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ABSTRAKT  

 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. Rozlišujeme tři základní formy uhlíkatých částic, a to organický 

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

zabývá studiem možností využití forem výskytu uhlíkatých materiálů (OC, EC, BC) jako 

identifikátorů spalovacích procesů a jejich verifikaci pro využití rychlejší identifikace emisního 

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

studia chování částic black carbon v prachových částicích s aerodynamickým průměrem 

menším než 10 µm v Ostravě, reprezentující jednu z nejvíce zatížených oblastí se zhoršenou 

kvalitou ovzduší v České republice, zejména z důsledku vysoké zátěže prašnou depozici 

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

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

Podrobná studie zaměřená na aplikaci různých poměrů uhlíkatých materiálů a výpočtu 

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

chování uhlíkatých částic a stanovení jejich koncentrací během různých spalovacích procesů 

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

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

zdrojů. Ukázalo se, že různá paliva spalovaná v lokálních topeništích se podílejí až na 5-30 

násobně vyšších koncentracích OC než velké energetické zdroje. Koncentrace BC jsou 

v topném období průměrně 3.7 krát vyšší než v netopném období v důsledku lokálního 

vytápění v domácnostech a zhoršených 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 topeništích za účelem determinace poměrů OC/EC a jejich 

využití pro imisní monitoring.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA: Black carbon, Elementární uhlík, Organický uhlík, nedopaly, saze, prachové 

částice 

  



 
 

ABSTRACT 

  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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1 ÚVOD 

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

matter), a i přesto znečištění ovzduší, především ve velkých městských aglomeracích po 

celém světě neustále roste.  

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

širokou škálou organických a anorganických chemických sloučenin s aerodynamickým 

průměrem v rozmezí od několika nanometrů až do několika mikrometrů.  

Studium fyzikálních vlastností, chemického složení a morfologie aerosolových částic 

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

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

a identifikovat tak jejich zdroje.  

Je na čase položit si následující otázky: „Jak moc je znečištěné ovzduší a je možné najít 

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

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

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

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

emisních zdrojů, umožňující rozlišit 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, že přes veškeré snahy civilizace, jakýkoliv spalovací proces je 

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

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

posledních deseti až dvaceti let, došlo k obrovskému zdokonalení motorů vozidel, spalování 

nafty je mnohonásobně účinnější, rovněž v oblasti lokálních topenišť dochází k velké obměně 

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

všechny tyto faktory, je spalování stále nedokonalé a za mnohé emise, které se do ovzduší 

dostanou, může špatná 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 výše zmíněné 

formy uhlíkatých částic lze velmi dobře využít k identifikaci zdrojů znečišťování ovzduší. Proto 

je velmi důležité zaměřit se na jednotlivé emisní zdroje a určit procentuální podíl uhlíkatých 

částic v PM10 a jemnozrnnějších třídách PM. Podrobné studium koncentrace prachových 

částic PM10 a BC lze využít při hodnocení kvality ovzduší a pochopení dynamiky zdrojů emisí. 

Na koncentrace PM10 a BC v atmosféře má také značný vliv klima a počasí (Žibert a 

Pražnikar, 2010). Pro BC bylo zjištěno, že 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 ovzduší a začít 

realizovat opatření ke snižování emisí BC (EEA, 2013).  
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CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Hlavním cílem doktorské práce je zejména účinná identifikace potenciálních zdrojů 

znečišťování ovzduší s využitím informací o výskytu BC, EC, OC v emisích a imisích 

a posouzení vhodnosti použitých 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 využít k identifikaci podílu 

spalovacích procesů v PM10; 

 stanovení organických látek a elementárního uhlíku za účelem identifikace zdrojů 

znečišťování na příkladu případových studí; 

 posouzení vlivů nedopalů různých typů paliv používaných k lokálnímu vytápění 

domácnosti a určení emisního zatížení.  

AKTUÁLNOST ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Řešená problematika je velmi aktuální, jelikož znečištění ovzduší, zejména prachovými 

částicemi je významné nejen ve velkých městských aglomeracích, ale i v oblasti vesnic, 

zejména pak v zimním období, kdy je patrný vliv lokálních topenišť. Uhlíkaté částice, 

které tvoří významnou část prachových částic, mohou negativně ovlivňovat lidské zdraví 

a mají vliv na vyšší nemocnost. Proto je důležité znát zdroje těchto částic přítomných 

v ovzduší. Metodika využívající různé formy výskytu uhlíku jako indikátoru spalovacích 

procesů je finančně poměrně nenáročná, sofistikovaná, přesná, rychlá a jednoduchá a může 

poskytnout informace o původci zdroje v případě smogových situací. Lze ji využít 

pro monitoring znečištění na dané lokalitě. Získat informace zda se jedná o lokální, 

či regionální zdroj znečištění apod. Stanovit vliv velkých energetických a průmyslových zdrojů 

na sledované lokalitě. Studium koncentrací OC a EC nedopalů a popelů paliv lze využít pro 

sledování vlivu časových změn a množství přidávaného „nežádoucího paliva“ na změny 

koncentrace OC/EC. 
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2 FORMY VÝSKYTU UHLÍKU V EMISÍCH A IMISÍCH 

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

lidské zdraví v regionálním až globálním měřítku (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), jehož 

hlavní složkou jsou karbonáty, a proto je také často označován jako uhlík vázaný 

v karbonátech (CC- carbonate carbon). Přičemž se rozlišují 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). Uhlíkaté částice pocházejí zejména z nedokonalého 

spalování fosilních paliv a biomasy a biopaliv. Pojmy EC, BC a saze se v literatuře poměrně 

často zaměňují (Petzold et al., 2013). Problematické je především zaměňovaní pojmu BC za 

EC. Dalo by se říci, že BC a EC jsou sice do jisté míry identické formy uhlíku, avšak podle 

konvence, uhlík stanoven termickými a termo-optickými metodami se označuje jako EC, 

zatímco uhlík definován optickými metodami je BC (Cape et al., 2012). Termíny použité k 

identifikaci různých forem uhlíkatého aerosolu jsou tedy primárně spojeny s odpovídajícím 

principem měření (Buseck 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 nižších teplot (Pipal et al., 2014). Organický uhlík je tvořen nejrůznějšími 

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

malonová a šťavelová), přes n-alkany, polycyklické aromatické uhlovodíky, terpeny, n-

alkanoly, karbonyly, až po organické kyseliny (Duarte et al., 2008). Přičemž 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 rovněž může být sekundárního původu (Zhu et al., 2014; Pipal 

et al., 2014), který vzniká fotochemickými reakcemi těkavých organických látek přítomných 

v ovzduší. Naopak u CC bylo prokázáno, že představuje zanedbatelné množství uhlíkatého 

materiálu v prachových částicích a u PM2.5 představuje méně než 1 %, proto se u většiny studií 

jeho obsah zanedbává (Giannoni et al., 2016).  

