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 Uhlíkaté částice v prachových částicích (PM- Particulate Matter) představují 

významnou součást a tvoří 10 - 50 % PM, jsou produktem nedokonalého spalování fosilních 

paliv, biomasy a biopaliv. Rozlińujeme tři základní formy uhlíkatých částic, a to organický 

uhlík (OC), elementární uhlík (EC) a black carbon (BC). Předkládaná disertační práce se 

zabývá studiem moņností vyuņití forem výskytu uhlíkatých materiálů (OC, EC, BC) jako 

identifikátorů spalovacích procesů a jejich verifikaci pro vyuņití rychlejńí identifikace emisního 

a imisního zatíņení na dané lokalitě. Za tímto účelem byl proveden unikátní pětiletý výzkum 

studia chování částic black carbon v prachových částicích s aerodynamickým průměrem 

menńím neņ 10 µm v Ostravě, reprezentující jednu z nejvíce zatíņených oblastí se zhorńenou 

kvalitou ovzduńí v České republice, zejména z důsledku vysoké zátěņe prańnou depozici 

(PM10). Studium uhlíkatých forem v PM bylo provedeno i na deseti vybraných lokalitách 

v Moravskoslezském kraji, kde byly zjińťovány koncentrace organického uhlíku a částic BC. 

Podrobná studie zaměřená na aplikaci různých poměrů uhlíkatých materiálů a výpočtu 

rozlińení příspěvku z různých emisních zdrojů byla aplikovaná v Olomouci. Pro ověření 

chování uhlíkatých částic a stanovení jejich koncentrací během různých spalovacích procesů 

z nejrůznějńích odvětví (např. energetika a teplárenské zdroje, metalurgický průmysl, lokální 

topenińtě aj.) byl proveden odběr různých zrnitostních tříd prachových částic z emisních 

zdrojů. Ukázalo se, ņe různá paliva spalovaná v lokálních topenińtích se podílejí aņ na 5-30 

násobně vyńńích koncentracích OC neņ velké energetické zdroje. Koncentrace BC jsou 

v topném období průměrně 3.7 krát vyńńí neņ v netopném období v důsledku lokálního 

vytápění v domácnostech a zhorńených povětrnostních podmínek. V neposlední řadě byly 

porovnávaný různé termické metody pro stanovení OC a EC z nedopalů a sazí z různých 

paliv spalovaných v lokálních topenińtích za účelem determinace poměrů OC/EC a jejich 

vyuņití pro imisní monitoring.  
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částice 
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  Carbonaceous particles represent very important component of particulate matter – 

PM (it is the substantial part forming 10 - 50 % of atmospheric PM). The carbonaceous 

particles originate especially during incomplete combustion of fossil fuels and biomass. 

They occur usually in the two main forms: the first one is called elemental carbon (EC), also 

black carbon (BC), and the second one is designated as organic carbon (OC). This doctoral 

thesis deals with the study of possibilities of utilization of forms of carbonaceous matter 

(OC, EC, BC) as indicators of combustion processes and their use for faster identification 

emission and air pollution levels at the study sites. I performed unique five-year research 

study of the behavior of black carbon in the particulate matter with an aerodynamic diameter 

less than 10 micrometers. The data were collected in the highly polluted European city – 

Ostrava, with pollution mostly formed by high concentrations of PM10. The study 

of carbonaceous particles in PM was carried out at ten selected localities in the Moravian-

Silesian Region where the concentrations of organic carbon and black carbon were 

determined. I have recently applied the equations for the calculation of contribution of OC 

resp. EC from combustion of biomass and coal and traffic emissions and I also have used 

ratios between carbonaceous particles (OC/EC, EC/OC) and potassium (K+/EC) in Olomouc. 

Concentrations of OC were determined for emission from various industrial processes 

(e.g. power engineering, metallurgy, coking plants, and residential heating). Concentrations 

of OC from emission sources were determined in different size distribution of PM 

(PM2.5, PM10 and > PM10). The concentration of organic carbon from local heating, to which 

organic compounds are bonded, is 5 to 30 times higher than that from large power sources. 

Higher (3.5 times) black carbon concentrations were observed during heating season than 

non-heating season. It is due to combusting solid fuels for residential heating and synoptic 

weather conditions (inversion). Samples of char and unburned carbon from combusting 

biomass were used for detecting the content of OC and EC. Carbonaceous particles were 

quantified by thermo-optical method and thermogravimetric method.  

 

KEYWORDS: Black carbon, Elemental carbon, Organic carbon, Unburned carbon, Char, 

particulate matter   
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SEZNAM POUŢITÉHO ZNAČENÍ, SYMBOLŮ A ZKRATEK 

BAT - nejlepńí dostupné technologie 

BC - black carbon  

BrC - „hnědý uhlík― 

BTEX - Benzen, Toluen, Fenol, m-xylen 

CC - uhlík vázaný v karbonátech  

Centrum ENET – centrum pro energetické jednotky pro vyuņití netradičních zdrojů energie  

ČHMÖ - Český hydrometeorologický ústav  

DEMI voda - deionizovaná voda 

EC - elementární uhlík  

FID - plamenoionizační detektor 

Fine - jemnozrnné částice s aerodynamickým průměrem < 2.5 μm 

HPLC - vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

HS – hospodářská smlouva 

IC - anorganický uhlík  

IPCC - Mezivládní panel pro změny klimatu 

L/M - Levoglukosan/Mannosan 

LAC - světlo absorbující uhlík  

MSK - Moravskoslezský kraj 

OC - organický uhlík  

OM - organická hmota  

PAH - polycyklické aromatické uhlovodíky  

PCB - polychlorované bifenyly 

PCDD - polychlorované dibenzo-p-dioxiny 

PCDF - polychlorované dibenzofurany 

PM - particulate matter 

PM1 - prachové částice s aerodynamickým průměrem ≤1 µm  

PM10 - prachové částice s aerodynamickým průměrem ≤10 µm 

PM2.5 - prachové částice s aerodynamickým průměrem ≤ 2.5 µm 

POC - primární organický uhlík  

PyC - pyrolytický uhlík 

Py-GC/MS - Pyrolýzní plynová chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí 

RH - relativní vlhkost 

SEM/EDAX - skenovací elektronový mikroskop s vyuņitím energiově disperzního analyzátoru 

VŃB-TUO - Vysoká ńkola báňská technická univerzita Ostrava 

SOA - sekundární organický aerosol 



 
 

SOC - sekundární organický uhlík  

TEOM - oscilační mikrováhy  

TESO – Technické sluņby ochrany ovzduńí Ostrava 

TGA - Termogravimetrická metoda  

TOA - termicko-optická analýza  

TOR - termicko-optická odrazivost  

TOT - termicko-optická transmitance 

Trex - emise z dopravních zdrojů 

UCN - nerozlińitelná organická hmota na bázi alkanů 

UVPM - UV prachové částice 

VOC - těkavé organické sloučeniny  

WB - spalování dřeva 

WHO - Světové zdravotnické organizace  

WINSOC -  ve vodě nerozpustné sloučeniny OC  

WSOC - ve vodě rozpustné sloučeniny OC  

ZÖO - zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
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1 ÚVOD 

Jednu z největńích hrozeb pro lidské zdraví představují prachové částice (PM – particulate 

matter), a i přesto znečińtění ovzduńí, předevńím ve velkých městských aglomeracích po 

celém světě neustále roste.  

Na rozdíl od plynů, přítomných v atmosféře, mají aerosoly sloņitou strukturu, a jsou tvořeny 

ńirokou ńkálou organických a anorganických chemických sloučenin s aerodynamickým 

průměrem v rozmezí od několika nanometrů aņ do několika mikrometrů.  

Studium fyzikálních vlastností, chemického sloņení a morfologie aerosolových částic 

představuje velmi inovativní a neustále se vyvíjející výzkumný směr. Na základě spojení 

a pochopení výńe zmíněných souvislostí lze získat informace o původu aerosolových částic 

a identifikovat tak jejich zdroje.  

Je na čase poloņit si následující otázky: „Jak moc je znečińtěné ovzduńí a je moņné najít 

původce tohoto znečińtění? Patří mezi hlavní zdroje znečińtění průmysl a velké energetické 

zdroje, nebo by si kaņdý z nás měl sáhnout do svědomí a poukázat, tak na vliv dopravy 

a lokálních topenińť? Na tyto zdánlivě jednoduché otázky se pokusí odpovědět následující 

práce zabývající se formami výskytu uhlíkatých částic, které mohou slouņit jako indikátory 

emisních zdrojů, umoņňující rozlińit uhlík vznikající při spalování fosilních paliv a biogenní 

uhlík. Výsledky analýz mají vztah k ovlivnění zdravotního stavu obyvatel, respiračním 

onemocněním apod. 

Je velmi dobře známo, ņe přes veńkeré snahy civilizace, jakýkoliv spalovací proces je 

v současné době stále nedokonalý, avńak u velkých průmyslových zdrojů a energetiky, 

je proces spalování aspoň dle dostupných nejlepńích technologií optimalizovaný. V průběhu 

posledních deseti aņ dvaceti let, dońlo k obrovskému zdokonalení motorů vozidel, spalování 

nafty je mnohonásobně účinnějńí, rovněņ v oblasti lokálních topenińť dochází k velké 

obměně starých kotlů, které jsou nahrazovány novými automatickými kotli emisní třídy pět. 

I přes vńechny tyto faktory, je spalování stále nedokonalé a za mnohé emise, které se do 

ovzduńí dostanou, můņe ńpatná obsluha těchto zařízení. Nedokonalé spalování fosilních 

paliv z dopravy, průmyslové činnosti, lokálního vytápění, stejně tak i spalování biomasy 

přispívá k tvorbě uhlíkatých částic ve formě black carbon (BC), elementárního uhlíku (EC -

 elemental carbon) a organického uhlíku (OC - organic carbon) (Hung et al., 2014; Guo et al., 

2015). Uhlíkaté částice představují významný podíl v částicích PM (Hidy, 2009). Tyto výńe 

zmíněné formy uhlíkatých částic lze velmi dobře vyuņít k identifikaci zdrojů znečińťování 

ovzduńí. Proto je velmi důleņité zaměřit se na jednotlivé emisní zdroje a určit procentuální 

podíl uhlíkatých částic v PM10 a jemnozrnnějńích třídách PM. Podrobné studium koncentrace 

prachových částic PM10 a BC lze vyuņít při hodnocení kvality ovzduńí a pochopení dynamiky 
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zdrojů emisí. Na koncentrace PM10 a BC v atmosféře má také značný vliv klima a počasí 

(Ţibert a Praţnikar, 2010). Pro BC bylo zjińtěno, ņe významně ovlivňuje klima a lidské zdraví, 

a to je také jeden z hlavních důvodů, proč je v posledních letech na tyto částice soustředěn 

mimořádný vědecký zájem. (Tiwari et al, 2013; EEA, 2013). Řada odborníků po celém světě 

doporučuje zavedení měření BC jako součást imisního monitoringu kvality ovzduńí a začít 

realizovat opatření ke sniņování emisí BC (EEA, 2013).  

CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Hlavním cílem doktorské práce je zejména účinná identifikace potenciálních zdrojů 

znečińťování ovzduńí s vyuņitím informací o výskytu BC, EC, OC v emisích a imisích 

a posouzení vhodnosti pouņitých metod.  

 

Mezi dílčí cíle práce patří: 

 identifikace EC, OC a BC v emisích z průmyslových zdrojů. 

 posouzení významnosti denních a sezónních změn koncentrace BC na území města 

Ostravy; 

 určení změn podílu koncentrace BC v PM10 a tyto informace vyuņít k identifikaci 

podílu spalovacích procesů v PM10; 

 stanovení organických látek a elementárního uhlíku za účelem identifikace zdrojů 

znečińťování na příkladu případových studí; 

 posouzení vlivů nedopalů různých typů paliv pouņívaných k lokálnímu vytápění 

domácnosti a určení emisního zatíņení.  
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY 

Následující kapitoly se budou zabývat problematikou uhlíkatých částic, počínaje úskalím při 

jejich definovaní, ale zejména pak charakteristikou jednotlivých forem uhlíkatých materiálů 

a jejich vyuņitím při identifikaci zdrojů znečińtění.  

Na samém začátku je nutno říci, ņe výzkum uhlíkatých materiálů v České republice započal 

teprve před pár lety. Dle dostupných informací, kontinuální měření organického 

a elementárního uhlíku v PM2.5 na území ČR započalo roku 2011 pod záńtitou Českého 

hydrometeorologického ústavu (ČHMÖ) na lokalitě Końetice (kraj Vysočina), která 

reprezentuje pozaďovou oblast ČR (ČHMÖ, c2017). První podrobnějńí studie věnované 

problematice uhlíkatých materiálů se vńak objevují jiņ dříve a byly realizovány předevńím 

v Praze, například: Schwarz et al., 2008; Sýkorová et al., 2009; Sysalová et al. 2012; 

Vodička et al., 2013; Vodička et al., 2015 aj. 

Naproti tomu, pokud nahlédneme za hranice nańeho státu, je patrné, ņe zahraniční vědecká 

obec se zabývá měřením koncentrací uhlíkatých materiálů uņ několik desítek let, dońlo 

k významnému pokroku při výzkumu těchto částic, avńak i přes řadu studií zůstávají některé 

otázky týkající se vlastností a charakteru uhlíkatých částic stále nezodpovězeny. 

V následující práci jsou detailně uvedeny koncentrace OC, EC a BC na vybraných územích 

Evropy a světa se zvýńeným zřetelem na Polsko, z důvodu studia uhlíkatých materiálů na 

území Moravsko-slezského kraje (MSK). Nicméně počet studií zkoumajících emise BC ve 

východních a středoevropských zemích je velmi omezený. Byčenkienė et al. (2014) zkoumali 

dálkový transport částic BC v městě Preila (Litva) a zjistili, ņe vysoké koncentrace BC jsou 

nejen odrazem vysoké úrovně emisí ze spalování fosilních paliv, ale také důsledkem 

vzduńných mas proudících z Polska. Maciejewska et al. (2015) analyzovali koncentrace BC 

na dvou místech v Polsku, konkrétně ve Varńavě a Ratiboři, a dospěli k závěru, ņe emise 

jsou silně ovlivněny lokálním vytápěním. Vossler et al. (2015) studovali místní a regionální 

zdroje jemnozrnných prachových částic v jedné z nejvíce znečińtěných oblastí střední Evropy 

- Ostravě a zjistili, ņe vysoké koncentrace BC byly nezávislé na sezónních vlivech.  

Avńak na území ČR prozatím neexistuje komplexní dlouhodobá studie částic black carbon. 

Komplexní výzkum částic BC v Ostravě má zvláńtní význam vzhledem k tomu, ņe město patří 

k nejvíce znečińtěným oblastem v Evropě v důsledku vysokých koncentrací PM. (Pokorná et 

al., 2015). Vysoká ńkola Báňská technická univerzita Ostrava jako první v ČR vlastnila 

přístroj Aethalometr a od 9.1. 2012 začal pod záńtitou paní prof. Ing. Heleny Raclavské, CSc. 

a prof. Ing. Konstantina Raclavského, CSc. dlouhodobý výzkum kontinuálního měření 

koncentrací black carbon v Ostravě-Zábřehu, který pokračuje aņ do současnosti. V průběhu 

roku 2014 byly provedeny měření koncentrací BC i na vybraných lokalitách 

Moravskoslezského kraje (MSK).  
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2.1 Formy výskytu uhlíku v emisích a imisích 

Atmosférické prachové částice (PM) lze charakterizovat jako sloņitou/rozmanitou směs 

elementárního uhlíku (EC), organického uhlíku (OC), síranů (SO4
2-), dusitanů (NO3

-), 

amonných iontů (NH4
+), minerálního prachu, těņkých kovů, organických sloučenin (např. 

polycyklických aromatických uhlovodíků), kationtů a dalńích stopových prvků. Jednotlivé 

sloņky PM mohou pocházet z přírodních (např. mořské aerosoly, resuspenze minerálního 

prachu, biogenní organické materiály aj.) nebo antropogenních zdrojů (NO3
-, SO4

2-, 

antropogenní organické sloučeniny apod.). Dále mohou PM pocházet přímo ze zdroje emisí 

tzv. primární částice a/nebo mohou vznikat aņ v samotné atmosféře z plynných prekurzorů, 

tzv. sekundární částice. Koncentrace a chemické sloņení PM mohou být významně ovlivněny 

v závislosti na druhu zdroje emisí PM, či chemickými reakcemi probíhajícími v atmosféře 

v regionálním měřítku, jakoņ i jejich dálkovým transportem (Werner et al., 2014; Rogula-

Kozłowska et al., 2014). 

Přítomnost uhlíkatých aerosolů v atmosféře ovlivňuje radiační bilanci a klima Země a rovněņ 

lidské zdraví v regionálním aņ globálním měřítku (Chakrabarty et al., 2013; Pipal et al., 2015; 

Witkowska et al., 2016). Obvykle se v atmosférických částicích uhlíkaté částice nacházejí ve 

formě organického uhlíku, elementárního uhlíku či black carbon a anorganického uhlíku (IC- 

inorganic carbon), jehoņ hlavní sloņkou jsou karbonáty, a proto je také často označován jako 

uhlík vázaný v karbonátech (CC- carbonate carbon).  

Přičemņ se rozlińují dvě hlavní formy a to konkrétně světlo absorbující black carbon nebo 

elementární uhlík a světlo rozptylující organický uhlík (Xie et al., 2007; Gengchen et al., 

2005). Hlavní úskalí při identifikaci uhlíkatých částic v ovzduńí představuje jejich nejednotné 

definování (Hitzenberger et al., 2006; Andreae a Gelencsér, 2006; Ozdemir et al., 2014; 

Giannoni et al., 2016). Uhlíkaté částice pocházejí zejména z nedokonalého spalování 

fosilních paliv a biomasy. Pojmy EC, BC, saze, a světlo absorbující uhlík (LAC- light 

absorbing carbon) se v literatuře poměrně často zaměňují (Petzold et al., 2013). Saze 

představují produkt nedokonalého spalování jakýchkoliv paliv obsahujících uhlík a dalńích 

směsí látek, navíc Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC - Intergovernmental Panel 

on Climate Change) saze označuje jako jakýkoliv světlo absorbující aerosol, který vznikl ze 

spalovacích procesů, zatímco BC odkazuje na optické vlastnosti sazí a je definován jako 

ideální světlo absorbující látka sloņená z uhlíku (Petzold et al., 2013; Baumgardner et al., 

2012). To, ņe se jedná o světlo-absorbující částice, není striktně specifické výhradně pro 

uhlík, ale BC je ojedinělý tím, ņe má k dispozici mnohem větńí hmotnostní absorpční průřez 

neņ ostatní aerosolové sloņky. Naproti tomu EC je odvozen předevńím od chemických 

vlastností, jedná se o tepelně-ņáruvzdorný uhlík se zachovalou grafitovou strukturou. Termín 

EC se pouņívá v případech, kdy se celkový uhlík zplyňuje ze vzorku, a od OC se EC lińí na 
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základě ņáruvzdornosti (termické metody). Tyto termické metody mohou být rozńířené 

o optická měření (termo-optické metody). Při bliņńím prozkoumání klasifikace uhlíkatých 

aerosolů, viz obrázek 1, je patrné, ņe mezi jednotlivými fázemi uhlíkatých materiálů existuje 

ńiroka ńkála mezistupňů, a to ať v případě termo-chemických, tak optických metod (Andreae 

a Gelencsér, 2006). 

 

 

Obrázek 1 Klasifikace a molekulární struktura uhlíkatých aerosolů (Andreae a Gelencsér, 2006). 

 

Termo-optické metody vyuņívají tepelné refraktivity EC, který není odpařován v inertní 

atmosféře při teplotách pod 700 °C. K zplyňování EC dochází pouze v oxidačním prostředí 

při teplotách nad 340 °C. (Petzold et al., 2013; Schmid et al., 2001). Proto se velmi často OC 

definuje jako podíl uhlíku, který se uvolňuje během prvního teplotního kroku termo-optické 

analýzy v inertní atmosféře a EC jako forma, která se uvolňuje během následujícího kroku 

ohřevu ve směsi plynu obsahujícího kyslík. Nicméně, některé organické sloučeniny mohou 

v inertním reņimu analýzy snadno podléhat pyrolýze nebo zuhelnatění („char―). Zuhelnatělé 

částice, které vznikly v průběhu analýzy v inertní atmosféře, mohou být při nesprávné 

interpretaci přiřazeny k EC v původním vzorku a dochází tak k nadhodnocení celkového 

mnoņství EC. Z tohoto důvodu byly vyvinuty termo-optické metody, ve kterých se vyuņívá 

kontinuální monitorování optických vlastností (odraznosti nebo transmitance) vzorku filtru při 

analýze, pro korekci zuhelnatění (Karanasiou et al., 2015).  

Problematické je předevńím zaměňovaní pojmu BC za EC. Dalo by se říci, ņe BC a EC jsou 

sice do jisté míry identické formy uhlíku, avńak podle konvence, uhlík stanoven termickými 

a termo-optickými metodami se označuje jako EC, zatímco uhlík definován optickými 

metodami je BC (Hitzenberger et al., 2006; Cheng et al., 2011; Cape et al., 2012). Termíny 

pouņité k identifikaci různých forem uhlíkatého aerosolu jsou tedy primárně spojeny 
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s odpovídajícím principem měření (Kondo et al., 2011; Buseck et al., 2012). Navíc BC a EC 

mají i odlińné tepelné, optické vlastnosti a chemické chování (Kim et al., 2011). Elementární 

uhlík se při termo-optických metodách definuje jako uhlík, který neoxiduje při teplotách 

do cca 650 °C a není extrahovatelný např. v peroxidu vodíku, či benzenu (Aasestad, 2013). 

2.2 Black carbon 

Částice black carbon představují vńudypřítomnou součást částic atmosférického prachu 

a vznikají při nedokonalém spalování uhlíkatých materiálů. Přes existenci značného 

mnoņství definic black carbon, můņeme v podstatě globálně říci, ņe BC se definuje jako 

látka, která je tvořená uhlíkem, ideálně absorbuje sluneční záření a vzniká jako produkt 

nedokonalého spalování uhlíkatých látek, (Schwartz a Lewis, 2012; Moosmüller et al., 2009; 

Hartman et al., 2015; Guo et al., 2015; Ramanathan a Carmichael, 2008; McConnell et al., 

2007; Wang et al., 2015; Zhang et al., 2015) nebo můņe být produktem pyrolýzy uhlíkaté 

hmoty (Schwartz a Lewis, 2012). Black carbon je tvořen mikrokrystalickým grafitovým 

uhlíkem, který se skládá z několika vrstev, které obsahují značné mnoņství elektronů v π-

vazbách, a tím můņe pohlcovat viditelné záření (Buseck et al., 2012). V důsledku chemické 

struktury a vzhledem k převládající velikosti v sub-mikronové oblasti je BC v atmosféře 

inertní (Begam et al., 2016). Ņivotnost BC v troposféře je odhadovaná na sedm dnů a BC 

můņe být transportován do velkých vzdáleností od původního zdroje (Pauraitė et al., 2015; 

Dodson et al., 2009; Ye, 2012; Brasseur, 2015; Costabile, 2015).  

Z formálního hlediska a bez ohledu na metody stanovení nebo procesy vzniku, technicky 

termín „black― (černý) je popisován jako ideální zcela světlo absorbující entita s nulovou 

odraznosti a pojem „carbon― (uhlík) se vztahuje k prvku umístěnému na ńestém místě 

v periodickém systému prvků. Zatímco „elementární uhlík― se pouņívá k označení uhlíku, 

který není vázán na ostatní prvky a uhlík můņe být přítomen v jedné nebo více alotropních 

formách. Tyto definice nejsou v praxi pouņitelné, protoņe uhlíkaté sloučeniny 

v atmosférickém aerosolu rozhodně nepředstavují čisté látky, ale vyskytují se jako vysoce 

variabilní směsi různých uhlíkatých sloučenin s různými materiálovými vlastnostmi 

(Schwartz a Lewis, 2012; Petzold et al., 2013).  

Black carbon lze rovněņ definovat jako uhlíkatou fázi, která vznikla spalováním s molárním 

poměrem H/C niņńím nebo rovným 0.2 a v atmosféře čistého kyslíku nepodléhá oxidaci 

do teploty 340 °C (Cape et al., 2012). 

Black carbon se vyznačuje řadou unikátních vlastností, kterými se odlińuje od jiných forem 

uhlíkatých sloučenin. Mezi tyto vlastnosti patří silná absorpce viditelného spektra záření 

alespoň 5 m2/g při 550 nm (Bond a Bergstrom, 2006), jeho absorpce je v souladu s vlnovou 

délkou nezávislá na indexu lomu v celém viditelném spektru (Marley et al., 2001); je 

ņáruvzdorný s vysokou teplotou tání cca 3726.85 °C (4000 K), při velmi vysokých teplotách si 
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zachovává svůj základní tvar (Schwarz et al., 2006; Petzold et al., 2013) a je hydrofobní 

neboli nerozpustný ve vodě a běņných organických rozpouńtědlech (Fung, 1990; Hansen, 

2005; Raju et al., 2013). Přestoņe čerstvě produkované uhlíkaté částice jsou hydrofobní, 

reakci s atmosférickými plynnými látkami (např. NO2, SO2, HNO3 a H2SO4) se částice BC 

stávají více hydrofilní, coņ následně vede ke sníņení ņivotnosti BC v ovzduńí (Stier et al., 

2006; Liu et al., 2010; Hopkins et al. 2007; Riemer et al., 2010). Interní mísení s jinými 

sloučeninami, můņe rovněņ u BC vést ke zvýńení absorpce slunečního záření (Jacobson, 

2001; Lack a Cappa, 2010). Navíc účinnějńí spalovací reņimy mají za následek obsah 

větńího mnoņství kyslíku a defektních struktur na rozhraní částic, coņ podporuje zvýńení 

chemické reaktivity (Chughtai et al., 2002; Su et al., 2004). Mnoho organických sloučenin, 

jako jsou například polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs), jsou pevně zachyceny 

v pórovité struktuře BC nebo pokud pochází z plynné fáze, jsou adsorbovány na jeho 

povrchu (Xie et al., 2007; Yordanov et al., 2001; Li et al., 2012). Velký měrný povrch částic 

BC emitovaných do ovzduńí tak umoņňuje absorpci nejrůznějńích produktů nedokonalého 

spalování, jakými jsou kromě jiņ zmiňovaných PAHs např. PCDD, PCDF, PCB, a tím je 

sníņená jejich dostupnost ve volném ovzduńí (Ni et al., 2014; Bärring et al., 2002; Mattila et 

al., 2008). Black carbon je tvořen souborem malých uhlíkatých „kuliček― vytvářejících 

řetízkovité agregáty o velikosti menńí neņ 1 µm (Buseck et al., 2012). Na obrázku 2 jsou 

znázorněny uhlíkaté částice, tvořeny primárními kulovitými částicemi se zjevnou porézní 

strukturou (Xie et al., 2007). Částice BC patří do skupiny tzv. polutantů s krátkou ņivotností 

v ovzduńí. Proto by opatření vedoucí ke sníņení mnoņství emisí BC, mohly v krátkodobém 

horizontu výrazně přispět ke zpomalení klimatických změn, a tím by dońlo i ke zlepńení 

kvality ovzduńí a sníņení nepříznivých dopadů na lidské zdraví (Milford et al., 2016). 

Nedávné studie naznačují, ņe přítomnost BC v atmosféře můņe ovlivňovat i sráņkové modely 

(Menon et al., 2002; Chakrabarty et al., 2012; Meehl et al., 2008) a vyvolávat změny 

v koloběhu vody (Zhuang et al., 2015). Částice BC, které dopadají na sněhové a ledové 

plochy, sniņují povrchové albedo těchto ploch, a tím přispívají k rychlejńímu tání sněhu či 

ledu (Flanner et al., 2009; Hitzenberger a Tohno, 2001; Ramanathan a Carmichael, 2008). 

Přímou a nepřímou interakcí s krátkovlnným slunečním zářením můņe black carbon 

v atmosféře významně ovlivnit regionální či globální klima (Zhuang et al., 2015). Ve srovnání 

se skleníkovými plyny, jako je například CO2, CH4 a O3, BC absorbuje světlo ve větńím 

rozsahu od ultrafialového aņ po infračervené spektrum. Proto přítomnost BC v atmosféře 

můņe ovlivnit systém energetické bilance země (Xing et al., 2014). Přímé radiační působení 

BC můņe způsobit také významné změny v atmosférické cirkulaci (Hitzenberger a Tohno, 

2001; USAID, 2010). Částice BC vykazují nejen negativní dopady na atmosféru, ale také na 

lidské zdraví (WHO, 2012; Smith et al., 2009; Mauderly a Chow, 2008), projevující se 
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předevńím řadou respiračních a kardiovaskulárních onemocnění (Wu et al., 2007; U. S. EPA, 

2012; Janssen et al., 2011).  

 

 

Obrázek 2 Uhlíkaté částice a) uhlíkaté částice, kulovitého tvaru s porézním povrchem pořízené 

rastrovacím elektronovým mikroskopem; b) uhlíkaté částice a saze pořízené transmisním 

elektronovým mikroskopem (Xie et al., 2007). 

 

Při rozsáhlém přezkoumání literatury, zaměřené na toxikologické a epidemiologické 

působení částic PM Grahame et al. (2014) dospěli k závěru, ņe BC se „příčinně podílí― na 

rakovině plic, vyvolává kardiovaskulární onemocnění a podílí se na předčasné úmrtnosti. 

Stejně tak ve zprávě Světové zdravotnické organizace (WHO - World Health Organization) 

o účincích black carbon na lidské zdraví, Janssen et al. (2012) shrnuli epidemiologický důkaz 

spojující BC s kardiopulmonální hospitalizací a kardiopulmonální a kardiovaskulární 

mortalitou. U těchto velmi precizních komplexních hodnocení dońli autoři k závěru, ņe BC je 

lepńím ukazatelem negativních zdravotních účinků na lidské zdraví ze znečińtěného ovzduńí 

neņ samotné částice PM2.5 (Grahame et al., 2014; Janssen et al., 2012).  

Uvádí se, ņe v rozvinutých zemích aņ 90 % koncentrací BC pochází z emisí automobilových 

motorů, coņ potvrzuje i vysoká závislost pozorovaná mezi koncentraci BC a intenzitou 

provozu na pozemních komunikacích, zejména v západní Evropě. Nicméně v zemích střední 

a východní Evropy je struktura emisí uhlíkových částic obvykle odlińná, s významným 

příspěvkem z neprůmyslového spalování uhlí, biomasy a dalńích často neidentifikovaných 

paliv z domácích kotlů zejména v topné sezóně (Maciejewska et al., 2015). 

Typické koncentrace BC pro městské prostředí se pohybují v rozmezí 3-10 µg/m3, pro 

venkovské oblasti od 0.1-1 µg/m3 a pro odlehlé regiony 0.001-0.1 µg/m3. Nejvyńńí 

koncentrace (10 µg/m3) se vyskytují předevńím ve velmi hustě osídlených územích 

a hmotnostní podíl BC v městských aerosolech PM činí několik jednotek aņ desítek procent 

(Raju et al., 2013). Podle rozsáhlého průzkumu provedeného Putaud et al. (2010), bylo 

zjińtěno, ņe koncentrace BC ve střední Evropě představuje průměrně 5 % v PM2.5 pro 

venkovské oblasti, 14 % z PM2.5 v městském prostředí a 21 % v PM2.5 z míst měření 

v blízkosti silnic (Putaud et al., 2010), detailně jsou koncentrace BC z různých míst Evropy 

a světa uvedeny v  tabulce 1 v kapitole 2.5. 
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2.2.1 Vznik částic black carbon 

Hlavními zdroji BC v atmosféře jsou lesní poņáry a antropogenní spalovací procesy, jako je 

výroba elektrické energie, automobilové emise, lokální vytápění a spalování biomasy pro 

zemědělské nebo domácí účely (Raju et al., 2013; Lamarque et al., 2010; Bond et al., 2013). 

Black carbon vzniká téměř ze vńech tradičních spalovacích procesů. Avńak v různých 

spalovacích podmínkách, jako je otevřené hoření a řízené spalování, vznikají odlińné vedlejńí 

produkty nedokonalého spalování. Částice z řízeného procesu spalování obsahují vyńńí 

podíl BC, zatímco otevřené spalování produkuje mnohem více PM částic (Ni et al., 2014). 

Obecně v průběhu spalovacího procesu vznikají převáņně jemné částice menńí neņ 0.5 µm 

(Zhang et al., 2011). Hrubé částice ve spalinách, představují předevńím zbytky velkých 

palivových částic, existujících na začátku spalování. Pokud je rychlost spalin dostatečně 

vysoká, hrubé částice ve spalovací zóně mají dostatek kinetické energie, aby mohly uniknout 

do spalin. Proto existence hrubých částic závisí na rychlosti spalin. Black carbon je obvykle 

produkován v bohaté palivové zóně, kde palivo není zcela spáleno. Přítomnost těchto 

bohatých palivových zón ve spalovacím procesu je spjatá se skutečností, ņe vzduch a palivo 

nemohou být zcela důkladně promíseny (Bond et al., 2004) 

Částice BC vznikají při neefektivním procesu spalování těkavých látek obsaņených 

v palivech, a jejich tvorba je ovlivněna řadou parametrů, jako je druh paliva, teplota plamene, 

doba zdrņení, poměr C/O (Mansurov, 2005; Wang, 2007), ale také tlakem (Li et al., 2012). 

Různé druhy paliva produkují různé koncentrace emisí BC. Například neúplným spalováním 

černého uhlí, je produkováno značné mnoņství BC, protoņe černé uhlí má vysoký obsah 

těkavých látek, na druhou stranu antracit obsahuje malé mnoņství těkavých látek (méně neņ 

10 %), a proto vzniká při jeho spalování poměrně málo částic BC (Wang, 2007). Paliva 

s vysokým obsahem těkavých látek vyhoří rychleji. Black carbon můņe vznikat velmi 

jednoduńe v případě, ņe není při spalování přítomné dostatečné mnoņství kyslíku nebo 

palivo není dobře smíseno s kyslíkem. Čím více těkavých látek je obsaņeno v palivu, tím 

snadněji je produkován BC. Pokud je stechiometrický poměr vzduch/palivo ze spalovacího 

procesu menńí neņ 1, znamená to, ņe k dispozici není dostatek vzduchu či kyslíku, těkavé 

látky nejsou zcela spáleny, a mohou tak být dobrým zdrojem pro tvorbu částic BC. Při 

nedostatečném mísení paliva se vzduchem vzniká hypoxická oblast, ve které se BC tvoří 

poměrně snadno. V procesu otevřeného hoření, nejsou obvykle těkavé látky dobře míseny 

se vzduchem, a to zejména v doutnající fázi. Proto je otevřené hoření vysokým potenciálním 

zdrojem emisí BC. Přičemņ větńina těkavých látek je převedena na organický uhlík (OC). 

Teplota plamene je rovněņ důleņitým faktorem, jenņ určuje potenciál vzniku emisí BC. Se 

zvyńující se teplotou narůstá i reakční rychlost spalovacího procesu. Navíc, vysoká teplota 

plamene rozńiřuje zónu vysokých teplot, coņ činí proces spalování více stabilní a těkavé látky 
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se tak spalují jednoduńeji. Öroveň dokončení v procesu spalování souvisí s dobou zdrņení, 

delńí doba zdrņení vede k úplnému spálení, a tím pádem niņńím emisím BC (Ni et al., 2014). 

Black carbon ze sazí vzniká při vysokých teplotách kondenzaci plynných uhlovodíků, naproti 

tomu tzv. char BC představuje značné mnoņství zbytků při spalování tuhých paliv s niņńími 

provozními teplotami (Li et al., 2012).  

2.3 Organický a elementární uhlík  

Ve své podstatě pro OC a EC existuje velmi vhodná provozní definice, kdy OC představuje 

kombinaci uhlíku, kyslíku, vodíku, a dalńích prvků, které se při analýze vypařují a rozkládají 

při zahřátí v bezkyslíkatém prostředí, kdeņto EC představuje aglomerát primárních atomů 

uhlíku, který se uvolňuje pouze v přítomnosti kyslíku a je schopen absorbovat viditelné světlo 

(Lim et al., 2012). Na druhou stranu, univerzální definice elementárního a organického uhlíku 

neexistuje a definice těchto pojmů často závisí na analytické metodě nebo oblasti výzkumu. 

Tato nejednoznačnost je větńinou způsobena tím, ņe zcela jasný rozdíl mezi organickým 

a elementárním uhlíkem neexistuje, ale jedná se spíńe o kontinuální přechod přes stále 

sloņitějńí aromatické struktury (Pöschl et al., 2005; Hammes et al., 2007). Mezi něņ patří 

dehty, zuhelnatělé částice („char―), amorfní uhlík skládající se z náhodně orientovaných 

polyaromatických vrstev aņ po uhlík tvořený „kuličkami― nanometrových velikostí, který je 

tepelně nejodolnějńí a silně absorbuje světlo (Dusek et al., 2014). Tyto uhlíkaté frakce 

vykazují postupně niņńí poměr H/C a O/C (Hammes et al., 2007), vyńńí tepelnou 

ņáruvzdornost a obecně zvýńení absorpce světla (Dusek et al., 2014). 

Přičemņ EC je výhradně primárního původu pocházejícího z nedokonalého spalování, 

fosilních paliv, biopaliv, z průmyslové činnosti, z lokálního vytápění apod., zatímco 

OC pochází nejen ze stejných primárních zdrojů jako EC, ale rovněņ můņe být 

sekundárního původu (Schwarz et al., 2008; Zhu et al., 2014; Pipal et al., 2015; Satsangi et 

al., 2012; Lewandowska et al., 2010; Yttri et al., 2009; Zhu et al., 2014; Pipal et al., 2014). 

Tento sekundární OC můņe vznikat kondenzací sloučenin vytvořených během 

fotochemických reakcí v ovzduńí, konverzi plyn-částice z těkavých organických sloučenin 

s nízkou tenzi par, fyzikální a chemickou adsorpci (Giannoni et al., 2016; Fermo et al. 2016), 

popř. polymerací organických látek, a proto je charakteristika OC značně komplikovaná 

(Giannoni et al., 2016; Alvarez-Ospina et al. 2016). Naopak u CC bylo prokázáno, ņe 

představuje zanedbatelné mnoņství uhlíkatého materiálu v prachových částicích a u PM2.5 

představuje méně neņ 1 %, proto se u větńiny studií jeho obsah zanedbává (Giannoni et al., 

2016). Nejčastěji CC pochází z přírodního prachu a ze stavebního/demoličního prachu, které 

mohou být resuspendovány (Karanasiou et al. 2015). Elementární uhlík pořízený analýzou 

PM10 pomocí skenovacího elektronového mikroskopu s vyuņitím energiově disperzního 
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analyzátoru EDAX (SEM/EDAX) v laboratořích VŃB-TUO, je zobrazen na obrázku 3 

a organický uhlík pak na obrázku 4.  

 

 

Obrázek 3 Elementární uhlík pořízený SEM 

mikroskopem (Matýsek, 2016) 

 

Obrázek 4 Organický uhlík- spora houby, 

pořízený SEM mikroskopem (Matýsek, 2016) 

 

Velmi zjednoduńeně lze EC definovat jako shluk „kuliček― z grafénové vrstvy, sloņených 

téměř výhradně z uhlíku, s menńím mnoņstvím dalńích vázaných prvků, zejména vodíku 

a kyslíku (Lim et al., 2012). Elementární uhlík je ve své podstatě chápan jako vysokoteplotní 

zbytek při termo-optických metodách, kde se měří současně s OC, který se uvolňuje 

za niņńích teplot (Satsangi et al., 2012; Zhu et al., 2014; Pipal et al., 2014) a zároveň má OC 

niņńí molekulovou hmotnost neņ EC (Tsigaridis et al., 2006). Organický uhlík můņe rovněņ 

obsahovat reaktivní sloučeniny, které se účastní atmosférických - chemických přeměn a má 

vliv na zvýńení kondenzace a tvorbu mraků (Tsigaridis et al., 2006), nebo můņe také působit 

jako toxin či alergen (Kanakidou et al., 2005). Předpokládá se, ņe OC je převáņně tvořen 

jednotlivými organickými molekulami, které neabsorbují nebo jen slabě absorbují světlo, 

ale světlo spíńe rozptylují a pokrývají ńirokou ńkálu volatility (Dusek et al., 2014; Zhu et 

al., 2014; Pipal et al., 2015). Organický uhlík je tvořen nejrůznějńími organickými 

sloučeninami, od sloučenin s nízkou molekulovou hmotností (např. kyselina malonová 

a ńťavelová), přes n-alkany, polycyklické aromatické uhlovodíky, terpeny, n-alkanoly, 

karbonyly, aņ po organické kyseliny (Duarte et al., 2008; Oliveira et al., 2007). 

Organický uhlík vzniká rovněņ oxidaci biogenních těkavých organických látek (VOC), jako 

jsou např. isopreny (C5H8), monoterpeny (C10H16), a seskviterpeny (C15H24). Biogenní emise 

OC jsou závislé na intenzitě světla a teplotě (Guenther et al., 2006), a proto jsou vyńńí 

během léta (Zeng a Wang, 2011). Dalńím moņným způsobem, jak můņe vznikat sekundární 

organický uhlík (SOC) je reakce vodní fáze některých těkavých organických sloučenin, jako 
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je glyoxal (CHOCHO) a methylglyoxal (CH3C(O)CHO) v oblacích a mlze (Blando and Turpin, 

2000). Přičemņ se odhaduje, ņe přibliņně polovina glyoxalu a 80 % methylglyoxalu pochází 

z biogenních zdrojů (Fu et al., 2008), jejichņ příspěvek je vyńńí v létě (Zeng a Wang, 2011). 

