovaly 

a konfirmovaly spalování polypropylenu.  
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5.4.1. Interpretace diagnostických poměrů PAU ve vzorcích imisí 

Na složení imisí se podílí následující emisní zdroje: 

1) Spalování uhlí v domácích topeništích 

2) Průmyslové zpracování a spalování uhlí 

3) Hutnictví železa a ocele 

4) Spalování biomasy 

5) Biogenní zdroje 

6) Doprava 

7) Spalování odpadů v domácích topeništích  

Ostrava-Radvanice 

Spalování fosilních paliv se v rámci lokality Ostrava-Radvanice projevuje třemi způsoby. První 

způsob zahrnuje emise z průmyslové činnosti (koksárenská činnosti, zpracování železa a oceli), 

druhý způsob zahrnuje emise ze spalování fosilních paliv a odpadů v domácnostech a třetí způsob 

zahrnuje emise produkované dopravou. Další významné zdroje emisí zahrnují spalování biomasy.  

Koksárenská činnost se v dané lokalitë projevuje především emisemi fenantrenu a antracenu, 

které byly identifikovány na základë diagnostického pomëru fenantren/antracen=2,31 (Maher 

a Aislabie, 1992) a o emise fluoranthenu a pyrenu, které byly identifikovány na základë 

diagnostického pomëru fluoranthen/pyren =0,79 (bëžné rozmezí pro koksárenskou činnost 0,76-

1,31). Přispëní emisí fluornathenu a pyrenu z koksárenské činnosti ve srovnání s antracenem 

a fenantrenem je minimální. Na emisích fluoranthenu a pyrenu se více v této lokalitë než 

koksárenská činnost podílí doprava (kapalná fosilní paliva). Emise benzo(a)antracenu a chrysenu 

pocházejí jednoznačnë ze spalování uhlí, konfirmace byla provedena pomocí diagnostického 

pomëru benzo(a)antracen/(benzo(a)antracen+chrysen). Spalování uhlí v Ostravë-Radvanicích lze 

potvrdit existencí specifického markeru pro spalování uhlí – picenu (Zhang et al., 2008), 

cyklopenta(cd)pyrenu a 9-fluorenonu (Poerschmann et al., 2008). Spalování uhlí z domácích 

topenišť přispívá i k emisím trifenylenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu, benzo(ghi)perylenu, 

benzo(b)fluoranthenu, benzo(k)fluoranthenu a benzo(a)pyrenu. V analytu imisí byl identifikován 

reten, který pochází ze spalování fosilního uhlí (potvrzeno pomërem reten/reten+chrysen). Emise 

benzo(e)pyrenu pocházejí především z dopravy, stanoveno na základë pomëru 

benzo(a)pyren/benzo(e)pyren. Spalování uhlí v domácnostech, lze v této lokalitë potvrdit 

i velikostí pomëru mezi hexadekanovou a oktadekanovou kyselinou (C16/C18). Spalování uhlí, je 

možné v této lokalitë potvrdit na základë výskytu specifických geochemických markerů – hopanů. 

Hodnota vzájemného pomëru mezi jednotlivými hopany, indikuje převážné spalování černého uhlí 

v domácích topeništích. Dalším markerem v imisích, který potvrzuje spalování uhlí jsou 5 α,3 β-

cholestanol, kauren a gibban. Z isoprenoidů, které mají vztah k fosilní organické hmotë uhlí byl 

identifikován pristan a fytan. Vzájemná hodnota pomëru Pr/Ph indikuje jednoznačnë spalování 

uhlí.  
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Zdrojem oxy-PAU v dané lokalitë je především doprava. Z hlediska dopravy v tëchto imisích 

převládá spalování benzínu nad naftou (stanoveno a konfirmováno na základë pomëru H/L (Rogge 

et al., 1993).  

Spalování biomasy v Ostravë-Radvanicích bylo potvrzeno výskytem specifických markerů – 

anhydrosacharidů (levoglukosan, manosan a galaktosan). Spalování biomasy bylo potvrzeno 

pomërem L/M. Ze spalované biomasy se nejvíce uplatpuje jehličnatá biomasa. Spalování této 

biomasy bylo potvrzeno výskytem kyseliny dehydroabietové, která je považována za marker pro 

spalování konifer. Společnë se dhydroabietovou kyselinou byl nalezen i významný alterační 

produkt ze spalování konifer – 7-oxodehydroabieotvá kyselina.  

Zdrojem benzenu a toluenu (Andreae a Merlet, 2001) je spalování uhlí (B/T>1). Alkany obsažené 

v imisích v Ostravë-Radvanicích mají 3 zdroje. První zdroj – alkany odvozené z fragmentů rostlin 

(1,76 ng/m3), druhý zdroj mikrobiální alkany (4,26 ng/m3) a alkany ze spalování uhlí, stanovené 

výpočtem CPI indexu.  

V imisích byly objeveny fragmenty pocházející ze spalování plastů na bázi PVC, PVA, PET, LDPE 

a HDPE na základë unikátních a konfirmačních markerů a vzájemných pomërů mezi nimi.   

Ostrava-Mariánské Hory 

Zdrojem antracenu a fenantrenu na základë pomëru An/An+Fe je jednoznačnë doprava. Hlavním 

zdrojem fluoranthenu a pyrenu je spalování kapalných fosilních paliv. Na základë diagnostických 

pomërů uvedených výše v textu lze konstatovat, že benzo(a)antracen a trifenylen pocházejí 

převážnë z dopravy, stejnë jako indeno(1,2,3-cd)pyren a benzo(ghi)perylen. Původ 

benzo(k)fluoranthenu a benzo(b)fluoranthenu spočívá především ve spalování nafty jako paliva (Li 

a Kamens, 1993). Emise benzo(a)pyrenu a benzo(e)pyrenu pocházejí na základë velikosti pomëru 

BaP/BeP jednoznačnë z dopravy. Dalším markerem, kterým lze doložit emise z dopravy (spalování 

benzínu) v Mariánských Horách je koronen (Zhang et al., 2008).  

Oxy-PAU v Mariánských Horách pocházejí ze spalování zemního plynu v domácnostech a částečnë 

z dopravy (Schauer et al., 1996). Z hlediska dopravy převažuje spalování benzínu nad naftou. Tato 

skutečnost byla ovëřena stanovením pomëru H/L (Rogge et al., 1993). 