Vztahy mezi OC a EC resp. BC mohou být použity 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, že OC a EC vznikly ze stejného primárního zdroje, rovněž tak 

pokud je poměr mezi OC/EC menší než jedna (Wang et al., 2015).  

Částice BC patří do skupiny tzv. polutantů s krátkou životností v ovzduší. Proto by opatření 

vedoucí ke snížení množství emisí BC, mohly v krátkodobém horizontu výrazně přispět ke 

zpomalení klimatických změn, a tím by došlo i ke zlepšení kvality ovzduší a snížení 

nepříznivých dopadů na lidské zdraví (Milford et al., 2016). 

Nedávné studie naznačují, že přítomnost BC v atmosféře může ovlivňovat i srážkové modely 

(Chakrabarty et al., 2012) a vyvolávat změny v koloběhu vody (Zhuang et al., 2015). Částice 

BC, které dopadají na sněhové a ledové plochy, snižují povrchové albedo těchto ploch, a tím 

přispívají k rychlejšímu tání sněhu či ledu (Flanner et al., 2009). Přímou a nepřímou interakcí s 

krátkovlnným slunečním zářením může 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 větším rozsahu od ultrafialového až po infračervené 

spektrum. Proto přítomnost BC v atmosféře může ovlivnit systém energetické bilance země 

(Xing et al., 2014). Přímé radiační působení BC může způsobit také významné změny v 
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atmosférické cirkulaci (Hitzenberger a Tohno, 2001). Částice BC vykazují nejen negativní 

dopady na atmosféru, ale také na lidské zdraví (Smith et al., 2009), projevující se především 

řadou respiračních a kardiovaskulárních onemocnění (Janssen et al., 2011).  

Uvádí se, že v rozvinutých zemích až 90 % koncentrací BC pochází z emisí automobilových 

motorů, což 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 odlišná, s významným 

příspěvkem z neprůmyslového spalování uhlí, biomasy a dalších často neidentifikovaných 

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

Jak již bylo řečeno, uhlíkaté částice jsou velmi důležitou součástí atmosférického aerosolu, 

typicky tvoří 20 – 50 % z celkové hmotnosti PM2.5 (Smith et al., 2009) a 10 až 40 % z celkové 

hmotnosti PM10 (Duarte et al., 2008). Hmotnostní koncentrace BC představuje v městském 

prostředí přibližně 10 až 15 % v PM2.5 (Wang et al., 2011). Zatímco obsah EC v PM2.5 pro 

evropské venkovské a městské prostředí činí od 8 % do 17 % a OC až 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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3 METODIKA ŘEŠENÍ PRÁCE 

1. Pro dosažení 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 ovzduší Moravskoslezského 

kraje (MSK) byl využit 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 využito měření koncentrace BC na 

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

kontinuální měření BC (vždy mezi 20 - 21 hod) pomocí Aethalometru již od 9.1. 2012 

až do současnosti. Navíc od srpna 2014 byly koncentrace BC na této lokalitě 

sledovány také během ranních hodin mezi 7 až 8 hod. Koncentrace BC byly také 

srovnány s výsledky koncentrací BC z vybraných lokalit MSK. 

o Pro ověření vlivu meteorologických parametrů (teplota, relativní vlhkost, směr 

a rychlost proudění větru, tlak a úhrn srážek) na koncentraci BC v ovzduší Ostravy-

Zábřehu, byly použity údaje z plně automatizované klimatologické stanice v Ostravě-

Porubě, které byly poskytnuty ČHMÚ se sídlem v Ostravě. Zpětné trajektorie byly 

modelovány firmou E-expert .s r.o. 

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

proveden firmou Technické služby ochrany ovzduší Ostrava s.r.o. (TESO Ostrava). 

Bohužel odběr byl proveden na filtry se skleněnými vlákny, které nejsou vhodné pro termo-

optickou analýzu (TOA). Jelikož neodolávají vysokým teplotám (až 850 °C) typickým 

v druhé fázi TOA. Z těchto důvodu byla provedena v laboratořích VŠB-TUO teplotní 

zkouška pro použité filtry a bylo zjištěno, že filtry odolávají teplotám do 600 °C, což je 

dostačující hodnota pro přesné stanovení OC. Stanovení OC/EC tak provedeno na 

modifikované verzi teplotního programu EUSAAR 2.  

4. Analýza organických látek obsažených v prašném aerosolu, za účelem rozlišení mezi 

antropogenními a přírodními zdroji přispívajícími ke znečištění 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 

převažujícího zdroje znečištění na: oblasti významně ovlivněné průmyslovými zdroji 

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

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

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

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

(Ostravice). 

o Za tímto účelem byl na těchto lokalitách zjišťován podíl zdrojů znečištění 

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

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

kampaní probíhal na každé lokalitě po dobu 24 hod nízko-objemovým vzorkovačem 

částic zajištěný Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě (ZUOVA). Byl použit 

nevhodný filtrační materiál (filtry se skleněnými vlákny, které odolávají teplotám do 

600 °C). Z těchto důvodu byla pro stanovení OC/EC použita modifikovaná verze 

teplotního protokolu EUSAAR 2. V další fázi odběrů vzorků v Olomouci již byl použit 

vhodný filtrační materiál (filtry s křemennými vlákny, odolávající teplotám až do 1200 

°C). 
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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 

standartní postup pro stanovení OC a EC. Avšak EU je doporučováno použití termo-

optické metody 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. Pyrolýzní plynová chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (Py-GC/MS), 

byla použita pro kvalitativní analýzu organické hmoty. Identifikace všech vybraných 

komponent, byla provedena srovnáním se standardy a pomocí knihovny spekter NIST 

Library 2014. 

7. Pro posouzení vlivů lokálních topenišť na celkové znečištění ovzduší bylo realizováno 

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

používají k vytápění v domácnostech (zatím pouze tvrdé dřevo). Pro stanovení OC a EC 

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

posouzení příspěvku ECchar a EC soot a pro porovnání výsledků byla použita 

termogravimetrická metoda s diferenční skenovací kalorimetrii (TGA/DSC) na přístroji TG/ 

DSC2 Mettler Toledo. Termogravimetrická metoda umožňuje měřit změny hmotnosti 

vzorku jako funkci teploty. 