Přítomnost SOC je patrná nejen v PM2.5, ale i PM10, protoņe produkty oxidace VOC mohou 

kondenzovat v obou zrnitostních třídách (Stone et al., 2010). Kromě toho existuje celá řada 

menńích zdrojů OC, které se do značné míry lińí lokálně a sezónně. Převládající ve vodě 

nerozpustné sloučeniny OC (WINSOC - waterinsoluble OC) jsou alkany, alkeny, vosky, 

proteiny, rostlinné fragmenty a mikroskopické ņivé organismy (bioaerosol), naproti tomu ve 

vodě rozpustný OC (WSOC - water-soluble OC) je obvykle sloņen z kyslíkatých látek (často 

sekundárního původu), jako jsou di- a polykarboxylové kyseliny, mastné kyseliny a také 

sacharidy a jejich deriváty (Pöschl, 2005). 

V jemnozrnném reņimu prachových částic (aerodynamický průměr částic <2.5 µm) dominují 

primární zdroje OC, stejného původu jako EC (produkty nedokonalého spalování 

organických materiálů). Na rozdíl od hrubozrnného reņimu PM (s aerodynamickým 

průměrem mezi 2.5 – 10 µm), kde hlavní zdroje OC představují přírodní emise jako např. 

půdní prach a biogenní organický uhlík (Guo, 2016). 

Organický uhlík v emisích PM ze spalování je obecně sloņen z více či méně oxidovaných 

organických látek, uvolňovaných z paliva v průběhu spalovacího procesu. Tyto sloučeniny 

mají často sloņení a vlastnosti podobné původním sloučeninám přítomných v palivu. 

Organický uhlík se vyznačuje různou těkavostí přítomných sloučenin, a proto je velmi závislý 

na teplotě (Turpin a Lim, 2001). Při podrobnějńím studiu jednotlivých frakcí OC stanovených 

pomocí termo-optických metod se ukazuje, ņe první frakce OC1 je spojená nejen s velmi 

těkavými organickými látkami, ale rovněņ v důsledku vysoké korelace s EC poukazuje na 

místní zdroje. Zatímco frakce OC3 a OC4 (středně těkavé aņ málo těkavé organické látky), 

které jsou stanovovány při teplotách nad 450 °C, odkazují spíńe na regionální zdroje 

(Monteiro dos Santos et al., 2016). 

Mezi hlavní zdroje OC a EC v jemnozrnných částicích (<2.5 μm) patří emise z různých 

spalovacích zdrojů a emise výfukových plynů z motorových vozidel (Wang et al., 2014; 

Celia et al., 2015, Zhang et al., 2015). V hrubozrnných částicích (10 μm) je původ OC 

pravděpodobně spjatý s hygroskopickým růstem rozpuńtěného organického uhlíku 

přítomného v ovzduńí z různých průmyslových zdrojů, nebo je tvořen biogenní hmotou 

(Wang et al., 2014). Výfukové plyny z motorových vozidel a spalování uhlí popř. biomasy 

jsou hlavními zdroji EC v jemnozrnných částicích, zatímco resuspenze silničního prachu, 

mechanický otěr pneumatik patří mezi hlavní zdroje u hrubozrnných částic PM (Shah et al., 

2004; Lan et al., 2011).  

Elementární uhlík lze rozdělit na dvě dílčí formy, a to na ECchar (zuhelnatělý EC) a ECsoot (EC 

ze sazí) (Han et al., 2007). Obě tyto formy mají v PM společný původ z nedokonalého 
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spalování biomasy, uhlí a z emisí motorových vozidel (Koelmans et al., 2006). Rovněņ lze 

konstatovat, ņe ECchar je převáņně obsaņen ve spalovacích produktech z biomasy nebo uhlí, 

na druhou stranu ECsoot se větńinou vyskytuje v sazích ze spalování n-hexanu, proto ECchar 

lze pouņít jako indikátor spalování fosilních paliv a biomasy nejen z emisí lokálních topenińť, 

ale i průmyslu, zatímco za původce ECsoot lze povaņovat spalování nafty a fosilních paliv 

i z průmyslu, ale nezahrnuje příliń spalování biomasy (Minoura et al., 2013).  

Vzhledem k tomu, ņe tyto dvě formy EC mají odlińné chemické a fyzikální vlastnosti, lińí se 

jejich vlastnosti ve schopnosti absorbovat světlo, proto je nezbytné tyto dílčí části EC 

v ņivotním prostředí rozlińovat (Han et al., 2010). Nicméně, ECchar je definován jako uhlíkatý 

materiál, který vzniká během spalování organické hmoty a je formován přímo pyrolýzou nebo 

jako nečistá forma grafitového uhlíku, získaného jako zbytek během spalování uhlíkatého 

materiálu s omezeným přívodem (přístupem) vzduchu, zatímco ECsoot je definován jako ty 

částice uhlíku, které vznikají pouze během vysokých teplot pomocí procesu přeměny plyn-

částice (Nguyen et al 2004; Han et al., 2010). Jelikoņ ECchar vzniká při relativně nízkých 

teplotách spalování, tato forma má podobné morfologické znaky jako původní materiál, 

zatímco ECsoot se formuje při vyńńích teplotách spalování a vzniká kondenzací uhlovodíků 

v plynné fázi (Han et al., 2007; Han et al., 2010). Z tohoto důvodu, mají formy ECchar větńí 

velikost (cca 1 - 100 µm) neņ ECsoot, které jsou emitovány ve formě plynu nebo menńích 

částic (přibliņně 0.1 - 1 µm). (Yuan et al., 2006; Ding et al., 2011; Han et al., 2007). Rovněņ 

bylo prokázáno, ņe při vystavení chemické a tepelné oxidaci, se ECchar rozkládá mnohem 

rychleji neņ ECsoot, coņ je pravděpodobně spojeno s grafitovou, rigidní strukturou ve formě 

aromátu u ECsoot a tato skutečnost umoņňuje účinnou separaci mezi ECchar a ECsoot 

(Han et al., 2007).  

Bylo zjińtěno, ņe průměrná typická koncentrace OC činí od 1 µg/m3 pro čisté oblasti aņ 

k 10 µg/m3 ve znečińtěných oblastech. Zatímco průměrná koncentrace v průběhu spalování 

biomasy můņe dosahovat aņ 50 µg/m3. Naopak koncentrace EC jsou ve srovnání s OC niņńí 

a v čistých oblastech se pohybují typicky do 1 µg/m3, ve znečińtěných oblastech, pak mohou 

dosáhnout hodnoty aņ 5 µg/m3 (Hoffmann a Warnke, 2007).  

Jak jiņ bylo řečeno, uhlíkaté částice jsou velmi důleņitou součástí atmosférického aerosolu, 

typicky tvoří 20 – 50 % z celkové hmotnosti PM2.5 (Smith et al., 2009; Dons et al., 2013; Cui 

et al., 2015; Huang et al., 2014) a 10 aņ 40 % z celkové hmotnosti PM10 (Duarte et al., 2008; 

Schwarz et al., 2008). Hmotnostní koncentrace BC představuje v městském prostředí 

přibliņně 10 aņ 15 % v PM2.5 (Venkatachari et al., 2006; Wang et al., 2011). Zatímco obsah 

EC v PM2.5 pro evropské venkovské a městské prostředí činí od 8 % do 17 % a OC aņ do 

50 % (Putaud et al., 2004). Podle zprávy EEA (2013) organické látky v PM2.5 tvoří průměrně 

cca 30 % a průměrné zastoupení OC v PM10 činí 20 % pro regionální pozaďové stanice 

v Evropě. 
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Termín „organická hmota― (OM- organic matter) zahrnuje hmotnost organického uhlíku, 

vodíku a dalńích heteroatomů vyskytujících se v organických sloučeninách a je definována 

jako OM = OC * fOM (1). Kde fOM představuje konverzní faktor, který se lińí v závislosti na 

stáří aerosolů a sezonních podmínkách (Turpin a Lim, 2001). Odhaduje se, ņe 20 – 80 % 

organické hmoty je odvozeno od primárních spalovacích procesů (Carlton et al., 2009). 

Zbývající část pak vznikla chemickými reakcemi v ovzduńí a je řazena k sekundárním 

organickým aerosolům (Saylor et al., 2006; Carlton et al., 2009; Chu, 2005). V městském 

prostředí je hodnota OM typicky 1.4 aņ 1.8 krát vyńńí neņ naměřené koncentrace OC, 

a s jeńtě vyńńí hodnotou (aņ 2.2) se lze setkat u venkovských oblastí (Bae et al., 2006; 

Turpin a Lim, 2001). Poměr OM/OC má tendenci být vyńńí předevńím s delńím setrváním 

(tzv. stárnutím) atmosférických částic. Nutno poznamenat, ņe průměrně OM tvoří 26 % 

aņ 55 % PM2.5 a poměr OM/OC se pohybuje v rozmezí 4 - 9 (U.S.EPA, 2012). V této práci 

pro přepočet OC na organickou hmotu (OM) byla výsledná koncentrace OC vynásobená 

hodnotou faktoru 1.4, který bývá nejčastěji pouņíván jak pro městské, tak i venkovské oblastí 

(Gray et al., 1986; Malm et al., 2004; Putaud et al., 2004; Sillanpä et al., 2005). Nicméně, 

pouņitím této jednotné hodnoty konverzního faktoru, je pravděpodobné, ņe se pro OM zavádí 

určitá nejistota, protoņe tento faktor se lińí nejen pro různé lokality, ale zároveň i podle 

sezóny. 

2.3.1 Proces odstranění elementárního uhlíku a black carbon z ovzduší 

Dominantním procesem pro odstranění EC z ovzduńí je mokrá depozice. Croft et al. (2005) 

odhadují, ņe přibliņně 75 % z EC je z ovzduńí odstraněno mokrou depozicí a 25 % suchou 

depozicí. Vypovídající vlastností u mokré depozice je bezesporu hygroskopicita částic. 

V modelových studiích se často předpokládá, ņe převáņná část EC uvolňovaného do ovzduńí 

je hydrofobní povahy, aņ 80 % emitovaných částic EC je nerozpustných (hydrofobních) 

a 20 % rozpustných (hydrofilních). Přičemņ během atmosférického stárnutí jsou částice EC 

transformovány do více hygroskopických forem. K stárnutí můņe docházet několika různými 

procesy, ať jiņ kondenzaci organických a anorganických par obsaņených v částicích, 

koagulaci s hygroskopickými částicemi, chemickými reakcemi na povrchu apod. (Genberg et 

al., 2013)  

Obdobně částice black carbon přechází z hydrofobního stavu do hydrofilního stavu 

procesem stárnutí, kdy jsou částice BC vystaveny chemickým a fyzikálním transformacím 

(kondenzace, koagulace a fotochemické oxidace) a postupně dochází k navázání 

anorganických a organických látek na jejich povrch (Moteki et al., 2007), které mění 

absorpční vlastnosti a radiační působení částic BC (Kuwata et al., 2009). Tím, ņe se na 

povrchu částic BC nachází látky schopné rozptylu světla, které působí jako čočka a směřují 

více fotonů do jader BC, dochází ke zvýńení absorpční účinnosti BC (Bond et al., 2006; 
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Shiraiwa et al., 2010). Proces stárnutí závisí do značné míry na koncentracích a velikostní 

distribuci částic BC (Matsui, 2016; Ma et al., 2017). Hydrofilní částice BC působí jako 

kondenzační jádra pro vznik oblaků a mají schopnost ovlivnit mikrofyzikální vlastností oblaků 

(Seinfeld a Pandis, 2006; Kuwata et al., 2009).  

2.4 Význam BC, EC a OC z hlediska identifikace zdrojů znečištění 

Uhlíkaté aerosoly vznikají během spalovacích procesů při vysokých i nízkých teplotách, kdy 

při spalování není zajińtěno dostatečné mnoņství vzduchu. V současnosti je známo, ņe 

vysokoteplotní spalovací procesy produkují zejména BC a EC, které se velmi rychle formují 

do agregátů, které vznikly sloņením z velkého mnoņství malých sférických částic 

(monomerů), a jsou významnými absorbéry sluneční energie (Moosmüller et al., 2009; 

Buseck et al., 2012). Nízkoteplotní procesy spalování produkují zejména organické 

sloučeniny uhlíku, pro něņ je typické spíńe rozptylování slunečního záření. Avńak nedávné 

výzkumy prokázaly, ņe organické sloučeniny obsahují rovněņ tzv. brown carbon - BrC uhlík 

(„hnědý― uhlík), který je schopen absorbovat část viditelného spektra (zejména modré 

a blízké UV oblasti) (Moosmüller et al., 2009; Andreae a Gelencsér, 2006). 

V posledních letech získává velký význam charakterizace jednotlivých atmosférických částic 

na základě fyzikálních vlastností (velikost a morfologie) a chemického sloņení. Podrobná 

charakteristika jednotlivých atmosférických částic můņe poskytnout uņitečné informace 

o jejich původu (zdroji), vzniku, reaktivitě, transportu a procesu odstranění (Adachi a Buseck, 

2010; Lee a Hieu, 2013), které mohou být vyuņity k identifikaci spalovacího zdroje (Xie et al., 

2005; Schwarz et al., 2008). 

Distribuce BC v ovzduńí je ovlivněna velikosti částic BC uvolňovaných z emisních zdrojů 

a jejich následnou koagulaci v ovzduńí. Procesem spalování vznikají nejdříve malé 

nanometrové grafitové částice kulovitého tvaru, které se postupně koagulaci spojují ve větńí 

agregáty submikronové velikosti (Slowik et al., 2004; Hartman et al., 2015). Ukázalo se, ņe 

velikost částic čerstvě emitovaného BC z fosilních paliv se pohybuje v rozmezí 

120 aņ 160 nm, zatímco velikost čerstvě emitovaného BC vzniklého ze spalování biomasy 

se pohybuje nad 200 nm (Kondo et al., 2011a; Kondo et al., 2011b). Fernandes et al. (2003) 

uvádí, ņe se velikost částic BC pohybuje od nanometrových velikostí pro saze ze spalování 

fosilních paliv < 50 nm a měrným povrchem > 100 m2/g aņ po velké částice v mikrometrech 

s vrstevnatou strukturou vzniklé ze spalování biomasy a měrný povrch je zpravidla < 8m2/g. 

Zřetelný rozdíl ve velikosti mezi částicemi BC ze spalování fosilních paliv a spalování 

biomasy se zdá být obecným rysem. Z morfologických rozdílů uhlíkatých částic v závislosti 

na podmínkách vzniku, lze identifikovat zdroj, ze kterého pochází (Fernandes et al., 2003; 

Chen et al., 2005) a je tedy moņno konstatovat, ņe BC či EC jsou nejlepńí dostupní ukazatelé 

antropogenního znečińtění ovzduńí, protoņe tyto částice jsou přímo uvolňovány pouze 
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z nedokonalého spalování, zatímco OC můņe kromě spalování pocházet i z dalńích zdrojů 

(například pyly, spory, kondenzované páry, sekundární aerosoly aj.). BC vzniká přímo 

z emisních zdrojů, a je formou primárních PM. Tímto se odlińuje od sekundárních PM, které 

obsahují sírany, dusičnany a některé formy OC, které v atmosféře vnikly z plynných 

prekurzorů, jako je SO2, NOx a VOC (U.S.EPA, 2012; Bond et al., 2013). 

Elementární uhlík uvolňovaný z dieselových motorů automobilů má typické unimodální 

rozloņení velikosti kolem 0.1 µm. Nicméně, distribuce EC ve znečińtěných oblastech je 

bimodální s vrcholy v 0.05 - 0.12 μm a 0.5 - 1 μm. Obecně platí, ņe reņim v prvním rozsahu 

tvoří téměř 75 % z celkového EC. Organický aerosol se rovněņ nachází převáņně 

v submikrometrové velikosti. Rozloņení hmoty má rovněņ typické bimodální rozloņení 

s prvním vrcholem v 0.2 µm a druhým kolem 1 µm (Bond et al., 2013; Sahan et al., 2008).  

Rovněņ barva směsi sazí obsahujících uhlíkaté částice je velmi dobrým indikátorem 

spalovacích procesů. Poněvadņ velmi tmavá barva sazí indikuje přítomnost nízkého poměru 

OC:BC a odkazuje spíńe na původ ze spalování fosilních paliv. Posune-li se barva směsi se 

sazemi k ņlutému aņ hnědému zbarvení, začíná v této směsi dominovat frakce OC. Ve směsi 

sazí hnědé barvy dominuje forma OC známá jako BrC, kdy BrC je forma uhlíku, která je 

schopna absorbovat část viditelného světla, ale při zachycení zbývající části solární energie 

je mnohem méně účinná neņ BC (Alexander et al., 2008; Chakrabarty et al., 2010). Jako BrC 

se označuje organická hmota v atmosférickém aerosolu schopná absorbovat světlo, která 

pochází např. z půdních huminových kyselin, dehtovitých látek ze spalování, bioaerosolů, 

z aerosolů ze spalování biomasy (Saleh et al, 2013; Andreae a Gelencsér, 2006). Přítomnost 

významných koncentrací BrC v PM můņe mít podstatný vliv na chybné stanovení 

koncentrací OC a EC (Chen et al., 2015). Při ņlutém zbarvení směsi sazí není významná ani 

forma BC ani BrC, ale spíńe forma tzv. „yellow― carbon neboli ņlutého uhlíku. Reprezentující 

opětovně určitou formu OC schopného absorbovat viditelné záření, ale v mnohem menńí 

míře ve srovnání s BC a BrC. (Gelencsér, 2004; Andreae a Gelencsér, 2006). 

Vztahy mezi OC a EC resp. BC mohou být pouņity k identifikaci původu uhlíkatých částic 

(Cao et al., 2007). Pokud je mezi OC a EC nalezená silná korelační závislost v blízkosti 

hodnoty r= 1, odkazuje to na skutečnost, ņe OC a EC vznikly ze stejného primárního zdroje, 

rovněņ tak pokud je poměr mezi OC/EC menńí neņ jedna (Wang et al., 2015; Duan et al. 

2005). Otevřené spalování biomasy je neefektivní spalovací proces, takņe kouř ze spalování 

má vysokou hodnotu poměru OC/BC. Přestoņe OC částice jsou spojovány předevńím 

s rozptylem slunečního světla, mohou také částečně absorbovat světlo určité vlnové délky, 

zejména pokud má kouř hnědé zabarvení. Částice emitované z otevřeného spalování 

biomasy mají nízký podíl BC a proto mají i niņńí radiační účinek. (Ni et al., 2014).   

Otevřené spalování biomasy zahrnuje poņáry plodin pěstovaných na zemědělské půdě, 

pastvin, lesů, odpadní biomasy, savan, stepí apod. (Naik et al., 2007; Koelmans et al., 2006; 
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Bice et al., 2009). Částice sazí pocházející z otevřeného spalování biomasy mají mnohem 

větńí poměr OC/BC neņ saze ze spalování fosilních paliv, a o něco niņńí pak oproti zlomku 

částic ze spalování biopaliv (Bachmann, 2009). Z výsledků testů provedených při otevřeném 

spalování biomasy se ukázalo, ņe uhlíkaté sloučeniny představuji 50 % a více z PM2.5, 

a větńina těchto uhlíkatých sloučenin je tvořena OC a BC představuje pouze malou část 

10 % a méně (Hays et al., 2005; Dhammapala et al., 2007; Favez et al., 2009) 

Favez et al. (2009) zjistili, ņe absorpce světla aerosolů ze spalování biomasy v zemědělství 

má vysokou absorpční účinnost při krátké vlnové délce, a účinnost klesá s rostoucí vlnovou 

délkou. To ukazuje na skutečnost, ņe BC přestavuje malé procento z celkových částic 

pocházejících z otevřeného spalování biomasy ve srovnání s OC (Yang et al., 2009).  

Metoda EC jako stopovací látky je ńiroce pouņívaná pro odhad koncentrace SOC 

(sekundární organický uhlík), jelikoņ vzorky které mají nejniņńí poměr OC/EC obsahují téměř 

výhradně pouze POC (primární organický uhlík). Na základě těchto skutečností pak lze 

odhadnout koncentraci SOC z následujícího vzorce:  

POC = EC × (OC / EC)min   (2) 

SOC = OC – POC    (3) 

kde (OC/EC)min je hodnota nejniņńího poměru OC/EC (Castro et al., 1999; Yang et al., 2005; 

Aymoz et al, 2007). Tvorba velkého mnoņství SOC souvisí s různými zdroji emisí jak 

antropogenního, tak biogenního původu, jako je spalování biomasy, spalování fosilních paliv, 

exhalace dieselových a benzínových motorů, sluneční záření, fotochemický smog aj. 

(Hoffmann a Warnke, 2007; Duarte et al., 2008; Ancelet et al., 2011). Také je důleņité si 

uvědomit skutečnost, ņe při spalování dřeva a uhlí vzniká mnohem větńí mnoņství 

semivolatilních organických látek přispívajících k tvorbě SOC, neņ které vznikají při spalování 

motorové nafty s nízkým obsahem síry (Naeher et al., 2007; Bølling et al., 2009). Přičemņ 

pro tvorbu SOC je příznivý předevńím inverzní charakter počasí, jelikoņ v těchto podmínkách 

je v ovzduńí přítomno velké mnoņství plynných prekurzorů pro vznik SOC a také nízká 

teplota není vhodná pro konverzi plynných látek v částice nebo naopak vysoká teplota 

ovzduńí v létě, kdy vlivem fotochemických reakcí rovněņ vzniká větńí mnoņství SOC 

(Wang et al., 2015; Sheehan a Bowman, 2001).  

Jestliņe je poměr OC/EC vyńńí neņ 1, pak výsledky naznačují, ņe větńina OC v PM2.5 a PM10 

je sekundárního původu. Ve skutečnosti, se poměr OC/EC obvykle pouņívá jako nepřímá 

metoda pro rozlińení POC od SOC v PM vzorcích (Hoffmann a Warnke, 2007).  

Bylo zjińtěno, ņe pro primární emise OC a EC, lze nalézt určité charakteristické poměry, 

s vyńńími hodnotami ze spalování biomasy a niņńími hodnotami poměru OC/EC ze spalování 

fosilních paliv (Cao et al, 2006; Malm et al, 2004; Zhang et al., 2007). Obdobně poměry 

ECchar/ECsoot vykazují odlińné hodnoty z primárních emisí (Chow et al, 200; Cao et al, 2006; 

Han et al., 2008). Poměr OC/EC ve volném ovzduńí je obecně ovlivněn třemi faktory 
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(I) primárním zdrojem emisí, (II) odlińným způsobem odstranění OC a EC pomocí depozice 

a (III) tvorbou sekundárního organického aerosolu (SOA) (Cao et al., 2005). Poměr 

ECchar/ECsoot je ovlivněn převáņně spalovacím procesem a v ņivotním prostředí zůstává 

stabilní, a proto na něj nemá vliv třetí výńe zmiňovaný faktor tedy tvorba SOA. Vzhledem 

k tomu, ņe SOA představuje významnou část uhlíkatých materiálů v prachových částicích 

a nelze jednoznačně získat přesné procentuální zastoupení, můņe tak při interpretaci OC/EC 

poměrů dojít ke zkreslení. Zatímco u poměru ECchar/ECsoot tento problém neexistuje, a proto 

je pro identifikaci zdrojů emisí vhodnějńí (Han et al., 2010). 

Poměry primárních emisí OC/EC a ECchar/ECsoot ze spalování biomasy, spalování uhlí, 

z výfukových plynů motorových vozidel a vaření jsou uvedeny na obrázku 5. Emise 

z motorových vozidel vykazují nejniņńí hodnotu poměrů mezi OC/EC a ECchar/ECsoot, obecně 

niņńí neņ 1.0. Spalování uhlí a biomasy vykazuje vyńńí hodnoty poměrů OC/EC 

i ECchar/ECsoot s docela rozličnými hodnotami, které jsou závislé na druhu paliva, reņimu 

spalování daného paliva, teplotě, obsahu vlhkosti atd. Z toho vyplývá, ņe tyto poměry jsou 

závislé na různých faktorech. Například spalování trávy můņe mít za následek niņńí poměr 

ECchar/ECsoot, zatímco spalování dřeva vykazuje vyńńí poměr ECchar/ECsoot. Obecně platí, ņe 

doutnající spalování biomasy při nízkých teplotách má za následek vysokou hodnotu poměru 

ECchar/ECsoot (Han et al., 2010). Chow et al., (2004) zjistili, ņe poměry ECchar/ECsoot činily 22.6 

pro spalování biomasy, 1.31 pro spalování uhlí a 0.60 pro emise z výfukových plynů 

motorových vozidel. (Chow et al., 2004).  

 

Obrázek 5 Poměry OC/EC a ECchar/ECsoot z různých primárních zdrojů emisí, podmínky spalování 
a stanovení koncentrací uhlíkatých materiálů jsou uvedeny v zdrojových informacích uveřejněných 

v Han et al. (2010). 
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Směs sloņení sazí se lińí v závislosti na původu vzniku, kromě OC a EC zahrnují také 

anorganické sloučeniny, jako jsou kovy a sírany. Existuje tak celá ńkála nejrůznějńích 

poměrů OC, BC. Z globálního hlediska lze pro zdroje emisí z výfukových plynů vznětových 

motorů pouņít průměrný poměr mezi OC/BC, jeņ činí cca 1:1. Pro spalování biopaliv, je tento 

poměr OC/BC přibliņně 4:1, dále pak pro energetiku 7:1, pro průmyslové zdroje cca 2:1, pro 

domácí spalování v lokálních topenińtích 4:1, pro spalování odpadů 1:1, a nakonec pro 

spalování biomasy pak okolo 9:1 v závislosti na pouņitém druhu, nicméně pro biomasu jsou 

obecně typické velmi vysoké hodnoty poměru OC:BC (Lamarque et al., 2010). Dále lze 

například uvést, ņe poměr OC/EC roven 0.71 odkazuje na původ emisí z dopravních zdrojů, 

0.80 na emise z těņkých nákladních vozidel se vznětovými motory, 2.2 na emise z lehkých 

vozidel s benzínovým motorem (Saarikoski et al., 2008). Pro spalování biomasy je typický 

poměr OC/EC s hodnotou 7.7 (Zhang et al, 2007; Feng et al, 2009), a dále pak poměr 

OC/EC vyńńí neņ 12 je přikládán dálkovému transportu (Saarikoski et al, 2008). 

Poměr OC/BC lze pouņít i k charakterizaci čistých klimatických dopadů různých zdrojů 

znečińťování. Při interpretaci tohoto poměru se vychází z předpokladu, ņe veńkerý OC 

rozptyluje záření a přispívá k tzv. efektu ochlazení, i kdyņ ve skutečnosti je tvořen některými 

komponenty (zejména BrC), jeņ světlo absorbují, a můņe tak přispívat k oteplování. U zdrojů, 

jejichņ směsi emisí jsou bohatńí na obsah BC vzhledem k mnoņství emitovaného OC (tzn. 

s niņńí hodnotou poměru OC:BC), je pravděpodobnějńí, ņe přispějí k oteplování klimatu 

(U.S. EPA, 2012).  

Poměr mezi OC a EC nelze povaņovat za charakteristické „markery―, ale lze je úspěńně 

aplikovat pro identifikaci zdroje spalovaného materiálu. Z literárního ńetření bylo zjińtěno, 

ņe poměr mezi OC/EC pro emise ze spalování travin se pohybuje v rozmezí od 19 do 44, 

s průměrnou hodnotou 31 (Oros et al., 2006). Pro volné ovzduńí ve venkovském prostředí se 

hodnoty poměru OC/EC pohybují od 4.1 (Sauvie ), 6.5 (Carus) aņ po 12.4 (Crater Lake), 

a pro městské oblasti byly typické hodnoty poměru OC/EC= 1.6 (Los Angeles), OC/EC=1.6, 

1.4 (New York), 1.5 (Čína) (Didyk et al., 2000). Je evidentní, ņe v městském ovzduńí se 

v poměru OC/EC odráņí vliv emisí vznikajících při spalování nafty a benzínu, naproti tomu 

ve venkovských oblastech je typický vliv splavování biomasy a příspěvek z biogenní hmoty. 

Poměry OC/EC nejsou vhodné pro rozlińení jednotlivých druhů biomasy, poněvadņ hodnoty 

poměru OC/EC pro spalování jehličnatých stromů (OC/EC=3-78, průměr 35), opadavých 

listnatých stromů (OC/EC=9-43, průměr 23.6) a travin jsou velmi podobné, proto se tento 

poměr z hlediska biomasy hodí pouze pro posouzení celkového příspěvku ze spalování 

biomasy (Oros et al., 2001). 
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2.5 Koncentrace BC, OC a EC v různých oblastech světa  

Studie Cavali et al., 2016 uvádí, ņe uhlíkaté částice představují významnou sloņku PM10  

(15 - 43 %) a jeńtě výraznějńí je zastoupení u PM2.5 (21 aņ 56 %) (Cavali et al., 2016) 

V aerosolových částicích měřených v Evropě, koncentrace BC představují pouze malý 

zlomek z celkového mnoņství uhlíkatých materiálů, uvádí se, ņe BC v průměru tvoří méně 

neņ 10 % celkové hmotnostní koncentrace PM2.5 a PM10 (Zanatta et al., 2016) 

Na následujícím obrázku 6 je uvedena časová řada vývoje emisí BC z osmi evropských 

států. Mezi nejvýznamnějńí zdroje emisí patří silniční doprava (vozidla s dieselovými motory), 

lokální vytápění domácností a průmysl. Nicméně sektorového členění emisí se výrazně lińí 

stát od států. Jednotlivé kategorie v těchto vybraných zemích jsou uvedeny na obrázku 7.  

 

 

Obrázek 6 Emisní charakteristika BC uvedeno v kilotunách ve vybraných zemích EU 
(Hjellbrekke, 2015) 

 

 

Obrázek 7 Sektorového členění emisí vybraných zemí EU v roce 2013 (Hjellbrekke, 2015) 
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V tabulce 1 jsou uvedeny koncentrace BC z různých oblastí světa, převáņně pak z Evropy 

v různých časových obdobích. Tyto hodnoty pak byly vyuņité pro porovnání koncentrací BC 

naměřených v Ostravě-Zábřehu.  

 

Tabulka 1 Koncentrace BC z různých oblastí světa  

Lokalita, stát, typ lokality Doba odběru  BC [μg/m
3
 ] Reference 

Vídeň, Rakousko červen - červenec 2002 2.5 
a
 Hitzenberger et al., 2006 

San Pietro, Itálie 
červenec 2002 - červenec 

2003 
1.44 

a
 Yttri et al., 2007, 

Gent, Belgie 
 

1.8 
a
 

 
Berlin, Německo- urbanizovaná 

červen 2003 - červen 2004 
1.1 

Wolf-Benning et al., 2012 
Berlin, Německo -dopravní 1.9 

Xi'an, Čína září 2003 - srpen 2005 14.7 
a
 Cao et al., 2009 

Pune, Indie 2005 4.1 
a
 Safai et al., 2007 

Birmingham, Velká Británie - 
urbanizovaná 

květen 2004 - květen 2005 1.7 
a
 

Harrison a Yin, 2008 Bristol, Velká Británie- dopravní květen 2005 - listopad 2005 3.8 
a
 

Churchill, Velká Británie - venkovská listopad 2005 - květen 2006 1.0 
a
 

Karachi, Pakistan duben 2006 - duben 2007 2.5 
b
 - 12.5 

c
 Dutkiewicz et al., 2009 

Debrecen, Maďarsko 2007 - 2009 
2.26 

b
 - 

3.09 
c
 

Kertész et al., 2010 

Peril, Litva 2008 - 2009 0.60 
a
 Byčenkienė et al., 2011 

Paříž, Francie červenec 2009 0.70 - 1.4 
a
 Freutel et al., 2013 

Barcelona, Španělsko 

2009 

1.7 
d
 

Reche et al., 2011 

Lugano, Švýcarsko 1.8 
d
 

North Kensington, Velká Británie 1.9 
d
 

Bern, Švýcarsko - dopravní 3.5 
d
 

Londýn, Velká Británie - dopravní 7.8 
d
 

Port Koper, Slovinsko říjen 2009 - říjen 2010 0.68 -1.60 
a
 Ţibert a Praţnikar, 2012 

Zabrze, Polsko 2009 - 2011 4.4 
d
 -5.2 

d
 

Klejnowski a Błaszczyk, 
2012 

Katowice, Polsko 

2010 

4.47 
b
 -

13.97 
c
 

Rogula-Kozłowska et al., 
2014a 

Gdańsk, Polsko 
1.23 

b
 -

4.43 
c
 

Diabla Góra, Polsko  
0.99 

b
 -

3.32 
c
 

Racibórz, Polsko - regionální listopad - červen 2011 
0.99 

b
 -

4.56 
c
 

Rogula-Kozłowska et al., 
2014b 

Varšava, Polsko - urbanizovaná červenec - srpen 2012 1.87 
a
 

Maciejewska et al., 2015. 

Varšava, Polsko - příměstská srpen 2012 1.48 
a
 

Varšava, Polsko - příměstská září 12 1.77 
a
 

Varšava, Polsko - příměstská říjen - listopad 2012 2.71 
a
 

Racibórz, Polsko - regionální leden 2013 - červen 2013 3.36 
a
 

Racibórz, Polsko- regionální leden 2014 - červen 2014 2.31 
a
 

a průměrná hodnota pro celé období, b netopná sezóna, c topná sezóna, d roční průměr 
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Na následujících obrázcích 8 až 15 je znázorněno průměrné roční rozloņení distribucí 

koncentrací OC a EC v roce 2013 a 2014 pro vybrané Evropské státy.  

 

 

Obrázek 8 Situační znázornění distribuce OC 
v PM10 [µg/m

3
] v roce 2013 v Evropě 

(Hjellbrekke, 2015) 

 

Obrázek 9 Situační znázornění distribuce EC 
v PM10 [µg/m

3
] v roce 2013 v Evropě 

(Hjellbrekke, 2015) 

 

 

 
 

Obrázek 10 Situační znázornění distribuce OC 
v PM2.5 [µg/m

3
] v roce 2013 v Evropě 

(Hjellbrekke, 2015) 

 

  
 

Obrázek 11 Situační znázornění distribuce EC 
v PM2.5 [µg/m

3
] v roce 2013 v Evropě 

(Hjellbrekke, 2015) 
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Obrázek 12 Situační znázornění distribuce 
OC v PM10 [µg/m

3
] v roce 2014 v Evropě 

(Hjellbrekke, 2016) 

 

 

Obrázek 13 Situační znázornění distribuce 
EC v PM10 [µg/m

3
] v roce 2014 v Evropě 

(Hjellbrekke, 2016) 

 

.  

Obrázek 14 Situační znázornění distribuce 
OC v PM2.5 [µg/m

3
] v roce 2014 v Evropě 

(Hjellbrekke, 2016) 

 

 

Obrázek 15 Situační znázornění distribuce 
EC v PM2.5 [µg/m

3
] v roce 2014 v Evropě 

(Hjellbrekke, 2016) 
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Tabulky 2 aņ 5 udávají koncentrace OC a EC v PM2.5 popřípadě v PM10 v různých oblastech 

Evropy. 

 

Tabulka 2 Průměrné roční koncentrace OC a EC v PM2.5 pro vybrané oblasti Evropy v letech 2013 
a 2014. (Hjellbrekke, 2015 a 2016) 

PM2.5 

Stát Oblast 
2013 2013 2014 2014 

OC EC OC EC 
[µg/m

3
] 

Švýcarsko Payerne 2.41 0.41 1.86 0.48 

Švýcarsko Rigi 1.36 0.21 1.05 0.26 

Kypr Ayia Marina 1.88 0.24 1.03 0.23 

Česká rep. Košetice 3.74 0.48 2.73 0.45 

Německo Waldhof 2.39 0.25 2.5 0.22 

Německo Schauinsland 1.25 0.09 1.14 0.09 

Německo Neuglobsow 2.25 0.26 2.92 0.37 

Německo Schmücke 1.71 0.18 1.34 0.15 

Německo Melpitz - - 3.68 1.13 

Francie Peyrusse Vieille - - 1.55 0.15 

Francie Saint-Nazaire-le-Desert - - 2.06 0.2 

Francie Guipry - - 1.8 0.38 

Francie Verneuil - - 1.83 0.2 

Španělsko San Pablo de los Montes 1.79 0.09 1.78 0.09 

Španělsko Campisábalos 1.79 0.06 1.66 0.06 

Španělsko Montseny 1.35 0.2 1.28 0.14 

Francie Puy de Dôme 1.95 0.05 1.95 0.22 

Itálie Ispra 6.35 1.35 4.28 0.99 

Nizozemí Cabauw Wielsekade 2.57 0.36 2.4 0.34 

Norsko Birkenes  0.57 0.08 0.65 0.08 

Norsko Kårvatn 0.53 0.06 0.66 0.06 

Norsko Hurdal 0.76 0.14 0.82 0.11 

Polsko Diabla Gora 3.04 0.51 3.02 0.49 

Slovinsko Iskrba 3.26 0.27 2.88 0.24 

 

Průměr denních a týdenních koncentrací OC a EC stanovených od 1.1. 2013 resp. 2014 do 31.12. 2013 resp. 2014. 

 

Tabulka 3 Průměrné roční koncentrace OC a EC v PM10 pro vybrané oblasti Evropy v letech 2013 
a 2014. (Hjellbrekke, 2015 a 2016) 

PM10 

Stát Oblast 

2013 2013 2014 2014 

OC EC 
  

[µg/m
3
] 

Německo Melpitz 3.65 0.45 4.43 1.38 

Španělsko Montseny 1.59 0.22 1.72 0.17 

Řecko Finokalia 1.79 0.34 
  

Norsko Birkenes  0.76 0.09 0.91 0.09 

Norsko Kårvatn 0.75 0.06 0.94 0.05 

Norsko Hurdal 1.05 0.14 1.3 0.11 

Švédsko Vavihill 1.15 0.2 1.66 0.26 

Švédsko Aspvreten 1.53 0.16 1.73 0.2 
Průměr denních a týdenních koncentrací OC a EC stanovených od 1.1. 2013 resp. 2014 do 31.12. 2013 resp. 2014. 
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Tabulka 4 Koncentrace PM10, OC a EC během zimní a letní sezóny na vybraných lokalitách EU 

Stát Lokalita Období 
PM 10 EC OC 

Literatura 
[µg/m

3
] 

Záhřeb (Chorvatsko) Urbanizovaná 
Zima

a
 43.6 1.6 12 

Godec, et 

al. 2016 
Léto

b
 19.4 0.6 5 

Delnice (Chorvatsko) Průmyslová 
Zima

a
 47 2.2 18.9 

Léto
b
 19.3 0.5 5.8 

Soluň (Řecko) Urbanizovaná 
Zima

c
 36 1 9.8 

Manoli et 

al., 2015 
Léto

d
 29 0.8 4.3 

Soluň (Řecko) Dopravní  
Zima

c
 52 5.4 15 

Léto
d
 51 7.6 9.2 

a období od 15.1.-16.3 2010, b období od 24.6-22.8. 2010, c únor-březen 2012, d červenec-září 2011. 

 
Tabulka 5 Průměrné koncentrace OC a EC v PM2.5 v topné a netopné sezóně v různých oblastech 

Evropy (Błaszczak, et al., 2016) 

Stát Lokalita  Období 

Topná Netopná 

PM2.5 OC EC PM2.5 OC EC 

[µg/m
3
] 

Polsko Zloty Potok  2013 33.25 12.54 2.16 16.29 4.49 0.79 

Polsko Racibórz  2011,2012 55.36 22.54 3.59 14.76 4.7 0.8 

Polsko Puszcza Borecka  2011 16.49 4.41 0.84 9.79 2.62 0.36 

Polsko Zielonka  2011 20.49 5.59 1.25 11.97 3.02 0.53 

Německo Waldhof  2012 14.13 2.59 0.41 8.79 2.24 0.2 

Německo Melpitz  2012 21.06 2.52 0.71 15.24 1.42 0.28 

Německo Neuglobsow  2012 13.14 3.02 0.45 7.47 2.05 0.2 

Německo Schauinsland  2012 6.58 1.28 0.16 6.22 1.66 0.12 

Nizozemí  Cabauw-Zijdeweg  2011 18.56 2.83 0.72 11.97 1.75 0.39 

Itálie Ispra  2010 26.56 9.03 1.91 9.02 2.71 0.65 

Estonsko  Montseny  2007 10.82 1.64 0.18 13.41 1.82 0.17 

  Topná sezóna: Srpen-září, Netopná sezóna: leden-březen a říjen-prosinec 

 
Koncentrace PM2.5 a uhlíkatých materiálů v Polsku vykazují jasný sezónní průběh, s maximy 

v topném období, způsobené změnami v profilu zdrojů emisí a nepříznivými 

meteorologickými podmínkami. Bez ohledu na roční období, PM2.5 měřené v polských 

lokalitách vykazovaly dominantní zastoupení uhlíkatých materiálů, zejména organického 

uhlíku, jehoņ koncentrace byly alespoň dvakrát vyńńí neņ hodnoty pozorované u jiných 

pozaďových lokalit v Evropě, obdobné vysoké koncentrace OC byly zjińtěny v této práci pro 

různé lokality MSK. (Błaszczak, et al., 2016). 
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3 METODIKA ŘEŠENÍ PRÁCE 

1. Pro dosaņení stanoveného cíle bylo v první řadě uskutečněno studium odborné 

zahraniční literatury zabývající se problematikou uhlíkatých částic, metodami jejich 

stanovení apod.  

2. Pro posouzení vlivu denních a sezónních koncentrací BC v ovzduńí MSK byl vyuņit 

přenosný Aethalometr model AE42 firmy Magee Scientific se zdrojem se sedmi vlnovými 

délkami (370, 470, 520, 590, 660, 880 a 950 nm).  

o Pro posouzení vlivu částic BC v imisích bylo vyuņito měření koncentrace BC na 

území města Ostravy. Konkrétně z městské části Ostrava-Zábřeh, kde probíhá 

kontinuální měření BC (vņdy mezi 20 - 21 hod) pomocí Aethalometru jiņ 

od 9.1. 2012 aņ do současnosti. Navíc od srpna 2014 jsou koncentrace BC na této 

lokalitě sledovány také během ranních hodin mezi 7 aņ 8 hod. Koncentrace BC 

naměřené v Ostravě-Zábřehu byly následně srovnány s výsledky měření 

koncentrací BC z vybraných lokalit MSK. 