Emise z dopravy v Mariánských Horách lze potvrdit velikostí pomëru C16/C18. Přítomnost emisí 

z dopravy v analyzovaných imisích lze potvrdit pomocí geochemických markerů – hopanů a jejich 

indexu S/S+R=0,53. V imisích byl identifikován ferrocen, který se používá jako aditivum pro 

benzínové motory.  

Alkany odvozené z dopravy byly stanoveny na základë velikosti CPI indexu, který dosahuje hodnoty 

0,7, která odpovídá emisím z dopravy. Z acyklických isoprenoidů byl determinován fytan a pristan. 

Vzájemný pomër Pr/Ph umožpuje stanovit zdroj emisí. V Mariánských Horách je hodnota 

Pr/Ph=0,53 a indikuje jako zdroj ropné látky. Dále byly identifikovány krocetan a skvalan, které 

jsou spojovány s ropnými látkami (ropným palivem).  

Emise ze spalování jehličnaté biomasy a dřevëných briket lze potvrdit přítomností stopového 

množství kyseliny dehydroabietové. Přítomnost emisí ze spalování biomasy v analyzovaných 



93 
 

imisích lze potvrdit výskytem unikátních markerů - anhydrosacharidů (levoglukosan, manosan, 

galaktosan) a diagnostického pomëru L/M.  

Biogenní hmota přírodního charakteru je přítomna v podobë mikrobiálnë odvozených alkanů (5,18 

µg/m3). Dále imise obsahují n-alkany odvozené z rostlinných fragmentů (µg/m3). V imisích jsou 

patrné rostlinné fytosteroly (stigmastanol, sitosterol), seksviterpenoidy, bicyklické terpeny 

a tëkavé organické látky.  

Benzen a toluen v imisích pochází z průmyslové činnosti (spalovna, chemický průmysl). Tato 

skutečnost byla ovëřena výpočtem pomëru B/T (Parao, 2012).  

Degradační produkty ze spalování plastů na bázi HDPE a LDPE byly potvrzeny na základë 

specifických a unikátních markerů.  

Ostrava - Přívoz 

Emise PAU, které mají zdroj ve spalování uhlí a koksárenské činnosti zahrnují antracen, fenantren, 

benzo(a)pyren, trifenylen, chrysen. Emise PAU z dopravy zahrnují fluoranthen, pyren, 

indeno(1,2,3-cd)pyren,  benzo(ghi)perylen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen 

a benzo(e)pyren. Rozlišení jednotlivých emisních zdrojů bylo provedeno na základë diagnostických 

pomërů uvedených výše v textu. Původ oxy-PAU (3,51 µg/m3) spočívá ve spalování zemního plynu 

a v emisích z dopravy. V imisích převládá spalování benzínu nad naftou, tato skutečnost byla 

konfirmována na základë velikosti pomëru H/L.  

Emise ze spalování uhlí lze v imisích potvrdit i na základë pomëru C16/C18=0,63. Emise ze spalování 

biomasy lze potvrdit výskytem anhydrosacharidů – levoglukosan, manosan, galaktosan a jejich 

vzájemným pomërem L/M. V emisích převládá spalování jehličnatého dřeva, tato skutečnost byla 

potvrzena výše uvedenými pomëry a přítomností dehydroabietové kyseliny. Unikátní markery, 

které potvrzují převážný vliv spalování a zpracování uhlí jsou hopanoidní uhlovodíky. Hodnota 

pomëru S/S+R =0,83, což odpovídá průmyslovému spalování a zpracování černého uhlí. CPI index 

n-alkanů přítomných v analytu, umožpuje rozlišit biogenní a antropogenní zdroj n-alkanů. Hodnota 

CPI indexu pro lokalitu Ostrava-Přívoz je rovna 1,38 a plnë odpovídá spalování uhlí. Degradační 

produkty z uhlí lze potvrdit i výskytem acyklických isoprenoidů – pristanu a fytan. Vzájemený 

pomër Pr/Ph umožpuje identifikovat zdroj. Hodnota pomëru Pr/Ph=1,77, tyto uhlovodíky tedy 

jednoznačnë indikují spalování uhlí. V imisích byl identifikován další uhlovodík, který je spojován 

s emisemi ze spalování uhlí – farnesan a kauren. Přítomnost kaurenu nasvëdčuje přítomnosti 

vysoce kvalitního černého uhlí. Dalším markerem, který je unikátní pro uhlí je 5α, 3β-cholestanol. 

Původ benzenu a toluenu na základë pomëru B/T, je jednoznačnë antropogenní, pochází 

ze spalování uhlí.  

Degradační produkty ze spalování plastů, konkrétnë HDPE, LDPE a PET byly potvrzeny na základë 

výskytu specifických markerů, které zahrnují antioxidanty, retardéry hoření apod. látky.  

Biogenní zdroje emisí zahrnují mikrobiálnë odvozené n-alkany, rostlinné n-alkany. Přítomnost 
biogenní hmoty je dále dána rostlinnými steroly (stigmastanol, sitosterol), diterpeny, 
seskviterpeny.  
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Všechny lokality 

Z výsledků analýzy prachové depozice - tabulka 59, v lokalitách Ostrava-Radvanice, Ostrava-Přívoz 

a Ostrava-Mariánské Hory je zřejmé, že v lokalitë Ostrava-Mariánské Hory převládá emisně vliv 

dopravy (26,75 %). V Ostravě-Přívozu převládají emise ze zpracování (37,60 %) a spalování uhlí 

(21,35 %).  V lokalitë Ostrava-Radvanice převládají především emise ze spalování uhlí (17,76 %) 

a plastových odpadů (34,73 %) v domácnostech nad průmyslovým zpracováním uhlí (27,42 %). 

Emise ze spalování biomasy se nejvíce podílí na znečištëní ovzduší v lokalitë Ostrava-Radvanice 

(7,24 %). Zátëž ze spalování plastových odpadů je v rámci Ostravy-Mariánských Hor a Přívozu 

přibližnë srovnatelná.  