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

doplněny vhodnými doprovodnými poměry pro identifikaci potenciálních zdrojů znečištění 

na dané lokalitě. Metodu vysokoúčinné kapalinové chromatografie HPLC (high-

performance liquid chromatography) s kolonou pro separaci sacharidů (na Technické 

univerzitě Vídeň) byly stanoveny koncentrace anhydrosacharidů, využité pro identifikaci 

potenciálních zdrojů znečištění v Olomouci.  

9. 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 použity 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 znečištění pomocí 

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

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

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

a analytických metod.  
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4 IMISE 

4.1 Měření koncentrací black carbon v Ostravě 

V následující kapitole je 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, vždy v době 

od 19:00 do 20:00 hod. Výsledné hodnoty koncentrací BC jsou průměrem 5 minutových 

časových bázi koncentrací BC naměřených v příslušné hodině. Hansen (2005) uvádí, že 

hmotnostní koncentrace absorbovaná při vlnové délce 370 nm může 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).  

Jedná se o unikátní studii z hlediska koncentrací BC v rámci České republiky, v tak velkém 

rozsahu. Období měření bylo rozděleno s ohledem na vyhlášku  Ministerstva průmyslu 

a obchodu č. 194/2007 Sb. na topnou sezónu (září-květen) a netopnou sezónu (červen-

srpen).  

4.1.1 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 byly všechny 

koncentrace BC v Ostravě-Zábřehu vyšší než 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 nižší než je hodnota geochemického pozadí stanovena pro Ostravu-Zábřeh.  

4.1.2 Časové a sezónní rozložení koncentrací black carbon a PM10 a identifikace 

původců zdrojů znečištění  

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 běžná pro městské urbanizované 

prostředí s výskytem průmyslové činnosti. Lze si však povšimnout, že pro PM10 byl tento 

pětiletý průměr vyšší než je legislativou povolený roční imisní limit 40 µg/m3 (Zákon o ochraně 

ovzduší 201/2012 sb.) tato skutečnost, je patrná i pro jednotlivé roční průměry PM10 ve 

sledovaném období 2012-2016, viz tabulka 1. Nejvyšší průměrná koncentrace PM10 byla 

zjištěná v roce 2013 (52.19 ± 42.15 µg/m3) a nejnižší pak v roce 2016 (41.99 ± 31.69 µg/m3).  

 

Tabulka 1 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 

Dále je z této tabulky 1 patrné, že 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 však 
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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 

došlo zřejmě v souvislosti se skutečností, že 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 než v předešlých letech.  

 
 

 
Obrázek 1 Krabicové grafy pro měsíční koncentrace BC a graf průměrných měsíčních koncentrací 

PM10 

Během jednotlivých měření v průběhu let 2012-2016, byla většina všech koncentrací BC 

(84 %) nižších než 5 μg/m3, celkem 11 % všech koncentrací BC se nacházelo v intervalu (10-

15> μg/m3 a pouze 1 % veškerých koncentrací BC bylo vyšších než 20 μg/m3.  

Koncentrace BC resp. PM10 vykazovaly během jednotlivých měsíců značnou variabilitu 

a do jisté míry určitý periodický charakter. Nejnižší koncentrace BC resp. PM10 bylo možno 

naměřit během konce jara a letních měsíců (květen, červen, červenec, srpen), víceméně 

během netopné sezóny (až na květen, který v této práci není zahrnutý do netopné sezóny). 

S postupným poklesem venkovní teploty a nutnosti vytápění v lokálních topeništích 

koncentrace BC resp. PM10 začínají během podzimních měsíců (září, říjen, listopad) narůstat 

až do maximálních koncentrací, které lze zaznamenat během zimního období (prosinec 

až únor), jak je patrné na obrázku 1. Tyto pozorování mohou naznačovat, že spalování tuhých 

paliv pro lokální vytápění je primárním zdrojem nárůstu emisí BC v Ostravě. Analogický 

sezónní vzorec charakteru koncentrací BC byl pozorován i pro denní koncentrace UVPM. 

Během topné sezóny byly pozorovány převážně kladné hodnoty UVPM, které byly spojeny se 

spalováním uhlí, přítomností směsi organických sloučenin z výfukových plynů vozidel a 
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předpokládanou přítomnosti hematitu. Zatímco převážně záporné hodnoty UVPM byly 

pozorované v netopné sezóně. Identifikace zdrojů částic BC byla podpořena korelační 

analýzou s využitím Spearmanových koeficientů. Slabé až silné pozitivní korelace byly zjištěny 

mezi UVPM a všemi znečišťujícími látkami charakteristickými pro spalování uhlí, a exhalacemi 

z výfukových plynů vozidel během topné sezóny. Zatímco mezi UVPM a většinou 

znečišťujících látek (tj. NO2, NOx a SO2) byly zjištěny slabé pozitivní korelace a nebyla 

pozorována žádná korelace mezi CO a NO během netopné sezóny. V práci se prokázalo, že 

hodnoty korelačních závislosti mezi koncentraci BC naměřenou při 880 nm, která je 

považovaná za ekvivalent skutečných koncentrací BC a průměrnou koncentraci BC všech 

vlnových délek Aethalometru byly v případě večerních i ranních měření shodné (rs= 0.99*) 

s minimální odchylkou mezi koncentracemi BC stanovenými ze všech vlnových délek 

Aethalometru s těmi při vlnové délce 880 nm.  

4.1.3 Topná a netopná sezóna  

Během topné sezóny 2012-2016 koncentrace BC vykazovaly obdobný lognormální vzor 

distribuce stejně jako v případě pro celé sledované období a celkově 74 % všech koncentrací 

BC bylo nižších než 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 2012-

2016 však vykazovala odlišný vzor distribuce koncentrací BC a 99.8 % veškerých koncentrací 

BC se nacházelo v intervalu nižším než 5 μg/m3 z toho 57 % koncentrací BC bylo nižších než 

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 2 Průměrné koncentrace BC a PM10 pro topnou a netopnou sezónu jednotlivých let 

 2012 až 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 

 

Při bližším prozkoumání topné a netopné sezóny pro jednotlivé roky, viz tabulka 2, si lze 

povšimnout, že u všech jednotlivých roků platilo, že průměr koncentrací BC a PM10 nabýval 

vyšších hodnot během topné sezóny než během sezóny netopné. Podíl průměrných 

koncentrací BC, resp. PM10 (2012-2016) v topné sezóně versus v netopné sezóně činil 
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3.7 resp. 1.9, což je způsobeno častějším výskytem zhoršených rozptylových podmínek 

a zvýšeným spalováním fosilních paliv a biomasy v lokálních topeništích.  