3. Odběr emisí pro stanovení OC a EC z průmyslových a energetických zdrojů v MSK byl 

proveden firmou Technické sluņby ochrany ovzduńí Ostrava s.r.o. (TESO Ostrava). 

Bohuņel odběr byl proveden na filtry se skleněnými vlákny, které nejsou vhodné pro TOA. 

Jelikoņ neodolávají vysokým teplotám (aņ 850 °C) typickým v druhé fázi TOA. Z těchto 

důvodu byla provedena v laboratořích VŃB-TUO teplotní zkouńka pro pouņité filtry a bylo 

zjińtěno, ņe filtry odolávají teplotám do 600 °C, coņ je dostačující hodnota pro přesné 

stanovení OC. Stanovení OC/EC tak provedeno na modifikované verzi teplotního 

programu EUSAAR 2.  

4. Analýza organických látek obsaņených v prańném aerosolu, za účelem rozlińení mezi 

antropogenními a přírodními zdroji přispívajícími ke znečińtění atmosféry byla provedena 

ve třech kampaních (během letní sezóny, přechodné a zimní) roku 2014 na 10 lokalitách 

v MSK. Soubor vybraných lokalit byl na základě výsledků analýz rozdělen podle vlivu 

převaņujícího zdroje znečińtění na: oblasti významně ovlivněné průmyslovými zdroji 

(Ostrava-Radvanice, Ostrava-Mariánské Hory, Třinec), lokality se zvýńeným výskytem 

dopravních zdrojů (Frýdek-Místek, Ostrava-Poruba), typické urbanizované oblasti bez 

přímého vlivu průmyslu (Karviná, Havířov-Ńumbark) lokality vyznačující se vysokou 

hustotou lokálních topenińť (Hradec nad Moravicí; Třinec-Oldřichovice) a lokality 

pozaďové (Ostravice), viz obrázek 16. 

o Za tímto účelem byl na těchto lokalitách zjińťován podíl zdrojů znečińtění 

organickým uhlíkem (OC) v PM1, z důvodu očekávaného nejvyńńího obsahu OC. 

Odběr vzorků PM1 na filtry se skleněnými vlákny v rámci vńech vzorkovacích 

kampaní probíhal na kaņdé lokalitě po dobu 24 hod nízko-objemovým 
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vzorkovačem částic zajińtěný Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě (ZUOVA). 

Byl pouņit nevhodný filtrační materiál (filtry se skleněnými vlákny, které odolávají 

teplotám do 600 °C). Z těchto důvodu byla pro stanovení OC/EC pouņita 

modifikovaná verze teplotního protokolu EUSAAR 2. V dalńí fázi odběrů vzorků 

v Olomouci jiņ byl pouņit vhodný filtrační materiál (filtry s křemennými vlákny, 

odolávající teplotám aņ do 1200 °C), který zajistí správnost stanovení OC a EC. 

 

 

Obrázek 16 Vybrané lokality pro měření koncentrací OC v MSK. 

 

5. Stanovení OC a EC bylo provedeno autorem v laboratořích ENET na analyzátoru OC/EC 

firmy Sunset Laboratory. V současnosti legislativa Česká ani Evropská nemá zavedený 

standardní postup pro stanovení OC a EC. Avńak EU je doporučováno pouņití termo-

optické metody (TOA) s úpravou termo-optické transmitance (TOT) a teplotním 

programem EUSAAR 2, který by se mohl v budoucnu stát standardem pro měření 

koncentrací EC a OC na území Evropy. Z těchto důvodu bylo stanovení OC a EC 

provedeno tímto doporučovaným postupem.  

6. Pro posouzení vlivů lokálních topenińť na celkové znečińtění ovzduńí bylo realizováno 

měření koncentrací OC a EC na nedopalech a sazích vybraných materiálů, které se 

běņně pouņívají k vytápění v domácnostech. Pro stanovení OC a EC bylo vyuņito 

teplotního programu IMPROVE s termo-optickou odrazivosti (TOR) z důvodu posouzení 

příspěvku ECchar a ECsoot a pro porovnání výsledků byla pouņita termogravimetrická 
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metoda s diferenční skenovací kalorimetrii (TGA/DSC) na přístroji TG/ DSC2 Mettler 

Toledo. 

7. V práci byly uvedeny výpočty poměrů pro OC a EC z imisí v Olomouci, které byly rovněņ 

doplněny vhodnými doprovodnými poměry pro identifikaci potenciálních zdrojů znečińtění 

na dané lokalitě.  

8. Získané informace o charakteru emisí a imisí byly vhodným způsobem zpracovány, bylo 

u nich provedeno statistické zhodnocení dat, vyhodnocení a srovnání. Zpracované 

výsledky uvedené v práci byly pouņity ve vědeckých publikacích, na kterých byl autor 

práce spoluautorem a v práci z nich autor vychází. Snahou této práce bylo provést 

účinnou, věrohodnou a správnou identifikaci potenciálních zdrojů znečińtění pomocí 

různých uhlíkatých forem v emisích a imisích. Tyto získané informace byly vhodně 

doplněny o dalńí informace, jako je přítomnost a obsah vybraných organických látek, 

draslíků aj. v PM10. A tyto výsledky byly následně pouņity pro verifikaci nových odběrných 

a analytických metod.  



29 
 

4 METODY ODBĚRU VZORKŮ V EMISÍCH A IMISÍCH 

V současnosti existuje celá řada přístrojů a metod, které slouņí pro odběr prachových částic 

z emisních zdrojů a volného ovzduńí. Rovněņ principy odběrů prachových částic jsou 

diametrálně rozlińné. Proto jsou uvedeny a popsány pouze metody odběru PM z emisí 

a imisí, které byly pouņity v této práci. Podrobnějńí informace o metodách pro stanovení 

koncentrací PM lze nalézt v autorově bakalářské práci, viz kapitola „Metody měření 

prachových částic― (Kucbel, 2011) a o metodách pro stanovení uhlíkatých materiálů pak 

v autorově diplomové práci, viz kapitola „Metody stanovení uhlíkatých částic― (Kucbel, 2013). 

Pro stanovení hmotnostní koncentrace prachových částic z emisí i imisí byla pouņita 

gravimetrická metoda za pouņití ultra-mikrovah XP6U/M (Mettler Toledo) s váņivosti 6100 mg 

a odečitatelnosti 0.1 µg. Veńkeré filtry s křemennými vlákny byly před samotnou analýzou 

vyņíhány při teplotě 550 °C a následně uloņeny v exsikátoru s konstantní teplotou a vlhkostí. 

Skleněné filtry v případě emisního měření a imisního měření v MSK byly vyņíhány při teplotě 

380 °C (bylo provedeno firmou TESO a ZUOVA).  

Samotné filtry byly váņený vņdy před i po odběru dvakrát s 24 hod intervalem odstupu za 

konstantních podmínek (teplota 20 ± 1 °C, relativní vlhkost 50 ± 3 %).  

4.1 Emise prachových částic 

Nejkritičtějńím bodem celého postupu stanovení PM z emisí je samotný odběr vzorku, 

kterému je potřeba věnovat značnou pozornost. Částice jsou zachycovány z proudu vzduchu 

nasávaného čerpadlem s různým průtokem (specifickým pro jednotlivé metody), na vhodný 

filtrační materiál (pro stanovení OC, EC jsou nejvhodnějńí filtry s křemennými vlákny) 

(U.S. EPA, 2012; Ni et al., 2014; Cao et al., 2006). Metody pro odběr vzorků pevných částic 

z emisních zdrojů se značně lińí. Nejčastěji se vńak pro odběr PM vyuņívá metod US EPA, 

a to konkrétně metody 5 a 17, které představuji nejrozńířenějńí přístupy a rovněņ byly 

v mnoha případech implementovány do národních směrnic jednotlivých státu nejen v EU 

(England et al., 2000; Ni et al., 2014; Wierzbicka et al., 2005). Důleņitou charakteristikou 

odběru vzorků tuhých znečińťujících látek (TZL) je zachování izokinetiky tzn., ņe rychlost 

odběru vzorku musí být stejná, jako rychlost v potrubí (s rozdílem max. 10 %). Odběr vzorku 

je realizován v několika bodech měřicího průřezu (ČSN EN 13284-1, 2002).  

Odběr emisí částic PM2.5, PM10 a >PM10 byl proveden na vybraných emisních zdrojích 

(Třinecké ņelezárny – Moravia Steel, Arcelor Mittal Ostrava, a.s.), koksovny (OKK Koksovny, 

a.s.), strojírenský průmysl (Vítkovice Machinery Group) a energetika (Veolia Energie ČR, a.s. 

Elektrárna Dětmarovice, ČEZ) v Ostravsko-karvinské aglomeraci, která patří mezi oblasti 

z nejznečińtěnějńím ovzduńím nejen v rámci ČR, ale i Evropy. Zařazení mezi oblasti se 

zhorńenou kvalitou ovzduńí je způsobeno zejména nadlimitními koncentracemi 
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suspendovaných částic PM10. Tato skutečnost je dána do značné míry vysokou koncentraci 

velkých průmyslových zdrojů. V kraji je rozvinutý metalurgický průmysl. K imisnímu zatíņení 

přispívá dále kromě dopravy a lokálních zdrojů rovněņ regionální přenos ze silně 

industrializované oblasti Hornoslezské pánve v Polsku 

Odběr částic PM2.5, PM10 a >PM10 v odpadních plynech z vybraných emisních zdrojů byl 

proveden gravimetrickou metodou ISO 9096/EPA/ ČSN EN 13284-1 firmou TESO Ostrava 

prostřednictvím izokinetické gravimetrické soupravy TESO GTE, s řídicím a vyhodnocovacím 

systémem IZOMAT. 

Tato aparatura byla sloņená z vytápěné sondy se zachycovačem, chladičem a zdrojem sání, 

viz Obrázek 17. Uvedenou aparaturu je moņné pouņít pro vzorkování znečińtěné vzduńiny 

v ńiroké ńkále koncentrací tuhých znečińťujících látek dle norem ČSN ISO 9096- Stanovení 

hmotnostní koncentrace a hmotnostního toku tuhých částic v potrubí - Manuální 

gravimetrická metoda a ČSN EN 13284-1 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení nízkých 

hodnot hmotnostní koncentrace prachu - Manuální gravimetrická metoda. Z dílčího proudu 

plynu jsou pomocí rovinného externího filtru s filtračním materiálem vyrobeným ze skelných 

vláken ze 100% borosilikátového skla odlučovány tuhé částice, s moņností instalace 

patronového interního nebo cyklonového externího předodlučovače. Aparatura 

s kombinovanou odběrovou sondou vybavená měřicím modulem pro snímání, teplot, tlaků 

a tlakových diferencí na rychlostní sondě a měřicí dýze s elektickým výstupem, je neprodleně 

připravena na automatické řízení izokinetiky odběru a vyhodnocení odběru pomocí řídící 

jednotky IZOMAT (Teso, 2005).  

 

Obrázek 17 Schéma odběrné aparatury pro odběr TZL - TESO GTE (TESO, 2005) 
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4.2 Imise  

Odběr prachových částic z volného ovzduńí pro následnou analýzu OC a EC je nejčastěji 

realizován na high volume (HV) (vysoko-objemovém) vzorkovacím zařízení (Duarte et al., 

2008; Pio et al., 2001; Zhang et al., 2008; Jiang et al., 2011), případně na low-volume (LV) 

(nízko-objemový) vzorkovač (Terzi et al., 2010; Salameh et al., 2015). Oba výńe zmíněné 

vzorkovače byly vyuņity v této práci. Dalńím příkladem můņe být např. TEOM (oscilační 

mikrováhy - tapered element oscillating microbalance) (Jeong et al., 2004; Zhang et al., 

2008) 

Do nízko-objemového vzorkovače (low volume Partisol® sampler) je okolní vzduch nasáván 

s nízkým průtokem (16.7 dm3/min). Systém je napojen na snímači, měřící teplotu vzduchu 

a tlak okolního prostředí, poněvadņ tyto dvě veličiny mají vliv na průtok, a proto je průtok ve 

vzorkovači stálý. Vzduch obsahující prachové částice proudí přes filtr s křemennými, popř. 

skleněnými vláky (či jiný filtrační materiál), na kterých se částice zachycují. Pro odběr 

poņadované zrnitostní třídy, musí být vņdy pouņitá vhodná třídící hlavice. Koncentrace 

poņadované zrnitostní třídy PM je stanovena gravimetrickou metodou, zaloņenou na odečtu 

hmotnosti filtru před a po odběru částic (Rupprecht et al., 1999) princip HV- vzorkovačů je 

obdobný jako u LV, pouze okolní vzduch je nasáván s vysokým objemem 1.13 ÷ 1.70 m3/min 

(Winberry et al., 1999). 

Veńkerý odběr imisí pro částice PM1 a PM10 za účelem stanovení koncentrací OC a EC 

a jejich následný výzkum, byl zajińtěn ZUOVA.  

4.3 Nedopaly a saze paliv  

Saze byly vystaveny vysokým teplotám (min. 800 °C) v procesu hoření paliva (spalování 

dřeva), kdy se za těchto vysokých teplot, předpokládá rozklad OC, a proto by EC měl 

v těchto sazích převládat (Schafizadeh, 1984). Nedopal ze spalování dřevní biomasy je 

klasifikován jako materiál, který zůstává v popelu a byl manuálně vytříděn a vzniká při 

niņńích teplotách (550 °C - pro dřevní biomasu) neņ nedopal pro uhlí (cca 750 °C) 

(Bjurström et al., 2014). Vznik nedopalu je spojen se sekundárními reakcemi - fázi doutnání, 

která se projevuje na začátku a na konci spalování) a zahrnuje depolymerizaci, eliminaci 

vody, fragmentaci, oxidaci a tvorbu char. V této fázi jsou organické látky a jejich alterační 

produkty uvolňovány efektem stripování/odpaření. Rozsah tohoto procesu závisí na vlhkosti 

paliva. S rostoucí vlhkostí a niņńím přístupem spalovacího vzduchu jsou reakce omezovány 

a podstatná část organických sloučenin zůstává vázána v nedohořelém palivu. Zůstává 

zachována struktura dřeva - obsahuje neshořelou celulózu, lignin (Schafizadeh, 1984). 

V první fázi bylo nutné pro termo-optickou analýzu převést vzorky sazí a nedopalů 

na křemenný filtr. Z těchto důvodu proběhla zkouńka a výběr nejlepńího postupu. 
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Před samotnou zkouńkou, byly vzorky rozmělněny a zhomogenizovaný. Z literatury (Han et 

al., 2007), byl pro OC/EC analýzu na přístroji Sunset vybrán postup, kdy cca 4 mg kaņdého 

vzorku bylo nejdříve okyseleno pomocí 10 ml 2 M HCl, při pokojové teplotě po dobu 24 hodin 

a umístěno na třepací zařízení (4500 otáček/ min), následně byla vzniklá suspenze 

zfiltrována (podtlaková filtrace) a promytá deionizovanou vodou (DEMI voda), do neutrální 

reakce, kontrolou pH. Takto připravený vzorek byl poté umístěn na křemennou misku 

a vysuńen v suńárně při teplotě 36 °C po dobu 24 hod, tento postup je vhodný pro odstranění 

karbonátů ze vzorků. Pro kontrolu se aplikoval stejný postup bez reakce s kyselinou a vzorek 

se smísil pouze s deionizovanou vodou. Poté byly aplikované stejné postupy popsané výńe, 

s tím, ņe se vzorek s kyselinou popř. DEMI vodou mísil pouze 1 hod a následně byl filtr 

umístěn na hodinové sklíčko a suńen v suńárně při teplotě 36 °C po dobu 24 hod. Jako 

nejvhodnějńí postup pro převedení pevné matrice vzorku na filtr se ukázalo, mísení vzorku 

z DEMI vodou po dobu 1 hod. Tento postup byl vybrán nakonec pro přenesení vńech vzorků 

nedopalů a sazí na filtr s křemennými vlákny. Vzorky nedopalů a sazí byly aplikovány 

do analyzátoru pro TGA přímo, vņdy přibliņně 10 mg zhomogenizovaného vzorku bylo 

vloņeno do kelímku o objemu 70 μl vyrobeného z Al2O3. Pro stanovení OC a EC byla pouņita 

inertní dusíková atmosféra v teplotním rozpětí 25 - 1000 °C s postupnou rychlosti ohřevu 

10 °C/ min.   

Pro srovnání výsledků obou metod termo-optické (OC/EC analyzátor Sunset) 

a termogravimetrické (TG/DSC 2 Termoanalyzátor Mettler Toledo) byl pouņit vzorek ńungitu 

(unikátní minerál těņený pouze v Karélii, obsahující zvláńtní formu molekul uhlíku –fullereny) 

s vysokou koncentrací EC. Z výsledku několika testů se ukázalo, ņe koncentrace EC 

stanovená oběma metodami byla přibliņně stejná (± 6 %). V analyzátoru OC/EC byla 

stanovena koncentrace 31 % a termogravimetrickou metodou byl zjińtěn obsah 37 %. 

4.3.1 Termogravimetrická metoda  

Termogravimetrická metoda (TGA) umoņňuje měřit změny hmotnosti vzorku jako funkci 

teploty, zatímco se vzorek ohřívá, ochlazuje či se drņí na konstantní teplotě. Nejdůleņitějńím 

cílem TGA je charakteristika materiálů s ohledem na jejich sloņení. Výsledkem TGA je křivka 

hmotnostních změn v závislosti na teplotě. Tato křivka poskytuje údaje o tepelné stabilitě 

a sloņení výchozího vzorku, meziproduktů a tuhého zbytku. Z výsledku této metody lze zjistit 

kvantitativní změny hmotnosti vzorku (zisk popř. ztráta), určit procentuální změnu počáteční 

hmotnosti vzorku a v neposlední řadě stanovení teplot, charakterizujících zisky nebo ztráty 

na základě hmostnostní křivky (Mettler Toledo, 2013). 
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4.4 Stanovení organických látek  

Pyrolýzní plynová chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (Py-GC/MS), byla 

pouņita pro kvalitativní analýzu organického sloņení PM částic v SIM a SCAN módu. 

Identifikace vńech vybraných komponent, byla provedena srovnáním se standardy a pomocí 

knihovny spekter NIST Library 2014. 

4.5 Stanovení anhydrosacharidů 

Metodu vysokoúčinné kapalinové chromatografie HPLC (high-performance liquid 

chromatography) s kolonou pro separaci sacharidů na Technické univerzitě Vídeň, byly 

stanoveny koncentrace anhydrosacharidů, vyuņité pro identifikaci potenciálních zdrojů 

znečińtění v Olomouci. Pro analýzu je nezbytná předúprava vzorku. Vzorek filtru PM 

o daném průměru je extrahován v Milli-Q vodě v ultrazvukové lázni a následně analyzován.  

4.6 Metodika meteorologických dat  

Pro ověření vlivu meteorologických parametrů (teplota, relativní vlhkost, směr a rychlost 

proudění větru, tlak a úhrn sráņek) na koncentraci BC v ovzduńí Ostravy-Zábřehu, byly 

pouņity údaje z plně automatizované klimatologické stanice v Ostravě-Porubě, které byly 

poskytnuty ČHMÖ se sídlem v Ostravě.  

4.7 Metodika zpětných trajektorií 

Pro tvorbu zpětných trajektorií byl pouņit lagrangeovský model HYSPLIT, který se vyuņívá 

zejména k modelování dálkového transportu, disperzi a depozici atmosférických polutantů, 

který vyuņívá předevńím hodnoty rychlosti a směru větru, jenņ převládá v době měření. 

Zpětné trajektorie byly modelovány firmou E-expert .s r.o.  

4.8 Korelační analýza 

Korelační analýza byla provedena pomocí softwaru Origin 8.5. Data vykazovaly normalitu 

a homogenitu, avńak byly asymetricky rozloņené. Z tohoto důvodu byl pro korelační závislost 

pouņit Spearmanův korelační koeficient rs na hladině významnosti α=0.05. Významná 

korelační závislost je označená následujícím symbolem „*―.  Síla korelace byla klasifikována 

na základě následujících rozmezí: < 0.1 ņádná nebo velmi slabá korelace, 0.1-0.3 slabá 

korelace, 0.3-0.5 střední korelace, 0.5-0.7 silná korelace a > 0.7 velmi silná korelace 
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5 ANALYTICKÉ METODY 

V současné době stále jeńtě v rámci Evropy neexistuje ņádná referenční metoda pro měření 

koncentrací OC a EC v ovzduńí. Nicméně se pro měření BC nejčastěji pouņívají metody 

optické, zatímco pro stanovení OC a EC pak metody termo-optické (WHO, 2012; Guo et al., 

2015; Buseck et al., 2012). Pouņití různých teplotních protokolů dostupných v literatuře, které 

se lińí teplotou a délkou trvání teplotních fází, má za následek vysokou variabilitu 

naměřených koncentrací OC a EC i v případě stejného vzorku (Giannoni et al., 2016). 

 Pro stanovení OC a EC se pouņívají čtyři různé analytické teplotní protokoly: NIOSH 870, 

NIOSH 930, EUSAAR 2, IMPROVE, přičemņ bylo zjińtěno, ņe teplotní program EUSAAR 2 

dává přesnějńí výsledky pyrolytického uhlíku (PC), avńak protokoly NIOSH 870 a NIOSH 930 

pouņívají vyńńí analytické teploty a protokol IMPROVE je vhodný pro posouzení emisních 

zdrojů, kdy se ukázalo, ņe nejméně neobohacuje jednotlivé frakce OC a EC (Cavalli et al., 

2010; Han et al., 2010). Nutno poznamenat, ņe vńak těmito různými teplotními protokoly lze 

naměřit srovnatelné mnoņství celkového uhlíku (TC – total carbon), ale různý hmotnostní 

podíl jednotlivých fázi uhlíku (Schauer et al., 2003; Park et al., 2002; Park et al., 2005). Tento 

rozpor v měření koncentrací OC a EC by mohl být pravděpodobně způsoben skutečností, ņe 

během první fáze v čisté heliové atmosféře mohou být některé tepelně labilní organické 

frakce, převedeny do tepelně stabilní formy, tzv. pyrolytický uhlík (PyC). Tento PyC se pak 

usazuje na filtru („charging― = „zuhelnatělý―), a při následujících krocích oxidace a desorpce 

můņe být chybně identifikován jako EC. (Giannoni et al., 2016). 

Proto přestoņe bylo jiņ provedeno, mnoho výzkumu, stále existuje velká nejistota 

při rozdělení produktů hoření mezi OC a EC, a to v důsledku spojitosti mezi OC a EC. Při 

vyńńích teplotách spalování, sloučeniny uhlíku obecně začínají více absorbovat světlo 

a stávají se méně reaktivními, nesou tak vńechny vlastnosti EC. Bylo navrņeno mnoho 

způsobu, jak rozlińit OC a EC pomocí termické analýzy. Tyto metody vyuņívají rozdíly 

v tepelné stabilitě mezi OC a EC. Nicméně, během analýzy, mohou některé organické 

sloučeniny v důsledku zahřátí na vysokou teplotu „ uhelnatět― a vytváří tzv. char neboli 

„faleńný― EC. Tato skutečnost je během analýzy korigovaná a monitorovaná vysláním 

laserového paprsku (z optického laseru s λ= 680 nm) skrze vzorek filtru během zahřívání 

(Genberg et al., 2011). 

Blíņe pro stanovení OC a EC bude vysvětlena pouze metoda termo-optické analýzy na 

laboratorním analyzátoru OC/EC firmy Sunset a pro měření koncentrací BC pak optická 

metoda na přístroji Aethalometr, model AE-42, firmy Magee Scientific. 
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5.1 Laboratorní analyzátor organického a elementárního uhlíku 

Sunset 

Laboratorní přístroj OC/EC se pouņívá pro analýzu aerosolových částic shromáņděných 

na filtrech z křemenných vláken a slouņí ke kvantitativnímu stanovení koncentrací OC a EC 

ve vzorku. Je potřeba zmínit, ņe pro jednotlivé analytické metody stanovující OC a EC je 

nutná korekce pyrolytické nebo zuhelnatělé uhlíkaté hmoty, která vzniká během analytického 

procesu při transformaci jakékoliv uhlíkaté hmoty na EC (aņ 30 % z organických frakcí můņe 

být pyrolyticky převedeno na EC) (Boparai et al., 2008). Tato pyrolytická korekce je 

sledována v průběhu analýzy termicko-optickou odrazivosti (TOR- thermal–optical 

reflectance), nebo termicko-optickou transmitanci (TOT- thermal–optical transmittance) 

(Schmid et al., 2001; Schauer et al., 2003). Běņně aplikovanou metodou pro korekci 

zuhelnatělého (pyrolytického) uhlíku je TOT metoda s vyuņitím teplotního programu NIOSH. 

Dalńí obvyklou metodou je metoda TOR, která se vyuņívá zejména pro teplotní protokol 

IMPROVE (Schwarz et al., 2008). Chow et al. (2001) poukázali, ņe metoda IMPROVE 

poskytuje přibliņně dvakrát vyńńí hodnoty EC, neņ metoda NIOSH, a naznačili, ņe tyto vyńńí 

hodnoty jsou správnějńí. Na druhé straně, bylo prokázáno, ņe oba dva tyto způsoby poskytují 

poměrně analogické výsledky pro městské aerosoly (Schmid et al., 2001). Ve zcela 

bezkyslíkaté inertní heliové atmosféře, se vzorek postupně zahřívá ve čtyřech krocích 

s rostoucí teplotou (aņ do 550 °C - 650° C v závislosti na pouņitém teplotním programu) 

za účelem odstranění veńkerého organického uhlíku na filtru. Organický uhlík je při 

nejniņńích teplotách tvořen nejvíce těkavými sloučeninami a naopak nejméně těkavé 

sloučeniny OC jsou uvolňovány za nejvyńńích teplot této první fáze analýzy. Existují totiņ 

různé teplotní protokoly, které lze pro stanovení OC/EC pouņít a to konkrétně NIOSH 5040, 

IMPROVE a EUSAAR 1 a 2 viz tabulka 6 (WMO/GAW, 2003; Cavalli et al., 2010). 

Organické sloučeniny se vlivem rostoucí teploty ze vzorku vypařují a okamņitě oxidují na oxid 

uhličitý, který pak pokračuje do metanové pece, kde je CO2 převeden na metan, který je poté 

detekován FID detektorem (plamenoionizační detektor- flame ionization detector). Následně 

je vzorkovací pec ochlazena na 500 °C a čistá heliová atmosféra v této části přístroje je 

nahrazena směsí helia (98 %) a kyslíku (cca 2 %). Poté opětovně dochází ke krokovému 

nárůstu teploty pece aņ na maximální hodnotu 850 - 940 °C v závislosti na teplotním 

programu a uhlíkaté aerosoly (EC) jsou uvolňovány z filtru a následně vedeny přes loņe 

s katalyzátorem (MnO2), kdy jsou oxidační reakci uhlíkové komponenty kvantitativně 

převedeny na CO2, který je stejně jako v první fázi analýzy převeden na CH4 a rozpoznán 

FID detektorem (Sunset Laboratory, 2005; Cavalli et al., 2010; Satsangi et al., 2012; Vodička 

et al., 2015; Clements et al., 2014; Khan et al., 2012) 
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Tabulka 6: Teplotní a časové rozloţení programu EUSAAR 1 a 2, NIOSH 5040 a IMPROVE, pouţívané 

k analýzám OC/EC (Cavalli et al., 2010). 

 EUSAAR_2 EUSAAR_1 NIOSH 5040 IMPROVE 

Nosný plyn 
Teplota 

[°C] 

Čas 

[°s] 

Teplota 

[°C] 

Čas 

[°s] 

Teplota 

[°C] 

Čas 

[°s] 

Teplota 

[°C] 

Čas 

[°s] 

100% He 200 120 200 180 250 60 120 150-580 

100% He 300 150 300 240 500 60 250 150-580 

100% He 450 180 450 240 650 60 450 150-580 

100% He 650 180 650 240 850 90 550 150-580 

98%He/2%O2 500 120 550 300 650 30 550 150-580 

98%He/2%O2 550 120 850 180 750 30 700 150-580 

98%He/2%O2 700 70   850 30 800 150-580 

98%He/2% O2 850 80   940 120   

 

5.1.1 Postup při stanovení OC a EC v imisích a emisích 

Z jednotlivých filtrů o průměru 150 mm v případě Olomouce a 47 mm v případě vybraných 

lokalit MSK, byla prvně, pomocí speciálního zařízení, vyraņena část vzorku o velikosti plochy 

1.5 cm2. Pro stanovení koncentrací OC/EC byla v případě vzorků z Olomouce pouņita 

standartní metoda teplotního programu EUSAAR 2 s úpravou termicko-optické transmitance 

(TOT) (Cavalli et al., 2010), jejíņ průběh je zaznamenán v tabulce 6. Výsledkem této analýzy 

je devět teplotně rozdělených frakcí uhlíků, a to konkrétně čtyři frakce organického uhlíku 

(OC1-4), čtyři elementárního uhlíku (EC1-4) a jedna frakce pyrolytického organického uhlíku 

(PyC). Celková koncentrace OC je provozně definována jako OC1 + OC2 + OC3 + OC4 + 

PyC, celková koncentrace EC pak jako EC1 + EC2 + EC3 + EC4 - PyC a celková 

koncentrace uhlíku (TC) je součtem OC a EC (Monteiro dos Santos et al., 2016) 

Správnost měření byla před kaņdou analýzou OC a EC pravidelně kvalitativně kontrolovaná 

(standardizovaná) na základě stanovení OC z roztoku sacharózy 100 µg uhlíku na 10 µl 

roztoku se směrodatnou odchylkou rovnou ± 1 % o známé koncentraci OC (4.2 µg/µl). 

Nejprve byl v analyzátoru vypálen čistý výtlaček filtru s křemennými vlákny o plońe 1.5 cm2, 

na který se následně aplikoval roztok sacharózy. Po aplikaci 10 µl sacharózy byla průměrná 

odezva přístroje na OC 41.99 ± 1.01 µg/ cm2. Pro odečtení pozaďové hodnoty OC resp. EC 

na filtru bylo v přístroji provedeno měření vņdy na čistém filtru tyto hodnoty, byly poté 

odečteny od naměřené koncentrace OC resp. EC. Tento postup byl proveden vņdy pro 

vńechny typy vzorků prachových částic (emise, imise, nedopaly a saze).  
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Výpočet koncentrace OC resp. EC byl proveden na základě následující rovnice:  

                                  (     )   
                    

  

   
                (   ) 

              (  )
 (4) 

Kde plocha se vypočte podle následujícího vztahu 

              (   )        (5) 

Kde r…poloměr filtru. 

Odběr emisí různých zrnitostních tříd z odpadních plynů vybraných emisních zdrojů v MSK 

byl odebrán za účelem stanovení koncentrací a emisních faktorů OC a EC a posouzení vlivů 

jednotlivých emisních zdrojů na vybraných 10 lokalitách v MSK. Bohuņel odběr byl proveden 

na filtry se skleněnými vlákny, které nejsou vhodné pro termo-optickou analýzu (TOA). 

Jelikoņ neodolávají vysokým teplotám (aņ 850 °C) typickým v druhé fázi TOA. Stanovení 

OC/EC z emisí TZL vybraných emisní zdrojů MSK a imisí PM1 zvolených lokalit MSK, proto 

bylo provedeno na modifikované verzi teplotního programu EUSAAR 2, viz tabulka 7. Proto 

v této práci, budou z emisních zdrojů hodnoceny pouze výsledky OC, pro které je zaručena 

správnost metodiky.  

 

Tabulka 7 Modifikovaný program EUSAAR 2 pouţívaný k analýze OC z emisních zdrojů. 

Nosný plyn Teplota [°C] Čas [°s] 

100% He 200 10 

100% He 300 120 

100% He 450 150 

100% He 600 180 

100% He 500 30 

98%He/2%O2 500 120 

98%He/2% O2 600 200 

 

5.1.2 Termo-optická analýza nedopalů a sazí 

Pro vzorky nedopalů a sazí bylo oproti imisním a emisním vzorkům vyuņito vhodnějńího 

teplotního programu IMPROVE, jehoņ průběh je zaznamenán v tabulce 6. Protokol 

IMPROVE poskytuje výhodné rozdělení EC na dílčí frakce ECchar a ECsoot, coņ usnadňuje 

identifikaci zdrojů emisí EC (Han et al., 2013). 

Uhlíkaté materiály kvantifikované metodou termo-optické odrazivosti (TOR) s vyuņitím 

teplotního protokolu IMPROVE, charakterizuji OC jako uhlík tvořený pěti dílčími frakcemi 

OC1, OC2, OC3, OC4 + PyC a EC třemi dílčími frakcemi elementárního uhlíku (EC1, EC2 

,EC3) – PyC (kde EC1, EC2 a EC3 odpovídají frakcím uhlíku vznikající při 550, 700 a 800 °C 

v 98% He + 2% O2 atmosféře, v daném pořadí). Metodou TOR tak lze funkčně definovat 

ECchar jako EC1-PyC a ECsoot jako EC2 + EC3 (Han et al. 2010; Han et al., 2008). 
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Při měření nedopalů a char materiálů vńech druhů pouņitých paliv byly jednotlivé naměřené 

uhlíkové frakce v μg/cm2 získané z výstupního protokolu z analyzátoru převedeny na 

hmotnostní koncentraci v µg/mg suńiny. 

Hmotnostní koncentrace byla vypočítaná dle následujícího vztahu:  

                                  (     )   
                                    (   ) 

                (  )
 (6)  

 

Kde hodnota 0.3849 představuje plochu výtlačku vzorku v cm2. 

5.2 Aethalometr  

V této práci byl pro měření koncentrací BC ve volném ovzduńí pouņit přenosný Aethalometr 

se sedmi vlnovými délkami (370 nm, 470 nm, 520 nm, 590 nm, 660 nm, 880 nm, a 950 nm, 

model AE-42, Magee Scientific). Aethalometer měří útlum světla z LED světelného zdroje při 

různých vlnových délkách, přes křemenný filtr, zatímco průtok vzduchu neustále hromadí BC 

na sběrnou vzorkovací plochu (Ning et al., 2013; Raju et al., 2015). Přístroj měří kontinuální 

zeslabení paprsku světla přes filtr. Proud vzduchu s konstantní rychlostí směřuje přes filtr, 

kde jsou částice akumulovány. Rychlost ukládání částic BC na filtru je úměrná koncentraci 

BC v aerosolu a poskytuje odpovídající míru zvýńení optického útlumu. Optický útlum přes 

filtr je definován jako 

    ( )        (
  

 
) ( ), kde I0 je intenzita dopadajícího světla, a I zbývající intenzita světla 

po průchodu filtrem (Martinsson, 2014).  

Hmotnost zatíņení BC na filtru se stanoví podle rovnice    (    )  
     

         
 ( ), kde A je 

sběrná vzorkovací plocha; σATN (12,5 m2/g1) je průřez specifického útlumu pro BC 

akumulovaného na filtru poskytnuté výrobcem přístroje a ověřený experimentálním výpočtem 

(Ferrero et al., 2011). Následně je koncentrace BC určena postupně se zvyńujícím 

hmotnostním zatíņením BC (mass) z rovnice (4) a podílem objemu vzduchu, který prońel 

přes filtr: 

    *
     

         
+   *

 

      
+ ( ), kde Q je průtok, a Δ ATN označuje změnu ATN během 

časového období Δt (Ning et al., 2013; Zhang et al., 2015). 

Metoda, která vyuņívá Aethalometr, pro stanovení původců BC ze dvou hlavních kategorií 

zdrojů, konkrétně ze spalování fosilních paliv a spalování biomasy, je zaloņena na závislosti 

mezi vlnovou délkou a absorpčních koeficientech (Favez et al., 2010; Sandradewi et al., 

2008; Sciare et al., 2011). Při této metodě, se běņně měří absorpce aerosolů pro dvě vlnové 

délky, obvykle se pouņívá vlnová délka 470 a 950 nm, které jsou spojené s absorpčními 

Angstromovými exponenty charakteristickými pro spalování fosilních paliv a spalování 

biomasy (Sandradewi et al., 2008; Sciare et al., 2011;  Petit et al., 2014) ačkoli v některých 
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případech se také pouņívají vlnové délky 370 nm a 880 nm (Ahmed et al., 2014; Fuller et al., 

2014). Absorpční Angström exponenty se vypočítají buď z dostatečného mnoņství 

naměřených dat, nebo jsou převzaty z literatury. Přičemņ studie běņně pouņívají hodnotu 

absorpčního Angström exponentu 1.8 aņ 2.0 pro spalování dřeva, a hodnotu 0.9 aņ 1.1 pro 

spalování fosilních paliv (Favez et al., 2010; Gianini et al., 2013; Herich et al., 2011; 

Sandradewi et al., 2008; Sciare et al., 2011). 

Při měření různých kanálů vlnových délek Aethalometeru se ukazuje, ņe u niņńích vlnových 

délek mají silnějńí příspěvky jiné sloučeniny neņ BC. Mezi tyto sloučeniny, jejichņ podíl 

narůstá právě s klesající vlnovou délkou (oblast UV), patří předevńím hematit (Fe2O3) 

a některé organické látky, jako jsou polycyklické aromatické uhlovodíky. Vzhledem k tomu, 

ņe ne vńechny organické látky mají schopnost absorbovat UV záření a aromatické 

sloučeniny mají zase různorodou absorpční účinnost, nelze z těchto důvodu UV kanál pouņít 

pro kvantitativní stanovení hmotnostní koncentrace. Nicméně, přítomnost silné absorpce 

v UV oblasti je indikátorem přítomnosti hematitu Fe2O3 a některých organických sloučenin 

(Weingartner et al., 2003). Rovněņ i Lafon et al. (2006) uvádí, ņe hematit přítomný 

v minerálním prachu je silně absorbován v UV oblasti. Nelze, vńak opomenout skutečnost, 

ņe organické sloučeniny pocházející ze spalování dřeva jsou rovněņ silně absorbovány při 

vlnové délce 370 nm (Jeong et al., 2004; Park et al, 2002). Pokud nelze na dané lokalitě 

očekávat jako zdroj emisí spalování dřeva, lze tak vyńńí absorpci při vlnové délce 370 nm 

přičíst předevńím aerosolům pocházejícím z dopravy (Kirchstetter et al., 2004; Gadhavi 

a Jayaraman, 2010; Cheng et al., 2014; Sandradewi et al., 2008). Různé vlnové délky 

Aethalometru, se tak zdají být dobrými indikátory různých emisních zdrojů BC. Zatímco 

hmotnostní koncentrace BC vypočtena při vlnové délce 880 nm za předpokladu pouņití 

koeficientu útlumu σANT = 16.6 m2/g1, je povaņována za skutečnou koncentraci BC 

v ovzduńí (Zhao et al, 2012).  

Aethalometr lze vyuņít pro identifikaci spalování dřevní biomasy pomocí a fosilních paliv 

z dopravy. Zapotřebí je vńak nutné vypočítat absorpční koeficienty pro jednotlivé zdroje. 

V první řadě musí být provedeno dlouhodobé 24 hodinové měření koncentrací BC v délce 

minimálně tří týdnů a to v různých obdobích roků. Nejlépe pro jednotlivá roční období, 

protoņe v kaņdé sezóně se hodnota absorpčních koeficientů mění. Za tímto účelem bylo 

v prosinci provedeno 5 denní kontinuální měření, z důvodu velmi odlińných meteorologických 

podmínek během jednotlivých dní a začínající inverze, nebylo moņné zcela jednoznačně 

vypočítat absorpční koeficienty pro přísluńné emisní zdroje.  

Výpočet příspěvku emisí ze spalování biomasy resp. z emisí z dopravy, lze získat pomocí 

modelu vytvořeného pro Aethalometr (AE) (Sandradewi et al., 2008a; Sandradewi et al., 

2008b; Favez et al., 2010; Harrison et al. 2013). Model AE se opírá o silnějńí absorpci světla 

aerosolových částic uvolněných při spalování dřevní biomasy (WB – wood burning) 
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v ultrafialové (UV) – 370 nm a modré části spektra (470 nm) ve srovnání s aerosolovými 

částicemi ze spalování fosilních paliv (FF – fossil fuel), pro které jsou typické vlnové délky 

950 nm. Aethalomer se zdrojem s více vlnovými délkami (např. Magee Scientific Aethalometr 

model AE-31 nebo AE33) průběņně měří absorpci aerosolového světla na několika vlnových 

délkách (λ). Se známými Angstromovými exponenty pro aerosolové částice spalování ze FF 

a WB a absorpčními koeficienty babs (λ) měřenými ve dvou různých vlnových délkách se 

určuje příspěvek WB a FF. Hmotnostní koncentrace BC se získává z babs (λ) (kde λ leņí v 

infračervené (IR) části spektra – 880 nm) s podílem hmotnostního specifického absorpčního 

průřezu σabs. Model AE tak na základě následujících rovnic umoņňuje stanovení podílu BC ze 

spalování fosilních paliv a spalování dřeva (Herich et al., 2014). 

 

    (      )       

    (      )       
 (

   

   
)          (7) 

 

    (      )  

    (      )  
 (

   

   
)     (8) 

 

    ( )      ( )            ( )   (9) 

 

Kde:  

babs … aerosolový koeficient absorpce 

α … absorpční exponent (αtraffic  = doprava a αwb = spalování biomasy) 

λ … vlnová délka (Sandradewi et al., 2008c) 
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6 IMISE 

6.1 Měření koncentrací black carbon v Ostravě 

V následující kapitole je detailně popsán vztah mezi koncentracemi BC a PM10 v průběhu 

pětiletého měření v Ostravě-Zábřehu, které bylo realizováno od 9.1. 2012 do 31.12. 2016, 

vņdy v době od 19:00 do 20:00 hod. Od srpna 2014 bylo evidováno i ranní měření 

koncentrací BC, které probíhalo v době mezi 7:00 – 8:00 hod. Měření koncentrací BC bylo 

realizováno pomocí optické metody na přenosném Aethalometru AE-42. Pro detekci BC byl 

pouņit průměr vńech vlnových délek Aethalometru, v práci byla porovnána závislost takto 

stanovených koncentrací BC s koncentracemi BC měřenými pouze na kanálu blízké 

infračervené vlnové délky (IR) 880 nm, která se udává jako kvantitativní hodnota BC a vliv 

ostatních aerosolů schopných absorpce světla je zanedbatelný (Hansen, 2005). Zatímco 

vlnová délka v ultrafialové oblasti  - UV 370 nm byla pouņita k ověření a dalńí identifikaci 

dalńích potenciálních zdrojů BC. Hansen (2005) uvádí, ņe hmotnostní koncentrace 

absorbovaná při vlnové délce 370 nm můņe překročit hmotnostní koncentraci absorbovanou 

při 880 nm a rozdíl mezi těmito dvěma vlnovými délkami je popsán jako UV prachové částice 

(UVPM) nebo jako Delta-C (Wang et al., 2011).  