Tab. 59: Procentuální zastoupení zdrojů emisí 
  Radvanice Mariánské Hory Přívoz 

Emise ze spalování plastů 34,73 24,57 17,13 

Emise ze spalování uhlí 17,76 n  21,35 

Emise ze spalování biomasy 7,24 5,16 3,02 

Emise z dopravy 8,09 26,75 10,2 

Průmyslové emise 27,42 4,62 37,6 

Biogenní emise 4,76 38,9 10,7 

suma (%) 100 100 100 

 

5.4.2. Emise z velkých energetických zdrojů, PM10 

Pro ovëření vhodných biomarkerů u velkých energetických zdrojů byly odebrány vzorky emisí 

PM10, PM2,5-10 a PM<2,5 v Elektrárnë Třebovice spalující černé uhlí. Vzorky emisí odebrala firma 

TESO, a.s. podle příslušných norem s použitím kaskádového impaktoru vlastní výroby.  Odebrané 

emise byly analyzovány stejnou analytickou technickou jako imise v kapitole 5.  

Emise ze spalování uhlí obsahují široké spektrum látek ze skupiny BTEX, alkanů, cykloalkanů, 

alkinů, alkenů, aldehydů, ketonů, alkadienů, bifenylů, fenolů, furanů, karboxylových kyselin, 

alkoholů, polyaromatických uhlovodíků (PAU), sloučenin s obsahem alifatického 

a heterocyklického dusíku a sloučenin s obsahem síry. V emisích byly detekovány specifické 

markery (geochemické markery), které detekují spalování uhlí.  

Látky ze skupiny BTEX (benzen, toluen, xylen, etylbenzen), se vyskytují ve všech frakcích částic 

(PM10, PM10-2,5, PM2,5). Nejvyšší koncentrace organických sloučenin se vyskytovaly  ve frakci pod 

2.5 µm , poté následuje frakce PM2,5-10. Nejnižší koncentrace byly identifikovány ve frakci PM10. 

Koncentrace v jednotlivých frakcích jsou zobrazeny na obrázku 65. 
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Obr. 65: Koncentrace látek ze skupiny BTEX a styrenu v jednotlivých frakcích částic 

 

Vyšší koncentrace látek ve frakci PM2,5 je výsledkem vëtšího mërného povrchu částic, které 

v tomto důsledku jsou schopny absorbovat a sorbovat na svém povrchu více chemických látek. 

Vyšší koncentrace benzenu, toluenu a ethylbenzenu jsou spojovány se spalováním uhlí 

v průmyslových zařízeních a domácích topeništích (Fernandes et al., 2001). Původ tëchto látek 

v emisích (Andreae et al., 2001) lze odvodit na základë pomëru benzen/toluen (B/T). Pokud 

hodnota pomëru B/T >1, pocházejí látky ze spalování uhlí. Hodnoty pomëru B/T pro všechny 

analyzované frakce částic jsou vyšší než 1, tedy emise pocházejí ze spalování uhlí. Hodnoty pomëru 

B/T jsou uvedeny v  tabulce 60. 

Tab. 60: Pomëry B/T  pro jednotlivé frakce částic 
  PM10  PM2,5-10 PM2,5 

B/T 1,08 1,05 1,03 

 

V emisích byly identifikovány sloučeniny benzenu (1-ethyl-3-methylbenzen, cyklopropylbenzen, 1-

ethyl-4-methylbenzen, 1-ethenyl-2-methylbenzen, 1-ethenyl-3-methylbenzen, 1- a 2-

butenylbenzen, 1-ethenyl-4-ethylbenzen, 1-methyl-(4-1-methylethenyl)benzen, 1-methyl-4-(1-

propyl)benzen, methylencyklopropylbenzen, 2-ethenyl-1,3,5-trimethylbenzen), propylbenzen, 

cyklopentenylbenzen, 1,3-cyklohexadienylbenzen). Sloučeniny benzenu jsou odvozeny 

z termického rozkladu uhlí. Sumárnë nejvyšší koncentrace sloučenin s obsahem benzenu se 

vyskytují ve  frakci PM2,5 (225,16 µg/m3), poté následuje frakce  PM2,5-10 (63,9 µg/m3) a PM10 

(11,75 µg/m3). Benzen a jeho sloučeniny jsou považovány za markery rezistentní organické hmoty, 

která je úzce spojena s black carbon (BC). V emisích jsou zastoupeny fenolické látky. Fenolické 

látky pocházejí z termické degradace uhlí, jejich původ spočívá ve fosilní biomase rostlin, kde byly 

součástí ligninu, lignanů a nëkterých bílkovin (Tsuge a Matsubara, 1985). Rozlišení emisí ze 

spalování současné biomasy a fosilní (uhlí) je možné na základë přítomnosti methoxyfenolů 

a sterolů, které jsou produkovány pouze spalováním současné biomasy. Z fenolických látek jsou 

v emisích zastoupeny dimethylfenoly (2,3-dimethylfenol, 2,5-dimethylfenol, 2,6-dimethylfenol), 

methylfenoly (2- a 3-methylfenol), allylfenoly (2-allylfenol), fenoxyfenoly (2-fenoxyfenol), 

ethylfenoly (2-ethylfenol), methylthiofenoly (4-methylthiofenol) a fenol. Jednotlivé druhy 

fenolických látek jsou střídavë zastoupeny v analyzovaných emisích. Z hlediska koncentrace se 

nejvëtší množství fenolických látek vyskytuje v PM2,5 (74,18 µg/m3), následuje vzorek PM2,5-
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10(29,90 µg/m3). Nejménë fenolických látek bylo zjištëno ve vzorku PM10 (10,92 µg/m3). V emisích 

jsou hojnë zastoupeny sloučeniny s obsahem heterocyklického a alifatického dusíku. Dusíkaté látky 

mají původ ve fosilní biomase, kde tvořily podstatnou strukturní část bílkovin, aminokyselin 

a různých dalších komplexních sloučenin. Z dusíkatých látek nacházíme v emisích sloučeniny 

pyridinů, nitrilů, pyrimidonů, aminů, amidů a chinolinů. Zastoupení jednotlivých dusíkatých látek je 

v analyzovaném souboru promënlivé. Z hlediska obsahu rezistentní organické hmoty je 

z dusíkatých látek považován benzonitril a chinolin jako indikátor přítomnosti black carbon (Kaal 

et al., 2009). Nejvyšší koncentrace dusíkatých látek se vyskytují ve frakci  < PM2,5 (94,53 µg/m3), 

následuje frakce PM2,5-10 (52,26 µg/m3) a PM10 (21,95 µg/m3). Furany a pyranony jsou v emisích 

zastoupeny převážnë sloučeninami s obsahem dihydrofuranů, benzopyranonů, benzofuranů a jeho 

methylovaných sloučenin. Benzofuran společnë s methylovanými sloučeninami je považován 

za indikátor black carbon (Kaal et al., 2009). Jednoduché sloučeniny s obsahem furanů a pyranonů 

mají původ ve fosilní rostlinné biomase, kde byly součástí hemicelulosních a sacharidových 

struktur. Maximální koncentrace látek s obsahem pyranonů a furanů se vyskytují ve frakci < PM2,5 

(45,74 µg/m3), následuje frakce PM2,5-10 (36,71 µg/m3), nejménë látek se objevuje ve frakci PM10 

(11,69 µg/m3).  