Topná sezóna 2012-2016 (dále jen topná sezóna), byla následně rozdělená na dny s inverzí 

(charakterizované jako koncentrace PM10 vyšší než 50 µg/m3) a dny bez inverze (PM10 nižší 

než 50 µg/m3). Inverzní charakter počasí byl v topné sezóně zaznamenán ve 35 % případů. 

Průměrná koncentrace BC v topné sezóně pro dny s inverzním charakterem počasí byla až 

3.8 krát vyšší (7.36 ± 5.02 µg/m3), než pro dny bez inverze (1.94 ± 1.22 µg/m3). Průměrné 

koncentrace BC v PM10 byly nepatrně vyšší 7.8 ± 3 % pro dny s inverzním charakterem počasí 

(rozsah 1.4 - 19.2 %) než pro dny bez inverze 6.2 ± 3.1 % s rozpětím hodnot od 1.2 % do 29.9 

%.  

4.1.4 Vztah mezi koncentracemi BC a PM10 

Pro detailnější pochopení vztahu mezi BC a PM10 byla provedena regresní analýza, 

na sjednoceném souboru všech dat z roku 2012 až 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, přesto je stále významná. Při porovnání pouze 

netopné sezóny (rs =0.48*) a topné sezóny (rs= 0.83*) je pro korelační závislost mezi BC 

a PM10 rovněž vidět patrný rozdíl. Tato skutečnost poukazuje na to, že příspěvek spalování 

během topné sezóny z velkých energetických, průmyslových, dopravních zdrojů a lokálních 

topenišť 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 totožný, ale částice pochází z mnoha různých 

zdrojů.  

 

 
Obrázek 2 Průměrné měsíční koncentrace BC v PM10 včetně směrodatných odchylek. 
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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 nejnižšího podílu 2.61 ± 2.79 % 

do nejvyššího 9.47 ± 0.94 %. Zaznamenáno na obrázku 2.  

4.1.5 Rozložení 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 vyšší než koncentrace BC naměřené ráno. Na druhou stranu 

celkově v 51 % případech byly ranní koncentrace BC vyšší než večerní koncentrace BC. 

Během netopné sezóny, byly průměrné ranní koncentrace BC ve všech případech vyšší 

(průměrně 1.5 krát) než večerní koncentrace BC, což bylo z největší pravděpodobností 

způsobeno ranní dopravní špičkou. Prokázalo se, že vliv dopravy na ranní i večerní 

koncentrace BC činil přibližně 29 % pro celé sledované období 2012-2016. Naproti tomu bylo 

zjištěno, že večerní průměrné koncentrace BC byly pro jednotlivé dny v týdnu během topné 

sezóny 2014-2016 průměrně 1.1 krát vyšší než ranní průměrné koncentrace pouze v pondělí a 

středy bylo možné naměřit vyšší průměrné ranní koncentrace BC. 

4.1.6 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 vždy 24 hodinového měření koncentrací BC 

všech vlnových délek na dané lokalitě. Bylo zjištěno, že zimní koncentrace BC poskytovala 

statisticky významnou korelační závislost s PM10 rs= 0.91* rovněž tak pro letní období 

rs= 0.74*. Průměrně byly koncentrace BC až 8 násobně vyšší (s rozsahem 2.6 - 21.6 krát) 

během zimního období ve srovnání s letními koncentracemi BC, s výjimkou lokality Ostrava-

Poruba. Na lokalitě Ostravice byly koncentrace BC 22 krát vyšší v zimě než v létě, 

jednoznačně se zde významně projevil vliv lokálních topenišť, 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. 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  

4.1.7 Vliv meteorologických parametrů na BC  

Vliv vybraných meteorologických parametrů na koncentraci BC v Ostravě-Zábřehu byl 

sledován pomocí korelační analýzy. Silná negativní korelace, která pravděpodobně naznačuje 

nárůst koncentrací BC při nízkých teplotách, byla získána mezi teplotou a koncentraci BC 

(rs= -0.64*). Rovněž se ukázalo, že roky 2015 a 2016, které byly teplotně odchýlené od 

dlouhodobého průměru a během zimního období nepanovaly typické zimní teploty, došlo ke 

znatelnému poklesu koncentrací BC resp. PM10. Během nízkých teplot také velmi často 

panovaly zhoršené rozptylové podmínky. Mezi srážkami a koncentraci BC nebyly pozorovány 

statisticky významné korelace. To bylo způsobeno zejména hydrofobním charakterem čerstvě 

emitovaných částic BC, nízkou intenzitou srážení a velikostí částic BC. Bylo zjištěno, že 

rychlost větru v topné sezóně vykazovala slabou negativní korelační závislost s koncentrací 

BC (rs= -0.20*) a obecně se pro topnou sezónu prokázalo více statisticky významných korelací 

než pro netopnou sezónu. Rovněž RH měla během topné sezóny (rs= 0.37*) a celého 
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sledovaného období (rs= 0.43*) významný vliv na koncentrace BC. Prokázalo se, že celková 

rychlost větru měla pouze slabý vliv na koncentrace BC, při rozdělení na dílčí intervaly, se 

však ukázalo, že se vzrůstající rychlosti klesaly průměrné koncentrace BC, pouze však 

v případě topného období a celého sledovaného období. Během netopné sezóny se celkově 

pro všechny meteorologické parametry projevila pouze slabá variabilita a většina závislostí 

nebyla směrodatných. Nejvyšší podíl na koncentraci BC v PM10 byl zjištěn 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, 

rovněž i metodou zpětných trajektorií se prokázalo, že v případě, tohoto převládajícího směru 

větru lze naměřit nejvyšší průměrné koncentrace BC, proto jsou koncentrace prachových 

částic podpořeny znečištěním z Polska a Slovenska. Během maximálních koncentrací BC bylo 

téměř vždy zaznamenáno bezvětří nebo velmi slabý vítr.  

Metodou zpětných trajektorií se dále ukázalo, že nejnižší průměrné koncentrace BC resp. 

PM10 pocházely ze SZ, JZ či Z směru větru. Jihozápadní a severní směr větru byly převažující 

směry větru během celého sledovaného období 2012-2016 a pro topnou sezónu, zatímco 

během netopné sezóny byl významný převládající severní směr větru. Podrobným zkoumáním 

směru větru v této práci, bylo také zjištěno, že během topné i netopné sezóny, tak v případě 

celého sledovaného období let 2012-2016 byly nejvyšší průměrné koncentrace zjištěny 

pro východní směr větru, přestože byl nejméně četný (v rozmezí četnosti 2.4 - 3.5 %). Tímto 

směrem se nachází významná metalurgická společnost ArcelorMittal steel Ostrava a.s a lze 

se domnívat, že má vliv na tyto vysoké koncentrace BC. Tato skutečnost by mohla být do 

budoucna ověřena zjištěním konkrétního obsahu hematitu a magnetitu v prašné depozici, 

celkových suspendovaných prachových částic. Vyšší 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. 