Výsledné hodnoty koncentrací BC jsou průměrem 5 minutových časových bázi koncentrací 

BC naměřených v přísluńné hodině. Jedná se o unikátní studii z hlediska koncentrací BC 

v rámci České republiky v tak velkém rozsahu. Cílem této kapitoly je posoudit významnost 

denních a sezonních variací koncentrací BC, určit změny podílu koncentrace BC v PM10 

a vyuņít tyto informace k identifikaci podílů spalovacích procesů v PM10. Období měření bylo 

dle vyhlášky  Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb. rozděleno na topnou sezónu 

(září-květen) a netopnou sezónu (červen-srpen). Vyhláńka uvádí začátek topné sezony na 

1.9. a konec na 31.5.. Na základě této vyhláńky byla v této práci topná sezóna 

charakterizována měsíci září aņ květen a netopná pak obdobím od června do srpna. 

Přestoņe podle této vyhláńky v topné sezoně dodávka tepelné energie započne aņ 

v okamņiku, kdy teplota vzduchu klesne pod +13 °C alespoň dva následující dny po sobě, 

a pokud předpověď počasí nepředpokládá v následujících dnech zvýńení teploty nad +13 °C. 

Dále byl hodnocen účinek meteorologických parametrů na koncentraci BC. 

Měření probíhalo v ulici Průkopnická (49°47'23"N, 18°13'48"E) (49°47'23"N, 18°13'48"E) 

v městské části Ostrava-Zábřeh (obrázek 18), leņící v Moravskoslezském kraji, který je 

situovaný v SV České republiky, kde sousedí s Polskem a Slovenskem. Ostrava, se nachází 

v údolí Moravské brány, s převládajícím směrem větru z jihozápadu, je třetím 

největńím městem v České republice. Vliv geomorfologie oblasti, v kombinaci s vysokou 

mírou těņkého průmyslu a četnými teplotními inverzemi během podzimních a zimních 
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měsíců, vede v Ostravě k vysokému zatíņení znečińťujícími látkami (zejména PM) během 

chladného období roku (Vossler et al., 2015).  

Nejčastějńí výskyt nadlimitních denních koncentrací PM10 (denní hodnota 50 µg/m3 smí být, 

podle zákona o ochraně ovzduńí 201/2012 sb., překročena maximálně 35 krát za rok; 

průměrný roční imisní limit PM10 pak činí 40 µg/m3). Na lokalitě Ostrava-Zábřeh dochází 

kaņdoročně významnému překročení povoleného denního imisního limitu pro PM10, který byl 

v roce 2012 překročen v 66 případech, 107 krát v průběhu roku 2013, v 92 případech v roce 

2014 a 54 krát v roce 2015 (www.chmi.cz, 2012-2015). Podle předběţného zhodnocení 

kvality ovzduší a rozptylových podmínek v roce 2016 provedené českým 

hydrometeorologickým ústavem, dońlo v roce 2016 k překročení tohoto imisního limitu 

ve 48 případech (Český hydrometeorologický ústav, 2016) 

Městská část Zábřeh nad Odrou, společně s Výńkovicemi, Hrabůvkou a Dubinou spadá do 

městského obvodu Ostrava-Jih, rozkládajícím se na plońe 17 km2. V současné době je tento 

obvod charakterizován jako nejlidnatějńí část Ostravy s počtem obyvatel okolo 110 000 

(přibliņně 1/3 vńech obyvatel města Ostrava) (www.ovajih.ostrava.cz, 2014). Ostrava-Zábřeh 

reprezentuje urbanizovanou část města, s typickou panelovou zástavbou a rodinnými domy 

na okraji, bez přímého ovlivnění průmyslovou těņbou. Severním směrem od měřícího bodu 

se nachází významná dopravní tepna silnice č. 11 (Rudná) spojující město Ostrava 

s okolními obcemi a západním směrem dálnice D1. Za potenciální stacionární zdroje 

znečińtění ovzduńí v této oblasti mohou být povaņovány elektrárna a teplárna ČEZ a.s. 

Vítkovice a Vítkovice Machinery Group, leņící SV směrem od odběrného místa, dále 

ArcelorMittal Ostrava a.s. nacházející se východně od místa odběru a v neposlední řadě JV 

situovaný Biocel Paskov a.s. 

Obecně se předpokládá, ņe ekvivalentem koncentrace BC je pouze kanál 880 nm, protoņe 

právě při této vlnové délce BC nejvíce absorbuje viditelné záření a přítomnost ostatních 

aerosolových částic je zanedbatelná, jak bylo zmíněno výńe v textu. Proto byl korelační 

analýzou prověřen vztah mezi BC naměřeným při vlnové délce 880 nm a průměrem vńech 

vlnových délek, ukázalo se, ņe hodnota průměrné koncentrace BC získaná z průměru vńech 

vlnových délek je průměrně o 0.353 ± 0.826 μg/m3 vyńńí neņ při vlnové délce 880 nm 

v případě večerních hodnot měření a o 0.174 ± 0.410 μg/m3 pro ranní hodnoty BC. Hodnoty 

korelačních závislosti mezi koncentraci BC (880 nm) a průměrnou koncentraci BC vńech 

vlnových délek byly v případě večerních i ranních měření shodné (rs= 0.99*). Proto nehraje 

významnou roli skutečnost, zda se pro hodnocení koncentrací BC pouņije kanál 880 nm, 

nebo se vychází z průměrné hodnoty vńech vlnových délek. Na druhou stranu průměrná 

hodnota celé ńkály vlnových délek (370-950 nm) Aethalometru postihuje vńechny zdroje 

emisí BC a ukazuje se, ņe při hodnocení je vhodnějńí neņ pouņití pouhé blízké infračervené 

vlnové délky (880 nm). 
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Obrázek 18 Situační znázornění odběrného místa Ostrava-Zábřeh 

6.1.1 Geochemické pozadí  

Za účelem identifikace geochemického pozadí v rámci Moravskoslezského kraje byla 

vybrána oblast Čeladná – vrchol Magury, v pohoří Moravskoslezských Beskyd, kde 

byla v ranních hodinách naměřena koncentrace BC 0.23 ± 0.06 μg/m3. S výjimkou čtyř 

případů (6.9. 2015 -0.22 μg/m3, 17.6.2016 - 0.168 μg/m3; 18.6. 2016 - 0.190 μg/m3, 

6.7.2016 - 0.140 μg/m3 a 14.7.2016 - 0.115 μg/m3), byly vńechny koncentrace BC v Ostravě-

Zábřehu vyńńí neņ je hodnota geochemického pozadí stanovená pro MSK. Metodou 

vypočtené distribuční funkce byl proveden výpočet geochemického pozadí pro Ostravu-

Zábřeh, tato hodnota činí 2.66 ± 0.42 μg/m3. Celkem v 65 % případech byly koncentrace BC 

niņńí neņ je hodnota geochemického pozadí stanovena pro Ostravu- Zábřeh, ve zbývajících 

35 % pak vyńńí. Přičemņ z 1810 měření, uskutečněných během sledovaného období, byly 

u patnácti měření denní koncentrace BC vyńńí neņ 20 μg/m3. Nejvyńńí denní koncentrace BC 

pak činila 36.22 μg/m3 (7.1.2016). 
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6.1.2 Časové a sezónní rozloţení koncentrací black carbon a PM10 

Průměrná koncentrace BC pro celé sledované období 2012-2016 činila 3.16 ± 3.79 µg/m3 

resp. 45.76 ± 36.45 µg/m3 pro PM10. Tato hodnota BC je běņná pro městské urbanizované 

prostředí s výskytem průmyslové činnosti, viz hodnoty v tabulce 1 kapitola 2.5. Lze si vńak 

povńimnout, ņe pro PM10 byl tento pětiletý průměr vyńńí, neņ je legislativou povolený roční 

imisní limit 40 µg/m3, tato skutečnost, je patrná i pro jednotlivé roční průměry PM10 ve 

sledovaném období 2012-2016, viz tabulka 8. Nejvyńńí průměrná koncentrace PM10 byla 

zjińtěná v roce 2013 (52.19 ± 42.15 µg/m3) a nejniņńí pak v roce 2016 (41.99 ± 31.69 µg/m3).  

 

Tabulka 8 Průměrné roční koncentrace BC a PM10 pro jednotlivé roky sledovaného období 

 Rok BC ± sm. odch. PM10 ± sm. odch. 

 
[μg/m

3
] 

2012 3.31 ± 3.84 43.62 ± 39.37 

2013 3.49 ± 3.91 52.19 ± 42.15 

2014 3.65 ± 4.42 48.37 ± 37.85 

2015 2.83 ± 3.37 42.25 ± 27.90 

2016 2.53 ± 3.23 41.99 ± 31.69 
 *sm.odch = směrodatná odchylka 

 

Z této tabulky 8 si lze si povńimnout, ņe nejvyńńí průměrná roční koncentrace BC byla 

zaznamenána v roce 2014 s hodnotou 3.65 ± 4.42 μg/m3, nejniņńí pak v roce 2016 

2.53 ± 3.23 μg/m3. Dále je z této tabulky 8 patrné, ņe postupně do roku 2014 docházelo 

meziročně k nárůstu koncentrací BC zhruba o 10 % v roce 2012 a o 5 % v roce 2013, 

po roce 2014 je vńak evidentní pokles ročních průměrných koncentrací BC o 22 % pro rok 

2015 a dokonce o 31 % v roce 2016 ve srovnání s rokem 2014. K ročnímu poklesu 

koncentrací BC v roce 2015 a 2016 dońlo zřejmě v souvislosti se skutečností, ņe tyto dva 

roky nevykazovaly typické zimní počasí charakteristické pro tuto oblast, ale teplotně se 

jednalo o nadprůměrné roky. Navíc bylo zaznamenáno podstatně méně smogových situací 

neņ v předeńlých letech a s tím spojených zhorńených rozptylových podmínek. To je ostatně 

patrné na poklesu ročních průměrných koncentrací PM10, ale i v počtu překroční denního 

imisního limitu 50 µg/m3 (maximální překročení 35 krát za rok), kdy v roce 2016 dońlo 

k překročení ve 48 případech, coņ je o více neņ polovinu niņńí, neņ tomu bylo v roce 2013 

(107 krát).  
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Obrázek 19 Krabicové grafy pro měsíční koncentrace BC a graf průměrných měsíčních 
koncentrací PM10 

Koncentrace BC resp. PM10 vykazovaly během jednotlivých měsíců značnou variabilitu 

a do jisté míry určitý periodický charakter. Nejniņńí koncentrace BC resp. PM10 bylo moņno 

naměřit během konce jara a letních měsíců (květen, červen, červenec, srpen), víceméně 

během netopné sezóny (aņ na květen, který v této práci není zahrnutý do netopné sezóny). 

S postupným poklesem venkovní teploty a nutnosti vytápění v lokálních topenińtích 

koncentrace BC resp. PM10 začínají během podzimních měsíců (září, říjen, listopad) narůstat 

aņ do maximálních koncentrací, které lze zaznamenat během zimního období (prosinec 

aņ únor), jak je patrné na obrázku 19. Tyto pozorování mohou naznačovat, ņe spalování 

tuhých paliv pro lokální vytápění je primárním zdrojem nárůstu emisí BC v Ostravě. 

Za sekundární zdroje tohoto nárůstu mohou být povaņovány antropogenní průmyslové 

a dopravní emise a synoptické povětrnostní podmínky (Zhang et al., 2015). 

Průměrné měsíční koncentrace BC včetně směrodatných odchylek pro jednotlivé roky jsou 

uvedeny v tabulce 9, včetně rozsahu minimálních a maximálních hodnot. Tyto hodnoty jsou 

zobrazeny v krabicových grafech koncentrací BC a průměrných měsíčních hodnotách 

koncentrací PM10, viz obrázek 19. Z tohoto obrázku je patrné, ņe koncentrace BC, kopírují 

trend koncentrací PM10, pouze jsou mnohonásobně niņńí. Pro celé sledované období byly 

nejniņńí průměrné měsíční koncentrace BC (0.68 ± 0.33 µg/m3) zjińtěné v červenci roku 

2016  resp. červnu 2012 pro PM10 (21.03 ± 8.80µg/m3) a nejvyńńí průměrné měsíční 



46 
 

koncentrace BC (7.91 ± 4.72 µg/m3) resp. PM10 (93.0 ± 52.06 µg/m3) byly naměřeny v únoru 

2013. Při detailním zkoumání průměrných měsíčních koncentrací BC si lze povńimnout, ņe 

minimální průměrné koncentrace BC byly v roce 2012 (1.03 ± 0.51 µg/m3) a 2014 

(0.89 ± 0.51 µg/m3) stanoveny pro měsíc červen, zatímco v letech 2013 (0.95 ± 0.32 µg/m3), 

2015 (0.69 ± 0.34 µg/m3) a 2016 (0.68 ± 0.33 µg/m3) pro červenec. Maximálních průměrných 

koncentrací BC bylo v roce 2012 (6.52 ± 4.81 µg/m3) a 2013 (7.91 ± 4.72 µg/m3) shodně 

dosaņeno v měsíci únoru přísluńného roku, pro rok 2014 (7.76 ± 8.93 µg/m3) v prosinci, pro 

rok 2015 (7.16 ± 7.07 µg/m3) v lednu a stejně tak i v roce 2016 bylo nejvyńńích koncentrací 

BC (6.60 ± 7.37) dosaņeno v lednu. Nejvyńńí průměrné měsíční koncentrace BC byly v roce 

2012 - 6.3 krát, 2013 - 8.3 krát, 2014 - 8.7 krát, v roce 2015 - 10.4 krát a v roce 2016 - 

9.8 krát vyńńí neņ nejniņńí průměrné měsíční koncentrace BC. 

 

Tabulka 9 Průměrné měsíční koncentrace BC včetně směrodatných odchylek pro jednotlivé roky 2012 
aţ 2016 

  
Koncentrace BC [μg/m

3
] 

2012 2013 2014 2015 2016 

Leden 
6.15 ± 7.30 7.01 ± 5.67 6.80 ± 6.67 7.16 ± 7.07 6.60 ± 7.37 

0.51-27.45 
a
 0.75-19.99

 a
 1.44-32.78

 a
 1.05-28.58

 a
 0.73-36.22

 a
 

Únor 
6.52 ± 4.81 7.91 ± 4.72 4.57 ± 3.52 4.50 ± 2.63 3.07 ± 2.91 

0.42-16.98
 a
 0.60-16.80

 a
 0.95-13.14

 a
 1.23-11.07

 a
 0.51-13.30

 a
 

Březen  
3.23 ± 2.11 4.43 ± 2.40 5.20 ± 3.19 3.67 ± 1.95 4.17 ± 3.16 

0.48-9.09
 a
 1.40-11.20

 a
 0.30-13.66

 a
 0.71-10.14

 a
 0.61-11.18

 a
 

Duben 
1.82 ± 1.15 2.69 ± 3.32 2.55 ± 1.49 1.54 ± 0.71 1.79 ± 0.94 

0.45-5.46
 a
 0.80-18.75

 a
 0.43-7.01

 a
 0.52-3.66

 a
 0.54-4.10

 a
 

Květen 
1.48 ± 0.71 1.57 ± 1.50 1.14 ± 0.59 1.13 ± 0.77 0.98 ± 0.66 

0.57-3.14
 a
 0.38-7.34

 a
 0.32-2.96

 a
 0.39-3.62

 a
 0.30 - 3.55

 a
 

Červen 
1.03 ± 0.51 1.22 ± 0.56 0.89 ± 0.51 0.77 ± 0.37 0.73 ± 0.35 

0.45-2.77
 a
 0.57-2.92

 a
 0.33-2.61

 a
 0.25-2.02

 a
 0.17-1.71

 a
 

Červenec 
1.08 ± 0.66 0.95 ± 0.32 0.95 ± 0.52 0.69 ± 0.34 0.68 ± 0.33 

0.36-3.65
 a
 0.49-1.61

 a
 0.30-2.39

 a
 0.25-1.68

 a
 0.12-1.50

 a
 

Srpen 
1.66 ± 0.91 1.49 ± 0.52 1.42 ± 0.69 1.46 ± 0.65 0.78 ± 0.36 

0.67-5.29
 a
 0.81-3.21

 a
 0.49-3.41

 a
 0.41-3.21

 a
 0.31-1.62

 a
 

Září 
2.17 ± 0.88 2.13 ± 1.16 2.49 ± 1.06 1.75 ± 1.28 2.12 ± 1.03 

0.56-4.24
 a
 0.43-5.77

 a
 0.81-4.63

 a
 0.22-5.18

 a
 0.60-4.33

 a
 

Říjen 
3.57 ± 1.89 4.21 ± 2.64 3.84 ± 2.24 4.96 ± 3.57 2.81 ± 1.57 

0.33-8.25
 a
 1.22-10.66

 a
 1.11-11.44

 a
 0.61-17.02

 a
 0.62-6.87

 a
 

Listopad 
6.21 ± 5.33 4.92 ± 4.77 6.20 ± 3.87 3.13 ± 2.92 3.18 ± 2.73 

0.78-17.00
 a
 0.51-20.90

 a
 0.74-14.31

 a
 0.44-13.58

 a
 0.64-9.66

 a
 

Prosinec 
5.41 ± 4.79 3.87 ± 5.27 7.76 ± 8.93 3.14 ± 2.95 3.43 ± 2.81 

1.24-21.76
 a
 0.36-23.19

 a
 0.40-26.96

 a
 0.27-13.53

 a
 0.41-12.11

 a
 

a rozsah minimálních - maximálních koncentrací BC 

 

Pro ověření spojitostí koncentrací BC mezi topnou a netopnou sezónou (2012-2016), byla 

provedena distribuce četností BC v obou sezónách a celém sledovaném období (2012-

2016). Koncentrace BC byly rozděleny do sedmi následujících intervalů: < 1; (1-5>; (5-10>; 

(10-15>, (15-20>; > 20 μg/m3. Průměrná koncentrace PM10 pro celé sledované období činila 

45.76 ± 36.45 μg/m3 a pro BC 3.16 ± 3.79 μg/m3. Při celkovém rozloņení četnosti výskytu 
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koncentrací BC ve sledovaném období 2012-2016 se ukázalo, ņe koncentrace BC 

vykazovaly typický lognormální vzor distribuce a větńina vńech koncentrací BC (84 %) byla 

niņńích neņ 5 μg/m3. Celkem 11 % vńech koncentrací BC se nacházelo v intervalu            

(10-15> μg/m3 a v neposlední řadě pouze 1 % veńkerých koncentrací BC bylo vyńńích neņ 

20 μg/m3, jak je patrné z tabulky 10. Z této tabulky si lze navíc povńimnout, ņe průměrná 

koncentrace PM10 exponenciálně narůstala a pro koncentrace BC niņńí neņ 1 μg/m3 činila 

22.96 ± 8.72 μg/m3, zatímco pro koncentrace BC z intervalu > 20 μg/m3 byla průměrná 

koncentrace PM10 více neņ 10 krát vyńńí (237.87 ± 62.42 μg/m3). Při rozdělení na topnou 

a netopnou sezónu (2012-2016) je patrné, ņe během topné sezóny, koncentrace BC 

vykazovaly obdobný lognormální vzor distribuce jako v případě pro celé sledované období 

a celkově 74 % vńech koncentrací BC bylo niņńích neņ 5 μg/m3. Průměrná koncentrace BC 

pro topnou sezónu (2012-2016) činila 3.87 ± 4.14 μg/m3 a průměrná koncentrace PM10 

51.88 ± 39.87 μg/m3. Netopná sezóna, vńak vykazovala odlińný vzor distribuce koncentrací 

BC a 99.8 % veńkerých koncentrací BC se nacházelo v intervalu niņńím neņ 5 μg/m3 z toho 

57 % koncentrací BC bylo niņńích neņ 1 μg/m3. Průměrná koncentrace BC resp. PM10 pro 

netopnou sezónu (2012-2016) dosahovala hodnoty 1.05 ± 0.61 μg/m3 resp. 

27.76 ± 11.49 μg/m3.  

 

Tabulka 10 Procentuální zastoupení četností koncentrací BC v jednotlivých intervalech a průměrné 
koncentrace BC a PM10 v daném intervalu, pro celé sledované období topnou a netopnou sezónu 

Sezóna Interval koncentrace BC Četnost BC sm. odch. PM10 sm. odch. 

 [μg/m3] [%] [μg/m3 

Celé sledované 
období 

(2012-2016) 

<1 25 0.68 ± 0.19 22.96 ± 8.72 

(1-5> 59 2.29 ± 1.03 38.83 ± 17.07 

(5-10> 11 7.16 ± 1.43 84.48 ± 31.42 

(10-15> 3 11.85 ± 1.35 123.00 ± 30.50 

(15-20> 2 16.93 ± 1.44 152.21 ± 37.46 

> 20 1 25.24 ± 4.59 237.85 ± 62.42 

Topná sezóna  
(2012-2016) 

<1 14 0.70 ± 0.19 21.40 ± 7.40 

(1-5> 64 2.46 ± 1.04 40.22 ± 17.73 

(5-10> 14 7.17 ± 1.43 84.86 ± 31.07 

(10-15> 5 11.85 ± 1.35 123.00 ± 30.50 

(15-20> 2 16.93 ± 1.44 152.21 ± 37.46 

> 20 1 25.24 ± 4.59 237.85 ± 62.42 

Netopná sezóna 
(2012-2016) 

<1 56.9 0.66 ± 0.20 24.08 ± 9.40 

(1-5> 42.9 1.56 ± 0.52 32.77 ± 12.15 

(5-10> 0.2 5.29 
 

14.00 
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Tabulka 11 Průměrné koncentrace BC a PM10 pro topnou a netopnou sezónu jednotlivých let 
 2012 aţ 2016 

  BC sm.odch. BC T.S./N.S PM10 sm.odch. PM10 T.S./N.S 

  [μg/m3] - [μg/m3] -  

Topná 2012 4 ± 4.17 
4 

50.85 ± 42.89 
2.24 

Netopná 2012 1.26 ± 0.76 22.67 ± 10.20 

Topná 2013 4.27 ± 4.24 
3.5 

59.26 ± 46.24 
1.9 

Netopná 2013 1.22 ± 0.52 31.21 ± 10.87 

Topná 2014 4.52 ± 4.79 
4.16 

55.39 ± 40.91 
2.01 

Netopná 2014 1.09 ± 0.62 27.6 ± 12.14 

Topná 2015 3.45 ± 3.67 
3.52 

46.35 ± 30.79 
1.48 

Netopná 2015 0.98 ± 0.59 31.35 ± 12.96 

Topná 2016 3.14 ± 3.53 4.3 

  

47.34 ± 34.63 1.83 

  Netopná 2016 0.73 ± 0.35 25.88 ± 8.57 

        T.S. topná sezóna, N.S. netopná sezóna 

 

Obrázek 20 Variabilita koncentrací BC pro topnou a netopnou sezónu jednotlivých let 

Při bliņńím prozkoumání topné a netopné sezóny pro jednotlivé roky, viz obrázek 20 

a tabulka 11, si lze povńimnout, ņe u vńech jednotlivých roků platilo, ņe průměr koncentrací 

BC a PM10 nabýval vyńńích hodnot během topné sezóny neņ během sezóny netopné. Podíl 

průměrných koncentrací BC, resp. PM10 (2012-2016) v topné sezóně versus v netopné 

sezóně činil 3.7 resp. 1.9, coņ je způsobeno častějńím výskytem zhorńených rozptylových 

podmínek a zvýńeným spalováním fosilních paliv a biomasy v lokálních topenińtích. Podíl 

mezi jednotlivými topnými a netopnými sezónami pro koncentrace BC nabýval hodnot 

v rozsahu 3.2 do 4.1 a největńí rozdíl pro koncentrace BC byl zaznamenán v roce 2014 
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(3.43 μg/m3), naproti tomu podíl koncentrací PM10 mezi topnou a netopnou sezónou nabýval 

niņńích hodnot 1.48 aņ 2.24 a nejvyńńí rozdíl pro koncentrace PM10 byl zaznamenán v roce 

2012 (28.18 μg/m3). 

Pro detailnějńí pochopení vztahu mezi BC a PM10 byla provedena regresní analýza, na 

sjednoceném souboru vńech dat z roku 2012 aņ 2016. Mezi BC a PM10 byla prokázána 

signifikantní korelační závislost rs= 0.82*. Korelační závislost mezi těmito částicemi narůstá 

během chladného období roku (podzim rs= 0.81* a zima rs= 0.93*). Naopak v případě jarních 

(rs= 0.81*) a letních měsíců (rs= 0.48*) klesá, ale je významná. Při porovnání pouze netopné 

sezóny (rs =0.48*) a topné sezóny (rs= 0.83*) je pro korelační závislost mezi BC a PM10 

rovněņ vidět patrný rozdíl. Tato skutečnost poukazuje na to, ņe příspěvek spalování během 

topné sezóny z velkých energetických, průmyslových, dopravních zdrojů a lokálních topenińť 

hraje významnou roli v koncentracích BC a PM10 a původ částic je stejný. Během teplého 

období roku, jsou prachové částice zrnitostní třídy PM10 do značné míry tvořeny biogenními 

organickými částicemi, resuspendovanými částicemi apod. Původ částic PM10 a BC proto 

není během letních měsíců zcela totoņný, ale částice pochází z mnoha různých zdrojů. 

Procentuální příspěvek BC v zrnitostní třídě PM10 je pro jednotlivé dny ve sledovaném 

období velmi variabilní, pohybuje se v rozmezí od 0.55 % do 37.76 %. Průměrný 

procentuální příspěvek BC v PM10 za celé sledované období činil 6.06 ± 3.22 %, tato hodnota 

je srovnatelná s jinými oblastmi Evropy. Pro jednotlivé měsíce ve sledovaném období se 

průměrné koncentrace BC v PM10 pohybovaly od nejniņńího podílu 2.61 ± 2.79 % do 

nejvyńńího 9.47 ± 0.94 %. Zaznamenáno na obrázku 21.  

 

Obrázek 21 Průměrné měsíční koncentrace BC v PM10 včetně směrodatných odchylek. 
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Obrázek 22 Rozloţení koncentrací PM10 a BC pro dny s inverzním charakterem počasí a bez 
inverzního charakteru v topné sezóně 2012-2016 

 

 

Obrázek 23 a) Průměrná koncentrace BC v PM10 včetně směrodatné odchylky pro dny s inverzním 
charakterem počasí a bez inverzního charakteru v topné sezóně 2012-2016; b) Rozloţení koncentrací 
BC v PM10 pro dny s inverzním charakterem počasí a bez inverzního charakteru v topné sezóně 2012-

2016 

Topná sezóna 2012-2016 (dále jen topná sezóna), byla následně rozdělená na dny s inverzí 

(charakterizované jako koncentrace PM10 vyńńí neņ 50 µg/m3) a dny bez inverze (PM10 niņńí 

neņ 50 µg/m3). Na následujícím obrázku 22 je znázorněno rozloņení koncentrací BC a PM10 

pro dny s inverzí a bez inverze. Inverzní charakter počasí byl v topné sezóně zaznamenán 
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ve 35 % případů (454 dní z celkových 1307 spadajících do topné sezóny). Průměrná 

koncentrace PM10 v topné sezóně pro dny s inverzním charakterem počasí byla 

aņ trojnásobně vyńńí (92.0 ± 44.6 µg/m3), neņ pro dny bez inverze (30.7 ± 10.17 µg/m3). 

Jeńtě významnějńí byl rozdíl 5.43 µg/m3 mezi průměrnými koncentracemi BC zaznamenaný 

pro dny s inverzí (7.36 ± 5.02 µg/m3 ) a bez inverze (1.94 ± 1.22 µg/m3). Obdobně 

i v Aténách v období prosinec 2013 aņ únor 2014 bylo zjińtěno, ņe koncentrace BC pro dny 

s inverzí (4 µg/m3) byly téměř trojnásobně vyńńí (2.7 krát) neņ pro dny bez inverze 

(1.5 µg/m3) (Fourtziou et al., 2017). 

Průměrné koncentrace BC v PM10 byly nepatrně vyńńí 7.8 ± 3 % pro dny s inverzním 

charakterem počasí (rozsah 1.4 - 19.2 %) neņ pro dny bez inverze 6.2 ± 3.1 % s rozpětím 

hodnot od 1.2 % do 29.9 %. Průměrné koncentrace BC v PM10 pro dny s inverzí a bez 

inverze jsou zobrazeny na obrázku 23.  

6.1.3 Průběh denní variace BC 

Částice BC velmi často vykazují zřetelnou bi-modální denní variaci s nejvyńńí koncentrací 

během ranní ńpičky (± 6:00 ± 9:00) a večerních hodin (± 19:00 ± 21:00), coņ do jisté míry 

souvisí s dopravou a ņivotním stylem obyvatel v dané oblasti (Feng et al., 2014; Wang et al., 

2011). V zimním období jsou koncentrace BC během ranních a večerních hodin vyńńí neņ ve 

zbývající části roku, předevńím z důvodu přítomnosti konstantní teplotní inverze v niņńí 

úrovni povrchové atmosférické mezní vrstvy. V dopoledních a brzkých poledních hodinách 

v průběhu celého roku koncentrace BC nevykazuji výrazné změny, předevńím v důsledku 

dobrého rozptylu částic a mísení v mezních vrstvách atmosféry (Sreekanth et al., 2007). 

Dalńí vysvětlení pro večerní vrchol je spojen s nízkou výńkou noční mezní vrstvy (Kumar, 

2011) a ranní pík se vztahuje k zatíņení BC z místních antropogenních činností 

a fumigačního účinku v rámci mezní vrstvy atmosféry těsně po východu slunce (Stull , 1989). 

Stejně tak bylo zjińtěno, ņe koncentrace během pracovních dní jsou vyńńí, neņ ty které lze 

naměřit během víkendů (Feng et al., 2014; Cheng et al., 2014; Pereira et al., 2012). Wang et 

al. (2011) navíc uvádí, ņe ranní vrchol koncentrace BC o víkendu byl v Rochesteru, USA 

(v období od 1.8 - 31.12. 2009) podstatně niņńí neņ hodnoty naměřené během vńedních dní 

a večerní vrchol o víkendech byl vyńńí neņ během pracovního týdne.  

Během 19. - 20.9. 2014 bylo provedeno celodenní měření koncentrací BC. Toto měření 

ukázalo, ņe během ranních hodin mezi 9:00 - 10:00 bylo moņno zaznamenat nejvyńńí 

koncentrace částic BC, viz obrázek 24. Zvýńená koncentrace souvisí s ranní dopravní 

ńpičkou. S rostoucí teplotou během dne, koncentrace BC postupně klesaly 

a od 11:00 do 17:00 hod se koncentrace BC pohybovaly do max. hodnoty 1.5 μg/m3. 

Koncentrace BC narůstá od 18:00, maximum bylo zjińtěno ve 22 hod. Tento průběh změny 
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koncentrace BC v čase je větńinou charakteristický s tím, ņe maximální koncentrace jsou 

posunuty aņ na hodnoty okolo půlnoci. 

 

Obrázek 24 Průměrné hodinové rozloţení koncentrace BC během dne 19.9. – 20. 9. 2014 

 

Měření bylo opakováno v roce 2016 v období od 21.11. do 25.11. bylo zaznamenáno v době 

začínajícího inverzního charakteru počasí, viz obrázek 25 znázorňující časový průběh 

s hodnotami koncentrací BC z 5 min intervalů. Průměrná koncentrace BC v období od 21.11. 

do 25.11. 2016 činila 2.73 ± 2.20 μg/m3 s minimální hodnotou koncentrace BC 0.261 μg/m3 

aņ po nejvýńe naměřenou koncentraci BC 11.40 μg/m3. Rovněņ si jde povńimnout, ņe 21.11. 

byly koncentrace BC více neņ dvojnásobně niņńí ve srovnání s ostatními dny. Oproti měření 

z roku 2014 byly patrné dva velmi zřetelné píky během ranních hodin (přibliņně 

od 4:00 do 10 hod) a pozdních poledních aņ večerních hodin (cca 16:00 - 22:00 hod). Tato 

skutečnost je spjatá s ranní a odpolední dopravní ńpičkou a bezpochyby nutného vytápění 

v lokálních topenińtích z důvodu poklesu teploty okolního vzduchu a zhorńených 

rozptylových podmínek.  
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Obrázek 25 Průběh 5 min koncentrací BC během období od 21.11. do 25.11 2016 

 

6.1.4 Týdenní rozloţení koncentrací BC 

Týdenní změny koncentrací BC pro celé sledované období a topnou a netopnou sezónu 

v období 2012-2016 jsou uvedeny na obrázku 26. Průběh průměrných koncentrací PM10 

včetně směrodatných odchylek pro jednotlivé dny v týdnu je zobrazen na obrázku 27. 
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Podobný trend v týdenních koncentracích BC byl zaznamenán pro kaņdý rok samostatně, 

stejně jako v topných a netopných sezonách jednotlivých let, v práci vńak tyto hodnoty 

nejsou uvedeny. Konkrétně byly pro celé sledované období 2012-2016 a topnou sezónu 

maximální průměrné koncentrace BC pozorovány na začátku týdne (úterý), dále ve čtvrtek 

a na konci týdne (sobota) a během středečních dnů a nedělí byly průměrné koncentrace BC 

nejniņńí. Rozdíl byl zaznamenán pro netopnou sezónu s jednoznačným nárůstem průměrné 

koncentrace BC aņ během středy a čtvrtku, následovaný poklesem a minimálních 

průměrných koncentrací BC bylo dosaņeno během neděle, nutno poznamenat, ņe během 

netopného období se průměrné koncentrace BC lińily víceméně v pouhých setinách μg/m3. 

Vzorec rozloņení týdenních koncentrací BC v netopné sezóně je typický a můņe být přičítán 

sníņeným emisím z antropogenní činnosti. Zatímco trend koncentrací BC v celém 

sledovaném období a v topné sezóně je zapříčiněn větńím příspěvkem z průmyslových emisí 

a lokálního vytápění.  

 

  

Topná sezóna 2012-2016 Netopná sezóna 2012-2016 

 

Celé sledované období 2012-2016 
Obrázek 26 Rozloţení týdenních koncentrací BC pro celé sledované období, topnou a netopnou 

sezónu 2012-2016 

Pro průměrné koncentrace PM10 během jednotlivých dní v týdnu si lze povńimnou, ņe během 

celého sledovaného období a topné sezóny 2012-2016 platil stejný trend týdenních variací 

jako v případě koncentrací BC, jak je patrné na obrázku 27. Průměrné koncentrace PM10 pro 
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vńechny dny v týdnu pro celé sledované období a topnou sezónu převyńovaly povolený 

průměrný řoční imisní limit, pro PM10, který je roven 40 μg/m3. Průměrné hodnoty PM10 

v netopném období byly pro jednotlivé dny téměř totoņné a průměr činil zaokrouhleně 

28 μg/m3. 

 

 

Obrázek 27 Rozloţení průměrných týdenních koncentrací PM10 pro celé sledované období, topnou 
a netopnou sezónu 2012-2016 

6.1.5 Rozloţení ranních a večerních koncentrací BC  

Průměrné ranní koncentrace BC činily od srpna 2014 do prosince 2016 2.63 ± 2.92 µg/m3 

a večerní koncentrace BC pro toto období pak 2.80 ± 3.54  µg/m3. Průměrně byly jednotlivé 

večerní koncentrace BC 1.7 krát vyńńí neņ koncentrace BC naměřené ráno. Na druhou 

stranu celkově v 51 % případech byly ranní koncentrace BC vyńńí neņ večerní koncentrace 

BC. Rozloņení ranních a večerních koncentrací BC včetně směrodatných odchylek pro 

topnou a netopnou sezónu v období od srpna 2014 do prosince 2016 pro jednotlivé dny 

v týdnu je znázorněno na obrázku 28. Během netopné sezóny, byly průměrné ranní 

koncentrace BC ve vńech případech vyńńí (průměrně 1.5 krát) neņ večerní koncentrace BC, 

coņ bylo z největńí pravděpodobností způsobeno ranní dopravní ńpičkou. Prokázalo se, ņe 

vliv dopravy na ranní i večerní koncentrace BC činí přibliņně 29 % pro celé sledované období 

2012-2016. Naproti tomu bylo zjińtěno, ņe večerní průměrné koncentrace BC byly pro 

jednotlivé dny v týdnu během topné sezóny 2014-2016 větńinou nepatrně vyńńí (průměrně 

1.1 krát) neņ ranní průměrné koncentrace, pouze v pondělí a středy bylo moņné naměřit 

vyńńí průměrné ranní koncentrace BC. 
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Obrázek 28 Průměrné týdenní koncentrace BC ráno a večer pro období srpen 2014 aţ prosinec 
2014, topnou a netopnou sezónu 2014-2016. 

6.1.6 Výsledky měření black carbon v MSK 

Koncentrace BC a PM10 byly měřeny na vybraných lokalitách MSK v letní a zimní sezóně 

2014. Výsledné koncentrace jsou výsledkem vņdy 24 hodinového měření koncentrací BC 

vńech vlnových délek na dané lokalitě. Bylo zjińtěno, ņe zimní koncentrace BC poskytovala 

statisticky významnou korelační závislost s PM10 rs= 0.91* rovněņ tak pro letní období 

rs= 0.74*. Průměrně byly koncentrace BC aņ 8 násobně vyńńí (s rozsahem 2.6 - 21.6 krát) 

během zimního období ve srovnání s letními koncentracemi BC, s výjimkou lokality Ostrava-

Poruba, viz obrázek 29. Na této lokalitě byly koncentrace BC v zimním období přibliņně 

dvojnásobně niņńí neņ v letní sezóně. Tato skutečnost byla s největńí pravděpodobností 

způsobena celoročním vysokým ovlivněním z dopravních zdrojů na dané lokalitě. Odběrné 

místo Ostrava-Poruba se nacházelo v bezprostřední blízkosti frekventované silnice I. třídy/11 

Opavská spojující město Ostravu a Opavu. Na lokalitě Ostravice byly koncentrace BC 

22 krát vyńńí v zimě neņ v létě, jednoznačně se zde významně projevil vliv lokálních topenińť, 

stejně tak jako ve Frýdku-Místku, Třinci, Hradci nad Moravici. Nejméně patrný byl rozdíl 

(2.41 μg/m3) mezi koncentracemi BC naměřenými během zimní sezóny ve srovnání s letní 

sezónou na lokalitě Ostrava-Mariánské Hory.  
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Obrázek 29 Koncentrace BC v PM10 během léta a zimy 2014/2015 na vybraných lokalitách MSK 

V letním období se obsah BC v PM10 pohyboval v rozmezí 2 - 10 %, s průměrnou hodnotou 

4.40 ± 2.46 %. V zimním období se obsah BC v PM10 pohyboval v rozmezí 4 – 10 % 

s průměrnou hodnotou 8.39 ± 2.08 %, zobrazeno na obrázku 31. Průměrný procentuální 

podíl BC byl v PM10 během zimního období aņ dvojnásobně vyńńí neņ během letního období, 

coņ odkazuje na příspěvek z lokálních topenińť, viz obrázek 30.  

 

Obrázek 30 Průměrný procentuální obsah BC v PM10 během léta 2014 a zimy 2014/2015 na 
vybraných lokalitách MSK  
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Obrázek 31 Procentuální zastoupení BC v PM10 v letním a zimním období 2014/2015 na 
jednotlivých vybraných lokalitách MSK. 

6.1.7 Identifikace původců zdrojů znečištění  

Pro UVPM byl během pětiletého období pozorován obdobný vzorec denních koncentrací 

jako pro denní koncentrace BC. To znamená, ņe byl získán zřetelný sezónní vzor s jasným 

oddělením topné a netopné sezóny. Během obou sezón větńina vzorků vykazovala pozitivní 

hodnoty UVPM. Záporné hodnoty UVPM byly pozorovány předevńím v netopné sezóně 

(celkově 33 % veńkerých hodnot vykazovalo záporné hodnoty), i kdyņ během jednotlivých 

topných sezón byly rovněņ sporadicky nalezené odlehlé záporné hodnoty. Bylo provedeno 

velké mnoņství výzkumných prací zabývajících se touto problematikou a vyplynulo z nich, 

ņe pozitivní hodnoty UVPM souvisí: 

I. se zvýńeným počtem dalńích hmotnostních částic s velikostí menńí neņ 370 nm, 

absorbovaných v UV oblasti (Allen et al., 2004), 

II. s přítomnosti kouře ze spalování dřeva nebo biomasy (Hansen, 2005) 

III. s přítomnosti organických sloučenin (Hansen, 2005)  

IV. s přítomnosti hematitu (Moosmüller et al., 2009). 

Naproti tomu negativní hodnoty UVPM indikují jiný původ zdrojů UVPM neņ výńe jmenované 

(Tiwari et al., 2013). V Ostravě je mnoņství příspěvku ze spalování biomasy a dřeva 

zanedbatelné, a je proto pravděpodobné, ņe pozitivní hodnoty UVPM poukazují na spalování 

uhlí, neboť hlavním zdrojem lokálního vytápění v Ostravě je převáņně spalování uhlí. 
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Podobné závěry vyvodil Harrison et al. (2013), kteří v Severním Irsku objevili podobný vzorec 

BC a UVPM jako v Ostravě a připisovali tuto skutečnost právě spalování uhlí. 