Rezistentní organická hmota v emisích je reprezentována přítomností bifenylů a jeho sloučenin. 

Bifenyly reprezentují organickou hmotu spojenou přímo s existencí black carbon. Bifenyly jsou 

specifické látky, které jsou produkovány spalováním uhlí a ropných látek. Z bifenylů se ve vzorcích 

nachází bifenyl, 4-ethenyl-1,1´-bifenyl, 3,4-diethyl-1,1´-bifenyl, 3,3´-dimethylbifenyl, 2,2´-

dimethylbifenyl, 4,4´-dimethylbifenyl a 3-methyl-1,1´-bifenyl. Z bifenylů dosahuje nejvyšší 

koncentraci 3-methyl-1,1´-bifenyl (6,02 µg/m3) u vzorku PM2,5. V nejnižší koncentraci se nachází 

4,4´-dimethylbifenyl (0,25 µg/m3) ve vzorku PM10. Koncentrace sloučenin s obsahem bifenylů jsou 

zobrazeny na obrázku 66. 

 
Obr. 66: Sloučeniny bifenylů v jednotlivých frakcích 

 

Nejvyšší koncentrace sloučenin s obsahem bifenylů se vyskytuje < PM2,5 (25,23 µg/m3), následuje 

vzorek PM2,5-10 (10,08 µg/m3) a PM10 (2,9 µg/m3). Sloučeniny s obsahem síry jsou považovány za 

marker pro spalování uhlí (Song a Peng, 2010). Ze sloučenin s obsahem síry se v emisích nacházejí 

převážnë sloučeniny s obsahem thionů a thiazolů. Nejvyšší koncentrace se vyskytují v frakci <PM2,5 
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(35,03 µg/m3), následuje vzorek PM2,5-10 (6,14 µg/m3) a PM10 (1,41 µg/m3). Aldehydy společnë 

s ketony tvoří pomërnë velkou část emisí. Ketony a aldehydy pocházejí z termické reakce uhlí 

bëhem spalování. V emisích byl identifikován u všech frakcí částic, také prekurzor pro vznik 

aldehydů a ketonů – aceton kyanhydrid. Mezi nejvíce zastoupené aldehydy patří acetaldehyd, 

benzaldehyd, naftalenol, butenal, methylnaftalenoly. Nejvyšší koncentrace aldehydů se vyskytují 

ve frakci < PM2,5 (650,03 µg/m3). Z ketonů se nejčastëji vyskytuje aceton, 3- a 4-pentenon, 

acetofenon, cyklohexenon a benzylcyklohexenon. Maximální množství ketonů se vyskytuje ve 

frakci PM2,5 (352,13 µg/m3). Koncentrace ketonů a aldehydů pro ostatní frakce částic jsou 

zobrazeny na obrázku 67. 

 
Obr. 67: Množství ketonů a aldehydů v jednotlivých frakcích částic 

 

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) tvoří podstatnou část emisí ze spalování uhlí. V emisích 

bylo nalezeno 51 polycyklických aromatických uhlovodíků. Mezi nejdominantnëjší uhlovodíky patří 

inden a jeho deriváty, naftalen a jeho methylované deriváty, dehydratované formy 

methylfenantrenu a toxické uhlovodíky vyjmenované agenturou EPA (antracen, fenantren, 

acenaften, acenaftylen, benzo(ghi)perylen, benzo(a)antracen, benzo(b)fluornathen, 

benzo(k)fluoranthen, pyren, chrysen, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren, fluoren, 

fluoranthen). Dále byly identifikovány dehydratované formy PAU jako je např. 9,10-dihydro-

9,9,10-trifenylantracen, 1,2-dihydronaftalen, 2,3-dihydro-1,2-dimethyl-1H-inden, 1,2-dihydro-3-

methylnaftalen, 2,3-dihydro-4,7-dimethyl-1H-inden, 2,4-dihydrofluoren, 2,3-dihydro-1H-inden, 

1,2,3,4-tetrahydro-6-propylnaftalen a 9,10-dihydro-1-methylfenantren. Nejvëtší množství tëchto 

PAU je spojeno se vzorkem emisí PM2,5 (68,29 µg/m3), následuje vzorek PM2,5-10 (18,84 µg/m3) 

a PM10 (6,02 µg/m3). Z klasických polycyklických uhlovodíků nejvyšších koncentrací dosahuje 

naftalen (39,55 µg/m3) a deriváty indenu (41,92 µg/m3) u vzorku PM2,5. Oba uhlovodíky pocházejí 

ze spalování uhlí, patří mezi jeho typické složky. Všechny analyzované frakce obsahují 2, 3, 4, 5 a 6 

jaderné PAU. Koncentrační rozmístëní jednotlivých 2 až 6 jaderných PAU je promënlivé 

v jednotlivých frakcích. Frakce PM2,5 obsahuje převahu čtyř jaderných PAU (fluoren, fluoranthen, 

benzo(a)antracen). Frakce PM10 obsahuje převahu tří jaderných PAU (acenaften, acenaftylen, 

antracen, fenantren) a frakce PM10-2,5 obsahuje převahu dvou jaderných PAU (naftalen). 

Rozmístëní PAU podle počtu jader je pravdëpodobnë spojeno s velikostí částic. Čtyř, pëti a šesti 

jaderné PAU jsou odvozeny především ze spalování, mezi nejtypičtëjší zástupce  patří pyren, 
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benzo(ghi)perylen, fluoren a indeno(1,2,3-cd)pyren (Fernández-Martínez et al., 2001). 

Koncentračnë čtyř jaderné PAU převyšují sumu pëti a šesti jaderných PAU. Původ PAU v emisích 

lze potvrdit na základë diagnostických pomërů (Yunker et al., 2002). Aplikovány byly pomëry 

antracen/(antracen+fenantren), benzo(a)antracen/(benzo(a)antracen+chrysen) a indeno(1,2,3-

cd)pyren/(indeno(1,2,3-cd)pyren+benzo(ghi)perylen (Budzinski et al., 1997, Yunker et al., 2002). 