4.2 Identifikace 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 Klášterní Hradisko pro odběr částic PM10 a pro posouzení 

hlavních zdrojů znečištění. 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 stanovištích současně. Obě odběrná místa 

jsou situovaná v okrajové části Olomouce, v jejich sousedství se nachází zemědělsky 

využívané plochy. 

Na vzorcích ze dvou lokalit v Olomouci – Hodolany a Olomouc – Klášterní Hradisko, byly 

pro identifikaci zdrojů znečištění využity nejen poměry pro OC/EC, K+/EC, EC/OC ale rovněž 

byly použity výpočty příspěvků z jednotlivých zdrojů emisí. Pro výpočet jednotlivých zdrojů 

emisí je velmi důležité znát koncentrace anhydrosacharidů a to konkrétně levoglukosanu 

a manosanu a jak se ukázalo v této práci, pokud byl obsah anhydrosacharidů stanoven 

metodou HPLC, byly příspěvky OC popř. EC pro jednotlivé emisní zdroje přesnější, 

než výsledky získané metodou Py-GC/MS. U obou lokalit během topné sezóny došlo téměř 

k dvojnásobnému nárůstu koncentrací PM10. Při srovnání s letním odběrem, došlo v zimním 

období (topná sezóna) ke 2.6 x většímu nárůstu koncentrací OC na obou lokalitách. 

Markantnější byl však nárůst koncentrací EC, které jsou přímým indikátorem spalovacích 

procesů, během topné sezóny na obou lokalitách, viz tabulka 3. Pro obě lokality, tak bylo 

možné během topné sezóny zaznamenat téměř 6 násobný nárůst koncentrací EC ve srovnání 
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s netopnou sezónou. Procentuální zastoupení organické hmoty v PM10 v zimním období činilo 

58.57 % pro stanoviště Hodolany a 50.43 % pro stanoviště Klášterní Hradisko. Zatímco 

během letních měsíců bylo procentuální zastoupení OM v PM10 cca 0.7 x nižší pro Hodolany 

i Klášterní Hradisko.  

 

Tabulka 3 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 

 

Dále byl studován charakter jednotlivých frakcí organického uhlíku, které zpřesňují identifikaci 

zdrojů znečištění. Ukázalo se, že 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 Klášterním Hradisku průměrně 1.6 x vyšší obsah 

OC3 než během zimy. Opačná závislost byla zjištěna pro frakci OC4, která byla na obou 

lokalitách cca 1.4 krát vyšší než v letní sezóně. Během zimy i léta byla v OC nejvíce 

zastoupena frakce pyrolytického uhlíku (PyC) a lze předpokládat, že původ PyC je během léta 

spjatý spíše se sekundárními organickými aerosoly, zatímco v zimě se spalováním biomasy 

popř. uhlí v lokálních topeništích. Pro identifikaci zdrojů znečištění byl na obou lokalitách využit 

i poměr K+/EC, který dosahoval v Hodolanech hodnoty 0.28 a v Klášterním 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, což bylo potvrzeno i komplexní chemickou analýzou provedenou na 

těchto lokalitách.  
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5 EMISE 

5.1 Měření emisí organického uhlíku 

Záměrem této kapitoly byla verifikace možných zdrojů OC v imisích na základě informací 

zjištěných o distribuci OC z emisních zdrojů MSK s výjimkou dopravy v částicích PM2.5, PM10 

a >PM10. 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 (v rozmezí od 49 do 134 MW). Z výsledků této 

práce se ukázalo, že procentuální příspěvek OC v PM2.5 z energetických zdrojů činil 9 %, 

z metalurgie 22.5 % a z lokálních topenišť 15.4 %. Nejvyšší procentuální zastoupení OC 

v emisích PM2.5 (46.8 %) bylo zjištěno pro koksovny. Energetika tak má nejmenší vliv na 

koncentrace OC v MSK a rovněž i koncentrace PM jednotlivých zrnitostních tříd byly nižší než 

v případě průmyslových zdrojů, či lokálních topenišť. To poukazuje na skutečnost, že 

technologie pro zachycení TZL z odpadního plynu jsou v energetických zařízeních v kraji na 

vysoké úrovni a dosahují BAT technologií. Tyto energetické závody používají pro čištění 

jemnozrnných prachových částic elektrostatické filtry a tkaninové filtry, což podstatně snižuje 

koncentrace PM resp. OC. Při zhodnocení výsledků dále vyplývá, že ze všech emisních zdrojů 

byla nejvyšší koncentrace OC v PM2.5 8931 μg/m3 zjištěna pro spalování dřevních pelet 

v lokálních topeništích a naopak nejnižší byla zjištěna pro metalurgii s hodnotou 17.7 μg/m3. 

Koncentrace organického uhlíku (OC) je v emisích z lokálních topenišť cca 5 – 30 x vyšší než 

v emisích z velkých energetických zdrojů. Což je spjaté se skutečností, že proces spalování ve 

velkých energetických zdrojích je více optimalizovaný. Navíc tuhé znečišťující látky jsou 

z proudu odpadního plynu účinně odstraňovány, ať už pomocí cyklónu, pro odstranění 

nejhrubších částic, přes použití elektrostatických filtrů popř. tkaninových filtrů pro jemnozrnné 

prachové částice, protože částice BC jsou vázány především na PM2.5. V případě lokálních 

topenišť však tyto odlučovací procesy chybí, a i proto jsou koncentrace OC resp. BC 

několikanásobně vyšší. Ukázalo se, že nejvyšších koncentrací prachových částic bylo 

dosahováno v zrnitostní třídě PM2.5, ale naopak zde byl stanoven nejnižší podíl OC v PM. 