Dalńím potenciálním zdrojem můņe být přítomnost hematitu, způsobena blízkosti místa 

odběru, leņícího cca 7 km od největńího výrobce oceli v ČR - ArcelorMittal Ostrava a.s. Podle 

Moosmüller et al. (2009) hematit vykazuje velmi silnou absorpci v UV oblasti (370 nm). 

Částice hematitu mohou také vykazovat silnou absorpci při IR vlnové délce mezi 8 aņ 25 µm 

(Moosmüller et al., 2009). Vzhledem k tomu, ņe nejvyńńí mnoņství absorbované při vlnové 

délce 880 nm bylo hodně pod 8 µm, absorpce hematitu při vlnové délce 880 nm je 

pravděpodobně zanedbatelná, nelze ji vńak opomíjet při vlnové délce 370 nm. ArcelorMittal 

Ostrava a.s. a Třinecké ņelezárny a ocelárny byly zodpovědné za nejvyńńí celkové mnoņství 

PM z průmyslu vykazovaných v ČR v roce 2013 (ČHMÚ, 2014).  

V neposlední řadě Hansen (2005) poukazuje na to, ņe absorpce při vlnové délce 370 nm 

můņe být zvýńena UV-specifickou absorpcí směsi organických sloučenin přítomných 

například v tabákovém kouři a/nebo ve výfukových plynech vozidel. Přestoņe kvantitativní 

distribuce těchto sloņek není moņná kvůli vysoké variabilitě jejich absorpčního průřezu, jejich 

přítomnost můņe být ověřena právě pomocí UVPM (Hansen, 2005).  

Tabulka 12 uvádí souhrn Spearmanových korelačních koeficientů vypočtených mezi UVPM 

a různými znečińťujícími látkami pro topnou a netopnou sezónu 2012-2014 a pro celé tříleté 

sledované období 2012-2014. Konkrétně byly jako hlavní zdroj znečińťujících látek NO2, NOx 

povaņovaný výfukové plyny z vozidel a plyny jako CO a SO2  byly přičítány lokálnímu 

a průmyslovému splavování různých paliv včetně uhlí (Shen et al., 2014). Slabé aņ silné 

pozitivní a statisticky významné korelační závislosti byly zjińtěny mezi UVPM a vńemi 

znečińťujícími látkami pro tříleté sledované období a pro topnou sezónu a netopnou sezónu 

2012-2014. Statisticky nejvýznamnějńí korelace byly dosaņeny mezi znečińťujícími látkami 

uvolňovanými z výfukových plynů motorových vozidel (NO2 a NOx) a spalování. Toto zjińtění 

potvrzuje vliv exhalací výfukových plynů vozidel a spalování uhlí na zvýńení UVPM během 

topné sezóny a celého sledovaného tříletého období. Variabilita a sníņení síly asociací 

Spearmanových korelací byly pozorovány během netopné sezóny, kdy se prokázala pouze 

slabá korelační závislost mezi UVPM a NO2 (rs= 0.24*), NOx (rs= 0.22*) a SO2 (rs= 0.15*) 

pro zbývající znečińťující látky nebyla závislost nalezena. Vńechny znečińťující látky (tj. NO, 

NO2, NOx, CO a SO2) vykazovaly slabé aņ střední pozitivní korelace s UVPM nejen pro celé 

tříleté sledované období, ale rovněņ pro topnou sezónu 2012-2014. 

Nedostatečná statisticky nevýznamná korelace mezi CO a UVPM během netopné sezóny 

podporuje výńe zmíněnou hypotézu týkající se kladných veličin UVPM při spalování uhlí. 

Pozorování také naznačuje sníņení provozu na silnicích a lidských aktivit spojených 

s obdobím letních dovolených a prázdninovou sezónou, stejně jako sníņení spotřeby uhlí při 

spalování. 
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Tabulka 12 Korelační závislost mezi UVPM a jednotlivými znečišťujícími látkami pro celé sledované 

období, topnou a netopnou sezónu 2012-2014, vypočteno z jednotlivých denních hodnot. 

  NO NO2 NOx SO2 CO 

Celé období (2012-2014) 0.49* 0.65* 0.65* 0.35* 0.59* 

Topná sezóna (2012-2014) 0.50* 0.63* 0.62* 0.35* 0.49* 

Netopná sezóna (2012-2014) 0.03 0.24* 0.22* 0.15* 0.06 

 

Z tabulky 13, porovnávající korelační koeficienty pro jednotlivé znečińťující látky, si lze 

povńimnout, ņe koncentrace NO2 a NOx vykazovaly velmi silnou významnou korelační 

závislost pro tříleté sledované období, topnou i netopnou sezónu, tato skutečnost naznačuje 

stejný původ, kterým jsou exhalace výfukových plynů. Mezi ostatními jednotlivými 

znečińťujícími látkami byly zřejmé střední aņ velmi silné významné závislosti. 

Pouze u netopné sezóny byla nalezena velmi slabá korelace mezi CO a NO a celkově byly 

v netopné sezóně hodnoty korelačních koeficientů pro vńechny sledované znečińťující látky 

aņ na NO2 x NOx niņńí ve srovnání s topnou sezónou a celým sledovaným obdobím 2012-

2014. 

 

Tabulka 13 Korelační závislosti mezi jednotlivými znečišťujícími látkami v letech 2012-2014 

  
 

NO NO2 NOx SO2 CO 

Celé období (2012-2014) 

NO 1 
    NO2 0.73* 1 

   NOx 0.82* 0.96* 1 
  SO2 0.37* 0.43* 0.44* 1 

 CO 0.45* 0.55* 0.56* 0.31* 1 

  
Topná sezóna (2012-2014) 

NO 1         

NO2 0.74* 1 
   NOx 0.87* 0.93* 1 

  SO2 0.37* 0.43* 0.43* 1 
 CO 0.45* 0.48* 0.50* 0.27* 1 

  
Netopná sezóna (2012-2014) 
  

NO 1         

NO2 0.53* 1 
   NOx 0.59* 0.98* 1 

  SO2 0.25* 0.36* 0.35* 1 
 CO 0.08* 0.37* 0.35* 0.35* 1 
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6.1.8 Vliv meteorologických parametrů na BC  

Vliv vybraných meteorologických parametrů na koncentraci BC v Ostravě-Zábřehu byl 

sledován pomocí korelační analýzy. Meteorologické parametry významně ovlivňují 

koncentrace BC, které exponenciálně klesají s nárůstem rychlosti větru (Begum et al., 2012; 

Wang et al., 2011), stejná závislost platí i pro denní úhrn sráņek (Ramachandran a Rajesh, 

2007, Babu and Moorthy, 2002) a teplotu (Tiwari et al., 2014). 

Následující obrázky 32 až 36 zobrazují rozloņení průběhu měsíčních meteorologických 

parametrů, v době měření koncentrací BC jako je teplota, relativní vlhkost, rychlost větru, 

mnoņství sráņek, tlak a jejich vliv na měsíční koncentrace BC. Pro meteorologické parametry 

a koncentrace BC resp. PM10, v následujících částech textu představuje celé sledované 

období vņdy období od roku 2012 do 2016 a rovněņ topná a netopná sezóna je vztaņená ve 

vńech případech pro období let 2012 - 2016. 
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Obrázek 32 Krabicové grafy znázorňující rozloţení koncentrací BC v závislosti na teplotě pro celé sledované období 2012-2016 
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Obrázek 33 Krabicové grafy znázorňující rozloţení koncentrací BC v závislosti na denním úhrnu sráţek pro celé sledované období 2012-2016 
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Obrázek 34 Krabicové grafy znázorňující rozloţení koncentrací BC v závislosti na rychlosti větru pro celé sledované období 2012-2016 
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Obrázek 35 Krabicové grafy znázorňující rozloţení koncentrací BC v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu pro celé sledované období 2012-2016 
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Obrázek 36 Krabicové grafy znázorňující rozloţení koncentrací BC v závislosti na tlaku vzduchu pro celé sledované období 2012-2016 
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Tabulka 14 Korelační závislosti pro jednotlivé meteorologické parametry pro celé sledované období, topnou a netopnou sezónu 2012-2016 

    Teplota Denní úhrn sráţek Rychlost větru Směr větru Tlak vzduchu Relativní vlhkost PM10 BC 

Celé sledované 
období 

(2012-2016) 
  

Teplota 1 
       

Denní úhrn sráţek -0.09* 1 
      

Rychlost větru -0.24* 0.09* 1 
     

Směr větru 0.10* 0.03* -0.10* 1 
    

Tlak vzduchu -0.12* -0.16* -0.13* 0 1 
   

Relativní vlhkost -0.51* 0.43* 0.03 -0.01 -0.02 1 
  

PM10 -0.42* -0.18* -0.06* -0.13* 0.06* 0.27* 1 
 

BC -0.64* -0.07* -0.04 -0.14* 0.15* 0.43* 0.81* 1 

Topná sezóna 
(2012-2016) 

  

Teplota 1 
       

Denní úhrn sráţek -0.08* 1 
      

Rychlost větru -0.17* 0.08* 1 
     

Směr větru 0.06* 0.04 -0.10* 1 
    

Tlak vzduchu -0.16* -0.19* -0.11* 0.04 1 
   

Relativní vlhkost -0.38* 0.42* -0.05 0.01 0.01 1 
  

PM10 -0.37* -0.17* -0.20* -0.12* 0.10* 0.25* 1 
 

BC -0.51* -0.09* -0.20* -0.13* 0.15* 0.37* 0.86* 1 

Netopná sezóna 
(2012-2016) 

  

Teplota 1 
       

Denní úhrn sráţek -0.45 1 
      

Rychlost větru -0.01 0.11* 1 
     

Směr větru -0.04 0 -0.01 1 
    

Tlak vzduchu -0.04 -0.10* -0.20* -0.09 1 
   

Relativní vlhkost -0.57* 0.57* -0.03 0.09 -0.19* 1 
  

PM10 0.40* -0.23* 0.09 -0.02 -0.16* -0.11* 1 
 

BC -0.004 -0.04 -0.07 0.02 0.13* 0.08 0.48* 1 



68 
 

Korelační závislosti mezi jednotlivými posuzovanými meteorologickými parametry navzájem 

a koncentracemi BC a PM10, jsou zobrazeny v tabulce 14. Bylo moņné nalézt nejen ņádné 

aņ velmi slabé korelační závislosti, ale rovněņ závislosti velmi významné, s převahou 

slabńích korelačních závislosti. Statisticky nejméně závislostí bylo nalezeno během netopné 

sezóny, kde se pro koncentrace BC ukázala jako statisticky významná pouze slabá závislost 

na tlaku vzduchu (rs= 0.13*). Naproti tomu pro topnou sezónu byly pro koncentrace BC 

a vńechny sledované meteorologické parametry nalezeny statisticky významné korelační 

závislosti, z nichņ nejsilnějńí byly na teplotě s negativní hodnotou rs= -0.51*, dále střední 

na relativní vlhkosti vzduchu (rs= 0.37*) a slabé pro zbývající parametry s výjimkou denního 

úhrnu sráņek, kde byla nalezena velmi slabá inverzní závislost (rs= -0.09*). Rovněņ si lze 

povńimnout, ņe pouze v případě topné sezóny, byla nalezena slabá závislost mezi 

koncentracemi BC a rychlosti vzduchu (rs= 0.20*), pro celé sledované období ani netopnou 

sezónu se tato závislost jiņ neprokázala. Pro celé sledované období byly rovněņ nalezeny 

mezi jednotlivými meteorologickými parametry a koncentracemi BC významné korelační 

závislosti s výjimkou zmíněné rychlosti větru. Navíc pro celé sledované období se prokázala 

nejvýznamnějńí inverzní závislost mezi koncentracemi BC a teplotou vzduchu (rs= -0.64*), 

zároveň je to nejvyńńí hodnota korelačního koeficientu sledovaného mezi BC 

a meteorologickými parametry.  

Teplota vzduchu a vliv na koncentrace BC 

Teplota je jeden z velmi důleņitých parametrů, který ovlivňuje celkové koncentrace BC. 

Průměrná teplota v Ostravě-Zábřehu v průběhu 5-ti letého sledovaného období dosahovala 

hodnoty 12.2 ± 10.2 °C, s minimální zaznamenanou teplotou -15 °C aņ po maximální 

32.5 °C. Jak bylo očekáváno, teplotní profil inverzně zobrazoval profil koncentrací BC. Proto 

v době nejniņńích teplot ovzduńí, které byly pozorovány od ledna do dubna a od října do 

prosince, bylo moņné naměřit nejvyńńí koncentrace BC. Naproti tomu nejvyńńí teploty byly 

pozorovány od května do září a v průběhu těchto měsíců byly naměřeny nejniņńí hodnoty 

koncentrací BC, coņ velmi dobře koresponduje s rozdělením na topnou a netopnou sezónu. 

V netopné sezóně tak průměrná teplota činila 22.3 ± 11.0 °C a během topné jen 8.7 ± 7.2 °C. 

Z tabulky 14 je patrné, ņe pro celé sledované období byla mezi teplotou a koncentracemi BC 

nalezená silná inverzní korelační závislost (rs= -0.64*), stejně tak pro topnou sezónu        

(rs= -0.51*), avńak v případě netopné sezóny se korelační závislost neprokázala (rs= -0.004). 

Negativní hodnoty korelačních závislosti mezi teplotou a koncentracemi BC jsou v souladu 

s výsledky uvedenými v literatuře, např. Tiwari et al. (2013), stejně jako Cao et al. (2009) 

zaznamenali silné (r= -0.64*) a velmi silné (r= -0.80) inverzní korelace mezi teplotou 

a koncentracemi BC a přísluńné pozorování souvisely se zvýńením spalování uhlí v lokálních 

topenińtích za nízkých teplot a se stabilním charakterem atmosféry během chladného období 
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roku (Cao et al., 2009; Tiwari et al., 2013). Poslední vysvětlení vńak nemohlo být zcela 

jednoznačně pouņita v této práci, protoņe to můņe vysvětlit slabńí, ale ne výrazně odlińné 

spojitosti mezi teplotou a koncentraci BC. Proto byly pro dalńí zkoumání této hypotézy 

vypočítány roční a měsíční korelační koeficienty (nejsou součástí textu). Pro jednotlivé 

měsíce daného roku vykazovaly významné korelační závislosti mezi teplotou a koncentraci 

BC ve větńině případů měsíce spadající do topné sezóny, pro měsíce v netopné sezóně 

vńak v průběhu jednotlivých let byly korelační závislosti slabé nebo ņádné. 

Denní úhrn sráţek  

Maximální denní úhrn sráņek dosahoval hodnoty 50.1 mm, nejniņńí pak pochopitelně 0 mm. 

Mezi denním úhrnem sráņek a koncentracemi BC nebyla v případě netopné sezóny 

nalezena ņádná korelační závislost, pouze v případě celého sledovaného období a topné 

sezóny, byl nalezen pouze velmi slabý vztah mezi těmito dvěma sledovanými parametry. 

Proto byly denní úhrny sráņek rozděleny do pěti následujících intervalů: 0, (0-1>, (1-5>,      

(5-10> a > 10 mm. Při tomto rozdělení se ukázalo, ņe s rostoucím mnoņstvím sráņek dochází 

u 5 letého sledovaného souboru dat k významnému poklesu koncentrací BC resp. PM10 

a zároveň k nárůstu průměrné relativní vlhkosti vzduchu, totoņná závislost platila i pro topnou 

sezónu. Pouze v případě netopné sezóny platilo, ņe s nárůstem úhrnů sráņek dońlo 

k poklesu koncentrací PM10 a nárůstu relativní vlhkosti vzduchu, avńak koncentrace BC při 

úhrnu sráņek > 10 mm byla o 0.08 μg/m3 vyńńí neņ při nulových sráņkách. V případě celého 

sledovaného období rozdíl mezi relativní vlhkosti vzduchu při denním úhrnu sráņek > 10 mm 

a 0 mm činil 18.6 ± 4.1 %, pro topnou sezónu 18.8 ± 6.5 % a pro netopnou 23.3 ± 01.82 %.  

V celém sledovaném období bylo 90.7 % veńkerých denních úhrnu niņńích neņ 5 mm, z toho 

51.9 % bylo rovno 0 mm a četnost výskytu denních úhrnu větńích neņ 10 mm byla 

zaznamenána s četností 4.3 %. Mezi koncentracemi BC při úhrnu sráņek > 10 mm 

a nulovým úhrnem sráņek (0 mm) bylo moņno nalézt rozdíl 1.40 ± 1.75 μg/m3 a pro 

koncentrace PM10 byl tento rozdíl jeńtě vyńńí 18.6 ± 16.9 μg/m3. Obdobná závislost platila 

i pro topnou sezónu, v intervalu menńím neņ 1 mm se nacházelo 92.1 % denních úhrnu 

sráņek a pouze ve 3.3 % případu byly denní úhrny sráņek > 10 mm. Rozdíl pro koncentrace 

BC při úhrnu sráņek > 10 mm a úhrnem sráņek rovným nula milimetrů činil 1.60 ± 1.58 μg/m3 

a pro koncentrace PM10 pak 21. 3 ± 16.7 μg/m3. Nepatrně odlińná závislost panovala 

u netopné sezóny, opětovně se sice s 86.7 % četností vyskytovaly sráņky v intervalu menńím 

neņ 1 mm, z toho 52.3 % odpovídalo hodnotě 0 mm, avńak oproti topné sezóně a celému 

sledovanému období četnost výskytu denních úhrnů sráņek > 10 mm činila 7.4 %, 

viz obrázek 37 a tabulka 15. 
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Obrázek 37 Rozloţení četnosti jednotlivých intervalů denních úhrnu sráţek a příslušných 
průměrných koncentrací BC 

 

Tabulka 15 Intervaly denních úhrnů sráţek s příslušnou hodnotou průměrných koncentrací BC, PM10 

a průměrnou hodnotou relativní vlhkosti. 

 Interval denního úhrnu sráţek Četnost Vlhkost sm. odch. BC sm. odch. PM10 sm. odch. 

 

 [mm] [%] [μg/m
3
] 

Celé sledované období 

(2012-2016) 

0 51.9 68.20 ± 14.42 3.28 ± 3.92 48.78 ± 37.46 

(0-1> 23.8 77.12 ± 12.31 3.36 ± 3.86 46.58 ± 36.34 

(1-5> 15.0 80.88 ± 12.16 2.92 ± 3.59 41.66 ± 36.65 

(5-10> 4.9 84.45 ± 12.99 2.60 ± 2.93 35.71 ± 24.75 

>10 4.3 86.79 ± 10.30 1.88 ± 2.17 30.17 ± 20.54 

Topná sezóna  

(2012-2016) 

0 51.7 71.32 ± 14.51 4.04 ± 4.28 55.19 ± 41.05 

(0-1> 24.8 79.76 ± 11.42 4.05 ± 4.11 52.83 ± 38.74 

(1-5> 15.6 82.90 ± 11.34 3.46 ± 3.91 46.61 ± 40.15 

(5-10> 4.6 87.07 ± 11.17 3.26 ± 3.27 41.21 ± 28.01 

>10 3.3 90.08 ± 7.99 2.45 ± 2.70 33.91 ± 24.38 

Netopná sezóna 

(2012-2016) 

0 52.3 59.25 ± 9.64 1.06 ± 0.53 30.39 ± 11.88 

(0-1> 20.7 67.87 ± 10.83 0.98 ± 0.70 25.18 ± 10.62 

(1-5> 13.7 72.88 ± 14.43 1.09 ± 0.69 24.91 ± 9.57 

(5-10> 5.9 78.43 ± 14.98 1.07 ± 0.65 24.11 ± 7.68 

>10 7.4 82.54 ± 11.46 1.14 ± 0.71 25.32 ± 12.92 
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Následující tabulka 16 hodnotí korelační závislost mezi rozdělenými intervaly denních úhrnu 

sráņek a přísluńné vlhkosti v tomto intervalu s koncentracemi BC a PM10. Z této tabulky je 

zřejmé, ņe se korelační závislost mezi denním úhrnem sráņek a koncentracemi BC resp. 

PM10 neprokázala ani pro dílčí intervaly denních úhrnu sráņek. Rovněņ si lze povńimnout, 

ņe pro vlhkost a koncentrace BC resp. PM10 lze v topné sezóně a pro celé pětileté období 

nalézt střední aņ silné významné korelační závislosti s výjimkou vlhkosti pro denní úhrn 

sráņek > 10 mm a PM10. 

 

Tabulka 16 Korelační závislosti pro jednotlivé intervaly denních úhrnu sráţek a vlhkost, koncentrace 
BC a PM10 v daném intervalu. 

Interval denního úhrnu 

sráţek v mm 

 Celé sledované období 

(2012-2016) 

Topná sezóna 

(2012-2016) 

Netopná sezóna 

(2012-2016) 

 PM10 BC PM10 BC PM10 BC 

0 
Sráţky - - - - - - 

Vlhkost 0.40* 0.51* 0.36* 0.43* 0.04 0.08 

(0-1> 
Sráţky -0.03 - -0.04 -0.03 -0.16 -0.2 

Vlhkost 0.49* 0.59* 0.43* 0.52* 0.1 0.13 

(1-5> 
Sráţky -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.01 0.15 

Vlhkost 0.32* 0.49* 0.32* 0.44* 0.06 0.2 

(5-10> 
Sráţky -0.14 -0.05 -0.01 0.09 -0.22 -0.07 

Vlhkost 0.34* 0.51* 0.41* 0.47* -0.21 0.23 

> 10 
Sráţky 0.04 0.09 -0.04 -0.03 0.14 0.23 

Vlhkost -0.02 0.44* -0.11 0.39* -0.11 0.25 

 

Laakso et al. (2003) pozorovali, ņe při zvýńení intenzity denního úhrnu sráņek docházelo 

k poklesu koncentrací BC. Nejvyńńí intenzita sráņek zaznamenaná v této práci byla 50.1 mm 

a byla výrazně niņńí neņ intenzita deńtě hláńená v literatuře se statisticky významnou 

korelací s koncentrací BC (Safai et al., 2013; Babu a Moorthy, 2002). 

Relativní vlhkost vzduchu  

Relativní vlhkost (RH- relative humidity) vzduchu je dalńí velmi důleņitý parametr, který 

ovlivňuje celkové denní koncentrace BC v ovzduńí. Během celého sledovaného období 

měření byla pozorována poměrně vysoká RH 73.89 ± 14.74 %. Nejvyńńí hodnoty byly 

zaznamenány v lednu a únoru a následně v září, říjnu, listopadu a prosinci. Zatímco nejniņńí 

hodnoty byly pozorovány od března do srpna. To velmi dobře koresponduje s rozdělením na 

topnou a netopnou sezónu. Mezi koncentracemi BC a relativní vlhkosti byly zjińtěny střední 

korelační závislosti pro celé sledované období (rs= 0.43*) a topnou sezónu (rs= 0.37*) pouze 

v případě netopné sezóny, se ņádný vztah mezi RH a Koncentraci BC neprokázal (rs= 0.08). 

O něco niņńí pak byl korelační vztah mezi RH a koncentracemi PM10 pro celé sledované 

období i topnou sezónu a v případě netopné se mezi těmito hodnocenými ukazateli 
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prokázala slabá negativní závislost (rs= -0.11*). Ukázalo se také, ņe s rostoucí relativní 

vlhkosti klesaly koncentrace BC v ovzduńí během topné sezóny, v případě netopné sezóny 

a celého sledovaného období se tento trend zcela jednoznačně neprojevil.  

Rychlost větru  

Při měření v Ostravě-Zábřehu se pro celý soubor dat nepodařilo korelační analýzou prokázat 

vliv mezi koncentrací BC a rychlostí větru (rs= -0.04), pouze mezi směrem větru se prokázala 

statisticky velmi slabá závislost na koncentracích BC (rs= -0.14*). Pro stanovení významnosti 

vlivu směru větru a rychlosti větru na obsah BC v ovzduńí byla pouņita jednofaktorová 

analýza rozptylu (ANOVA), na hladině významnosti α= 0.05. Pro vícenásobné porovnání byl 

pouņit Bonferroni post hoc test (α= 0.05). Rovněņ touto metodou bylo s 95% 

pravděpodobností prokázáno, ņe rychlost větru nemá statisticky významný vliv na 

koncentrace BC v ovzduńí Ostravy-Zábřeh. 

Na sledovaném území byla v období 2012-2016 nejčastěji naměřená rychlost větru niņńí neņ 

1 m/s, s četnosti 43.3 % a průměrnou koncentraci BC z tohoto intervalu 3.59 ± 4.45 μg/m3. 

Druhou nejvyńńí četnost pro celé sledované období dosahovala rychlost větru v intervalu      

1 - 2 m/s (36.6 %), při které byla naměřena průměrná koncentrace BC 2.94 ± 3.54 μg/m3. 

Celkově s 13.7 % četnosti byla zastoupena rychlost větru v intervalu 2 - 3 m/s (průměrná 

koncentrace BC byla rovna 2.72 ± 2.50 μg/m3) a s 5.7 % četnosti byla, zaznamená rychlost 

vyńńí neņ 3 m/s. Detailně jsou hodnoty četnosti rychlosti větru a k nim přísluńných 

koncentrací BC resp. PM10 zaznamenány v tabulce 17. Obdobná závislost byla zjińtěná i pro 

topnou sezónu, kdy četnost výskytu rychlosti větru v intervalu vyńńím neņ 0 m/s do 2 m/s 

činila 76.4 %, viz tabulka 17. Během netopné sezóny se dokonce aņ s 92.5 % četnosti 

vyskytovala rychlost větru v intervalu vyńńím neņ 0 m/s do 2 m/s, také je vidět, ņe rychlost 

větru nebyla v netopné sezóně ani v jednom případě vyńńí neņ 4 m/s. Z této tabulky 17 

a obrázku 38, je rovněņ zřejmé, ņe pro data v celém sledovaném období 2012-2016 neplatí 

zcela jednoznačně závislost prokázaná jinými studiemi, kdy se zvyńující se rychlosti větru, 

klesá koncentrace BC a PM10 a to ani pro dílčí intervaly rychlosti větru. Avńak přes tuto 

skutečnost je evidentní, ņe během celého sledovaného období a topné sezóny docházelo 

u jednotlivých intervalů rychlosti větrů k poklesům průměrných koncentrací BC resp. PM10 

s rostoucí rychlosti větru. Rovněņ během netopné sezóny je evidentní pokles koncentrací BC 

resp. PM10 se zvyńující se  rychlosti větru, pro koncentrace BC vńak není příliń markantní. 

Průměrná rychlost větru pro 5 leté období v Ostravě činila 1.4 ± 1.0 m/s v netopné sezóně 

pak 1.5 ± 1.0 a v topné sezóně 1.1 ± 0.6 m/s. 
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Obrázek 38 Rozloţení četností rychlosti větru a příslušných průměrných koncentrací BC 

Tabulka 17 Rozloţení četností rychlosti větru a příslušných průměrných koncentrací BC a PM10 včetně 

směrodatných odchylek. 

  Interval rychlosti 

větru [m/s] 

Četnost BC sm. odch. PM10 sm. odch. 

 

 

[μg/m
3
] 

Celé sledované období 

(2012-2016) 

0 0.5 3.73 ± 4.27 58.33 ± 37.38 

(0-1> 43.3 3.59 ± 4.45 49.41 ± 40.62 

(1-2> 36.6 2.94 ± 3.54 44.34 ± 35.80 

(2-3> 13.8 2.72 ± 2.50 41.20 ± 28.60 

(3-4> 3.9 2.79 ± 2.25 41.79 ± 22.08 

> 4 1.8 1.88 ± 1.11 32.93 ± 13.76 

  

Topná sezóna  

(2012-2016) 

0 0.6 4.21 ± 4.33 56.13 ± 39.65 

(0-1> 39.6 4.83 ± 4.92 60.57 ± 44.68 

(1-2> 36.7 3.55 ± 3.88 49.34 ± 39.43 

(2-3> 16.0 2.92 ± 2.57 42.53 ± 30.08 

(3-4> 4.7 2.88 ± 2.27 42.47 ± 22.35 

> 4 2.5 1.88 ± 1.11 32.93 ± 13.76 

  

Netopná sezóna 

(2012-2016) 

  

0 0.7 1.07 ± 0.48 47.00 ± 25.94 

(0-1> 58.3 1.08 ± 0.61 26.83 ± 10.51 

(1-2> 34.1 1.01 ± 0.61 28.55 ± 12.25 

(2-3> 6.2 0.98 ± 0.60 30.24 ± 12.70 

(3-4> 0.7 0.38 ± 0.10 22.33 ± 11.85 

> 4 - - - - - 
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Pouze u intervalu (0-1> m/s se projevil slabý negativní vztah mezi rychlosti větru 

a koncentraci BC a to pro celé sledované období (rs= -0.08*) i topnou sezónu (rs= -0.11*). 

Pro ņádný dílčí interval rychlosti se závislost na koncentraci BC neprojevila, rovněņ ani pro 

směr větru přísluńného pro danou rychlost, viz tabulka 18. Při posouzení vztahu mezi 

koncentracemi BC a PM10 pro jednotlivé intervaly rychlosti větru se ukázalo, ņe pro vńechny 

intervaly větru větńí neņ 0 m/s byla nalezena velmi silná závislost mezi koncentracemi BC 

a PM10 s hodnotami korelačních koeficientů pro celé období rs= 0.79* aņ 0.82* a pro topnou 

sezónu (rs= 0.79* aņ 0.87*). Oproti topné sezóně a celému sledovanému období byla 

v netopné sezóně pro vńechny intervaly větru > 0 m/s nalezena pouze silná závislost mezi 

koncentracemi BC a PM10 s hodnotami korelačních koeficientů rs= 0.49* - 0.52*.  

 

Tabulka 18 Korelační závislosti pro jednotlivé intervaly rychlosti větru a směru větru, koncentrace BC a 
PM10 v daném intervalu v topné, netopné sezóně a pro celé sledované období 

 

Interval rychlosti 

větru [m/s] 

Směr větru PM10 BC 

Celé sledované období 

(2012-2016) 

(0-1> 0.07 -0.06 -0.08* 

(1-2> -0.06 -0.02 -0.02 

(2-3> 0.05 -0.07 -0.07 

(3-4> -0.11 -0.10 -0.18 

> 4 0.21 0.13 -0.04 

Topná sezóna 

(2012-2016) 

(0-1> 0.08 -0.11* -0.11* 

(1-2> -0.03 -0.07 -0.08 

(2-3> 0.07 -0.07 -0.07 

(3-4> -0.09 -0.10 -0.20 

> 4 0.21 0.13 -0.04 

Netopná sezóna 

(2012-2016) 

(0-1> 0.01 0.13* 0.09 

(1-2> -0.11 0.08 0.05 

(2-3> -0.10 -0.23 -0.02 

(3-4> - - - 

> 4 - - - 

Směr větru  

Průměrné koncentrace BC i hodnoty PM10 ve vztahu ke směru proudění větru jsou pro celé 

sledované období i topnou a netopnou sezónu uvedeny na obrázcích 40 aņ 42. Na 

obrázku 39 jsou pak vyobrazeny jednotlivé větrné růņice s převládajícím směrem větru. 

Směr větru byl rozdělen do osmi kategorií po 45°, na S, SV, V, JV, J, JZ, Z, SZ směr větru, 

viz tabulka 19.  

 

Tabulka 19 Intervaly rozdělení směru větru a jim odpovídající směr větru 

Směr větru SV V JV J JZ Z SZ S 

Interval  <0-45>° (45-90>° (90-135>° (135-180>° (180-225>° (225-270>° (270-315>° (315-360>° 
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Rozloņení četností směru větru bylo pro topnou sezónu a celé sledované období velmi 

podobné. Převaņující směry větru se pro celé období nacházely v intervalu (180-225>°, 

(tj. jihozápadní) a (315-360>° (severní směr větru) a to shodně s 23 % četnosti, nejméně 

četný byl jihovýchodní směr větru (90-135>°. Nejniņńí průměrné koncentrace BC 

(2.15 ± 2.13 μg/m3) byly pro celé období naměřeny ze SZ směru větru interval (270-315>°. 

Severovýchodní směr větru <0-45>, který vane z Polska, byl pro celé sledované období 

(17 %) i topnou sezónu (17 %) třetím nejčetnějńím směrem větru a zároveň to byl jediný 

směr větru s prokázanou slabou korelační závislostí na koncentraci BC pro celé sledované 

období (rs= 0.30*) a hodnota korelačního koeficientu (rs= 0.28*) byla shodná pro topnou 

i netopnou sezónu, jak je patrné z tabulky 20. Rovněņ pro koncentrace PM10 byla ze SV 

směru větru v intervalu <0-45>° prokázaná korelační závislost, avńak pouze pro celé období 

(rs= 0.28*) a topnou sezónu (rs= 0.28*), pro netopnou sezónu uņ se závislost z tohoto směru 

větru neprokázala (rs= 0.13). Druhým příkladem slabé korelační závislosti na koncentraci BC 

resp. PM10 je severní směr větru interval (315-360>° a to pouze pro celé období (pro BC 

rs= 0.17* a pro PM10 rs= 0.19*), a topnou sezónu (pro BC rs= 0.16* a pro PM10 rs= 0.19*). 

Při rozdělení na jednotlivé směry větru se také ukázalo, ņe průměrné koncentrace BC byly 

vņdy nejvyńńí při vanoucím SV a zejména V směru větru v intervalu (45-90>° a to jak pro 

celé sledované období (6.18 ± 6.55 µg/m3) tak v topné sezóně (7.51±0.65 µg/m3) a rovněņ i v 

netopné sezóně (1.34±0.65 µg/m3), přestoņe tento směr větru nebyl nejčetnějńí, ale spíńe 

naopak, obdobná závislost platila i pro koncentrace PM10. Východním směrem od odběrného 

místa se nachází ve vzdáleností cca 7 km největńí metalurgická společnost v ČR 

ArcelorMittal steel Ostrava a.s. a lze tedy předpokládat, ņe tento zdroj můņe významným 

způsobem ovlivňovat koncentrace BC.  

Ukázalo se tak, ņe maximální koncentrace pro celé sledované období a topnou sezónu jsou 

podpořeny prachovými částicemi pocházejícími z Polska a Slovenska, rovněņ těņký průmysl 

MSK umístěný v JV a V směrem větru pravděpodobně přispívá ke zvýńení koncentrace BC, 

zatímco oblasti J aņ S jsou převáņně obytné. To můņe naznačovat větńí vliv kontinentálních 

vzduńných hmot na koncentraci BC na dané sledované oblasti. Talukdar et al. (2015) uvedl, 

ņe kontinentální vzduchová hmota můņe přenáńet částice BC na velkou vzdálenost 

a přispívat k vyńńím emisím BC místního původu. Podobné zjińtění pozorovali i Blaņek et al. 

(2013), kteří uváděli, ņe během převaņujících zhorńených rozptylových podmínek, 

znečińťující látky v MSK větńinou pochází z oblasti Polského Slezska, zatímco při panujících 

dobrých rozptylových podmínkách je situace opačná a vítr z MSK vane směrem do Polska. 

Tento model byl také ilustrován topnou a netopnou sezónou.  

Pro ověření výsledku směru větru byla vyuņita analýza rozptylu, kdy se s 95 % statistickou 

pravděpodobností prokázalo, ņe směr větru má významný vliv na koncentraci BC v ovzduńí. 

Provedením post hoc testu bylo zjińtěno, ņe nejvýznamnějńí vliv na mnoņství BC v ovzduńí 
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má směr větru ze SV aņ V (0° - 90°). V případě netopné sezóny byl nejčetnějńí severní směr 

větru interval (315 - 360>° s 31 % četností. Dále pak byly SV a JZ zastoupeny shodně 

s 15 % četností a s relativně podobnou četností 17 % se vyskytoval i SZ směr větru. 

Nejméně četný (2 %) byl JV směr větru a rovněņ z tohoto směru bylo moņné naměřit nejniņńí 

koncentrace BC (0.74 ± 0.39 μg/m3).  

 

 

 

Netopná sezóna 2012-2016 

 

Topná sezóna 2012-2016 

 

 

Celé sledované období 2012-2016 

Obrázek 39 Větrné růţice pro netopnou, topnou a celé sledované období 2012-2016. 
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Obrázek 40 Závislost mezi koncentracemi BC, PM10 a příslušném směru větru pro celé sledované 
období 2012-2016 



78 
 

 

   

 

Obrázek 41 Závislost mezi koncentracemi BC, PM10 a příslušném směru větru pro topnou sezónu 
2012-2016 
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Obrázek 42 Závislost mezi koncentracemi BC, PM10 a příslušném směru větru pro netopnou sezónu 
2012-2016 
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Tabulka 20 Korelační závislosti pro jednotlivé intervaly směrů větrů s koncentracemi BC, PM10 

a rychlosti větru a vztah mezi BC a PM10 v daném intervalu 

 

 

PM10 BC Rychlost 

větru 

BC x PM10 

Celé sledované období 

2012-2016 

<0-45> 0.28* 0.30* 0.00 0.86* 

(45-90> 0.05 0.05 -0.31* 0.92* 

(90-135> -0.08 -0.02 -0.10 0.83* 

(135-180> -0.10 -0.16 0.27* 0.86* 

(180-225> -0.02 0.03 0.34* 0.77* 

(225-270> -0.03 0.05 -0.13 0.83* 

(270-315> 0.06 -0.03 -0.33 0.78* 

(315-360> 0.19* 0.17* 0.21 0.80* 

Topná sezóna 2012-2016 

<0-45> 0.28* 0.28* -0.06 0.89* 

(45-90> -0.11 -0.10 -0.36* 0.92* 

(90-135> -0.06 0.04 -0.10 0.82* 

(135-180> -0.13 -0.18 0.32* 0.89* 

(180-225> -0.03 0.01 0.37* 0.80* 

(225-270> 0.05 0.13 -0.18* 0.90* 

(270-315> 0.13 0.12 -0.43* 0.83* 

(315-360> 0.19* 0.16* 0.26* 0.85* 

Netopná sezóna 2012-2016 

<0-45> 0.13 0.28* 0.00 0.56* 

(45-90> 0.30 -0.03 -0.26 0.75* 

(90-135> -0.37 -0.10 0.11 0.09 

(135-180> 0.26 0.16 0.01 0.32 

(180-225> -0.09 -0.22 0.09 0.30* 

(225-270> -0.26 0.24 0.08 0.39* 

(270-315> 0.05 -0.07 -0.10 0.53* 

(315-360> 0.09 0.09 0.04 0.55* 

 

6.1.9 Zpětné trajektorie  

Pro identifikaci potencionálních zdrojů znečińťování ovzduńí bylo vyuņito tvarů zpětných 

trajektorií znázorňujících proudění vzduńných mas. Pro pohyb potenciální pevné částice 

ve dnech maximální a minimální koncentrace BC (vņdy pro jednotlivý měsíc) v roce 2013, 

byly vytvořeny 24 hodinové zpětné trajektorie. Trajektorie nejvyńńích koncentrací BC v roce 

2013 procházely okolním územím do vzdálenosti okolo 350 km. Na druhé straně trajektorie 

pro nejniņńí koncentrace BC dosahovaly aņ do vzdálenosti 1500 km. Ukázka trajektorií pro 

minimální a maximální koncentrace BC je uvedena na obrázcích 43 a 44.  

Celkově v 92 % případů (11 ze sledovaných 12 měsíců v roce 2013) trajektorie maximálních 

koncentrací BC procházely územím situovaným severovýchodně nebo jihovýchodně 

od místa měření. Skutečnost, ņe maximální koncentrace BC pochází zejména 

ze severovýchodního směru větru, byla rovněņ potvrzena korelační analýzou. Pouze 

v jednom případě, konkrétně 28.9. 2013, zpětná trajektorie pohybu vzduńných mas 

procházela oblastí Jesenicka, ve směru od Králického Sněņníku.  
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Pro dny s minimální naměřenou koncentrací BC převaņuje vņdy západní směr větru 

aņ na výjimku tří měsíců a to květnu, kdy trajektorie procházela jiņně aņ jihozápadně, 

v červenci severně a v srpnu pak východně od zájmového území. Hodnoty koncentrací BC 

jsou do značné míry ovlivněny směrem a rychlostí větru. Vyńńí rychlost větru koresponduje 

s niņńími hodnotami koncentrací BC a směr větru pak ovlivňuje původ částice. Při 

převládajícím silném jihozápadním a západním směru větru bylo dosahováno nízkých 

koncentrací BC. Naproti tomu nejvyńńí koncentrace BC byly naměřeny v situacích, kdy bylo 

pozorováno bezvětří či slabńí vítr severovýchodního nebo jihovýchodního směru 

a potenciální pevná částice byla přinesena pohybem vzduńné masy přicházející z oblasti nad 

polským nebo slovenským územím. 

 
Obrázek 43 Ukázka trajektorie maximální koncentrace BC ze dne 15.11.2013 

 

 
Obrázek 44 Ukázka trajektorie minimální koncentrace BC ze dne 13.4.2013 
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6.1.10 Vliv vyuţití území 

Pro zpětnou trajektorii maximální koncentrace BC ze dne 31. 12. 2013 byla provedena 

analýza území, kterým trajektorie procházela. V první řadě byla kolem trajektorie vytvořena 

obalová zóna 1 km. Takto vzniklá obalová zóna byla překryta s vrstvou „CORINE Land 

cover―, která nese informaci o vyuņití území. Překryvnou operaci byla zhotovena vrstva 

obsahující plochy, které se překrývají s průběhem trajektorie a výsledkem je podíl ploch, jeņ 

se nacházely v blízkosti trajektorie a zároveň byly potenciálními původci znečińtění ovzduńí, 

viz tabulka 21 a obrázek 45. 