Pokud hodnota pomëru antracen/(antracen+fenantren)>0,1, pocházejí emise ze spalování uhlí. 

Všechny frakce částic tuto podmínku splpují. Původ benzo(a)antracenu a chrysenu lze v emisích 

odvodit z pomëru benzo(a)antracen/(benzo(a)antracen+chrysen). Pokud hodnota pomëru je ˃ 

0,35 jedná se o emise ze spalování uhlí. Všechny analyzované částice tuto podmínku splpují. Původ 

indeno(1,2,3-cd)pyrenu a benzo(ghi)perylenu lze odvodit na základë pomëru indeno(1,2,3-

cd)pyren/(indeno(1,2,3-cd)pyren+benzo(ghi)perylen. Pokud hodnota pomëru je vëtší než 0,5, 

jedná se o emise ze spalování uhlí. Emise PM10, PM2,5-10 a PM2,5 tuto podmínku splpují. V tabulce 

61 jsou zobrazeny hodnoty pro výše uvedené pomëry. 

Tab. 61: Diagnostické pomëry pro spalování uhlí 

  PM10  PM2,5-10 PM2,5 

antracen/(antracen+fenantren) 0,77 0,5 0,96 

benzo(a)antracen/(benzo(a)antracen+chrysen) 0,41 0,39 0,86 

indeno(1,2,3-cd)pyren/(indeno(1,2,3-
cd)pyren+benzo(ghi)perylen) 

1 0,5 0,57 

 

Sumárnë nejvyšší množství PAU se nachází ve frakci PM2,5 (373,52 µg/m3), následuje vzorek PM2,5-

10  (107,8 µg/m3) a PM10 (39 µg/m3).  

Výsledky z analýzy geochemických markerů u emisních frakcí PM10, PM10-2,5 a PM2,5 

Z geochemických markerů, které potvrzují spalování uhlí (Oros a Simoneit, 2000), byly v emisích 

identifikovány následující sloučeniny: pristan, fytan, hopany (17β(H),21β(H)-hopan, 22S- 

17β(H),21β(H)-hopan, 22R- 17β(H),21β(H)-hopan, 17α(H),21β(H)-hopan a 17α(H)-22,29,30-

trisnorhopan). Hopany jsou biomarkery, které v uhlí indikují aktivitu původních fosilních 

mikroorganismů. Nejvëtší množství hopanů se vyskytuje ve frakci < PM2,5 (51,89 µg/m3), následuje  

PM2,5-10 (9,76 µg/m3) a nejnižší koncentrace hopanů se vyskytuje v PM10 (3,89 µg/m3). Koncentrace 

hopanů v jednotlivých frakcích je zobrazena na obrázku 68. 

 
Obr. 68: Geochemické markery v emisích 
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Spalování uhlí (Fabiaoska et al., 2013) lze v emisích potvrdit na základë pomëru pristan/fytan 

(Pr/Ph). Pokud je hodnota pomëru Pr/Ph≥1, pochází emise ze spalování uhlí. Všechny analyzované 

emise podmínku splpují. Dále k potvrzení původu emisí lze požít pomër: 

 S/S+R=22S- 17β(H),21β(H)-hopan/( 22S- 17β(H),21β(H)-hopan +22R- 17β(H),21β(H)-hopan).  

Pokud hodnota pomëru S/S+R je v rozmezí od 0,05 do 0,55, jedná se o emise ze spalování uhlí. 

Všechny analyzované emise splpují výše uvedenou podmínku. Hodnoty pomëru Pr/Ph a S/S+R jsou 

zobrazeny v  tabulce 62. 

Tab. 62: Diagnostické pomëry pro spalování uhlí 
  PM2,5-10 PM10  PM2,5 

pristan/fytan 1,21 1,22 1,27 

S/S+R 0,54 0,4 0,54 

 

Stanovení množství rezistentní organické hmoty spojené s black carbon u emisních frakcí: 

Stanovení bylo provedeno na základë sečtení koncentrací typických markerů pro black carbon. 

Markery pro black carbon zahrnují termálnë odolné produkty benzenových sloučenin, benzenu, 

bifenylů, benzofuranů a jeho derivátů, PAU, benzonitrilu, chinolinů a sloučenin s obsahem síry. 

Nejvëtší množství rezistentní organické hmoty (ROM) spojené s black carbon bylo zjištëno 

u nejjemnëjší frakce částic PM2,5 (655,95 µg/m3), poté následuje vzorek PM2,5-10 (359,41 µg/m3) 

nejménë ROM je obsaženo ve frakci PM10  (69,53 µg/m3). Množství ROM je zobrazeno 

na následujícím obrázku 69. 

 
Obr. 69: Velikost rezistentní organické hmoty spojené s black carbon 

 

Z obrázku je zřejmé, že velikost částic přímo ovlivpuje množství polutantů obsažených v částicích. 
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u vzorku PM2,5-10 a PM10, kde koncentrace ROM u vzorku PM2,5-10 jsou cca 6x vëtší než u vzorku 

PM10. Z hlediska koncentrací ROM u vzorku PM2,5-10 a PM2,5, je koncentrace v jemné frakci PM2,5 
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5.4.3. Analýza emisí z elektrárny Třebovice 

Ve vazbë na průmysl, reps. energetiku byly odebrány vzorky prachových částic z emisí ze spalování 

černého uhlí a proplástků 33, 34 a 3087, firmou TESO v elektrárnë Ostrava-Třebovice (Dalkia ČR, 

a.s) s tepelným výkonem 765 MW. Odebrané vzorky zahrnují následující frakce částic PM10, PM2,5-

10 a frakci PM2,5. Analýza byla uskutečnëna pomocí analytické pyrolýzy s hmotnostnë 

spektrometrickou detekcí (Py-GC/MS). Spalováním fosilních paliv se do prostředí uvolpují látky, 

které mohou být použity jako chemický otisk („fingerprint“) pro identifikaci zdroje. Na nespálené 

uhlíkaté částice organického původu (black carbon) se sorbují a absorbují nejrůznëjší polutanty, 

které se podílí na vzniku rezistentní organické hmoty. Analýza frakcí PM10, PM10-2,5 a PM2,5 byla 

zamëřena na identifikaci organických sloučenin, které se dají použít jako markery pro stanovení 

druhu spalovaného paliva.  Dalším cílem analýzy bylo stanovit množství rezistentní organické 

hmoty spojené s black carbon v jednotlivých frakcích částic. Posledním cílem bylo stanovit, která 

z uvedených frakcí částic (PM10, PM10-2,5 a PM2,5) váže nejvíce organických látek.  