Průměrné zastoupení OC v PM2.5 ze všech emisních zdrojů činilo 14 %, v PM10 30 % a 

v PM>10 cca 25 %. Metodou Py-GC/MS bylo zjištěno, že hlavní složku 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 topenišť 

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 

topenišť 9 % a z metalurgie 7 %. Identifikovaná suma organických sloučenin z celkové 

koncentrace organického uhlíku (OC) z velkých energetických zdrojů činí 70.6 %, z lokálních 

topenišť 61 % a z metalurgie 31 %. Zbytek tvoří „UCN“ – nerozlišitelná organická hmota na 

bázi alkanů. V emisích z lokálních topenišť (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). 
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5.2 Závislost koncentrací OC z emisních zdrojů na imise v MSK 

Analýza organických látek obsažených v prašném aerosolu, za účelem rozlišení mezi 

antropogenními a přírodními zdroji přispívající ke znečištění atmosféry a jejich vliv na složky 

životního prostředí a lidské zdraví, nabývá čím dál většího významu. Proto i tato práce hodnotí 

formy uhlíkatých matric v prachových částicích na 10 vybraných lokalitách v MSK. Na těchto 

lokalitách bylo zjištěno, že 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 vyšší, než hodnoty 

zjištěné v jiných oblastech Evropy. Na průběh koncentrace OC a PM1 měly kromě různých 

spalovacích zdrojů vliv také meteorologické parametry. Jelikož na všech lokalitách bylo možné 

zaznamenat během zimního období hodnoty OC 1.1 až 16 x vyšší než během letního období. 

Výjimku tvořila pouze lokalita Ostrava – Mariánské Hory, kdy letní koncentrace OC byla 1.3 

krát vyšší než v zimě. Po základním vyhodnocení dat bylo také zjištěno, že pozaďová lokalita 

Ostravice je v rámci sledovaných lokalit v MSK nejméně ovlivněna koncentracemi PM1 a OC. 

Nejvýznamnější podíl OC byl v ovzduší MSK, během přechodné a zimní sezóny, zaznamenán 

v Hradci nad Moravicí. V Hradci nad Moravicí byly koncentrace OC v zimě až 24 násobně 

vyšší než v létě (vliv lokálních topenišť). Koncentrace PM1 se během zimy v závislosti na dané 

lokalitě pohybovaly od 2.4 μg/m3 do 49.5 μg/m3. Rovněž je důležité poznamenat, že mezi OC 

a PM1 byla zjištěná velmi významná korelační závislost a to jak pro přechodné období 

(rs= 0.75*), tak i pro zimní období (rs= 0.82*). Hodnoty OC/PM1 rovné 0.917 (Ostravice) a 0.931 

(Karviná) poukazují na významný vliv spalování uhlí. Lokality Havířov-Šumbark, 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 tak jednoznačně 

určit původ, lze se však domnívat, že tato lokalita byla ovlivněná průmyslovými exhalacemi. 

Bez ohledu na zrnitostní třídu, či emisní zdroj 54 až 79 % veškerých emisí OC tvořily zejména 

středně až 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 největší.  

5.3 Nedopaly a saze paliv využívaných v lokálních topeništích  

Pro stanovení koncentrací OC a EC z nedopalů bylo pro termo-optickou analýzu nutné nalézt 

nejlepší 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, že klíč 

úspěchu spočíval v použití nejjednoduššího způsobu. 

5.3.1 Postup pro převedení vzorků na filtr  

Před samotnou zkouškou, 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 každého 

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 vysušen 

v sušárně 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 
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pouze s deionizovanou vodou. Poté byly aplikované stejné postupy popsané výše, s tím, že se 

vzorek s kyselinou popř. DEMI vodou mísil pouze 1 hod a následně byl filtr umístěn na 

hodinové sklíčko a sušen v sušárně při teplotě 36 °C po dobu 24 hod. Jako nejvhodnější 

postup pro převedení pevné matrice vzorku na filtr se ukázalo, mísení vzorku s DEMI vodou 

po dobu 1 hod. Tento postup byl vybrán nakonec pro přenesení všech vzorků nedopalů a sazí 

na filtr s křemennými vlákny. Vzorky nedopalů a sazí byly aplikovány do analyzátoru pro TGA 

přímo, vždy přibližně 10 mg zhomogenizovaného vzorku bylo vloženo do kelímku o objemu 70 

μl vyrobeného z Al2O3. Pro stanovení OC a EC byla použitá 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 použit vzorek šungitu 

(unikátní minerál těžený pouze v Karélii, obsahující zvláštní formu molekul uhlíku - fullereny) 

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

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

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

Pro vzorky nedopalů a sazí bylo oproti imisním a emisním vzorkům využito vhodnějšího 

teplotního programu IMPROVE. Protokol IMPROVE poskytuje výhodné rozdělení EC na dílčí 

frakce ECchar a ECsoot, což usnadňuje identifikaci zdrojů emisí EC. Metodou IMPROVE tak lze 

funkčně definovat ECchar jako EC1-PyC a ECsoot jako EC2 + EC3 (Han et al. 2010). 

Procentuální zastoupení EC pro nedopaly všech sledovaných vzorků dřevní 

biomasy se pohybovalo v rozmezí 66.2 % pro tvrdé dříví (buk) až po 94.1 % u tvrdého 

dříví + brikety z jehličnatého dříví a procentuální zastoupení OC ve vzorku od 2.1 %, které bylo 

nejnižší v případě nedopalu tvrdého dříví a jeho briket a nejvyšší 4 % bylo zjištěno pro 

nedopaly tvrdého dříví. V případě sazí bylo procentuální zastoupení EC téměř dvojnásobně 

nižší než pro nedopaly a pohybovalo se v rozmezí 33.2 - 46.7 % a naopak procentuální 

zastoupení OC v sazích daných vzorků bylo vyšší než v případě nedopalu a pohybovalo se od 

7 % do 13 %. Koncentrace EC pro nedopaly vybraných vzorků dřevní biomasy byly průměrně 

1.8 krát vyšší, než koncentrace EC ze sazí daného zkoumaného materiálu. Poměr 

ECchar/ECsoot byl nižší pro nedopaly s hodnotami 1.76 - 15.99 než pro saze 15.69 - 33.02. 

Stejné vzorky nedopalů a sazí různých typů dřevní biomasy byly za účelem stanovení 

koncentrace OC a EC dále analyzovaný za použití termické metody na přístroji TG/ DSC2 

Mettler Toledo. Ukázalo se, že výsledky termo-optické metody na OC/EC analyzátoru Sunset 

byly přesnější, což bylo potvrzeno třetí rozhodčí metodou za využití přístroje LECO RC612. 

Obsah celkového uhlíku u vybraných vzorků zjištěný 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 vyšší než procentuální zastoupení OC stanovené z OC/EC analyzátoru 

Sunset. Naproti tomu průměrné procentuální zastoupení EC v nedopalech bylo trojnásobně 

vyšší a v případě sazí dvakrát vyšší z OC/EC analyzátoru Sunset než EC determinovaný 

metodou TGA/DSC. Procentuální zastoupení celkového uhlíku stanoveného na OC/EC 

analyzátoru bylo 1.7 krát vyšší než pro celkový uhlík stanovený metodou TGA/DSC.  