 

 

Obrázek 45 Vliv vyuţití území na zpětnou trajektorii pro maximální koncentraci BC ze dne 31.12. 2013 

 

Tabulka 21 Procentuální vyjádření překryvu obalové zóny trajektorie a plochy dle typu 

Překryv obalové zóny trajektorie a plochy dle typu [km
2
] [%] 

Městská nesouvislá zástavba* 115.94 18.6 

Průmyslové nebo obchodní zóny 12.66 10.9 

Silniční síť a přilehlé prostory 0.00 0.0 

Těžba hornin 
Skládky 
Staveniště 

9.72 1.6 

Ostatní plochy 485.54 68.9 

Obalová zóna celkem 623.85 100.0 

*Městská souvislá zástavba není v překryvu s trajektorií 
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Na přítomnost lokálních topenińť mohou poukazovat nejčetněji zastoupené městské plochy 

nesouvislé zástavby (18.6 %). V pořadí druhým nejčastěji zastoupeným druhem vyuņití 

území byly průmyslové a obchodní zóny s 10.9 % plochy území. Pouze 1.6 % území vyuņité 

pro těņbu hornin, skládky a stavenińtě se překrývá s trasou trajektorie. Je vńak nutné říci, ņe 

významnou roli hraje intenzita znečińťování resp. velikost zdroje. Procentuální zastoupení 

různých typů území slouņí pouze jako hrubý indikátor přítomnosti daného druhu zdroje a je 

případným nástrojem pro doplnění moņností identifikace potenciálních zdrojů ńkodlivin na 

dané lokalitě.  

 

  



84 
 

6.2 Měření organického a elementárního uhlíku v Olomouci 

V letním a zimním období v roce 2016 proběhl výzkum chemického charakteru částic PM10 

na lokalitách Olomouc Hodolany a Kláńterní Hradisko pro odběr částic PM10 a pro posouzení 

hlavních zdrojů znečińtění. Obě odběrná místa jsou situovaná v okrajové části Olomouce, 

v jejich sousedství se nachází zemědělsky vyuņívané plochy. Pro posouzení vlivu 

antropogenního znečińtění a přítomnosti biogenní přírodní organické hmoty, byla v PM10 

částicích provedena komplexní chemická analýza, počínaje zjińtěním obsahu organického 

a elementárního uhlíku, obsahu sekundárních anorganických aerosolů, byla provedena 

analýza primárních částic se zaměřením na spalovací procesy, analýza krystalických 

minerálních fází, analýza stopových prvků se zaměřením na těņké kovy a organické sloņení 

se zaměřením na identifikaci markérů pro spalovací procesy (spalování biopaliv, fosilních 

paliv, doprava, pro přípravu a úpravu potravin, pro biogenní přírodní organickou hmotu, pro 

těkání a spalování polymerů na bázi plastů). Avńak následující práce uvádí jen část tohoto 

výzkumu zaměřenou pouze na zhodnocení imisní situace s vyuņitím informací o obsahu OC 

a EC a porovnání výsledku s ostatními pouņitými metodami.  

6.2.1 Odběr vzorků a popis lokality  

Odběr vzorků byl realizován ZUOVA. Prachové částice s aerodynamickým průměrem 

menńím neņ 10 µm byly odebrány na křemenné filtry s průměrem 15 cm pomocí vysoko-

objemového vzorkovače. Vzorkování v letních měsících bylo uskutečněno od 27.7. 

do 29.7. 2016 a v zimě pak od 5.12. do 7.12. 2016 na obou stanovińtích (Hodolany 

a Kláńterní Hradisko) současně.  

Odběrné místo Olomouc Kláńterní Hradisko (1) na ulici Hradiská, bylo umístěno před 

rodinným domem, v bezprostředním okolí se rozkládají polní plochy. Lokalita je situovaná do 

oblasti bez přímého vlivu průmyslu, JV směrem se nachází Vojenská nemocnice Olomouc 

a SV směrem panelová zástavba, viz obrázek 46. 

Odběrné místo Olomouc Hodolany (2) se nacházelo na Vaníčkově ulici, v zahradě před 

rodinným domem, sousedící s polem, v okolí se nachází zástavba rodinných domů, směrem 

na SZ se rozkládá rozsáhlé obchodní centrum a západním směrem leņí teplárna a JZ je 

situovaná mlékárenská společnost OLMA, viz obrázek 46.  
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Obrázek 46 Situační znázornění odběrných míst Klášterní Hradisko a Hodolany 

6.2.2 Hodnocení koncentrací OC, EC, OM a PM10  

Následující tabulka 22 udává koncentrace OC, EC, OM a PM10 pro obě lokality během 

letního a zimního odběru v roce 2016.  

 

Tabulka 22 Koncentrace OC, EC, PM10 pro stanoviště Hodolany a Klášterní Hradisko v topné 
a netopné sezóně. 

Lokalita 
PM10 OC EC OM 

[μg/m
3
] 

Hodolany- léto 28.46 8.22 0.8 11.51 

Hodolany - zima 50.93 21.31 4.48 29.83 

Klášterní Hradisko - léto 22.77 6.23 0.77 8.72 

Klášterní Hradisko - zima 45.06 16.23 4.47 22.72 

 

Z výsledku v tabulce 22 je zřejmé, ņe během topné sezóny (zimní období) dońlo na lokalitě 

Hodolany k mírnému překročení imisního limitu pro PM10. U obou lokalit během topné sezóny 

dońlo téměř k dvojnásobnému nárůstu koncentrací PM10. 
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Koncentrace organického uhlíku v Hodolanech v zimní sezóně činila 21.31 µg/m3 

a v Kláńterním Hradisku byla naměřena koncentrace 16.23 µg/m3. Při srovnání s letním 

odběrem, dońlo v zimním období (topná sezóna) ke 2.6 x větńímu nárůstu koncentrací OC 

na obou lokalitách. Markantnějńí byl vńak nárůst koncentrací EC, které jsou přímým 

indikátorem spalovacích procesů, během topné sezóny na obou lokalitách. Koncentrace EC 

byly v zimním období pro Hodolany resp. Kláńterní Hradisko, srovnatelné s hodnotou 

4.48 µg/m3, resp. 4.47 µg/m3. Zatímco během letního období činily koncentrace EC pro 

Hodolany 0.80 µg/m3 a pro Kláńterní Hradisko 0.77 µg/m3. Pro obě lokality, tak lze během 

topné sezóny zaznamenat téměř 6 násobný nárůst koncentrací EC ve srovnání s netopnou 

sezónou. Nárůst koncentrací OC, EC je jednoznačně spjatý s nárůstem spalovacích procesů 

(spalování fosilních paliv a biopaliv). Koncentrace EC a OC byly nepatrně vyńńí neņ hodnoty 

koncentrací naměřené v různých městských a venkovských oblastech Evropy, 

viz kapitola 2.5. Srovnáním koncentrací OC, EC, OM v rámci jednotlivých stanovińť 

v Olomouci (tabulka 23), se ukázalo, ņe hodnoty OC a OM byly pro stanovińtě Hodolany 

a Řepčín v létě 2016 vyńńí neņ hodnoty zjińtěné pro stanovińtě Řepčína Slavonín v létě 

2015. Koncentrace EC jsou nepatrně vyńńí na lokalitě Olomouc Řepčín, zbývající zájmové 

oblasti Slavonín, Kláńterní Hradisko a Hodolany měly koncentrace EC téměř totoņné. Vyńńí 

obsah EC v PM10 v Řepčíně, můņe být důsledkem průmyslových procesů. Nedaleko 

stanovińtě se nachází ņelezárny Moravia Steel. 

Pro přepočet OC na organickou hmotu (OM) byla výsledná koncentrace OC vynásobená 

hodnotou faktoru 1.4, který bývá nejčastěji pouņíván jak pro městské, tak i venkovské oblasti 

(Malm et al., 2004; Putaud et al., 2004; Sillanpä et al., 2005). V topné sezóně byla naměřena 

koncentrace OM 22.72 µg/m3 pro Kláńterní Hradisko resp. 29.83 µg/m3 pro Hodolany, 

zatímco během netopné sezóny činila koncentrace OM 11.51 µg/m3 resp. a 8.72 µg/m3.  Pro 

zimní sezónu tak lze zaznamenat aņ 1.3 x nárůst koncentrací OM na obou sledovaných 

lokalitách.  

 

Tabulka 23 Srovnání koncentrací OC, OM, EC v PM10 na vybraných lokalitách v Olomouci. 

  
Lokalita 

OC  OM  EC  

[µg/m
3
] 

Olomouc Hodolany 8.22 11.51 0.77 

Olomouc Klášterní Hradisko 6.23 8.72 0.8 

Olomouc Řepčín
a
  3.9 5.4 0.9 

Olomouc Slavonín
a
 5.1 7.2 0.8 

     a. Raclavská et al., 2015. 

Obrázek 47 uvádí procentuální zastoupení jednotlivých uhlíkatých forem v PM10 v zimním 

a letním období pro obě stanovińtě. Z obrázku je zřejmé, ņe v PM10 významně převaņuje OC 

na obou stanovińtích nad EC. Při srovnání zimního a letního období bylo zjińtěno, ņe na 
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lokalitě Hodolany procentuální obsah OC v PM10 a EC v PM10  vzrostl 1.4 x a 3.1 x. 

Na stanovińti Kláńterní Hradisko během zimního období procentuální zastoupení OC v PM10 

vzrostlo přibliņně 1.3 x, a EC v PM10  se zvýńilo 2.9 x.  

Procentuální zastoupení organické hmoty v PM10 v zimním období činilo 58.57 % pro 

stanovińtě Hodolany a 50.43 % pro stanovińtě Kláńterní Hradisko. Zatímco během letních 

měsíců bylo procentuální zastoupení OM v PM10 cca 0.7 krát niņńí pro Hodolany (40.5 %) 

i Kláńterní Hradisko (38.3 %).  

 

Obrázek 47 Procentuální zastoupení EC, OC v PM10. 

6.2.3 Hodnocení jednotlivých frakcí organického uhlíku 

Při termo-optické analýze, lze při pouņití teplotního programu EUSAAR 2 získat čtyři teplotní 

frakce OC a frakci PyC, které se vzájemně lińí mírou těkavostí. V současnosti existuje 

několik prací, které detailně studují jednotlivé frakce OC, jeņ jsou následně vyuņity pro 

identifikaci určitého zdroje např. Cao et al., 2004; Sahu et al., 2011; Grabowsky et al., 2011; 

Habre et al., 2014 aj. Nicméně větńina těchto práci vychází z teplotního programu IMPROVE 

nebo NIOSH, proto nelze jednoznačně vyuņít tyto výsledky. Jelikoņ teploty pro jednotlivé 

frakce OC jsou odlińné od těch determinovaných teplotním programem EUSAAR 2 

(OC1EUSAAR 2 ≠ OC1IPROVE ≠ OC1NIOSH 970 ≠ OC1 NIOSH930 aj.). Z tohoto důvodu bude pro 

porovnání výsledků pouņitá studie Vodička et al. (2015).  

Pro podrobnějńí zkoumání OC z hlediska jeho těkavosti byl OC rozdělen do jednotlivých 

dílčích frakcí. Při nejniņńích teplotách je OC (OC1: < 200 °C a OC2: 200 - 300 °C) tvořen 

nejvíce těkavými sloučeninami a naopak středně aņ nejméně těkavé sloučeniny OC tvoří 

OC3: 300 - 450 °C, a za nejvyńńích teplot je uvolňována frakce OC4: 450 - 600 °C a PyC: 
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650 °C. Průměrné procentuální zastoupení jednotlivých frakcí organického uhlíku (OC1, 

OC2, OC3, OC4 a PC) pro zimní a letní období obou lokalit je znázorněno v tabulce 24.  

 

Tabulka 24 Procentuální zastoupení jednotlivých frakcí celkového organického uhlíku v topné 
a netopné sezóně. 

Lokalita 
OC1 OC2 OC3 OC4 PC 

[%] 

Hodolany - léto 9 17 24 8 41 

Hodolany - zima 10 19 14 11 46 

Klášterní Hradisko - léto 11 21 22 8 37 

Klášterní Hradisko - zima 10 20 15 12 43 

 

Z výsledků vyplývá, ņe během zimní a letní sezóny je na obou sledovaných lokalitách 

zastoupení nejvíce těkavých sloučenin, tvořící OC1 a OC2 téměř totoņné s rozdílem ± 1 %. 

U zbývajících frakcí organického uhlíku, jsou vńak jiņ patrné sezonní změny. Během letního 

období byl v Hodolanech i Kláńterním Hradisku průměrně 1.6 x vyńńí obsah OC3 neņ během 

zimy. Opačná závislost panovala pro OC4, kdy během zimní sezóny, bylo procentuální 

zastoupení OC4 na obou lokalitách cca 1.4 krát vyńńí neņ v letní sezóně. Během zimy i léta 

byla v OC nejvíce zastoupena frakce PyC na rozhraní organického a elementárního uhlíku 

a zároveň představuje nejméně těkavé organické látky. Ve studii provedenou Yu et al. (2002) 

bylo zjińtěno, ņe PyC se skládá obzvláńtě z ve vodě rozpustných organických aerosolů, 

pocházejících zejména ze spalování biomasy, naproti tomu Weber et al. (2007) tvrdí, ņe 

tímto zdrojem je zejména SOA (sekundární organický aerosol). Proto se lze domnívat, 

ņe původ PyC je během léta spjatý spíńe ze SOA, zatímco v zimě se spalováním biomasy 

popř. uhlí v lokálních topenińtích.  

Nejniņńí procentuální příspěvek v OC v zimě pocházel z frakce OC1 (nejvíce těkavé 

organické látky) na obou sledovaných lokalitách, v letním období shodně v Hodolanech 

i Kláńterním Hradisku pak z OC3 (středně těkavé organické látky). Při porovnání zimní a letní 

sezóny si lze povńimnout zejména rozdílu mezi procentuálním příspěvkem frakce OC3, která 

během léta tvoří druhý nejvýznamnějńí příspěvek k celkovému organickému uhlíku. Studie 

Donahue et al. (2013), uvádí, ņe zvýńená koncentrace v OC3 během jara a léta souvisí 

s tvorbou více oxidovaných a méně těkavých SOA, jejichņ původ je spjatý 

nejpravděpodobněji s přírodním původem.  

Tento trend je poněkud odlińný od toho, co bylo zjińtěno Vodička et al. (2015 a, b), kteří 

zjistili, ņe jednotlivé frakce OC1-OC4 a PyC v městském (Praha) a venkovském prostředí 

(Końetice) byly během letního období téměř shodné, s výjimkou vyńńího obsahu OC1 

v městském prostředí a vyńńím obsahem OC3 ve venkovské lokalitě, coņ ukazuje, ņe letní 

frakce OC3 pravděpodobně do značné míry vzniká oxidací biogenních semi-volatilních látek. 
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Dalńí moņností je, ņe původ frakce OC3 je spjatý s transformaci VOC a/nebo transportem 

těkavějńích frakcí OC1 z městských oblastí, kde vznikají. V zimním období v městském 

prostředí opět dominovala frakce OC1 a dále pak OC4 a PyC nejen oproti venkovu, ale 

i oproti letní sezóně. Na venkově během topné sezóny dominovaly zejména frakce OC4 

a PyC. Významné mnoņství OC1 předevńím v době s niņńím promícháváním atmosféry 

zřetelně poukazuje na skutečnost, ņe zdrojem této frakce je v městském prostředí zejména 

antropogenní činnost. Stejná skutečnost zřejmě platí pro převládající část PyC, obdobně jako 

OC1 vykazuje nejniņńí podíl v odpoledních hodinách, kdy je atmosférická mezní vrstva 

nejvyńńí. Frakce OC3 představuje starńí organický aerosol. Diurnální vzor chování podílu 

OC1 a PyC naznačuje převaņující vlivy místních zdrojů v městském prostředí během 

zimního období. Zatímco OC3 a OC4 jsou ovlivněny rovněņ regionálním nebo dálkovým 

transportem nejen v zimě, ale i létě (Vodička et al., 2015 a, b). 

6.2.4 Identifikaci původu uhlíkatých částic. 

Hodnota poměru OC/EC pro letní období v Hodolanech odpovídala 10.27 a v zimním období 

4.76 a pro Kláńterní Hradisko 8.09 během letní kampaně a 3.63 během zimní sezóny. Obě 

hodnoty OC/EC pro Hodolany i Kláńterní Hradisko během letního období leņí v rozsahu 

uváděném výńe v textu pro emise biomasy, během zimní sezóny je významný pokles emisí 

z biomasy a je patrný vliv lokálního vytápění. 

Pro spalování dřevní biomasy, jsou velmi dobře známy markery ze skupiny 

anhydrosacharidů, ke kterým nepochybně patří levoglukosan, mannosan a galaktosan. Je 

známo, ņe levoglukosan je důleņitým produktem při pyrolýze celulózy (Simoneit et al., 1999) 

a v atmosféře představuje relativně stabilní molekulu (Simoneit, 2002; Schkolnik a Rudich, 

2006). Nedávné provedené laboratorní výzkumy, vńak uvádějí, ņe levoglukosan do jisté míry 

podléhá fotooxidaci (Kessler et al., 2010; Hennigan et al., 2011), coņ naznačuje, ņe 

levoglukosan nemusí být tak inertní, jak se dříve předpokládalo. Tyto zjińtění jsou vńak jen 

částečně relevantní pro měření v terénu poblíņ zdrojů a předevńím pak v zimě, kdy jsou 

teploty nízké a fotooxidace je sníņena meteorologickými podmínkami. 

Levoglukosan byl proto jiņ dříve doporučen a pouņit jako jedinečný indikátor pro emise PM 

ze spalování dřeva (Simoneit et al., 1999; Jordan et al., 2006; Caseiro et al., 2009). Navíc byl 

stanoven poměr mezi levoglukosanem a mannosanem v emisích ze spalování biomasy, 

který se pouņívá pro odlińení příspěvků tvrdého a měkkého dřeva k PM, který je spojen s 

palivem spalováním dřeva (Schmidl et al., 2008). 

Levoglukosan je odvozen z celulózy a galaktosan resp. mannosan, pak z hemicelulóz. 

Levoglukosan, mannosan a galaktosan představují hlavní produkty tepelného rozkladu 

strukturálních polysacharidů obsaņených v biomase (Caseiro et al., 2007; 

Iinuma et al., 2009). 
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Vysoký obsah (K)+ v jemnozrnných částicích můņe slouņit k identifikaci ze spalování 

biomasy, nicméně (K)+ se řadí mezi tzv. multi-zdrojový iont, který můņe pocházet z půdních 

částic, spalování biomasy a vegetace (Zhao et al., 2011) a významných zdrojem mohou být 

také procesy probíhající v aglomeracích (výroba koksu a oceli) (Dall’Osto et al., 2008). 

Draslík je vodorozpustný iont, který se běņně vyuņívá jako marker pro identifikaci spalování 

biomasy (Zhang et al., 2008), jehoņ příspěvek je patrný zejména v jemnozrnném reņimu 

prachových částic (průměr částic ≤ 1 µm) (Duan et al., 2004) a významných zdrojem mohou 

být také procesy probíhající v aglomeracích (výroba koksu a oceli) (Dall’Osto et al., 2008). 

Nelze opomenut skutečnost, ņe k jeho výskytu v ovzduńí významně přispívá také mořské 

vlnobití a resuspenze půdního prachu (Zhang et al., 2008; Schauer et al., 2002). Poměry 

draslíku a levoglukosanu, tak lze vyuņít pro identifikaci spalování biomasy z otevřeného 

(venkovního) spalování, či z kotlů, krbů apod. Kdy při spalování dřevní biomasy v kotlích, 

krbech apod. je poměr K+/L niņńí neņ 0.2 a 0.5 pro otevřené spalování (Fine et al., 2004; 

Puxbaum et al., 2007). 

Na základě významné korelační závislosti mezi OC a K+, lze prokázat původ biomasy. Tuto 

závislost neńlo z důvodu malého statistického souboru prokázat. Dalńím vhodným 

indikátorem pro spalování biomasy je poměr mezi K+/EC. Relativně vysoké poměry K+/EC 

jsou typické pro spalování biomasy (rozsah: 0.21 – 0.46) a nízké poměry pro emise ze 

spalování fosilních paliv (rozsah: 0.025 – 0.09) (Andreae, 1983). Poměr K+/EC v Hodolanech 

činil 0.28 a v Kláńterním Hradisku 0.29 během letní sezóny. Tyto hodnoty indikuji, ņe obě 

sledované lokality jsou během letního období ovlivněny spalováním biomasy, či biogenní 

hmotou. V zimní sezóně hodnota poměru K+/EC= 0.13 byla shodná pro Hodolany i Kláńterní 

Hradisko a byl zde patrný vliv ze spalování fosilních paliv., coņ bylo potvrzeno i komplexní 

chemickou analýzou provedenou na těchto lokalitách.  

Verifikace emisí ze spalování biomasy byla potvrzena velikostí diagnostického poměru 

EC/OC. Poměr EC/OC pro výfukové plyny ze spalování nafty se pohybuje přibliņně okolo 1.2 

(Zheng et al., 2006) a pro emise výfukových plynů ze spalování benzínu v automobilech 

s katalyzátorem je poměr EC/OC roven 0.45 a bez katalyzátoru pak EC/OC=0.12. Spalování 

uhlí má hodnoty poměru EC/OC okolo 0.3, spalování dřeva EC/OC=0.06-0.25. Emise 

silničního prachu vykazuji hodnotu poměru EC/OC=0.08 a biogenní emise mají hodnotu 

poměru EC/OC=0.03. Hodnoty poměru EC/OC byly 0.1 pro Hodolany a 0.12 pro Kláńterní 

Hradisko, během letního období a 0.21 (Hodolany) a 0.28 (Kláńterní Hradisko) v zimní 

sezóně. Je tedy zřejmé, ņe emise EC a OC v PM10 částicích v Olomouci, odpovídají 

převáņně spalování biomasy během léta a v zimním období poměr EC/OC odkazuje na 

spalování uhlí a dřeva.  

Poměry mezi levoglukosanem a draslíkem jsou velmi vhodné pro posouzení emisí ze 

spalování biomasy, předevńím pak dřeva. Aplikování poměru mezi levoglukosanem 
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a mannosanem je vhodné pro spolehlivé rozlińení mezi spalováním tvrdého a měkkého 

dřeva (Cheng et al., 2013; Zhu et al., 2017). Jestliņe je mezi levoglukosanem a OC, popř. EC 

prokázaná velmi silná korelační závislost, pak platí, ņe významným zdrojem znečińtění na 

dané lokalitě je spalování biomasy (Zhu et al., 2017). Pro stanovení příspěvku ze spalování 

biomasy, lze rovněņ pouņít poměr mezi levoglukosanem a OC, přičemņ se uvádí, ņe hodnota 

tohoto poměru pro spalování biomasy v pozaďových oblastech Evropy činí zhruba 1.4 

(Puxbaum et al., 2007). Běņně se pro hodnocení příspěvku OC ze spalování biomasy 

vychází z rovnice: 

                                               (10) 

kde 7.35 představuje konverzní faktor pro výpočet spalování z biomasy (Puxbaum et al., 

2007). 

Schmidl et al. (2008), navrhli pro přepočet příspěvku ze spalování biomasy na celkovou 

koncentraci PM konverzní faktor levoglukosanu 10.7, na základě spalování typického dřeva 

střední Evropy spalovaného v kamnech či krbu (Schmidl et al., 2008) a stále častěji je 

pouņívána hodnota tohoto konverzní faktoru 11.2 (Cheng et al., 2013). 

Pomocí poměru L/M lze tady určit druh spalovaného dříví (měkké dříví vs. tvrdé dříví) za 

pouņití následující rovnice (Schmidl et al., 2008).: 

                
(          )

     
   (11) 

Kde: RL/M …je poměr levoglukosanu ke koncentraci mannosanu v ovzduńí; 

0.122…je sklon lineární korelace mezi poměry L/M a příspěvek kouře ze spalování 

smrkového dříví v ovzduńí, vypočtený z poměru L/M pro bukové a smrkové dříví: 

(14.8-3.6)/100 %,  

14.8… je poměr L/M pro bukové dříví (Schmidl et al., 2008). 

Poměr OC/levoglukosan lze pouņit k vyhodnocení příspěvku emisí OC ze spalování biomasy 

(Zdrahal et al., 2002). Podle výsledku Frey et al. (2006), kteří naměřili pro normální spalování 

biomasy poměr mezi OC/levoglukosanem 9.8 a v případě doutnání byl tento poměr mnohem 

vyńńí (24.6). Fine et al. (2002, 2004) stanovili průměrný poměr OC/levoglukosan pro 

spalování biomasy na 14.2, ale rozdíl mezi jednotlivými druhy dřeva byl značný v rozmezí 

od 3.0 do 100. Poměrně nízká hodnota poměru OC/levoglukosan byla naměřená pro 

spalování borovicového dříví (2.1-3.5) respektive smrkového dříví 2.1) (Iinuma et al., 2007). 

Pro určení příspěvku ze spalování biomasy v PM10 v Olomouci byly pouņité poměry 

levoglukosan/K+ a levoglukosan/mannosan. Diagnostický poměr levoglukosan/mannosan 

(L/M) umoņňuje identifikovat druh spalované biomasy. Rozmezí diagnostického poměru L/M 

pro emise ze spalování jednotlivých druhů biomasy je následující: jehličnaté dřeviny 3.6-3.9 
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(Ward et al., 2006); pro tvrdé dřeviny 14-15 (Schmidl et al., 2011), 30-40 pro byliny (Engling 

et al., 2009) a 31-90 pro lignit (Fabbri et al., 2009) a 1.7 pro dřevní ńtěpku (Schmidl et al., 

2011).  

Tabulka 25 Koncentrace vybraných vodorozpustných iontů v letní a zimní sezóně pro Hodolany 
a Klášterní Hradisko. 

Lokalita  
 

(NO3)
-
 (SO4)

2-
 K

+
 

 
[µg/m

3
] 

Hodolany- léto 0.799 3.289 0.222 

Hodolany - zima 7.669 4.552 0.595 

Klášterní Hradisko - léto 0.642 3.603 0.221 

Klášterní Hradisko - zima 7.818 4.566 0.591 

 

Dusičnany jsou významným polutantem v  částicích PM10 na obou stanovińtích. Srovnáním 

koncentrací dusičnanů v letním a zimním období, lze dojít k závěru, ņe v zimním období 

koncentrace dusičnanů na stanovińti Hodolany vrostly cca 10 x a na stanovińti Kláńterní 

Hradisko cca 12 x, viz tabulka 25. Markantní nárůst koncentrací dusičnanů v zimním období 

můņe být nejen důsledkem spalovacích procesů (fosilní paliva ale i některá biomasa: kůrové 

brikety apod.), ale také podmínek prostředí, které ovlivňují tvorbu aerosolů s obsahem 

dusičnanů (nízké mnoņství sráņek, vlhkost a teplota). Pro zjińtění původu prachových 

částic, lze vyuņít mnohé poměry mezi vodorozpustnými ionty. Poměr (SO4)
2-/(NO3)

- < 1 je 

dobrým indikátorem pro rozlińení původu z dopravních zdrojů, zatímco (SO4)
2-/(NO3)

- > 1 

odkazuje na stacionární zdroje spalování zejména uhlí (Xiu et al., 2004). Rovněņ 

na základě tohoto poměru se prokázal v zimním období vliv spalování fosilních paliv 

předevńím uhlí a během léta byla hodnota menńí neņ 1 typická pro dopravní zdroje. 

Pro výpočet příspěvku OC a EC z jednotlivých zdrojů byly pouņité vztahy pro výpočet 

hlavních identifikátoru. Hlavní identifikátory (makro-tracers) a konverzní faktory pouņívané 

k odvození příspěvku daného spalovacího zdroje jsou uvedeny v následujících rovnicích. 

 

Spalování dřeva (WB):   

WB = [LG] · 16.8 (12) 

ECWB = WB · 0.1 (13) 

OCWB = [LG] · 8.9 (14) 

Kde: WB…Wood burning = spalování dřeva 

 LG…levoglukosan 

 ECwb…příspěvek EC ze spalování dřeva  

 OCWB…příspěvek OC ze spalování dřeva  

 16.8, 0.1 a 8.9…konverzní faktory převzaté z literatury  
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Emise z dopravy (Trex): 

TrEx=([EC]-ECWB)·1.33 (15) 

OCTr= ([EC]-ECWB)·0.3 (16) 

 

Kde: TrEx…Traffic exhaust emissions= emise z výfukových plynů vozidel 

OCTr…příspěvek OC z emisí výfukových plynů vozidel poháněných dieselovým 

motorem 

 1.33, 0.3… konverzní faktory převzaté z literatury 

 

Tyto vztahy byly aplikovány na obou lokalitách v Olomouci, zároveň byly posuzovány 

koncentrace anhydrosacharidů, nutné pro výpočet, získané na základě dvou odlińných 

metod a to HPLC s kolonou pro separaci sacharidů a Py-GC/MS, kdy Podle Iinuma et al. 

(2009) a Engling et al. (2006) vykazují tyto metody mezi sebou dobrou shodu. 

 

Tabulka 26 Koncentrace levoglukosanu a poměr L/M stanovené různými analytickými metodami 

Metoda stanovení Lokalita 
Levoglukosan L/M 

[µg/m
3
] - 

HPLC 
Hodolany 1.14 6.31 

Kláńterní Hradisko 0.93 6.25 

Py-GC/MS 
Hodolany 0.24 3.60 

Kláńterní Hradisko 0.21 3.40 

 

Z následujícího obrázku 48 si lze povńimnout diametrálního rozdílu pro jednotlivé příspěvky 

emisních zdrojů. V případě pouņití metody HPLC s kolonou pro separaci sacharidů si lze 

povńimnou, ņe koncentrace levoglukosanu resp. Mannosanu důleņité pro dílčí výpočty 

příspěvků z jednotlivých emisních zdrojů byly 4.7 resp. 4.4 krát vyńńí neņ hodnoty získané 

Py-GC/MS, viz tabulka 26. Z tohoto důvodů, pak zcela odlińně vychází příspěvky 

jednotlivých emisních zdrojů. Podrobnou charakteristikou chemického sloņení s vyuņitím 

znalostí o komplexním chemickém sloņení PM (vodorozpustné ionty, těņké kovy, organické 

markery, organická hmota, elementární uhlík, mineralogické sloņení doplněné o SEM/EDAX 

analýzu) se ukázalo, ņe výpočty jednotlivých příspěvku OC byly přesnějńí při aplikaci 

výsledků získaných metodou HPLC s kolonou pro separaci sacharidů, neņ koncentrace 

anhydrosacharidů stanové Py-GC/MS. Ukázalo se, ņe výsledky získané na základě výpočtu 

z výńe uvedených rovnic jsou orientační a v případě celkové imisní popř. emisní 

charakteristiky, je vhodnějńí vycházet s komplexních chemických analýz prachových částic, 

které jsou doplněné o zpřesňující informace získané ze SEM/EDAX.  
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Obrázek 48 Výpočet procentuálního zastoupení emisních zdrojů OC a EC při pouţití dvou 
odlišných metod stanovení anhydrosacharidů 
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7 EMISE 

7.1 Měření emisí organického uhlíku 

Následující kapitola hodnotí koncentrace OC zjińtěné z různých emisních zdrojů, původně 

měly být hodnoceny i koncentrace EC, bohuņel vńak z důvodu nevhodného filtračního 

materiálu byly nakonec stanoveny jen koncentrace OC. Z těchto důvodu nemohly být 

stanoveny ani emisní faktory pro OC a EC. 

Určení emisí BC je značně obtíņné, předevńím v důsledku velkých nejistot hmotnostního 

podílu v PM. Jelikoņ je tvorba BC velmi citlivá v závislosti na pouņitém typu paliva 

a spalovacích podmínkách, je důleņité správně definovat emisní faktory BC pro jednotlivá 

odvětví. Zvláńtě velké nejistoty se objevují u spalování uhlí, protoņe obsahuje kromě BC 

značné mnoņství organických částic a můņe tak při stanovení dojít k nadhodnocení, nebo 

naopak podhodnocení BC (Streets et al., 2001; Ni et al., 2014).  

Průmyslové zdroje mohou významně ovlivňovat koncentraci částic v ovzduńí a přispívat tak 

k jejich vyńńím hodnotám (Sheesley et al., 2010). Z literárních údajů vyplývá, ņe v PM2.5 

z uhelných elektráren se koncentrace EC pohybuje v rozmezí od 0.39% do 2.8% a OC 

v rozmezí 1.9 – 17.1 % (Wang et al., 2015). U průmyslových zdrojů jsou hodnoty EC/OC 

výrazně niņńí neņ u emisí z lokálních topenińť. Lokální topenińtě vykazují výrazně vyńńí 

emise uhlíkatých částic. Emission rate je aņ 100 x vyńńí ve srovnání s elektrárnami (Zhang et 

al., 2008). Wang et al. (2015) uvádí, ņe uhlíkaté částice se vyskytují převáņně v částicích pod 

2.5 µm, kde v případě spalování dřeva tvoří 28 – 31%, a v případě spalování uhlí 38 – 41 % 

(Wang et al., 2015). Průměrné koncentrace OC ve vnitřním ovzduńí při spalování dřeva 

v  lokálních topenińtích se uvádí v rozmezí 85.8 ± 22 µg/m3, při spalování uhlí 

70.8 ± 35 µg/m3 (Wang et al., 2015). V současnosti existuje pouze malé mnoņství studií 

zabývající se měřením emisí OC (US EPA, 2012). Cílem této kapitoly je verifikace moņných 

zdrojů OC v imisích na základě informací zjińtěných o distribuci OC z emisních zdrojů 

s výjimkou dopravy v částicích PM2.5, PM10 a >PM10. 

7.1.1 Hodnocení emisí 

Jelikoņ nebyl udělen souhlas s uveřejněním konkrétních podniků, byly emisní zdroje 

rozděleny do 4 skupin: energetika, metalurgický průmysl, koksárenství a lokální topenińtě, 

z tohoto důvodu nebude uveřejněná detailní tabulka. Odběry emisí z velkých energetických 

zdrojů byly provedeny z kotlů dvou velkých energetických zdrojů s celkovým tepelným 

výkonem 765 MW a 800 MW a ze 7 teplárenských zařízení z kotlů o různých tepelných 

výkonech. Tepelný výkon těchto kotlů se pohyboval v rozmezí od 49 do 134 MW. 
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V energetických zařízeních i teplárnách se jako palivo pouņívá prachové černé uhlí, 

proplástek, popřípadě spolu spalování s koksárenským a vysokopecním plynem.  

7.1.2 Energetické zdroje  

Koncentrace OC v PM2.5 z velkých energetických zdrojů se pohybovala v rozmezí 

od 20.5 µg/m3 do 898.4 µg/m3 s průměrnou hodnotou 114.3 ± 154.2 µg/m3. Průměrná 

koncentrace PM2.5 činila 1.79 ± 1.12 mg/m3 (rozsah 0.4 - 3.88 mg/m3), průměrný procentuální 

příspěvek OC v PM2.5 dosahoval 9 %. Pro teplárny a tepelnou energetiku (bez elektráren) 

byla stanovena průměrná koncentrace OC v PM10 29.7 μg/m3 (3.3 - 80.3 μg/m3), coņ činí 

28 % v PM10 s rozsahem od 0.3 % do 64.2 %. Průměrná koncentrace OC pro částice >PM10 

byla 25.2 μg/m3 (1.3 - 66.0 μg/m3), OC ve třídě >PM10  tvoří průměrně 22 % a procentuální 

zastoupení OC se pohybovalo v rozmezí 0.2 % aņ 84.7 %, viz obrázek 49. S výjimkou 

jednoho fluidního kotle, byla vńechna ostatní teplárenská zařízení provozovaná spalováním 

vstupního paliva v granulačním kotli. Ukázalo se, ņe procentuální zastoupení OC v PM2.5 bylo 

v případě fluidního kotle nejvyńńí a dosahovalo hodnoty 69.9 %, u zbývajících 9 zdrojů 

s granulačním kotlem nedońlo k překročení 30 % zastoupení OC v PM2.5. Na druhou stranu je 

nutno podotknout, ņe právě z fluidního kotle ve srovnání s granulačními kotli, byly naměřeny 

nejniņńí emise PM2.5. 

 

 

Obrázek 49 Průměrné koncentrace OC v jednotlivých zrnitostních třídách a průměrné koncentrace 
jednotlivých zrnitostních tříd PM z velkých energetických zdrojů a tepláren 



97 
 

7.1.3 Metalurgický průmysl 

Zjińtěná průměrná koncentrace OC v emisích PM2.5 z metalurgického průmyslu byla 

53.26 ± 38.45 µg/m3, minimální a maximální hodnota OC se pohybovala v rozmezí 

od 17.7 do 131.5 µg/m3, viz obrázek 50. Průměrná koncentrace PM2.5 činila 

0.24 ± 0.17 mg/m3 (0.05 – 0.5 mg/m3). Hodnota průměrného procentuálního příspěvku OC 

v této zrnitostní třídě dosahovala 22.5 %. Průměrná koncentrace OC, v PM10 činila 53.9 μg/m3 

(17 % OC z PM10) a v >PM10 pak 40.2 μg/m3 (22 % OC v >PM10).   

Emise z metalurgického průmyslu obsahují zvýńený podíl hrubozrnných částic. V průměru 

byly celkové částice PM tvořeny z 34 % částicemi o velikosti menńí neņ 2.5 μm, částice 

v zrnitostní třídě 2.5 - 10 μm tvořily přibliņně 12 % a částice větńí neņ 10 μm představovaly 

aņ 54 % z celkové sumy PM. 

 

Obrázek 50 Průměrné koncentrace OC v jednotlivých zrnitostních třídách PM z metalurgických procesů 

7.1.4 Koksovny 

Poslední kategorií emisních zdrojů představují 2 koksovny s průměrnou koncentrací PM2.5 

1.42 mg/m3 a koncentrací OC 53.55 μg/m3, patrné rovněņ na obrázku 51. Průměrný 

příspěvek OC v PM2.5 činil 46.8 %. Pro zrnitostní třídu PM10 byla stanovena koncentrace OC 

pouze pro jednu koksovnu a obsah OC v PM10 činil 80.3 μg/m3 a koncentrace PM10 pak 

0.36 mg/m3, procentuální podíl OC v PM10 tvořil 22 %. V zrnitostní třídě >PM10 (průměrná 

koncentrace 0.19 mg/m3) byla koncentrace OC stanovena pro obě koksárenská zařízení 

s průměrnou hodnotou OC 13.45 μg/m3, procentuální příspěvek OC v >PM10 činil 7.9 %. 

Podíl částic o velikosti pod 2.5 μm představoval 87 – 92 % z celkové sumy PM, částice 

o velikosti od 2.5 do 10 μm pak pouze 5 – 8 % ze sumy PM. 
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Obrázek 51 Průměrné koncentrace OC v jednotlivých zrnitostních třídách a průměrné koncentrace 
jednotlivých zrnitostních tříd PM z koksoven 

 

7.1.5 Lokální topeniště 

Pro lokální topenińtě bylo zjińtěno, ņe minimální hodnota koncentrace OC v PM2.5 činila 

493 µg/m3, maximální naměřená koncentrace dosáhla hodnoty 8931 µg/m3. Průměrná 

koncentrace OC v lokálních topenińtích představovala 4056 ± 3277.2 µg/m3. Průměrná 

hodnota koncentrace PM2.5 byla 26.46 ± 20.11  mg/m3 (rozmezí 3.22 - 58.49 mg/m3). 

Průměrné procentuální zastoupení OC v PM2.5 činilo 15.35 %. Celkově 90 – 98 % z PM bylo 

tvořeno částicemi o velikosti pod 2.5 μm a 0.6 aņ 3.5% představovaly částice v rozmezí 

od 2.5 do 10 μm. 

Ověření obsahu organického uhlíku v emisích z lokálních topenińť je velmi sloņité, existuje 

jen velmi málo informací. Na obrázku 52 jsou vyhodnoceny koncentrace OC v PM2.5 

pro jednotlivé druhy paliv pouņívané v lokálních topenińtích. Kromě běņně pouņívaných paliv 

jako hnědé uhlí, koks, dřevní pelety, směs dřevních pelet + hnědé uhlí, byla hodnota OC 

zjińťována i pro spalování komunálního odpadu, který je v mnoha domácnostech běņně 

spoluspalován s fosilními palivy a biomasou. Komunální odpad obsahoval cca 10 % plastů 

a 55 % biologicky rozloņitelného komunálního odpadu, 15 % tvořil papír a zbytek 

anorganická sloņka.  

Z obrázku 52 vyplývá, ņe nejvyńńí hodnotu OC bylo moņno naměřit pro spalování dřevních 

pelet (8931 µg/m3) a naopak nejniņńí emise OC byly zjińtěny pro spalování komunálního 

odpadu (1083 µg/m3). Naměřené koncentrace OC pro lokální topenińtě jsou niņńí 

neņ hodnoty uváděné v literatuře. Koncentrace organického uhlíku z lokálních topenińť, 
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na který jsou vázány organické sloučeniny, je 5 aņ 30 násobně vyńńí neņ z velkých 

energetických zdrojů.  

 

 

Obrázek 52 Koncentrace OC v PM2.5 pro různá paliva pouţívaná v lokálních topeništích 

 

Obrázek 53 zobrazuje průměrné procentuální zatoupení OC v PM2.5 pro jednotlivé skupiny 

emisních zdrojů. Nejvyńńí procentuální zastoupení OC v PM2.5 bylo zjińtěno pro koksárenské 

procesy a naopak nejniņņńí pro spalovací procesy v elektrárnách a teplárnách (velké 

energetické zdroje).  

 

 

Obrázek 53 Průměrné procentuální zastoupení OC v PM2.5 vybraných emisních zdrojů 
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7.1.6 Organické látky tvořící OC 

Metodou Py-GC/MS bylo zjińtěno, ņe hlavní sloņku organického uhlíku v emisích tvoří 

sloučeniny ze skupiny BTEX (Benzen, Toluen, Fenol, m-xylen). Sloučeniny ze skupiny BTEX 

tvořily v emisích z velkých energetických zdrojů 70 % z OC, u lokálních topenińť 61 % 

a u emisí z metalurgie 31 %. V emisích z velkých energetických zdrojů tvoří organické 

sloučeniny (alkany, alkeny, alkadieny, alkiny, fenoly, aldehydy a ketony, dusíkaté látky, 

nitrily, karboxylové kyseliny, alkoholy, furany, PAH mimo EPA, markery) cca 6 % z PM2.5, 

z lokálních topenińť 9 % a z metalurgie 7 %. Identifikovaná suma organických sloučenin 

z celkové koncentrace organického uhlíku (OC) z velkých energetických zdrojů činí 70.6 %, 

z lokálních topenińť 61 % a z metalurgie 31 %. Zbytek tvoří „UCN― – nerozlińitelná organická 

hmota na bázi alkanů. V emisích z lokálních topenińť (spalování hnědého uhlí) byly 

identifikovány organické sloučeniny, které mohou významně působit na lidské zdraví 

(chlorované alkany, bromované alkany, metylenované alkany, nitrily, thioly, chlorethylrtuť 

a organické sloučeniny (VOC). 