Vzorky prachových částic z emisí byly analyzovány pomocí progresivní techniky plynové pyrolýzní 

chromatografie s hmotnostnë spekrometrickou detekcí (Py-GC/MS). K výhodám této techniky patří 

vysoká citlivost, velká separační schopnost, malá spotřeba vzorku.  

5.4.4. Interpretace diagnostických poměrů ve vzorcích emisí 

Množství chemických látek a sloučenin, které absorbují a sorbují na jednotlivých frakcích PM 

přímo závisí na velikosti částic. Analýzou frakcí PM2,5, PM2,5-10 a PM10 bylo zjištëno, že největší 

koncentrace zvláště nebezpečných polutantů a jiných látek (BTEX, aldehydy, ketony, geochemické 

markery, dusíkaté látky, látky s obsahem síry, karboxylové kyseliny, PAU, bifenylů, furanonů, 

pyranonů) je vázána na nejmenší frakci částic. Koncentrace polutantů se zvyšují se zmenšující 

se frakcí částic. Množství látek obsažených v emisích podle jednotlivých frakcí je zobrazeno 

na obrázku 70. 

 
Obr. 70: Suma množství látek obsažených v jednotlivých frakcích PM2,5, PM2,5-10 a PM10 

V analyzovaných emisích byl prokázán původ spalovaného materiálu (uhlí a proplástků) pomocí 

diagnostických pomëru PAU, hopanů a indexu pristan/fytan. Množství rezistentní hmoty, která je 

přímo spojena s black carbon je nejvyšší u frakce PM2,5, poté následuje frakce PM2,5-10 a PM10. 

Množství black carbon je přímo závislé na velikosti částic.  
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6. Závěr 

6.1. Závěr obsahující zhodnocení dosažených výsledků z hlediska významu pro realizaci 

v praxi a doporučení pro další postup ve výzkumu a vývoji 

Cílem práce bylo: 

- Otestovat vzájemné vazby nejzávažnëjších škodlivin v ostravském ovzduší mezi sebou a ve 

vazbë na možné zdroje původu, zejména na energetické zdroje.  

- Provëřit vlastnosti respirabilního prachu ve vazbë na odstrapování TZL (vedoucí ke snížení 

emisí PM10, a zvýšení podílu PM2.5 a PM1)  

- Návrh možných vazeb mezi snižováním emisí průmyslových zdrojů a stavem znečištëní 

venkovního ovzduší benzo(a)pyrenem a ostatními PAU.  

- Identifikace zdrojů na základë diagnostických pomërů organických látek v odebraných 

vzorcích emisí a imisí, s ohledem na koncentraci suspendovaných částic a zárovep tím 

i látek v nich vázaných, zejména PAU.  

V rámci práce se podařilo zjistit vzájemnou vazbu mezi koncentracemi PM10, benzo(a)pyrenu, 

resp. PAU, metoparametrů (zejména vítr) ve vazbë na zdroje emisí TZL, zejména energetické.  

Posouzením zdrojových dat základními statistickými metodami je možné konstatovat, že jsou 

základní statistické parametry podobné, data jsou reprezentativní a je opodstatnëný výbër 

ze základní databáze pro další kroky. Meteorologické parametry se na posuzovaných lokalitách 

chovají stejnë, pro celou oblast platí velmi podobné rozložení smërů a rychlostí vëtru.  

Mezi PM10 a benzo(a)pyrenem existuje podle kap. 5.3.3. na všech stanicích ve všech obdobích 

střednë tësný vztah, hodnoty obsahují extrémy, které by se mëli pro hodnocení jako odlehlé body 

odstranit, ale zárovep do souboru patří, jak potvrzuje dlouhodobý monitoring tëchto látek. Stanice 

se od sebe liší podle zdrojů v okolí, například pro topnou sezónu v Radvanicích jsou typické vysoké 

koncentrace BaP a to s pomërnë velkým rozptylem. Tedy vysoká střední hodnota je dána velkým 

počtem  vysokých koncentrací BaP. Ve stejném období jsou na stanicích v Přívoze a Mariánských 

Horách typické nižší hodnoty, ale střední hodnota je zatížena extrémními koncentracemi BaP. 

Při hodnocení jednotlivých meteorologických parametrů je zřejmé, že nejvëtší význam má vazba 

mezi koncentrací PM10 a vlhkostí. Rychlost ani smër vëtru s koncentracemi PM10 nekorelují 

a tudíž se nemůže jednat a systematický dálkový přenos. Výsledky potvrzují, že nejvýznamnëjší 

zdroje jsou lokální. Topná sezóna se svými charakteristikami významnë liší od netopné, jak 

je popsáno v kap. 5.3.1. Rovnëž existuje jasná vazba mezi výskytem extrémních koncentrací PM10, 

BaP a smëru vëtru. Dlouhodobé mëření potvrzuje jednoduchý systém výmëny škodlivin s Polskem. 

V netopné sezónë v menších dávkách, delší dobu proudí znečištëní do Polska a v topné sezónë se 

v krátkodobých, extrémních epizodách vrací zpátky. Tyto dva smëry jsou nejobvyklejší. Zárovep se 

nejčastëji vyskytují nízké rychlosti vëtru (kap. 5.3.4, obr. 51), ve více jak 50% do 1,2 m/sec. Vítr 

dokáže propojit Ostravsko - Katowickou oblast bëhem cca 24 hodin a vede k značnému navyšování 

imisních koncentrací škodlivin. Při bezvëtří pak vede k vleklým smogovým situacím. 
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Pro identifikaci tëchto zdrojů byla použity diagnostické pomëry popsané v kap. 5.3.6. Podle tëchto 

pomërů je možné z jistou mírou nejistoty identifikovat jako nejvýznamnëjší spalovací procesy, 

zejména uhlí a to v lokálních topeništích. Koncentrace organických látek v odebraných vzorcích 

imisí v posuzovaných lokalitách a jejich pomëry jasnë identifikují i další zdroje a to průmysl - 

koksárenství v Přívoze a Radvanicích, chemický průmysl v Přívoze, dopravu v Mariánských horách 

a Radvanicích. Odhad podílu jednotlivých typů zdrojů je uveden v tabulce 62. Jasnë se potvrdilo 

i spalování plastů, alarmující je zejména v Radvanicích.  