Termogravimetrická metoda demonstrována na přístroji TGA se neosvědčila. Přestože tato 

metoda je v zahraničí využívaná i pro stanovení koncentrací OC a EC, v této práci výsledky 

srovnané s dalšími dvěma metodami byly diametrálně odlišné. Tato skutečnost je 

jednoznačně způsobená tím, že v přístroji TGA je používáno jiné nosné medium než u OC/EC 

analyzátoru. Místo inertní He atmosféry u OC/EC analyzátoru, je u TGA používaná inertní 
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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 

především celkové koncentrace EC. Protože jak plyne z celkové charakteristiky elementárního 

uhlíku, který je uvolňován, pouze v přítomnosti kyslíku za teplot minimálně od 340 °C, častěji 

však za vyšších teplot. Nalezení vhodných podmínek u TGA je klíčovým bodem celé analýzy a 

je nutno této problematice věnovat velkou pozornost. Navíc metoda TGA nemůže postihnout 

vznik PyC a tato frakce uhlíku, tak může 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 využít v praxi pro přesnější identifikaci paliv.  
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6 ZÁVĚRY 

Hlavním cílem doktorské práce byla účinná identifikace potenciálních zdrojů znečišťování 

ovzduší s využitím informací o výskytu BC, EC, OC v emisích a imisích pro další možnosti 

jejich úprav. 

Dále bylo cílem posouzení vhodnosti použitých metod, kterého bylo dosaženo vyřešením 

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 však vhodnější, protože kvantifikují i podíl OC 

v prachových částicích a podávají tak komplexnější charakter o prachových částicích.  

Poměry mezi OC/EC resp. OC/BC, K+/EC, EC/OC lze použít pro stanovení potenciálních 

zdrojů znečištění na dané lokalitě. Nově byla zavedena metodika pro stanovení ECsoot a ECchar. 

Poměr ECsoot/ECchar, lépe charakterizuje emisní zdroj a následně původce znečištění 

v ovzduší. 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 rozložení 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 topeništích. Pro jednotlivé roky byly koncentrace BC byly minimálně 3.5 krát vyšší 

v případě topné sezóny ve srovnání s netopnou sezónou. Imisní zatížení lokality Ostrava-

Zábřeh částicemi BC je v evropském prostředí srovnatelné s Polskem. Nejnižší roční 

průměrné koncentrace BC byly naměřeny v roce 2016 (2.53 ± 3.23 µg/m3) a nejvyšší naopak 

v roce 2014 (3.65 ± 4.42 µg/m3). Jako hlavní zdroj znečištění na dané lokalitě se jeví 

celoročně doprava, průmyslová činnost a během zimního období vytápění lokálními topeništi. 

Významným elementem přispívajícím k vyšším koncentracím BC byl rovněž inverzní charakter 

počasí. Příspěvek dopravních zdrojů na koncentraci BC představoval přibližně 29 %. Nejvyšší 

koncentrace BC pocházely z V, SV nebo JV směru větru a koncentrace BC tak byly 

podpořeny znečištěním z Polska a Slovenska. Průměrně byly jednotlivé večerní koncentrace 

BC 1.7 krát vyšší než koncentrace BC naměřené ráno. Nejvýznamnějším meteorologickým 

ukazatelem z hlediska ovlivnění koncentrace BC v ovzduší je teplota a relativní vlhkost 

vzduchu.  

 

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

Pro energetické zdroje bylo použito uhlí s různým stupněm prouhelnění na dvou různých 

typech kotlů, a to granulačním a fluidním. Koncentrace OC byly při spalování uhlí ve fluidním 

kotli vyšší ve srovnání s granulačním kotlem, ale vykazovaly nižší emise PM2.5. 

Velké energetické zdroje a teplárny produkují malé množství OC. Koncentrace OC v emisích z 

těchto zdrojů byly 5 až 30 krát nižší než v případě spalování uhlí v lokálních topeništích. 

Procentuální příspěvek OC v PM2.5 z energetických zdrojů činil 9 %, z metalurgie 22.5 % 

a z lokálních topenišť 15.4 %. Nejvyšší procentuální zastoupení OC v emisích PM2.5 (46.8 %) 
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bylo zjištěno pro koksovny Ukázalo se, že nejvyšších koncentrací prachových částic bylo 

dosahováno v zrnitostní třídě PM2.5, ale naopak zde byl stanoven nejnižší podíl OC v PM. 

Hlavní složku organického uhlíku tvořily sloučeniny ze skupiny BTEX (31 – 70 %). 

Při zhodnocení výsledků dále vyplývá, že ze všech emisních zdrojů byla nejvyšší koncentrace 

OC v PM2.5 8931 μg/m3 zjištěna pro spalování dřevních pelet v lokálních topeništích.  

 

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 využít pro identifikaci spalovacích 

procesů. Hodnota korelační závislosti mezi koncentracemi BC a PM10 v blízkosti hodnoty r= 1, 

odkazuje na skutečnost, že 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 nejvýznamnější 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 topenišť 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 totožný, 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, že během letního období 

se významně na vyšších 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 až 92.4 %. 

Maximální hodnoty byly vyšší, než hodnoty zjištěné v jiných oblastech Evropy. V Hradci nad 

Moravicí byly koncentrace OC v zimě až 24 násobně vyšší než v létě (vliv lokálních topenišť). 

Dále bylo zjištěno, že 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 až 8 násobně vyšší (s rozsahem 2.6  až 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 %) až dvojnásobně vyšší než během netopné sezóny (4.40 

± 2.46 %), což odkazuje na příspěvek z lokálních topenišť. 

Na vzorcích ze dvou lokalit v Olomouci – Hodolany a Olomouc – Klášterní Hradisko, byly 

pro identifikaci zdrojů znečištění využity poměry pro OC/EC, K+/EC, EC/OC ale rovněž byly 

použity výpočty příspěvků z jednotlivých zdrojů emisí. U obou lokalit během topné sezóny 

došlo téměř k dvojnásobnému nárůstu koncentrací PM10. Při srovnání s letním odběrem, došlo 

v zimním období (topná sezóna) ke 2.6 x většímu nárůstu koncentrací OC na obou lokalitách a 

6 násobnému nárůstu koncentrací EC (vliv lokálních topenišť). Pro všechny případové studie, 

je patrné, že identifikace OC a EC je velmi vhodná pro určení příspěvků z lokálních topenišť. 
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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 topeništích (zatím pouze pro dřevní biomasu). 