7.2 Závislost koncentrací OC z emisních zdrojů na imisní zdroje 

v MSK 

Porovnáme-li koncentrace OC v imisích MSK, viz tabulka 27, ze vńech tří kampaní, 

je zřejmé, ņe na průběhu koncentrací OC a PM1 měly kromě různých spalovacích zdrojů vliv 

také meteorologické parametry. Jelikoņ na vńech lokalitách bylo moņné zaznamenat během 

zimního období hodnoty OC 1.1 aņ 16 x vyńńí neņ během letního období. Výjimku tvořila 

pouze lokalita Ostrava – Mariánské Hory, kdy letní koncentrace OC byla 1.3 krát vyńńí 

neņ v zimě. Rovněņ vezmeme-li v potaz podíl mezi zimní a přechodnou sezónou zjistíme, 

ņe u 7 lokalit byla zaznamenána o něco vyńńí zimní koncentrace OC a to v rozmezí 1.2 

aņ 7.4 krát. Na zbývajících 3 lokalitách (Třinec, Třinec – Oldřichovice a Ostrava - Mariánské 

Hory) byly vyńńí koncentrace OC zjińtěny v přechodném období. Nutno poznamenat, ņe vńak 

odběr zimních vzorků za nepříliń typických meteorologických podmínek, kdy na některých 

lokalitách dosahovala průměrná venkovní teplota aņ 16 °C, coņ se zřejmě projevilo na 

koncentracích OC a PM1, viz obrázek 55. Během letní sezóny nebyla ZUOVA provedena 

naváņka filtru, a proto nemohla být přesně stanovena hodnota koncentrace PM1. 

Koncentrace PM1 se v přechodném období v závislosti na dané lokalitě pohybovaly od 

2.5 μg/m3 do 23.0 μg/m3 a během zimy pak od 2.4 μg/m3 aņ k 49.5 μg/m3. Rovněņ je důleņité 

poznamenat, ņe mezi OC a PM1 byla zjińtěná velmi významná korelační závislost a to jak pro 

přechodné období (rs= 0.75*), tak i pro zimní období (rs= 0.82*). 

Ukázka filtrů s odebranými částicemi PM10 ze zimní sezóny (horní řada filtrů) a letní sezóny 

(dolní řada) jsou uvedeny na obrázku 54.  
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Obrázek 54 Ukázka filtrů PM1 částic odebraných v zimním období (horní řada) a letním období 
(dolní řada) 

 

Tabulka 27 Výsledky OC, PM1 stanovené v imisích 10-ti lokalit MSK 

  
  
Lokalita 

Léto Přechodná sezóna Zimní sezóna 

OC OM PM1 OC OM OC/PM1 OM/PM1 PM1 OC OM OC/PM1 OM/PM1 

[μg/m
3
] [μg/m

3
] [μg/m

3
] [%] [μg/m

3
] [μg/m

3
] [%] 

Ostrava-Radvanice 2.5 3.5 23.0 6.8 9.5 29.6 41.5 31.5 10.2 14.3 32.4 45.3 

Ostrava-Mariánské Hory 4.5 6.3 8.0 6.4 9.0 80.6 112.8 26.7 3.5 4.8 13.0 18.2 

Ostrava-Poruba 1.8 2.5 16.6 6.0 8.5 36.3 50.8 34.0 13.6 19.0 39.9 55.8 

Třinec 1.1 1.5 10.3 6.9 9.7 67.1 93.9 16.5 4.3 6.1 26.4 37.0 

Třinec-Oldřichovice 3.2 4.5 15.1 4.6 6.4 30.5 42.7 7.6 3.7 5.1 48.3 67.7 

Frýdek-Místek MŃ 3.4 4.7 3.5 2.3 3.3 66.5 93.2 27.6 17.3 24.2 62.8 87.9 

Karviná 5.1 7.2 9.0 4.2 5.9 47.1 65.9 10.1 9.4 13.1 92.4 129.4 

Havířov-Ńumbark 2.2 3.1 12.3 5.0 7.0 40.6 56.8 22.2 10.9 15.2 48.9 68.5 

Hradec nad Moravicí 1.7 2.4 20.4 10.9 15.3 53.5 74.9 49.5 27.5 38.5 55.5 77.8 

Ostravice 2.1 2.9 2.5 1.8 2.5 69.6 97.5 2.4 2.2 3.1 90.9 127.2 

 

Z tabulky 27 si lze dále povńimnout, ņe koncentrace OC i OM měly během jednotlivých 

vzorkovacích kampaní odlińný charakter. Během přechodné resp. zimní sezóny byly 

naměřeny nejvyńńí koncentrace OC resp. OM na vybraných lokalitách Moravskoslezského 

kraje v Hradci nad Moravicí, jak během přechodné (10.9 μg/m3 resp. 15.3 μg/m3), tak během 

zimní sezóny (27.5 μg/m3  resp. 38.5 μg/m3). Nejniņńí hodnoty koncentrací OC resp. OM byly 

zjińtěny pro lokalitu Ostravice nejen během přechodného období (1.8 μg/m3 resp. 2.5 μg/m3), 

ale i během zimního (2.2 μg/m3 resp. 3.1 μg/m3). Během letního období vńak byly nejvyńńí 

a nejniņńí koncentrace OC a OM zjińtěné pro jiné lokality neņ v přechodném a zimním 

období. Konkrétně v létě nejniņńí koncentrace OC resp. OM byly stanoveny v Třinci 
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(1.1 μg/m3 resp. 1.5 μg/m3) a nejvyńńí pak v Karviné (5.1 μg/m3 resp. 7.2 μg/m3). 

Z tabulky 27 si lze také povńimnout, ņe pro lokality Ostrava-Mariánské Hory v přechodném 

období a pro Karvinou a Ostravici je zastoupení OM více neņ 100 %. Zde se lze domnívat, 

ņe tato skutečnost mohla být ovlivněná buď analytickou chybou při stanovení OC, nebo 

pravděpodobněji, ņe zvolený faktor pro výpočet OM, měl být niņńí. Je-li poměr OM v PM10  

srovnán s hodnotami v jiných zemích Evropy (kapitola 2.5), zjistíme, ņe podíl OM v MSK 

je téměř dvojnásobně vyńńí, z tohoto důvodu bylo provedeno studium emisních zdrojů. 

Koncentrace OC v MSK byly jeńtě následně srovnány s výsledky z literatury. Přičemņ 

koncentrace OC v MSK jsou ve srovnání s hodnotami zjińtěnými v Guanzhou v Číně 

poněkud vyńńí během zimního období, naopak během léta jsou niņńí neņ v Guanzhou. 

Kde průměrné koncentrace OC zjińtěné v PM1 činily během zimního období 8.8 μg/m3 

a procentuální zastoupení v PM1 pak 13.9 %, během podzimu 7.3 μg/m3 (11.8 % v PM1) 

a konečně v létě 4.6 μg/m3 (15.4 %). Tudíņ si lze povńimnout, ņe koncentrace OC v PM1 byly 

vyńńí během chladnějńích období roku, ale jejich procentuální obsah byl nejvyńńí během léta 

(Tao et al., 2012). Pro srovnání jsou uvedeny jeńtě hodnoty zjińtěné jednoročním výzkumem 

koncentrace OC a EC v zrnitostní třídě PM1 v ovzduńí venkovské zalesněné oblasti Hyytiälä 

(Finsko) a městském prostředí Helsinky (Finsko). Kdy koncentrace během léta v Hyytiälä 

(1.2 µg/m3) byla srovnatelná se 4 lokalitami v MSK a v Helsinkách pak koncentrace OC 

1.6 µg/m3 byla poněkud niņńí, neņ pro městské lokality v MSK. Během podzimu a zimy byly 

uņ na obou lokalitách ve Finsku naměřeny niņńí koncentrace OC neņ v MSK. Pro Hyytiälä 

během podzimu 0.8 µg/m3 resp. v zimě pak 1.3 µg/m3 a v Helsinkách 1.5 µg/m3 

resp. 2.0 µg/m3 (Aurel et al., 2011). Rovněņ bylo zjińtěno, ņe průměrné procentuální 

zastoupení OC v PM1 v Brně činilo 23.8 % s hodnotou koncentrace OC 4.73 µg/m3 a během 

letní sezóny pak 27.8 % (koncentrace OC činila 3.79 µg/m3). Průměrné koncentrace PM1 

byly během zimní sezóny (12.95 µg/m3) a během letní (11.56 µg/m3) (Mikuška et al., 2009). 

Koncentrace PM1 během zimní sezóny byly v MSK podstatně vyńńí, rovněņ i průměrné 

koncentrace OC, avńak na některých lokalitách (Ostrava-Mariánské Hory, Třinec, Třinec-

Oldřichovice, Ostravice) byly koncentrace OC niņńí.  

 



103 
 

 

Obrázek 55 Koncentrace OC a PM1 ve vybraných lokalitách MSK během, letní, přechodné a zimní sezóny 

 

Pro výsledky ze zimního měření byly definovány potencionální zdroje OC na základě poměru 

OC/PMfine (fine= jemnozrnné částice s aerodynamickým průměrem < 2.5). Hodnoty poměrů 

OC/PMfine byly získaný z literatury a jsou následující:  

o výfukové emise z dieselových motorů OC/PMfine = 0.294 (Schauer et al., 1999), 

o  výfukové exhalace z benzínových motorů OC/PMfine = 0.479 (Schauer et al., 

2002b),  

o spalování dřeva OC/PMfine = 0.530 (Hildemann et al., 1991),  

o vaření OC/PMfine = 0.481 (See a Balasubramanian, 2008),  

o spalování odpadů OC/PMfine =0.209 (Simoneit et al., 2005), 

o spalování plynu OC/PMfine = 0.849,  

o abraze rostlin OC/PMfine = 0.324,  

o pro resuspendovaný prach OC/PMfine = 0.135 (Hildemann et al., 1991).  

Hodnoty poměrů OC/PM1 v zimním období na jednotlivých lokalitách v MSK byly velmi 

rozmanité, jak je patrné z obrázku 56. Nicméně hodnoty OC/PM1 rovné 0.917 (Ostravice) 

a 0.931 (Karviná) poukazují na významný vliv spalování uhlí. Lokality Havířov-Ńumbark, 

Hradec nad Moravicí, Třinec Oldřichovice a Ostrava-Poruba byly během zimního období 

na základě hodnocení poměru OC/PM1 značně ovlivněny exhalacemi z benzínových motorů. 

Pouze na lokalitě Ostrava Mariánské Hory dosahoval poměr hodnoty 0.131 a nelze 
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jednoznačně určit původ, lze se vńak domnívat, ņe tato lokalita byla ovlivněná průmyslovými 

exhalacemi. 

 

Obrázek 56 Hodnoty poměrů OC/PMfine v zimním období 

Následně pro porovnání hodnot ze zimní sezóny bylo v únoru roku 2015, provedeno 

kontrolní měření OC a EC v PM10 na jiņ vhodném filtračním materiálu. Výsledky této analýzy 

jsou uvedeny v tabulce 28. 

Bylo zjińtěno, ņe na lokalitě Třinec procentuální zastoupení OM v PM10 

oproti původním vzorkům odebraným na filtry se skleněnými vlákny bylo vyńńí o 13 %, pro 

Třinec - Oldřichovice pak bylo toto procentuální zastoupení o 37.2 % niņńí (zřejmě ovlivněno 

odlińnými meteorologickými parametry při odběru vzorku) a pro Ostravu - Radvanice bylo 

procentuální zastoupení téměř srovnatelné. Nicméně výsledné hodnoty, oproti předchozím 

vzorkům ze zimní sezóny, jiņ byly srovnatelné s jinými hodnotami zjińtěnými v Evropě. 

Rovněņ bylo zjińtěno, ņe koncentrace EC v PM10 se pohybovaly v rozmezí 1.1 µg/m3 

aņ 3.4 µg/m3 , tyto hodnoty nejsou nikterak odlińné od jiných oblastí Evropy. U vńech lokalit 

byl také zjińtěn vyńńí obsah OC, zaznamenán jako poměr pro OC/EC Třinec -Oldřichovice 

4.7, Ostrava-Radvanice 6.0 a Třinec 10.2. Vyńńí obsah OC, si lze pravděpodobně vysvětlit 

tím, ņe ve vzorcích se nachází vetńí mnoņství SOC, který vzniká vlivem fotochemických 

reakcí za niņńích teplot v ovzduńí z POC. 

 

Tabulka 28 Koncentrace OC, EC a PM10 únor 2015 

Lokalita 
PM10 OC EC OC/PM10 EC/PM10 OM/PM10 

[μg/m
3
] [%] 

Ostrava-Radvanice 67.3 20.5 3.4 30.4 4.9 42.6 

Třinec 31.4 11.2 1.1 35.7 3.5 50.0 

Třinec - Oldřichovice 34.5 7.5 1.6 21.8 4.6 30.5 
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7.3 Nedopaly a saze paliv vyuţívaných v lokálních topeništích  

Při nedokonalém spalování uhlíkatých paliv dochází k nárůstu obsahu OC v PM10. Jedná 

se o nespálené nebo neúplně spálené těkavé a částečně těkavé látky, které jsou výsledkem 

nedokonalých podmínek spalování a postupně jsou z ohnińtě uvolňovány a vytvářejí emise 

částic, které se postupně ochlazují a kondenzují na cestě nahoru komínem. Přívod 

sekundárního vzduchu vede ke vzniku vyńńích obsahu OC v PM10 ve srovnání 

se spalováním středně velkého zatíņení dřeva bez tohoto sekundárního vzduchu. Dokonalé 

spalování závisí na dobrém míchání se vzduchem a dostatečné době zadrņení při vysokých 

teplotách (Brunner et al., 2009). Podmínky způsobené nedostatkem kyslíku jsou ideální 

pro tvorbu uhlíkatého materiálu. Bylo zjińtěno, ņe načítání niņńího mnoņství dřeva vytváří 

vyńńí hmotnostní poměr OC v PM10 neņ provoz při středním zatíņení v důsledku sníņených 

teplot ve spalovací komoře. (Vincente et al., 2015) 

Zkoumání nespáleného uhlíku (unburned carbon- UC) (nedopalu) ze spalování různých paliv 

ukázalo, ņe nespálený uhlík je tvořen předevńím elementárním uhlíkem spíńe 

neņ organickým uhlíkem (Vosteen a. Beyer, 2000; Kumpiene et al., 2011; Ferrari et al. 2002). 

Elementární uhlík a „charcoal― jsou chemicky stabilní a velmi pomalu se rozkládají 

v přírodním prostředí – jejich struktura zůstává i po několika tisících letech větńinou 

nezměněná (Cohen-Ofri et al., 2006; Spokas, 2010). Je proto třeba poznamenat, 

ņe nespálený uhlík zjińtěný v nedopalu je v podstatě zcela odlińná forma neņ přítomnost 

organického reaktivního uhlíku (Bjurström et al., 2014). Z výsledku termogravimetrické 

analýzy provedené Bjurström et al., (2014) lze dojít k závěru, ņe elementární uhlík 

je dominantní částí nespáleného uhlíku (UC) ve zbytcích po spalování a je nezávislý 

na hodnotě obsahu UC, který se v souboru vzorků tuhých biopaliv pohybuje od téměř 0 % 

aņ více neņ k 90 %, v závislosti na spalovaném materiálu. Ztráta hmotnosti interpretovaná 

jako organický uhlík (OC) představuje mnohem menńí část UC. Poměr organického uhlíku 

k elementárnímu uhlíku (OC/EC) se pohyboval v ńirokých mezích od 0.05 do 1, ale pro různé 

druhy popelu nebylo moņné stanovit ņádný specifický vztah. Variace uvnitř kaņdé skupiny 

jsou mnohem větńí neņ mezi různými popely (Bjurström et al., 2014). 

Na analyzátoru OC/EC Sunset, byly pomocí teplotního protokolu IMPROVE metodou TOR 

stanoveny jednotlivé frakce OC (OC1-OC4 a PyC) a EC (EC1-EC3) z nedopalů a sazí 

(odebraných ze stěn nebo ņeber kotle) na dřevní biomasu, viz tabulka 31. Přičemņ ECchar se 

funkčně definuje jako EC1-PyC a ECsoot jako EC2 + EC3 (Han et al. 2010; Han et al., 2008). 

Na obrázku 57, je zobrazena struktura nedopalu tvrdého dřeva a na obrázku 58 nedopalu 

buku, pořízené SEM mikroskopem v laboratořích VŃB-TUO.  
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Obrázek 57 Struktura nedopalu tvrdého dřeva 
(Matýsek, 2017) 

Obrázek 58 Struktura nedopalu buku (Matýsek, 
2017) 

Příklad vzorku nehomogenizovaného nedopalu (12 N- Tvrdé dříví + brikety z tohoto dříví) je 

zobrazen na obrázku 59.  

 

Obrázek 59 Nehomogenizovaný nedopal vzorku 12 N- Tvrdé dříví + brikety z tohoto dříví 

Seznam pouņitých vzorků nedopalů a sazí je uveden v tabulce 29. Koncentrace EC 

z nedopalu i sazí byly ve vńech případech vyńńí neņ koncentrace OC, viz obrázek 60. 

Z obrázků 60 si lze dále povńimnout, ņe koncentrace OC a EC sazí, které pocházely 

ze stěny nebo ņeber kotle jsou víceméně srovnatelné. Dále je evidentní, ņe vyńńích 

koncentrací EC dosahovaly nedopaly ze spoluspalování tvrdého dřeva a briket 

(ať jiņ jehličnatých, či z tvrdého dříví) a zároveň tyto vzorky vykazovaly nejniņńí koncentrace 

OC. Obecně lze říci, ņe koncentrace OC jsou vyńńí v případě sazí daných materiálů 

neņ pro nedopaly. 
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Tabulka 29 Seznam zkoumaných vzorků nedopalů a sazí 

Vzorek  Značení  

Tvrdé dříví a brikety z jehličnatého dříví - nedopal 5N 

Tvrdé dříví a brikety z jehličnatého dříví - saze 5CH 

Tvrdé dříví - buk 2-3 roky suché - nedopal 11N 

Tvrdé dříví - buk 2-3 roky suché - saze stěny kotle 11CHS 

Tvrdé dříví - buk 2-3 roky suché - saze žebra kotle 11CHŅ 

Tvrdé dříví + brikety z tohoto dříví - nedopal 12N 

Tvrdé dříví + jeho z tohoto dříví - saze stěny kotle  12CHS 

Tvrdé dříví - nedopal  16N 

Tvrdé dříví - saze stěny kotle 16CHS 

Tvrdé dříví - saze žebra kotle 16CHŅ 

 

 

Obrázek 60 Koncentrace OC a EC ve vzorcích nedopalů a sazí dřevní biomasy 

Procentuální zastoupení EC pro nedopaly vńech sledovaných vzorků dřevní 

biomasy se pohybovalo v rozmezí 66.19 % pro tvrdé dříví (buk) aņ po 94.13 % u tvrdého 

dříví + brikety z jehličnatého dříví a procentuální zastoupení OC ve vzorku od 2.12 %, které 

bylo nejniņńí v případě nedopalu tvrdého dříví a jeho briket a nejvyńńí 3.98 % bylo zjińtěno 

pro nedopal tvrdého dříví, viz obrázek 61. V případě sazí bylo procentuální zastoupení EC 

téměř dvojnásobně niņńí neņ pro nedopaly a pohybovalo se v rozmezí 33.23 – 46.65 % 

a naopak procentuální zastoupení OC v sazích daných vzorků bylo vyńńí neņ v případě 

nedopalu a pohybovalo se od 6.89 % do 12.92 %. Koncentrace EC pro nedopaly vybraných 

vzorků dřevní biomasy byly průměrně 1.82 krát vyńńí, neņ koncentrace EC ze sazí daného 

zkoumaného materiálu. Celkově 2.46 krát vyńńí byly koncentrace EC z nedopalu tvrdého 

dříví a briket tohoto dříví (vzorky č.12), a 2.12 krát v případě tvrdého dříví a briket 

z jehličnatého dříví (vzorky označené čísly 5). Pro tvrdé bukové dříví (vzorky č. 11) byly 
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koncentrace elementárního uhlíku z nedopalu průměrně 1.51 krát vyńńí neņ pro saze tohoto 

materiálu a v případě tvrdého dříví (vzorky č.16) průměrně 1.67 krát vyńńí.  

 

Obrázek 61 Procentuální zastoupení OC a EC ve vzorcích nedopalů a sazí dřevní biomasy 

Tabulka 31 udává koncentrace jednotlivých frakcí uhlíku, ECchar a ECsoot. Bylo zjińtěno, 

ņe koncentrace ECchar jsou průměrně aņ 15.4 krát vyńńí neņ koncentrace ECsoot. 

Z této tabulky je také patrné, ņe oproti vzorkům získaných z imisního měření v Olomouci 

je hodnota koncentrace pyrolytického uhlíku nulová, nebo záporná. V případě imisí PM10 

v Olomouci, byla tato frakce uhlíku dominantní a poukazuje to na skutečnost, ņe původ PM10 

není primárně spjatý s emisemi ze spalování. Z hlediska jednotlivých frakcí organického 

uhlíku byly nejvyńńí koncentrace naměřeny pro frakci OC3 resp. OC4, tedy pro středně 

těkavé aņ málo těkavé organické látky. Rovněņ lze konstatovat, ņe obsah EC1 byl v případě 

sazí vzorků tvrdého dříví mnohonásobně vyńńí neņ pro EC2 a EC3, naopak je tomu u sazí 

získaných z výfuku motorových vozidel, u kterých naopak dominují frakce EC2 a EC3, 

jak zjistil např. Han et al. (2007), viz tabulka 30. 

 

Tabulka 30 Srovnání sloţení jednotlivých uhlíkatých frakcí vzorku „char― a sazí (Han et al., 2007). 

  
Char ze spalování 

dřeva
a
 

Saze odebrané z výfuku 
nákladního vozidla

b
 

TC 

[mg/g] 

679 ± 14 804 ± 14 

OC 180 ± 8 55 ± 9 

EC 499 ± 11 759 ± 21 

EC/TC - 0.735 0.944 

EC1 

[mg/g] 

485 ±13 28 ± 3 

EC2 14 ± 2 729 ± 12 

EC3 0.4 ± 0.23 1.8 ± 0.4 

ECsoot 14 ± 2 731 ± 12 
a- materiál byl získán ze spalování kańtanového dřeva, b- standardní referenční materiál PM z výfukových plynů dieselového 

nákladního automobilu (SRM-1650) 
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Tabulka 31 Koncentrace jednotlivých frakcí uhlíku získaných z nedopalů a sazí  

tvrdého dříví 

Vzorek 
OC1 OC2 OC3 OC4 Pyr. C EC1 EC2 EC3 OC celkové EC celkové TC 

[μg/mg] 

5N1 2.52 7.99 6.46 8.23 3.78 603.81 340.85 0.42 28.98 941.30 970.28 

5CH 0.63 21.10 78.03 28.80 0.09 431.36 12.74 0.32 128.66 444.33 572.99 

11N 1.38 2.46 41.66 23.41 -0.04 622.90 38.90 0.07 68.87 661.91 730.78 

11 CHS 0.82 33.22 70.60 24.65 -0.08 390.48 24.58 0.31 129.22 415.44 544.66 

11CHZ 0.50 26.99 74.38 26.20 -0.07 449.65 16.58 0.19 127.99 466.49 594.48 

12N 6.54 6.38 3.37 5.14 0.05 718.64 99.11 0.12 21.48 817.82 839.30 

12CHS 0.22 14.77 51.31 26.22 -0.02 304.97 26.85 0.46 92.50 332.31 424.81 

16N 4.32 4.17 12.58 18.73 0.03 554.17 145.34 0.10 39.83 699.57 739.41 

16CHS 0.28 12.13 54.84 25.59 0.04 378.69 17.73 0.18 92.88 396.56 489.44 

16CHZ 0.22 10.64 66.30 29.98 -0.22 421.91 23.95 0.19 106.92 446.28 553.20 

 

V následující tabulce 32 jsou uvedeny poměry OC/EC, ECchar/ECsoot, EC/TC. Jednotlivé 

druhy vńech vzorků vykazují poměrně vysokou variabilitu hodnot výńe zmíněných poměrů. 

Poměr OC/EC se pohyboval od 0.03 do 0.10 pro nedopaly a v rozmezí 0.23 aņ 0.31 pro 

saze. Poměr EC/TC nabýval hodnot od 0.91 do 0.97 v případě nedopalu a niņńích hodnot 

tohoto poměru bylo dosaņeno v případě sazí (0.76-0.81). Poměr ECchar/ECsoot byl rovněņ 

niņńí pro nedopaly s hodnotami 1.76-15.99 neņ pro saze 15.69-33.02. 

 

Tabulka 32 Hodnoty poměrů OC/EC, ECchar/ECsoot, EC/TC z nedopalů a sazí dřevní biomasy 

 
ECchar/ECsoot OC/EC EC/TC 

5N1 1.76 0.03 0.97 

5CH 33.02 0.29 0.78 

11N 15.99 0.10 0.91 

11 CHS 15.69 0.31 0.76 

11CHZ 26.82 0.27 0.78 

12N 7.24 0.03 0.97 

12CHS 11.17 0.28 0.78 

16N 3.81 0.06 0.95 

16CHS 21.15 0.23 0.81 

16CHZ 17.49 0.24 0.81 

 

Stejné vzorky nedopalů a sazí různých typů dřevní biomasy byly za účelem stanovení 

koncentrace OC a EC dále analyzovaný za pouņití termické metody na přístroji TG/DSC2 

Mettler Toledo. Ukázalo se, ņe výsledky termo-optické metody na OC/EC analyzátoru Sunset 

byly přesnějńí, coņ bylo potvrzeno třetí rozhodčí metodou za vyuņití přístroje LECO RC612. 

Obsah celkového uhlíku u vybraných vzorků zjińtěný na přístroji LECO téměř shodný ± 3 % 

jako celkový uhlík stanovený termo-optickou metodou na OC/EC analyzátoru. Procentuální 

zastoupení OC ve vzorcích nedopalů resp. sazí získané z výsledků TGA/DSC bylo průměrně 

4.5 krát resp. 2.5 krát vyńńí neņ procentuální zastoupení OC stanovené z OC/EC analyzátoru 
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Sunset. Naproti tomu průměrné procentuální zastoupení EC v nedopalech bylo trojnásobně 

vyńńí a v případě sazí dvakrát vyńńí z OC/EC analyzátoru Sunset neņ EC determinovaný 

metodou TGA/DSC, viz obrázek 62. Procentuální zastoupení celkového uhlíku stanoveného 

na OC/EC analyzátoru bylo 1.7 krát vyńńí neņ pro TC stanovený metodou TGA/DSC.  

 

Obrázek 62 Průměrné procentuální zastoupení OC a EC stanovené na OC/EC analyzátoru Sunset 

a metodou TGA 

 

Tato skutečnost je tak jednoznačně způsobená tím, ņe při metodě TGA se pouņívá jiné 

nosné medium neņ u OC/EC analyzátoru. Místo inertní He atmosféry u OC/EC analyzátoru, 

je u TGA pouņívaná inertní atmosféra dusíku. Elementární uhlík je u TGA stanoven buď 

v této inertní atmosféře dusíku do teplot 600 nebo 1000 °C, nebo jej lze stanovit v atmosféře 

CO2. Volba atmosféry, pak velmi ovlivňuje předevńím celkové koncentrace EC. Různé studie 

uvádí různé média pro TGA a různé teploty (Atiku et al., 2016; Ferrari et al., 2012; Fermo 

et al. 2006) některé pro stanovení EC udávají teplotu jen do 600 °C např. Atiku et al. (2016). 

Tato teplota a inertní atmosféra pouņívaná při TGA se vńak jeví jako nedostačující, protoņe 

elementárního uhlíku je při termických metodách uvolňován sice uņ od minimálních teplot 

340 °C (v praxi vńak aņ od 550 °C a výńe) ale pouze v přítomnosti kyslíku.  
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8 AKTUÁLNOST ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Řeńená problematika je velmi aktuální, jelikoņ znečińtění ovzduńí, zejména prachovými 

částicemi je významné nejen ve velkých městských aglomeracích, ale i oblasti vesnic, 

zejména pak v zimním období, kdy je patrný vliv lokálních topenińť. Uhlíkaté částice, 

které tvoří významnou část prachových částic, mohou negativně ovlivňovat lidské zdraví 

a mají vliv na vyńńí nemocnost. Proto je důleņité znát zdroje těchto částic přítomných 

v ovzduńí. Metodika vyuņívající různé formy výskytu uhlíku jako indikátoru spalovacích 

procesů je finančně poměrně nenáročná, sofistikovaná, přesná, rychlá a jednoduchá a můņe 

poskytnout informace o původci zdroje v případě smogových situací. Lze ji vyuņít 

pro monitoring znečińtění na dané lokalitě. Získat informace zda se jedná o lokální, 

či regionální zdroj znečińtění apod. Stanovit vliv velkých energetických a průmyslových 

zdrojů na sledované lokalitě. Studium koncentrací OC a EC nedopalů a popelů paliv lze 

vyuņít pro sledování vlivu časových změn a mnoņství přidávaného „neņádoucího paliva― 

na změny koncentrace OC/EC. 

8.1 Dosaţené výsledky a diskuze k nim 

Výsledky této práce jsou popsány výńe. Bylo provedeno vyhodnocení unikátního pětiletého 

výzkumu chování a charakteru částic BC v PM10 v Ostravě-Zábřehu za účelem identifikace 

jednotlivých emisních zdrojů a vlivu meteorologických parametrů na koncentrace BC. 

Dále byly stanoveny koncentrace BC v PM10 na vybraných 10 lokalitách MSK a koncentrace 

OC v PM1 s cílem ověření metod identifikace emisních zdrojů. Za tímto účelem byly následně 

odebrány vzorky TZL různých zrnitostních tříd (PM2.5, PM10 a >PM10.) a ověření moņných 

zdrojů OC v imisích na základě informací zjińtěných o distribuci OC z emisních zdrojů 

s výjimkou dopravy v těchto částicích. Jelikoņ se ukázalo, ņe nejvyńńí koncentrace OC bylo 

moņno naměřit pro různá paliva z lokálních topenińť, byla této problematice věnovaná dalńí 

pozornost a byl uskutečněn odběr nedopalů a sazí dřevní biomasy, který bude dále 

rozńiřován o dalńí typická paliva spalovaná v lokálních topenińtích jako je černé a hnědé uhlí, 

různé typy pelet apod. Během řeńení této práce dońlo v některých případech k úskalím 

zejména pouņitím ńpatného filtračního materiálů nebo ńpatně zvolené metodě odběru, 

se kterými nebylo počítáno. Z těchto důvodu mohly být pro emisní zdroje stanoveny pouze 

koncentrace OC, jelikoņ firma provádějící odběr TZL dodala vzorky na ńpatném filtračním 

médiu. Nebylo tak moņno stanovit koncentrace EC a tím návazných typických poměrů 

pro jednotlivá paliva a stanovení emisních faktorů. Nicméně za účelem správné detekce 

alespoň OC, byl vytvořen modifikovaný teplotní protokol EUSAAR 2 pro OC/EC analyzátor. 

Jeho správnost byla ověřená zástupcem firmy Sunset Laboratory.  
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Black carbon popř. EC je obvykle produkován v bohaté palivové zóně, kde palivo není zcela 

spáleno. Přítomnost těchto bohatých palivových zón ve spalovacím procesu je spjatá 

se skutečností, ņe vzduch a palivo nemohou být zcela důkladně promíseny Částice BC 

vznikají při neefektivním (nedokonalém) procesu spalování těkavých látek obsaņených 

v uhlíkatých palivech, a jejich tvorba je ovlivněna řadou parametrů, jako je např. typ paliva, 

teplota plamene, doba zdrņení, poměr C/O, tlak. Modifikace a / nebo optimalizace procesů 

můņe být účinným prostředkem nejen pro sniņování emisí PM, ale také BC. Některé obecné 

příklady optimalizace procesů zahrnují zlepńení provozní účinnosti, a správné pouņívání 

odlučovacích zařízení prachových částic, sníņení mnoņství vstupního paliva a pouņití paliva 

o vyńńí kvalitě. Při sníņení účinnosti spalování, se zvyńuje vyuņití paliva k udrņení 

energetického výkon, coņ vede ke zvýńení emisí. Niņńí účinnost spalování má také 

za následek vytvoření značného mnoņství PM a sloņek, jako je BC, který je produktem 

z neúplného spalování paliva. Cílem dobrého spalování je uvolnit veńkerou energii v palivu 

při současné minimalizaci ztrát. Těkavé organické látky, které se uvolňuji v průběhu 

spalovacího procesu, a to buď postupným spalováním, nebo při ńpatném mísení, mohou 

vést k vyńńím koncentracím uhlíkatých emisí, proto je nutné zabezpečit vysoké teploty.  

Vysoce znečińtěné východoevropské město - Ostrava bylo vybráno jako místo odběru vzorků 

pro studium charakteru PM10 a koncentrací BC z hlediska identifikace potencionálních zdrojů 

znečińtění. Data byla shromáņděna v letech 2012-2016. Koncentrace BC v Ostravě byly 

výrazně vyńńí neņ koncentrace BC v jiných evropských lokalitách a obdobné koncentrace BC 

lze naměřit v Polsku a ve velkoměstech v Číně a Indii. Průměrné procentuální zastoupení BC 

v PM10 (6 %) je srovnatelné s jinými evropskými lokalitami, avńak během topné sezóny, byly 

částice PM10 tvořeny průměrně aņ 10 % BC v některých případech aņ z více neņ 37 %. 

Byly pozorovány velké rozdíly mezi koncentracemi BC v jednotlivých měsících s nejvyńńími 

průměrnými koncentracemi BC v listopadu, prosinci, lednu a únoru a nejniņńí koncentrace 

BC byly pak charakteristické pro květen, červen, červenec a srpen. Obdobný periodický 

charakter byl pozorován v případě rozdělení na topnou a netopnou sezónu, kdy koncentrace 

BC byly průměrně 3.7 krát a koncentrace PM10 pak 1.9 krát vyńńí v topné sezóně 

neņ v netopné sezóně. Vyńńí koncentrace BC během topné sezóny byly připisovány nárůstu 

spalování fosilních paliv v lokálních topenińtích. Pro ověření této hypotézy a pro identifikaci 

dalńích potenciálních zdrojů emisí BC během topné a netopné sezóny, byla pouņita vlnová 

délka 370 nm. Analogický sezónní vzorec charakteru koncentrací BC byl pozorován 

i pro denní koncentrace UVPM. Během topné sezóny byly pozorovány převáņně kladné 

hodnoty UVPM, které byly spojeny se spalováním uhlí, přítomností směsi organických 

sloučenin z výfukových plynů vozidel a předpokládanou přítomnosti hematitu. Zatímco 

převáņně záporné hodnoty UVPM byly pozorované v netopné sezóně. Identifikace zdrojů 

částic BC byla podpořena korelační analýzou s vyuņitím Spearmanových koeficientů. Slabé 
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aņ silné pozitivní korelace byly zjińtěny mezi UVPM a vńemi znečińťujícími látkami 

charakteristickými pro spalování uhlí, a exhalace z výfukových plynů vozidel během topné 

sezóny. Zatímco mezi UVPM a větńinou znečińťujících látek (tj. NO2, NOx a SO2) byly 

zjińtěny slabé pozitivní korelace a nebyla pozorována ņádná korelace mezi CO a NO během 

netopné sezóny. 

V práci se prokázalo, ņe hodnoty korelačních závislosti mezi koncentraci BC naměřenou při 

880 nm, která je povaņovaná za ekvivalent skutečných koncentrací BC a průměrnou 

koncentraci BC vńech vlnových délek Aethalometru byly v případě večerních i ranních 

měření shodné (rs= 0.99*) s minimální odchylkou mezi koncentracemi BC stanovenými ze 

vńech vlnových délek Aethalometru s těmi při vlnové délce 880 nm. Proto není zásadní, zda 

se pro hodnocení koncentrací BC pouņije kanál 880 nm, nebo se vychází z průměrné 

hodnoty vńech vlnových délek. Na druhou stranu průměrná hodnota celé ńkály vlnových 

délek (370 - 950 nm) postihuje vńechny zdroje emisí BC a ukazuje se, ņe při hodnocení je 

vhodnějńí neņ pouņití samotné blízké infračervené vlnové délky (880 nm) navíc je i velmi 

prospěńná v případě stanovení UVPM a tím potenciálních zdrojů znečińtění. Studium 

uhlíkatých materiálů je velmi důleņité nejen pro vyuņití identifikace zdrojů znečińtění. 

V neposlední řadě byl vyhodnocen účinek meteorologických parametrů na sezónní změny 

koncentrací BC. Silná negativní korelace, která pravděpodobně naznačuje nárůst 

koncentrací BC při nízkých teplotách, byla získána mezi teplotou a koncentrací BC. Rovněņ 

se ukázalo, ņe roky 2015 a 2016, které byly teplotně nadstandartní a během zimního období 

nepanovaly typické zimní teploty, dońlo ke znatelnému poklesu koncentrací BC resp. PM10. 

Během nízkých teplot také velmi často panovaly zhorńené rozptylové podmínky. 

Mezi sráņkami a koncentrací BC nebyly pozorovány statisticky významné korelace. To bylo 

způsobeno zejména hydrofobním charakterem čerstvě emitovaných částic BC, nízkou 

intenzitou sráņení a velikostí částic BC. Bylo zjińtěno, ņe rychlost větru vykazovala slabou 

negativní korelační závislost s koncentrací BC a obecně se pro topnou sezónu prokázalo 

více statisticky významných korelací neņ pro netopnou sezónu. Rovněņ RH měla během 

topné sezóny a celého sledovaného období významný vliv na koncentrace BC. Prokázalo se, 

ņe celková rychlost větru měla pouze slabý vliv na koncentrace BC, při rozdělení na dílčí 

intervaly, se vńak ukázalo, ņe se vzrůstající rychlosti rapidně klesaly průměrné koncentrace 

BC, pouze vńak v případě topného období a celého sledovaného období. Během netopné 

sezóny se celkově pro vńechny meteorologické parametry projevila pouze slabá variabilita 

a větńina závislostí nebyla směrodatných. Nejvyńńí podíl na koncentraci BC v PM10 byl 

zjińtěn při severovýchodním, východním a jihovýchodním směru větru a to nejen pro celé 

sledované období, ale i topnou sezónu. Vítr z tohoto směru vane z Polska a částečně 

ze Slovenska, rovněņ i metodou zpětných trajektorií se prokázalo, ņe v případě, tohoto 

převládajícího směru větru lze naměřit nejvyńńí průměrné koncentrace BC, proto jsou 
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koncentrace prachových částic podpořeny znečińtěním z Polska a Slovenska. Během 

maximálních koncentrací BC bylo téměř vņdy zaznamenáno bezvětří nebo velmi slabý vítr.  

Metodou zpětných trajektorií se ukázalo, ņe nejvyńńí koncentrace BC pochází ze SV směru 

větru nebo JV. Zatímco nejniņńí průměrné koncentrace BC resp. PM10 pak ze směru SZ, JZ 

či západního směru větru. Jihozápadní a severní směr větru byly převaņující směry větru 

během celého sledovaného období a pro topnou sezónu, zatímco během netopné sezóny 

byl významně převládající severní směr větru. Podrobným zkoumáním směru větru v této 

práci, bylo také zjińtěno, ņe během topné i netopné sezóny, tak v případě celého 

sledovaného období let 2012-2016 byly nejvyńńí průměrné koncentrace zjińtěny 

pro východní směr větru, přestoņe byl nejméně četný. Tímto směrem se nachází významná 

metalurgická společnost ArcelorMittal steel Ostrava a.s a lze se domnívat, ņe má vliv na tyto 

vysoké koncentrace BC. Tato skutečnost by mohla být do budoucna ověřena zjińtěním 

konkrétního obsahu hematitu a magnetitu v prańné depozici, celkových suspendovaných 

prachových částic. Vyńńí koncentrace BC a pozitivní magnitudy UVPM během topné sezóny 

2012-2016 byly spojeny se spalováním uhlí, přítomností směsi organických sloučenin 

z výfukových plynů vozidel a předpokládanou přítomností hematitu. 

Z důvodu pouņitého ńpatného filtračního materiálů, bylo nutné vytvořit nový modifikovaný 

teplotní program EUSAAR 2 pro stanovení, alespoň koncentrací OC z PM odebraných na 

skleněných filtrech. V první fázi byla provedená teplotní zkouńka pouņitých filtrů, ze které 

bylo zjińtěno, ņe filtry odolávají teplotám do 600 °C, coņ je dostatečná teplota pro správné 

stanovení koncentrací OC. Vytvořený modifikovaný teplotní program byl verifikován 

zástupcem firmy Sunset.  

Z výsledků této práce se ukázalo, ņe procentuální příspěvek OC v PM2.5 z energetických 

zdrojů činil 9 %, z metalurgie 22.5 % a z lokálních topenińť 15.35 %. Nejvyńńí procentuální 

zastoupení OC v emisích PM2.5 (46.8 %) bylo zjińtěno pro koksovny. Energetika tak má 

nejmenńí vliv na koncentrace OC v MSK a rovněņ i koncentrace PM jednotlivých zrnitostních 

tříd byly niņńí neņ v případě průmyslových zdrojů, či lokálních topenińť. To poukazuje 

na skutečnost, ņe technologie pro zachycení TZL z odpadního plynu jsou v energetických 

zařízeních v kraji na vysoké úrovni a dosahují BAT (nejlepńí dostupné technologie - the Best 

Available Technology) technologií. Tyto energetické závody pouņívají pro čińtění 

jemnozrnných prachových částic elektrostatické filtry a tkaninové filtry, coņ podstatně sniņuje 

koncentrace PM. Při zhodnocení výsledků dále vyplývá, ņe ze vńech emisních zdrojů byla 

nejvyńńí koncentrace OC v PM2.5 8931 μg/m3 zjińtěna pro spalování dřevních pelet 

v lokálních topenińtích a naopak nejniņńí byla zjińtěna pro metalurgii s hodnotou 17.7 μg/m3. 