Diagnostické pomëry nemají samozřejmë absolutní platnost, přesto tyto pomëry i výskyt 

nëkterých látek jako karboxylové kyseliny, anhydrosacharidy, vybrané PAU - koronen, chrysen, 

Oxy-PAU, sloučeni s obsahem síry atd. Napomáhají identifikovat jak lokální problém 

se spalováním, dopravou a průmyslem. Identifikovat se dá i dálkový transport (anhydrosacharidy). 

Nejvëtším problémem Ostravy je tak spalování uhlí a koksárenský průmysl. Centrum mësta je pak 

významnë zatíženo dopravou.  

Emise odebrané na elektrárnë v Třebovicích potvrzují po analýze, že nejvyšší koncentrace vëtšiny 

hygienicky závažných látek (BTEX, aldehydy, ketony, geochemické markery, dusíkaté látky, látky 

s obsahem síry, karboxylové kyseliny, PAU, bifenylů, furanonů, pyranonů) jsou v nejmenších 

frakcích PM2.5 jak je podrobnë popsáno v kap. 5.4.5.   

S ohledem na to je navyšování podílu nejjemnëjších částic v PM10 významným rizikem a je nutné 

vnímat snižování PM10 a snižování nebezpečných organických látek, zejména POP's jako dva 

samostatné problémy.  

Práce prokázala, že snížení emisí v Ostravë, zejména z lokálních topenišť, má obecný plošný 

význam, ale nelze se v technologiích zamëřit pouze na PM10. Výše popsané postupy dokazují, že je 

potřeba PAU řešit samostatnë, podobnë jako jiné POP's.  

Meteorologie v regionu je v letech velmi podobná, stanice v hodnocených lokalitách mají podobné 

charakteristiky a výsledek práce potvrzuje, že je potřeba se zamëřit na všechny typu zdrojů 

znečišťování ovzduší včetnë dálkového transportu, nicménë nejefektivnëjší je řešit způsob lokální 

spalování. 

Výstupy práce umožní systematicky se zamëřit na konstrukční a technologické parametry kotlů, 

s ohledem na emise tuhých látek, zejména PM10 a souvisejících PAU. Práce rovnëž potvrzuje 

nutnost zamëření na použitá paliva s ohledem na jejich emisní charakteristiku. Technologická 

opatření na energetických zdrojích mohou výraznë snížit imisní úrovep výše diskutovaných látek. 

6.2. Přínos pro vědní obor a praxi 

Uvedené výsledky řešení disertační práce mohou dobře posloužit jako podkladový materiál 

pro rozhodovací proces řady institucí zabývajícími se energetikou a životním prostředím. 

MŽP 

MŽP může výsledky disertační práce použít v rámci přípravy zásadních legislativních úprav 

monitorování vypouštëných emisí. 
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Navržené řešení například umožpuje zpřesnit výši navrhovaných poplatků za produkované emise, 

případnë dopady na imisní situaci. 

MPO a provozovatele energetických zařízení 

Ministerstvo průmyslu a obchodu může využít výsledky disertační práce jako pomocný materiál 

v rámci aktualizací energetické koncepce. Výsledky naznačují, které části mohou mít negativní 

dopad například na české teplárenství. Jak bude postupnë docházet ke zmënë struktury palivové 

základny, je třeba sledovat i emisní situaci, případnë jaká budou vhodná opatření pro minimalizaci 

dopadů a potřebné „dovybavení“ technologií. 

Krajské úřady 

Využitím výsledků práce mají šance krajské úřady ovlivnit strategii podpory rekonstrukce 

energetických jednotek a zárovep iniciovat sankční politiku s ohledem na produkované emise. 

Tyto podklady mohou orientačnë využít také odpovëdní odborní pracovníci obcí a mëst a volení 

politici a zorientovat se tak při rozhodovacích mechanismech pro optimální řešení problematiky 

zásobování energií, resp. ovlivnëní emisní politiky, v daném území. 

6.3. Conclusions of thesis and contributions for science and practise 

The aims of the thesis were: 

 Testing of mutual relationship between the most important pollutants in the atmosphere 

of Ostrava in respect to possible sources of origin, particularly power plants. 

 Verification of properties of respirable dust in connection with decreasing of solid pollutant 

in the air (resulting in decreasing of PM10 emissions and increasing of PM2.5 and PM1 

proportion. 

 An estimate of possible relationship between decreasing of industrial emissions and 

development of air contamination by benzo(a)pyrene (BaP) and other PAHs. 

 The source identification based on diagnostic ratios of organic compounds in samples of 

emissions and environmental concentrations in relation to the concentrations of 

suspended particles and, at the same time, compounds bound to them, especially PAHs. 

The mutual relationships were found between the PM10 concentration, benzo(a)pyrene or PAHs, 

meteorological parameters (especially wind) in connection with emission sources of solid pollutant 

matter, particularly power plants. 

The source data were processed by statistical methods. The main statistical parameters are 

similar, data are representative and selection from basic databases for further steps can be done. 

At the studied localities, meteorological parameters have the same behaviours, the distribution of 

wind directions and wind speeds is very similar across the whole region. 

The values of PM10 and benzo(a)pyrene have the relationships of medium significance at all 

stations during all periods. The data set contains extreme values which can be deleted as outliers 

for the purpose of evaluation, but at the same time, they belong to the set, as was confirmed by 
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the long-term monitoring of these compounds. The differences between stations are influenced 

by the sources in their vicinity, e.g. heating season in Radvanice has typically high concentrations 

of BaP with relatively large variance. The high mean value is determined by numerous high 

concentrations of BaP. In the same season, lower values are typical for stations at Přívoz and 

Mariánské Hory, but the mean value is influenced by extreme concentrations of BaP. 

From evaluation orf individual meteorological parameters, it is apparent that most important is 

relation between PM10 and humidity. Neither wind speed nor wind direction do not correlate 

with PM10 concentrations and thus the systematic long-distance transport can be eliminated. The 

results confirm that local sources are the most important ones. The heating  and non-heating 

seasons have significantly different characteristics. The very apparent relation also exists between 

occurences of extreme concentrations of PM10, BaP and wind directions. The long-term 

measurement confirms the simple system of pollutant exchange with Poland. In the non-heating 

season, low doses of pollution flow long time to Poland. 