Po vyhodnocení různých druhů paliv a jejich kombinací (včetně odpadů), lze tyto výsledky 

využít pro identifikaci používaného 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, že porovnávané termo-optické a termogravimetrické metody vykazují odlišné hodnoty 

v rozdílu až 50 %.  

Analyzátor OC/EC byl vyvinut především pro analýzu imisí, ale v rámci řešení disertační práce 

bylo ověřeno, že jej lze vhodně využít i v dalších aplikacích. Například pro stanovení účinnosti 

spalování a pro identifikaci spalování „nežádoucího paliva“ v lokálních topeništích.  

 

Z výsledků této práce se ukázalo, že studium uhlíkatých materiálů je velice přínosné 

a doplňuje celkové informace o charakteru znečištění na dané lokalitě a výsledky optického 

měření koncentrací BC mohou sloužit jako prvotní ukazatel znečištění na dané lokalitě. Tyto 

informace lze vhodně použít pro upřesnění a doplnění imisního monitoringu s následným 

cílem úpravy identifikovaných termických technologií. Tato skutečnost vede pak 

k efektivnějšímu nakládání s výzkumným potenciálem i cíleným řešením technických problémů 

s intenzifikací dopadů, resp. vyšší mírou úspěšnosti snížení emisí/imisí. 

6.1 Přínos pro vědní obor 

Problematikou forem výskytu uhlíku v emisích a v imisích se v ČR systematicky nezabývá 

žádné pracoviště, kromě jednoho monitorovaného bodu on-line v Košeticích (ČHMU). Práce 

prokázala, že výskyt BC a OC v nedopalu může identifikovat jednak účinnost spalovacího 

procesu, podmínky spalovacího procesu a druh spalovaného paliva (včetně nežádoucích 

paliv), což může být účinným nástrojem při sledování lokálních topenišť.  

 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 využíváno pro identifikaci zdrojů 

znečištění.  

 Znalost formy výskytu uhlíku je významná z hlediska studia vazby dalších organických 

sloučenin i těžkých kovů a jejich stability v ovzduší z hlediska vlivu na lidské zdraví.  

 V databázi Web of Science bylo zjištěno 2673 zahraničních publikací zabývajících se 

problematikou elementárního uhlíku, avšak 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). 
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6.2 Přínos pro praxi 

Práce má přínos pro praktické využití, zejména:  

 pro instituce zabývající se znečištěním ovzduší a instituce zodpovědných za ochranu 

zdraví obyvatel, a také pro samosprávu měst a obcí,  

 provozovatelé energetických zařízení, 

 výrobce energetických zařízení, 

 dodavatelé energetických surovin.  

Jelikož práce může sloužit jako nástroj pro prvotní odhad původců zdrojů znečištění na dané 

lokalitě, tím pádem daná obec může sankcionovat, nebo vyžadovat nápravná opatření 

po původci znečištění. Výsledky této práce (sekundární výzkum) mohou být využity 

pro optimalizaci a zlepšení podmínek spalování, nejen v energetice, v průmyslu, ale zejména 

pro kotle využívané k lokálnímu vytápění, u kterých se prokázalo, že mají významný vliv 

na zvýšení koncentrací PM resp. BC. Určení podílů definovaných původců na kvalitě ovzduší 

ve vybraných lokalitách kdekoliv v ČR. Soubor opatření cílených na konkrétní lokality dle 

identifikovaných původců znečištění. Podíly definovaných původců na kvalitě ovzduší ve 

vybraných lokalitách. Vytvoření rozhodovacího nástroje pro orgány státní správy s cílem 

omezení vzniku znečištění. Zároveň práce může sloužit jako metodika, pro emisně-imisní 

charakteristiku uhlíkatých materiálů, která může být implementována, do zákona o ochraně 

ovzduší. V současnosti totiž nejsou uhlíkaté materiály vyskytující se v ovzduší, součástí 

legislativních předpisů, avšak tato práce by mohla soužit 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 topeništích a nelze tak jednoznačně určit jejich vliv na kvalitu 

ovzduší. Navíc vychází v platnost nový legislativní předpis, kdy bude pověřenými osobami 

možnost provádět kontrolu lokálních topenišť, zda v nich nedochází k spalování nežádoucích 

látek jako např. odpadů, apod. V současné době jsou lokální topeniště často opomíjenou 

kategorií zdrojů emisí prachových částic a kromě toho je většina publikovaných výsledků 

(roční bilance zdrojů znečišťování ovzduší) týkajících se lokálních zdrojů emisí na území ČR 

založena pouze na statistických metodách, které mohou do jisté míry zkreslit výsledky. 

Proti tomu metodika založena na základě výskytu uhlíkatých materiálů v prachových částicích 

z různých typů paliv je přesnější a spolehlivější. Ministerstvo životního prostředí ČR by mohlo 

uplatňovat zavedení výsledků této metodiky v rámci imisního monitoringu ČR zajištěného 

českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) a státním zdravotním ústavem (SZÚ). Po 

detailnějším prozkoumání všech různých druhů paliv používaných k vytápění v lokálních 

topeništích by verifikovaná metodika OC a EC z nedopalů mohla být použita jako základní 

nástroj pro kontrolu úspěšnosti zavedení „kotlíkových dotací“. Zájem na identifikaci znečištění 

mají města a obce a prostřednictvím ZUOVA byla řešená „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 řešena „Identifikace zdrojů znečištění v Šumperku a v rámci HS se 

ZUOVA „Identifikace zdrojů znečištění v Ružomberku 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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6.3 Doporučení na další výzkum 

Další výzkum by mohl být zaměřen na využití poznatků a jejich prohloubení 

 v oblasti ovlivnění primárních a sekundárních emisí – oblast nových konstrukcí zařízení 

na snižování emisí/imisí, 

 v oblasti věrohodných emisí/imisí a jejich interpretaci, 

 řízení termických procesů. 

Další výzkum by také mohl být například zaměřen, na prohloubení vědomostí z jednotlivých 

kanálů vlnových délek Aethalometru a využití těchto informací pro přesnější identifikaci 

původců znečištění na dané lokalitě. Rovněž 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 topenišť a poukázat tak na jejich 

významný vliv na znečištění ovzduší. Protože valná část široké veřejnosti je přesvědčena 

o skutečnosti, že za znečištění ovzduší mohou především velké průmyslové zdroje 

a energetika a naproti tomu lokální topeniště a dopravní zdroje, bývají často velmi 

opomíjenými zdroji znečištění ovzduší. Dále je nutno provést vetší množství testů pro TGA 

měření a nalézt nejlepší metodiku pro stanovení OC a EC z nedopalů a sazí.  
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