Koncentrace organického uhlíku (OC) je v emisích z lokálních topenińť cca 5 – 30 x vyńńí 

neņ v emisích z velkých energetických zdrojů. Coņ je spjaté se skutečností, ņe proces 

spalování ve velkých energetických zdrojích je více optimalizovaný. Navíc tuhé znečińťující 



115 
 

látky jsou z proudu odpadního plynu účinně odstraňovány, ať uņ pomocí cyklónu, pro 

odstranění nejhrubńích částic, přes pouņití elektrostatických filtrů popř. tkaninových filtrů pro 

jemnozrnné prachové částice, protoņe částice BC jsou vázány předevńím na PM2.5. 

V případě lokálních topenińť vńak tyto odlučovací procesy chybí, a i proto jsou koncentrace 

OC resp. BC několikanásobně vyńńí. Důleņité je v lokálních topenińtích zabezpečit 

dostatečné mnoņství vzduchu (kyslíku). Pokud je zajińtěn stechiometrický poměr 

vzduch/palivo ze spalovacího procesu menńí neņ 1, znamená to, ņe k dispozici není dostatek 

vzduchu či kyslíku, a těkavé látky nejsou zcela spáleny, a mohou tak být dobrým zdrojem pro 

tvorbu částic BC. 

Ukázalo se, ņe nejvyńńích koncentrací prachových částic bylo dosahováno v zrnitostní třídě 

PM2.5, ale naopak zde byl stanoven nejniņńí podíl OC v PM. Hlavní sloņku organického 

uhlíku tvořily sloučeniny ze skupiny BTEX (31 – 70 %). 

Analýza organických látek obsaņených v prańném aerosolu, za účelem rozlińení mezi 

antropogenními a přírodními zdroji přispívající ke znečińtění atmosféry a jejich vliv na sloņky 

ņivotního prostředí a lidské zdraví, nabývá čím dál větńího významu. Proto i tato práce 

hodnotí formy uhlíkatých matric v prachových částicích na 10-ti vybraných lokalitách v MSK. 

Na těchto lokalitách bylo zjińtěno, ņe procentuálně OC v imisích PM1 v přechodné sezóně 

tvořil 29.6 - 80.6 % a během zimní sezóny pak 13.0 - 92.4 %. Maximální hodnoty jsou vyńńí, 

neņ hodnoty zjińtěné v jiných oblastech Evropy. Po základním vyhodnocení dat bylo také 

zjińtěno, ņe pozaďová lokalita Ostravice je v rámci sledovaných lokalit v MSK nejméně 

ovlivněna koncentracemi PM1 a OC. Nejvýznamnějńí podíl OC byl v ovzduńí MSK, během 

přechodné a zimní sezóny, zaznamenán v Hradci nad Moravicí. V Hradci nad Moravicí byly 

koncentrace OC v zimě aņ 24 násobně vyńńí neņ v létě (vliv lokálních topenińť).  

Bez ohledu na zrnitostní třídu, či emisní zdroj 54 aņ 79 % veńkerých emisí OC tvořily 

zejména středně aņ málo těkavé frakce organického uhlíku OC3. Zatímco v imisích na 

10 lokalitách v MSK bez ohledu na roční období byl OC tvořen zejména více těkavými 

frakcemi OC2 (18 -25 %) a středně těkavými frakcemi OC3 (15 - 36 %), proto emisní zdroje 

v MSK mají významný vliv na koncentrace OC, ale ne největńí. Pro oblasti,                

Ostrava - Radvanice, Třinec a Třinec - Oldřichovice, které bývají často označované jako 

lokality významně ovlivněné průmyslovými zdroji, bylo z poměru OC/EC zjińtěno, ņe v imisích 

převládá OC nad EC s vyńńím obsahem SOC, který má původ ve fotochemických reakcích.  

Na vzorcích ze dvou lokalit v Olomouci – Hodolany a Olomouc – Kláńterní Hradisko, byly 

pro identifikaci zdrojů znečińtění vyuņity nejen poměry pro OC/EC, K+/EC, EC/OC ale rovněņ 

byly pouņity výpočty příspěvků z jednotlivých zdrojů emisí. Pro výpočet jednotlivých zdrojů 

emisí je velmi důleņité znát koncentrace anhydrosacharidů a to konkrétně levoglukosanu 

a mannosanu a jak se ukázalo v této práci, pokud byl obsah anhydrosacharidů stanoven 

metodou HPLC, byly příspěvky OC popř. EC pro jednotlivé emisní zdroje přesnějńí, 
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neņ výsledky získané metodou Py-GC/MS. U obou lokalit během topné sezóny dońlo téměř 

k dvojnásobnému nárůstu koncentrací PM10. Při srovnání s letním odběrem, dońlo v zimním 

období (topná sezóna) ke 2.6 x větńímu nárůstu koncentrací OC na obou lokalitách. 

Markantnějńí byl vńak nárůst koncentrací EC, které jsou přímým indikátorem spalovacích 

procesů, během topné sezóny na obou lokalitách. Pro obě lokality, tak bylo moņné během 

topné sezóny zaznamenat téměř 6 násobný nárůst koncentrací EC ve srovnání s netopnou 

sezónou. Procentuální zastoupení organické hmoty v PM10 v zimním období činilo 58.57 % 

pro stanovińtě Hodolany a 50.43 % pro stanovińtě Kláńterní Hradisko. Zatímco během letních 

měsíců bylo procentuální zastoupení OM v PM10 cca 0.7 x niņńí pro Hodolany i Kláńterní 

Hradisko. Dále byl studován charakter jednotlivých forem organického uhlíku, které zpřesňují 

identifikaci zdrojů znečińtění. Ukázalo se, ņe velmi významný vliv na koncentrace OC měly 

v průběhu topné sezóny kromě lokálních zdrojů ve velké míře i zdroje regionální a dálkový 

transport. Během letního období byl v Hodolanech i Kláńterním Hradisku průměrně 1.6 x 

vyńńí obsah OC3 neņ během zimy. Opačná závislost byla zjińtěna pro frakci OC4, která byla 

na obou lokalitách cca 1.4 krát vyńńí neņ v letní sezóně. Během zimy i léta byla v OC nejvíce 

zastoupena frakce PyC a lze předpoklad, ņe původ PyC je během léta spjatý spíńe ze SOA, 

zatímco v zimě se spalováním biomasy popř. uhlí v lokálních topenińtích. Pro identifikaci 

zdrojů znečińtění byl na obou lokalitách vyuņit i poměr K+/EC, který dosahoval v Hodolanech 

hodnoty 0.28 a v Kláńterním Hradisku 0.29 během letní sezóny a prokázal se tak vliv 

spalováním biomasy. V zimní sezóně hodnota poměru K+/EC byla na obou lokalitách rovná 

0.13 a tato hodnota poměru K+/EC je typická pro spalování fosilních paliv, coņ bylo potvrzeno 

i komplexní chemickou analýzou provedenou na těchto lokalitách.  

Pro stanovení koncentrací OC a EC z nedopalů bylo pro termo-optickou analýzu nutné 

nalézt nejlepńí způsob, jak převést sypkou homogenní směs daného vzorku na filtr 

s křemennými vlákny. Za tímto účelem byla provedena řada analýz, v konečném důsledku se 

ukázalo, ņe klíč úspěchu spočíval v pouņití nejjednoduńńího způsobu. Při kterém byly vzorky 

smíseny s DEMI vodou a podtlakovou filtraci převedeny na filtr z křemenných vláken 

a následně byl takto připravený filtr umístěn na hodinové sklíčko a suńen v suńárně při 

teplotě 36 °C po dobu 24 hod. 

Vzorky nedopalů a sazí různých typů dřevní biomasy byly za účelem stanovení koncentrace 

OC a EC analyzovaný za pouņití termo-optické a termické metody. Ukázalo se, ņe výsledky 

termo-optické metody byly přesnějńí, coņ bylo potvrzeno třetí rozhodčí metodou za vyuņití 

přístroje LECO RC612. Metoda na přístroji LECO funguje na principu programového nárůstu 

teploty, přičemņ dochází k postupnému uvolňování jednotlivých fází celkového organického 

uhlíku, anorganického uhlíku a elementárního uhlíku. Obsah celkového uhlíku u vybraných 

vzorků byl téměř shodný ± 3 % jako celkový uhlík stanovený termo-optickou metodou na 

přístroji Sunset. Termogravimetrická metoda demonstrována na přístroji TGA se 



117 
 

neosvědčila. Přestoņe tato metoda je v zahraničí vyuņívaná i pro stanovení koncentrací OC 

a EC, v této práci výsledky srovnané s dalńími dvěma metodami byly diametrálně odlińné. 

Tato skutečnost je jednoznačně způsobená tím, ņe v přístroji TGA je pouņíváno jiné nosné 

medium neņ u OC/EC analyzátoru. Místo inertní He atmosféry u OC/EC analyzátoru, je 

u TGA pouņívaná inertní atmosféra dusíku a elementární uhlík je u TGA stanoven buď v této 

inertní atmosféře dusíku do teplot 1000 °C, nebo jej lze stanovit v atmosféře CO2. Volba 

atmosféry, pak velmi ovlivňuje předevńím celkové koncentrace EC. Protoņe jak plyne 

z celkové charakteristiky elementárního uhlíku, který je uvolňován, pouze v přítomnosti 

kyslíku za teplot minimálně od 340 °C, častěji vńak za vyńńích teplot. Proto nalezení 

vhodných podmínek u TGA je klíčovým bodem celé analýzy a je nutno této problematice 

věnovat velkou pozornost. Navíc metoda TGA nemůņe postihnout vznik PyC a tato frakce 

uhlíku, tak můņe být nesprávně přiřazená buď k OC nebo EC, v případě termo-optických 

metod, je tato skutečnost a úprava PyC korigovaná pomocí laseru. Navíc různé protokoly 

termo-optických metod poskytují informace o jednotlivých frakcích OC a EC a ty lze vyuņít 

v praxi pro přesnějńí identifikaci paliv.  

Emise BC ze stacionárních zdrojů obecně představují menńí část současných globálních 

zásob neņ mobilní zdroje a dalńí kategorie zdrojů (spalování biomasy, biopaliv, aj.), 

významnými přispěvateli ke koncentracím BC v rámci Evropy patří bezesporu dopravní 

zdroje a jeńtě ve větńí míře lokální topenińtě. Obecně v posledních desítkách let dońlo 

k významnému poklesu koncentrací BC a to zejména v důsledku vyuņívaní efektivnějńího 

a optimálnějńího procesu spalování, posunu ve vyuņití vhodnějńích paliv, a uplatňování 

kontrolních technologií omezujících přímé emise PM. 

Studium uhlíkatých materiálů je velmi důleņité nejen pro vyuņití identifikace zdrojů znečińtění 

ovzduńí, ale četnými výzkumy bylo zjińtěno, ņe BC je lepńím ukazatelem negativních 

zdravotních účinků na lidské zdraví ze znečińtěného ovzduńí neņ samotné částice PM2.5, 

proto jsou výsledky měření BC velmi důleņité. Proto by mělo být usilováno o implementaci 

metod pro stanovení uhlíkatých forem do národní a mezinárodní legislativy. V první řadě je 

vńak nezbytné definovat jednotné metody pro stanovení koncentrací uhlíkatých materiálů. 

Obrovskou výhodou BC resp. EC, je skutečnost, ņe se jedná o částice a jejich mnoņství, lze 

omezit při dodrņování správných podmínek spalování, optimalizaci spalovacích procesů, 

výměnou starých kotlů v rodinných domech za kotle vyńńí emisní třídy, vyuņívat automobily 

emisní normy Euro 6, zejména pak pro dieselové motory apod. 
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9 ZÁVĚRY 

Hlavním cílem doktorské práce byla účinná identifikace potenciálních zdrojů znečińťování 

ovzduńí s vyuņitím informací o výskytu BC, EC, OC v emisích a imisích pro dalńí moņnosti 

jejich úprav. 

Dále bylo cílem posouzení vhodnosti pouņitých metod, kterého bylo dosaņeno vyřeńením 

následujících dílčích cílů.  

 

Identifikace potenciálních zdrojů znečištění ovzduší s využitím informací o výskytu 

BC, EC, OC v emisích a imisích a posouzením vhodnosti použitých metod.  

Optické i termo-optické metody jsou velmi účinným nástrojem pro stanovení koncentrací BC 

resp. EC. Termo-optické metody jsou vńak vhodnějńí, protoņe kvantifikují i podíl OC 

v prachových částicích a podávají tak komplexnějńí charakter o prachových částicích.  

Poměry mezi OC/EC resp. OC/BC, K+/EC, EC/OC lze pouņít pro stanovení potenciálních 

zdrojů znečińtění na dané lokalitě. Nově byla zavedena metodika pro stanovení ECsoot 

a ECchar. Poměr ECsoot/ECchar, lépe charakterizuje emisní zdroj a následně původce 

znečińtění v ovzduńí. Nově byly aplikovány rovnice pro výpočet příspěvků OC resp. EC ze 

spalování biomasy a uhlí a dopravních zdrojů.  

 

Posouzení významnosti denních a sezónních změn koncentrace BC na území města 

Ostravy. 

Na lokalitě Ostrava-Zábřeh bylo sledováno časové a sezonní rozloņení koncentrací BC 

v prachových částicích PM10 po dobu pětiletého období v závislosti na meteorologických 

podmínkách. Koncentrace BC nebo EC definují příspěvek ze spalování uhlíkatých paliv 

v lokálních topenińtích. Pro jednotlivé roky byly koncentrace BC byly minimálně 3.5 krát vyńńí 

v případě topné sezóny ve srovnání s netopnou sezónou. Imisní zatíņení lokality Ostrava-

Zábřeh částicemi BC je v evropském prostředí srovnatelné s Polskem. Nejniņńí roční 

průměrné koncentrace BC byly naměřeny v roce 2016 (2.53 ± 3.23 µg/m3) a nejvyńńí naopak 

v roce 2014 (3.65 ± 4.42 µg/m3). Jako hlavní zdroj znečińtění na dané lokalitě se jeví 

celoročně doprava, průmyslová činnost a během zimního období vytápění lokálními topenińti. 

Významným elementem přispívajícím k vyńńím koncentracím BC byl rovněņ inverzní 

charakter počasí. Příspěvek dopravních zdrojů na koncentraci BC představoval přibliņně 

29 %. Nejvyńńí koncentrace BC pocházely z V, SV nebo JV směru větru a koncentrace BC 

tak byly podpořeny znečińtěním z Polska a Slovenska. Průměrně byly jednotlivé večerní 

koncentrace BC 1.7 krát vyńńí neņ koncentrace BC naměřené ráno. Nejvýznamnějńím 

meteorologickým ukazatelem z hlediska ovlivnění koncentrace BC v ovzduńí je teplota 

a relativní vlhkost vzduchu.  
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Identifikace EC, OC a BC v emisích z průmyslových zdrojů.  

Pro energetické zdroje bylo pouņito uhlí s různým stupněm prouhelnění na dvou různých 

typech kotlů, a to granulačním a fluidním. Koncentrace OC byly při spalování uhlí ve fluidním 

kotli vyńńí ve srovnání s granulačním kotlem, ale vykazovaly niņńí emise PM2.5. 

Velké energetické zdroje a teplárny produkují malé mnoņství OC. Koncentrace OC v emisích 

z těchto zdrojů byly 5 aņ 30 krát niņńí neņ v případě spalování uhlí v lokálních topenińtích. 

Procentuální příspěvek OC v PM2.5 z energetických zdrojů činil 9 %, z metalurgie 22.5 % 

a z lokálních topenińť 15.4 %. Nejvyńńí procentuální zastoupení OC v emisích PM2.5 (46.8 %) 

bylo zjińtěno pro koksovny Ukázalo se, ņe nejvyńńích koncentrací prachových částic bylo 

dosahováno v zrnitostní třídě PM2.5, ale naopak zde byl stanoven nejniņńí podíl OC v PM. 

Hlavní sloņku organického uhlíku tvořily sloučeniny ze skupiny BTEX (31 – 70 %). 

Při zhodnocení výsledků dále vyplývá, ņe ze vńech emisních zdrojů byla nejvyńńí 

koncentrace OC v PM2.5 8931 μg/m3 zjińtěna pro spalování dřevních pelet v lokálních 

topenińtích.  

 

Určení změny podílu koncentrace BC v PM10 a tyto informace využít k identifikaci 

podílu spalovacích procesů v PM10. 

Určení změny podílu koncentrací BC v PM10 lze účinně vyuņít pro identifikaci spalovacích 

procesů. Hodnota korelační závislosti mezi koncentracemi BC a PM10 v blízkosti hodnoty 

r= 1, odkazuje na skutečnost, ņe tyto částice vznikly ze stejného primárního zdroje. 

Mezi koncentraci BC a PM10 se pro celé sledované období v Ostravě-Zábřehu prokázala 

významná korelační závislost (rs= 0.82*), která je nejvýznamnějńí během zimního období 

(rs= 0.94*) resp. topné sezóny (rs= 0.83*), méně významná pak během netopné sezóny 

(rs= 0.48*). Příspěvek spalování během topné sezóny z velkých energetických, 

průmyslových, dopravních zdrojů a lokálních topenińť hraje významnou roli v koncentracích 

BC a PM10 a původ částic je stejný. Během netopné sezóny, jsou prachové částice zrnitostní 

třídy PM10 tvořeny biogenními organickými částicemi, resuspendovanými částicemi apod. 

Původ částic PM10 a BC proto není během letních měsíců zcela totoņný, ale částice pochází 

z mnoha různých zdrojů. 

 

Stanovení organických látek a elementárního uhlíku za účelem identifikace zdrojů 

znečišťování na příkladu případových studí. 

Studium organického uhlíku v rámci vybraných lokalit MSK ukázalo, ņe během letního 

období se významně na vyńńích koncentracích OC v PM1 podílí přírodní biogenní zdroje. 

V zimním období jsou koncentrace OC velmi významně podpořeny tvorbou sekundárního 

organického uhlíku. Procentuální příspěvek OC v imisích PM1 během zimní sezóny tvořil 

13.0 aņ 92.4 %. Maximální hodnoty byly vyńńí, neņ hodnoty zjińtěné v jiných oblastech 
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Evropy. V Hradci nad Moravicí byly koncentrace OC v zimě aņ 24 násobně vyńńí neņ v létě 

(vliv lokálních topenińť). Dále bylo zjińtěno, ņe zimní koncentrace BC v různých oblastech 

MSK poskytovala statisticky významnou korelační závislost s PM10 rs= 0.91* stejně jako pro 

letní období rs= 0.74*. Průměrně byly koncentrace BC aņ 8 násobně vyńńí (s rozsahem 

2.6 aņ 21.6 krát) během zimního období ve srovnání s letními koncentracemi BC, s výjimkou 

lokality Ostrava - Poruba (celoroční vysoké ovlivnění z dopravních zdrojů). Průměrný 

procentuální podíl BC byl v PM10 během topné sezóny (8.39 ± 2.08 %) aņ dvojnásobně vyńńí 

neņ během netopné sezóny (4.40 ± 2.46 %), coņ odkazuje na příspěvek z lokálních topenińť. 

Na vzorcích ze dvou lokalit v Olomouci - Hodolany a Olomouc - Kláńterní Hradisko, 

byly pro identifikaci zdrojů znečińtění vyuņity poměry pro OC/EC, K+/EC, EC/OC ale rovněņ 

byly pouņity výpočty příspěvků z jednotlivých zdrojů emisí. U obou lokalit během topné 

sezóny dońlo téměř k dvojnásobnému nárůstu koncentrací PM10. Při srovnání s letním 

odběrem, dońlo v zimním období (topná sezóna) ke 2.6 x větńímu nárůstu koncentrací OC 

na obou lokalitách a 6 násobnému nárůstu koncentrací EC (vliv lokálních topenińť). Pro 

vńechny případové studie, je patrné, ņe identifikace OC a EC je velmi vhodná pro určení 

příspěvků z lokálních topenińť. 

 

Posouzení vlivů nedopalů různých typů paliv používaných k lokálnímu vytápění 

domácnosti a určení emisního zatížení.  

V rámci disertační práce započal výzkum zaměřený na identifikaci forem výskytu uhlíku 

v nedopalech a sazích ze spalování v lokálních topenińtích (zatím pouze pro dřevní 

biomasu). Po vyhodnocení různých druhů paliv a jejich kombinací (včetně odpadů), lze tyto 

výsledky vyuņít pro identifikaci pouņívaného druhu paliva. V případě stanovení koncentrací 

OC a EC z nedopalů a sazí pro různé druhy dřevní biomasy spalované v kotli druhé emisní 

třídy, se ukázalo, ņe porovnávané termo-optické a termogravimetrické metody vykazují 

odlińné hodnoty v rozdílu aņ 50 %.  

Analyzátor OC/EC byl vyvinut předevńím pro analýzu imisí, ale v rámci řeńení disertační 

práce bylo ověřeno, ņe jej lze vhodně vyuņít i v dalńích aplikacích. Například pro stanovení 

účinnosti spalování a pro identifikaci spalování „neņádoucího paliva― v lokálních topenińtích.  

 

Z výsledků této práce se ukázalo, ņe studium uhlíkatých materiálů je velice přínosné 

a doplňuje celkové informace o charakteru znečińtění na dané lokalitě a výsledky optického 

měření koncentrací BC mohou slouņit jako prvotní ukazatel znečińtění na dané lokalitě. Tyto 

informace lze vhodně pouņít pro upřesnění a doplnění imisního monitoringu s následným 

cílem úpravy identifikovaných termických technologií. Tato skutečnost vede pak 
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k efektivnějńímu nakládání s výzkumným potenciálem i cíleným řeńením technických 

problémů s intenzifikací dopadů, resp. vyńńí mírou úspěńnosti sníņení emisí/imisí. 

9.1 Přínos pro vědní obor 

Problematikou forem výskytu uhlíku v emisích a v imisích se v ČR systematicky nezabývá 

ņádné pracovińtě, kromě jednoho monitorovaného bodu on-line v Końeticích (ČHMÖ). Práce 

prokázala, ņe výskyt BC a OC v nedopalu můņe identifikovat jednak účinnost spalovacího 

procesu, podmínky spalovacího procesu a druh spalovaného paliva (včetně neņádoucích 

paliv), coņ můņe být účinným nástrojem při sledování lokálních topenińť.  

 Ověření a zavedení nové metodiky (způsob předúpravy vzorků) pro stanovení 

na analyzátoru EC/OC. 

 Stanovení koncentrace BC, EC a OC v imisích je základní metodou pro určení 

primárních i sekundárních aerosolů, které je vyuņíváno pro identifikaci zdrojů 

znečińtění.  

 Znalost formy výskytu uhlíku je významná z hlediska studia vazby dalńích 

organických sloučenin i těņkých kovů a jejich stability v ovzduńí z hlediska vlivu 

na lidské zdraví.  

 V databázi Web of Science bylo zjińtěno 2673 zahraničních publikací zabývajících se 

problematikou elementárního uhlíku, avńak dlouhodobý a systematický výzkum v ČR 

chyběl, tato práce to částečně nahrazuje.  

 Významnost problematiky dokumentuje i skutečnost přijetí článku autorského 

kolektivu: KUCBEL, M., A. CORSARO, B. ŠVÉDOVÁ, H. RACLAVSKÁ, 

K. RACLAVSKÝ a D. JUCHELKOVÁ: Temporal and seasonal variations of black 

carbon in a highly polluted European city: Apportionment of potential sources and the 

effect of meteorological conditions (DOI: 10.1016/j.jenvman.2017.05.038) 

do časopisu s impakt faktorem IF= 3.131 (Journal of Environmental Management) 

s hodnotou kvartilu Q1 (dle Web of Science). 

9.2 Přínos pro praxi 

Práce má přínos pro praktické vyuņití, zejména:  

 pro instituce zabývající se znečińtěním ovzduńí a instituce zodpovědných za ochranu 

zdraví obyvatel, a také pro samosprávu měst a obcí,  

 provozovatelé energetických zařízení, 

 výrobce energetických zařízení, 

 dodavatelé energetických surovin.  
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Jelikoņ práce můņe slouņit jako nástroj pro prvotní odhad původců zdrojů znečińtění na dané 

lokalitě, tím pádem daná obec můņe sankcionovat, nebo vyņadovat nápravná opatření 

po původci znečińtění. Výsledky této práce (sekundární výzkum) mohou být vyuņity 

pro optimalizaci a zlepńení podmínek spalování, nejen v energetice, v průmyslu, ale zejména 

pro kotle vyuņívané k lokálnímu vytápění, u kterých se prokázalo, ņe mají významný vliv 

na zvýńení koncentrací PM resp. BC. Určení podílů definovaných původců na kvalitě ovzduńí 

ve vybraných lokalitách kdekoliv v ČR. Soubor opatření cílených na konkrétní lokality dle 

identifikovaných původců znečińtění. Podíly definovaných původců na kvalitě ovzduńí ve 

vybraných lokalitách. Vytvoření rozhodovacího nástroje pro orgány státní správy s cílem 

omezení vzniku znečińtění. Zároveň práce můņe slouņit jako metodika, pro emisně-imisní 

charakteristiku uhlíkatých materiálů, která můņe být implementována, do zákona o ochraně 

ovzduńí. V současnosti totiņ nejsou uhlíkaté materiály vyskytující se v ovzduńí, součástí 

legislativních předpisů, avńak tato práce by mohla souņit jako prvotní podklad, pro vytvoření 

platných legislativních předpisů. V současné době chybí ucelené informace o výskytu 

uhlíkatých materiálů v emisích různých zrnitostních tříd PM (PM1, PM2.5 a PM10) ze spalování 

různých druhů paliv v lokálních topenińtích a nelze tak jednoznačně určit jejich vliv na kvalitu 

ovzduńí. Navíc vychází v platnost nový legislativní předpis, kdy bude pověřenými osobami 

moņnost provádět kontrolu lokálních topenińť, zda v nich nedochází k spalování neņádoucích 

látek jako např. odpadů, apod. V současné době jsou lokální topenińtě často opomíjenou 

kategorií zdrojů emisí prachových částic a kromě toho je větńina publikovaných výsledků 

(roční bilance zdrojů znečińťování ovzduńí) týkajících se lokálních zdrojů emisí na území ČR 

zaloņena pouze na statistických metodách, které mohou do jisté míry zkreslit výsledky. 

Proti tomu metodika zaloņena na základě výskytu uhlíkatých materiálů v prachových 

částicích z různých typů paliv je přesnějńí a spolehlivějńí. Ministerstvo ņivotního prostředí ČR 

by mohlo uplatňovat zavedení výsledků této metodiky v rámci imisního monitoringu ČR 

zajińtěného českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÖ) a státním zdravotním ústavem 

(SZÖ). Po detailnějńím prozkoumání vńech různých druhů paliv pouņívaných k vytápění 

v lokálních topenińtích by verifikovaná metodika OC a EC z nedopalů mohla být pouņita jako 

základní nástroj pro kontrolu úspěńnosti zavedení „kotlíkových dotací―. Zájem na identifikaci 

znečińtění mají města a obce a prostřednictvím ZUOVA byla řeńená „Identifikace zdrojů 

znečištění v PM10 v Olomouci v roce 2015, 2016―. Hospodářskou smlouvou (HS) ve 

spolupráci s E-Expert spol. s r.o. pak byla řeńena „Identifikace zdrojů znečińtění v Ńumperku 

a v rámci HS se ZUOVA „Identifikace zdrojů znečištění v Ruţomberoku 2015―. V roce 2016 

byla provedena HS 7771657 s Envitech Bohemia, kdy proběhly analýzy imisí 

suspendovaných částic pro potřeby identifikace zdrojů v okolí průmyslové zóny Slavia 

v Napajedlech. 
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9.3 Doporučení na další výzkum 

Dalńí výzkum by mohl být zaměřen na vyuņití poznatků a jejich prohloubení 

 v oblasti ovlivnění primárních a sekundárních emisí – oblast nových konstrukcí 

zařízení na sniņování emisí/imisí 

 v oblasti věrohodných emisí/imisí a jejich interpretaci 

 řízení termických procesů 

 

Dalńí výzkum by také mohl být například zaměřen, na prohloubení vědomostí z jednotlivých 

kanálů vlnových délek Aethalometru a vyuņití těchto informací pro přesnějńí identifikaci 

původců znečińtění na dané lokalitě. Rovněņ by bylo vhodné na této lokalitě stanovit obsah 

hematitu v PM. Dále by bylo dobré provést doplňující měření nedopalů, sazí a odběr emisí 

z různých spalovacích zdrojů, zejména pak lokálních topenińť a poukázat tak na jejich 

významný vliv na znečińtění ovzduńí. Protoņe valná část ńiroké veřejnosti je přesvědčena 

o skutečnosti, ņe za znečińtění ovzduńí mohou předevńím velké průmyslové zdroje 

a energetika a naproti tomu lokální topenińtě a dopravní zdroje, bývají často velmi 

opomíjenými zdroji znečińtění ovzduńí. Dále je nutno provést vetńí mnoņství testů pro TGA 

měření a nalézt nejlepńí metodiku pro stanovení OC a EC z nedopalů a sazí.  
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10 CONCLUSIONS 

The main aim of the doctoral thesis was the effective identification of potential sources of air 

pollution using information on the occurrence of BC, EC, OC in emissions and air pollution, 

and evaluating of the appropriateness of the methods used. The main aim of the thesis has 

been achieved by resolving the following separate objectives. 

 

Identification of potential sources of air pollution using information on the occurrence 

of BC, EC, OC in emissions and air pollution and evaluating of the appropriateness 

of the methods used. 

The optical and thermo-optical methods are very effective for determining the concentration 

of the BC resp. EC. Thermo-optical methods are more appropriate because they allow 

to determine the concentration of the OC in the particulate matter and provide a more 

complex character of particulate matter. The ratios OC/EC or OC/BC, K+/EC, EC/OC can be 

used for determination of potential sources of air pollution at the study site. A new 

methodology has been introduced to determine ECsoot and ECchar. The ratio ECsoot/ECchar 

better represents the emission source and source of air pollution. The equations were 

applied recently for the calculation of contribution of OC or EC from combustion of biomass 

and coal, and traffic emissions.  

Assessment of the significance of daily and seasonal variations concentration of BC 

in Ostrava. 

The daily and seasonal variations of BC concentrations in PM10 were monitored for a period 

of five years (2012-2016), depending on meteorological conditions at the Ostrava-Zábřeh. 

The concentrations of BC or EC define the contribution from the combustion 

of carbonaceous fuels in residential heating. The BC concentration was up to 3.5 times 

higher during the heating seasons, than non-heating season. Air pollution load in the locality 

Ostrava-Zábřeh in connection with BC particulate matter in the European environment 

is comparable with Poland. The lowest annual average BC concentrations were measured 

in 2016 (2.53 ± 3.23 µg/m3), while the highest ones in 2014 (3.65 ± 4.42 µg/m3). The main 

sources of air pollution are the transport and industrial activities throughout the year 

in Ostrava-Zábřeh, and during the heating season it is residential heating. Inversion 

of weather is an important element contributing to higher concentrations of BC. 

The contribution of transport to the concentration of BC represents approximately 29 %. 

The highest concentration of BC comes from E, NE or SE wind direction, therefore 

the concentrations of dust particles are supported by pollution from Poland and Slovakia. 

The evening BC concentrations were on average 1.7 times higher than the morning BC 
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concentrations. The most significant meteorological parameters effecting the concentration 

of BC in the atmosphere are the temperature and relative humidity of the air. 

 

Identification of EC, OC and BC in emissions from industrial sources. 

Coal with different degree of coalification was used for two different types of boilers 

(granulation and fluid-bed) for energy sources. Concentrations of OC were higher 

for combustion of coal in fluid boiler compared to granulation boilers, but fluid-bed boiler 

showed lower concentrations of PM2.5.   

The results of this study showed that the percentage contribution of OC in PM2.5 from energy 

sources amounted to 9 %, in the case of metallurgy it was 5.2 %, and for residential heating 

is amounted to 15.4 %. The highest percentage of OC in emissions of PM2.5 (46.8 %) was 

found for coking plants. The concentration of organic carbon (OC) in emissions from 

residential heating was about 5 to 30 times higher than that in emissions from large power 

sources. It occurred that the highest concentrations of dust particles was achieved 

in the particular size class of PM2.5, but on the contrary, the lowest proportion of OC in PM 

was determined there. The evaluation of the results also showed that of all emission sources, 

the highest concentration of OC in PM2.5 amounting to 8, 931 μg/m3 was determined 

for the combustion of wood pellets in residential heating. 

 

Determination of the variation of BC concentration in PM10 and using this information 

for identification of the proportion of combustion processes in PM10. 

Determination of the variation BC concentration in PM10 can be effectively used 

for identification of combustion processes. The correlation dependence between the BC and 

PM10 (approximately value r= 1) refers to the fact that the particles formed from the same 

primary source. A significant correlation dependence was found between the concentration 

BC and PM10 for the entire period in Ostrava-Zábřeh (rs= 0.82*), correlation dependence was 

the most significant during the winter period (rs= 0.94*) or heating season (rs= 0.83*), 

and less significant during the non-heating season (rs= 0.48*). The contribution 

of combustion processes (from energy sources, industrial sources, transport sources 

and residential heating) plays a significant role in concentrations of BC and PM10 during 

the heating season and the origin of the particles is the same. The particulate matter 

of aerodynamic size below 10 μm consists of biogenic organic particles, resuspended 

particles, etc., during the non-heating season. The origin of particles PM10 and BC are not 

identical in the summer months, but the particles come from many different sources. 
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Determination of organic matter and elemental carbon in order to identify sources 

of pollution as case studies. 

The study of organic matter in selected areas of Moravian-Silesian region (MSR) showed 

that during the summer period, natural biogenic sources contribute significantly to higher OC 

concentrations in PM1. Concentrations of OC were very significantly formed by secondary 

organic carbon during the winter season. The percentage of PM in PM1 was 13 to 92 % 

during the winter season. Maximum values were higher than values of OC originated 

in the European environment. The concentration of OC was up to 24 times higher in Hradec 

nad Moravicí during the winter season compared with summer period (influence of residential 

heating). It was found that winter time BC concentrations in MSR showed a statistically 

significant correlation with PM10 (rs= 0.91*) as well as for the summer season rs= 0.74*. 

The concentration of BC was on average up to eight times higher during winter season 

compared with the summer season except Ostrava-Poruba (all-year high intensity of traffic 

emissions). The average percentage contribution of BC in PM10 for heating season 

(8.39 ± 2.08 %) was up to two times higher than during the non-heating season 

(4.40 ± 2.46 %), and refers to the contribution from residential heating. The equations 

for the calculation of contribution the OC resp. EC from combustion of biomass and coal, 

and transport sources and the ratios OC/EC, K+/EC, EC/OC were used to identify sources 

of pollution in Olomouc - Hodolany and Olomouc - Kláńterní Hradisko. The PM10 

concentration was approximately twice time higher for both Olomouc - Hodolany and 

Olomouc - Kláńterní Hradisko, during the heating season. The concentrations of OC were 

2.6 times higher, resp. EC 6 times higher (influence of residential heating) during the winter 

season compared to the summer season. It is obvious that identification of OC and EC 

is very appropriate for determination of the contribution of residential heating, as evidenced 

by all case studies. 

 

Assessment of impacts of unburned materials from different types of fuels used 

for residential heating and determination of emission loading. 

The research focused on the identification of the forms of carbonaceous matter occurrence 

in unburned carbon and soot from combustion for wood biomass in residential boilers 

has started. These results can be used to identify the type of fuel used in residential boilers, 

after evaluating different types of fuels and their combinations (including wastes). It has been 

shown that the comparison of thermo-optical and thermogravimetric methods shows different 

values up to 50 % difference, for concentrations of OC and EC from unburned carbon and 

soot for different types of wood biomass burned in a second emission boiler. 
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The OC/EC lab analyzer was developed primarily for air pollution analysis of particulate 

matter, but it was verified in this work that the OC/EC lab analyzer could be used in other 

applications as well. For example for determination of combustion efficiency 

and for identification combustion of "undesirable fuel" in residential boilers.  

The results of this work have shown that the study of carbonaceous particles are very useful 

and provide appropriate and complete information of the air pollution at the study site. 

The results of optical methods for determination of BC can be used as the primary indicator 

of air pollution at the study site. This information can be appropriately used for specification 

and acquiring, and completion of equipment for monitoring of air pollution with 

the subsequent aim of modifying the identified thermal technologies. This leads to a more 

efficient use of research potential as well as a targeted solution of technical problems with 

stronger impacts of emissions/air pollution and their higher reduction rate.  

 

10.1 Contribution for scientific discipline 

Only one monitored point (on-line) in Końetice (ČHMÖ) is systematically dealt with the issue 

of the patterns of forms carbonaceous particles in emissions and air pollution in the Czech 

Republic. 

The results of work have shown that the occurrence of BC and OC in unburned carbon can 

be used for identification of the efficiency of the combustion process, the conditions 

of the combustion process and the type of combustion fuel (including ―undesirable‖ fuels, 

e.g. waste), which can be an effective tool for monitoring residential heating. 

 Verification and implementation of a new methodology (sample pre-treatment 

method) for determination on an OC/EC lab analyzer. 

 Determination of BC, EC and OC concentrations in air pollution are basic methods 

for analysis of the primary and secondary aerosols which are used for identification 

of pollution sources. 

 Knowledge of the forms of carbonaceous particles is important in terms of the study 

the bonding of other organic compounds and heavy metals and their stability in the air 

from the point of view of their impact on human health. 

 Total 2673 foreign publications are dealing with elemental carbon issues, which 

information was found in the Web of Science database. This work represents long-

term and systematic research in the Czech Republic which is still missing. 

 The importance of the issue is also documented by the fact that the paper of the 

authors' team was accepted to the journal with an impact factor (Journal 

of Environmental Management) reaching the value of quartile Q1 (according to Web 
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of Science): KUCBEL, M., A. CORSARO, B. ŠVÉDOVÁ, H. RACLAVSKÁ, 

K. RACLAVSKÝ a D. JUCHELKOVÁ: Temporal and seasonal variations of black 

carbon in a highly polluted European city: Apportionment of potential sources and 

the effect of meteorological conditions. 2017. DOI: 10.1016/j.jenvman.2017.05.038. 

10.2 Contribution for practice 

The thesis is beneficial for practical application, especially: 

 for the institutions dealing with air pollution and institutions responsible for protecting 

the health of the population, as well as for the local government of municipalities, 

 operators of energy facilities, 

 manufacturers of power generating devices, 

 suppliers of energy raw materials. 

Determination of carbonaceous matter can serve as a tool for the initial estimation of sources 

of air pollution in the area of interest, and local government of municipalities may penalize or 

require remedial action by the originator of the air pollution. The results of this work 

(secondary research) can be used to optimize and improve combustion conditions, not only 

in the energy sector, but also in the industry, and especially for boilers used for residential 

heating. Boilers for residential heating have a significant effect of increasing concentrations 

of PM, or BC. It is the decision-making tool for governments to reduce air pollution. 

The results of the work can serve as a methodology for emission air pollution characteristics 

of carbonaceous matter, which can be implemented, into the Act on Air Protection 

in the Czech Republic. Legislation of Air Protection in the Czech Republic does not deal with 

carbonaceous materials in the airborne at present time. There is a lack of comprehensive 

information on the occurrence of carbonaceous matter in emissions of grain size class PM 

(PM1, PM2.5, and PM10) from combustion of different types of fuels in boilers for residential 

heating at present time and it is therefore not possible to clearly determine their impact on air 

quality. Residential heating is often neglected category of particulate matter emission 

sources. The most of the published results of the emissions from local heating (annual 

balance of pollution sources) are based only on statistical methods in the Czech Republic. 

This may partially invalidate the results. The method based on the occurrence 

of carbonaceous matter in dust particles from different types of fuels is more accurate 

and reliable. The results of this methodology could be introduced in the context of air 

pollution monitoring by the Ministry of Environment. Certified methodology for determination 

OC and EC of unburned carbon could be used as a basic tool to check the success 

of ―boilers subsidies‖. Cities and municipalities have interest to identify air pollution, 

and together with ZUOVA have been solved: ―The identification of air pollution sources 
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in PM10 in Olomouc in 2015, 2016‖. The Economic Contract in cooperation with E-Expert 

is dealing with ―Identification of air pollution sources in Ńumperk and The Economic Contract 

in cooperation with ZUOVA is devoted to ―Identification of pollution sources in Ruņomberok 

2015‖. Cooperation was carried out with Envitech Bohemia (The Economic Contract 

7771657) and analyzes of particulate matter were used for the identification of sources near 

the Slavia industrial zone in Napajedla in 2016.  

10.3 Recommendation for further research 

Further research could be focused on the use of knowledge and deepening of this 

information: 

 in the area of influence of primary and secondary emissions - the area of innovative 

emission/air pollution reduction equipment, 

 in the area of reliable and accurate measurements of emissions/air pollution together 

with their interpretation, 

 control of thermal processes at industrial facilities. 

Understanding of the issues at wavelengths instrument Aethalometer 42, and explaining 

the use of wavelengths to identify the source of black carbon in the airborne of Ostrava. 

The purpose of the study/work should be directed to determine the absorption coefficient 

and other parameters that are important for estimating black carbon from burning fossil fuels 

and other sources. It would be appropriate to determine the content of hematite in PM 

in Ostrava-Zábřeh. It would be appropriate to carry out additional measurements of unburned 

carbon, soot and emissions from different combustion sources, especially for boilers used 

to residential heating and show their significant impact on air pollution. A lot of people believe 

that air pollution is caused by large industrial sources and energy power, but they forget 

the influence of residential heating and traffic emissions to air pollution. It is necessary 

to perform further tests for TGA measurements and to find the best methodology 

for determining OC and EC from unburned carbon and soot. 
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