On the contrary, during heating season the flow pollution is reverse in short-terms, extreme 

episodes. These two directions are the most frequent. At the same time, the low wind velocities 

are the most frequent, in more than 50 % of cases lower than 1.2 m/s. The wind is able to connect 

Ostrava and Katowice regions during approximately 24 hours and it causes considerable increasing 

of pollutant concentrations. The still air results in long-lasting smog events. 

Identification of sources was performed using diagnostic ratios of individual compounds of PAHs. 

These ratios make it possible, with some extent of uncertainty, to identify as the most important 

sources the combustion processes, particularly combustion of coal for local heating. The 

concentrations of organic compounds in samples of pollutants in studied localities and their ratios 

identify unambiguously also other sources, i.e. industry – coking plants in Přívoz and Radvanice, 

chemical industry in Přívoz, traffic in Mariánské Hory and Radvanice. Estimation was performed 

for proportion of individual types of sources. It was also confirmed combustion of plastics which is 

alarming especially in Radvanice. 

Diagnostic ratios do not have absolute validity, but nevertheless these ratios as well as occurrence 

of some compounds as carboxyl acids, anhydrosaccharides, selected PAHs – coronene, chrysene, 

oxy-PAHs, compounds containing sulphur etc. They help to identify local problems with 

combustion, traffic and industry. It is also possible to identify the long-distance transport 

(anhydrosaccharides). Coal combustion and coke ovens are the most important problems of 

Ostrava. The traffic generates significant load of the city centre.  

Analyses of emission samples from the Power Plant Třebovice confirm that the highest 

concentrations of the majority of compounds important from the point of view of health 

protection (BTEX, aldehydes, ketones, geochemical markers, nitrogen compounds, sulphur 

containing compounds, carboxyl acids, PAHs, biphenyls, furanons, pyranons) are contained in the 

fine fraction PM2.5. 

From this point of view increasing of proportion of the finest particles in PM10 represents an 

important risk and it is necessary to perceive the problem of decreasing of PM10 and the problem 
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of decreasing the dangerous organic compounds, especially persistant organic pollutants (POPs) as 

the two separate problems. 

This work proved that decrease of emmissions in Ostrava, particularly from local combustion has 

general regional importance, but it is impossible to focus in technologies to PM10 only. Above 

listed procedures prove that problems of PAHs should be solved separately, similarly like other 

POPs. 

Meteorological situation in the region is during years very similar. The stations in evaluated 

localities have similar characteristics and results of this work confirm that it is necessary to focus 

on all types of air pollution sources including long-distance transport, but the most efficient is to 

solve the problem of local combustion.  

The outputs of this work will make it possible to focus on design and technological parameters of 

boilers with respect to the emissions of solid matter, particularly PM10 and related PAHs. This 

work also confirms the necessity to focus on utilized fuels with respect to their emission 

characteristics. Technological measures at energy sources can decrease significantly concentration 

levels of above mentioned compounds. 

 

The contribution for science and practice 

The above listed results of thesis can serve as a basis for decision process of several institutions 

dealing with energy industry and environment. 

The Ministry of Environment 

The Ministry of Environment can utilize the results of thesis in the framework of preparation of 

important legislation modifications for monitoring of emissions. 

The proposed solution e.g. make it possible to calculate more precisely the value of the proposed 

payments for produced emissions, or impacts on pollutant concentrations. 

 

The Ministry of Industry and Commerce and operators of energy producing facilities 

The Ministry of Industry and Commerce can utilize the results of thesis in the framework of 

updating of energy policy. The results indicate which parts can have negative impact, e.g. on the 

Czech boilers for heat production. With gradual changes of structure of fuel sources, it is necessary 

also to evaluate the emission situation, or the suitable measures for minimization of impacts and 

necessary upgrade of technologies. 
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The Regional Offices  

The Regional Offices can utilize the results of thesis for influencing the strategy of support for 

reconstruction of energy units and at the same time for starting of sanction policy with respect to 

produced emissions. 

These materials can also be utilized by responsible representatives of communities and towns as 

well as voted politicians and help them with orientation in decision-making mechanisms for 

optimal solutions of problems of energy supply or influencing of emission policy in the region.   
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9. Přílohy 

9.1. Grafy imisních koncentrací 

Průbëh průmërných 24 hodinových koncentrací PM10 a benzo(a)pyrenu 

 

 
Obr. 71: Imisní koncentrace PM10 a BaP v topných sezónách, Mariánské Hory 

 

 

 
Obr. 72: Imisní koncentrace PM10 a BaP v topných sezónách, Přívoz 
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Obr. 73: Koncentrace PM10 a BaP, data topné sezóny, Radvanice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

20
06

t

20
06

t

20
06

t

20
06

/2
00

7t

20
06

/2
00

7t

20
06

/2
00

7t

20
06

/2
00

7t

20
06

/2
00

7t

20
07

/2
00

8t

20
07

/2
00

8t

20
07

/2
00

8t

20
07

/2
00

8t

20
08

/2
00

9t

20
08

/2
00

9t

20
08

/2
00

9t

20
08

/2
00

9t

20
08

/2
00

9t

20
09

/2
01

0t

20
09

/2
01

0t

20
09

/2
01

0t

20
09

/2
01

0t

20
09

/2
01

0t

20
10

/2
01

1t

20
10

/2
01

1t

20
10

/2
01

1t

20
10

/2
01

1t

20
10

/2
01

1t

20
11

/2
01

2t

20
11

/2
01

2t

20
11

/2
01

2t

20
11

/2
01

2t

20
11

/2
01

2t

20
12

t

20
12

t

20
12

t

P
M

1
0 

u
g/

m
3 

-
B

aP
 n

gx
30

00
PM10 t B(a)P t

sezóna

 

Obr. 74: Závislost koncentrace BaP a teploty, data topné sezóny,Mariánské Hory 
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Obr. 75: Vývoj teploty v topných sezónách, Mariánské Hory 

 

 

 
Obr. 76: Závislost koncentrace BaP a teploty, data topné sezóny, Přívoz 
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Obr. 77: Vývoj teploty v topných sezónách, Přívoz 

 

 

 
Obr. 78: Závislost koncentrace BaP a teploty, data topné sezóny, Radvanice 
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Obr. 79: Vývoj teploty v topných sezónách, Radvanice 
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9.2. Box plot's - koncentrace PAU podle stanic a období 
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Obr. 80: Koncentrace jednotlivých PAU podle stanic a období (všechna data) 

 


