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Anotace disertační práce: 

ŠVÉDOVÁ, Barbora Sekundární aerosoly v energetice a technologiích, Katedra energetiky, Fakulta 

strojní, VŠB-TU Ostrava, 115 stran, 27 obrázků, 15 tabulek, Školitel: 

prof. Ing. Helena Raclavská, CSc. 

 

 Předkládaná disertační práce se zabývá výskytem a chováním sekundárních anorganických 

aerosolů (SIA) a dalších vodorozpustných iontů v prachových částicích nacházejících se v ovzduší 

na území Moravskoslezského kraje během různých meteorologických podmínek. Pozornost 

byla věnována výskytu SIA a dalších iontů v rámci jednotlivých zrnitostních tříd prachových částic 

(0.0175-0.156; 0.156-0.258; 0.258-0.384; 0.384-0.606; 0.606-0.952; 0.952-2.48 a 2.48 - 9.93 µm) 

na lokalitě ovlivněné převážně dopravou (Ostrava Poruba, zimní období 2016) a na typicky 

urbanizované lokalitě ovlivněné, jak dopravou, průmyslem, tak lokálním vytápěním (Ostrava 

Mariánské Hory, 6/2016-2/2017). Dále byl sledován výskyt a chování SIA a dalších iontů v PM10 na osmi 

lokalitách Moravskoslezského kraje během období překročeného (> 50 µg/m3) a přijatelného 

(< 50 µg/m3) znečištění ovzduší. Získané informace o SIA a dalších iontech přispívají k lepšímu 

pochopení jejich původu a podmínek jejich vzniku a tím usnadní identifikovat zdroje těchto látek 

znečišťujících ovzduší. Na základě provedených chemických a mineralogických analýz byly 

identifikovány zdroje jednotlivých iontů. Jako významný zdroj látek znečišťujících ovzduší na území 

MSK byl jednoznačně identifikován metalurgický průmysl. Další část práce je věnována studiu různých 

typů standardních energetických paliv a tuhých zbytků (popel se zbytkem nedopalu a stěr ze stěn kotle 

– „char“) po jejich spalování v kotlích různé emisní třídy (2. a 3. emisní třídy). 

  



2 

Annotation of Dissertation Thesis: 

ŠVÉDOVÁ, Barbora Secondary aerosols in power engineering and technologies, Department 

of Power Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Technical University 

of Ostrava, 115 pages, 27 pictures, 15 tables, Tutor: prof. Ing. Helena 

Raclavska, CSc. 

 

 The dissertation deals with the occurrence and behaviour of secondary inorganic aerosols (SIA) 

and other water-soluble ions in the airborne dust particles in the Moravian-Silesian region during 

various meteorological conditions. The occurrence of SIA and other water-soluble ions was studied 

within individual grain site classes of dust particles (0.0175-0.156; 0.156-0.258; 0.258-0.384;             

0.384-0.606; 0.606-0.952; 0.952-2.48 and 2.48-9.93 µm) at the locality affected predominantly 

by traffic (Ostrava Poruba, winter 2016) and in a typically urbanized locality affected by transport, 

industry and local heating (Ostrava Mariánské Hory, 6/2016-2/2017). Furthermore, the occurrence 

and behaviour of secondary inorganic aerosols and other water-soluble ions in PM10 in eight selected 

localities of the Moravian-Silesian Region during the period of exceeded (> 50 µg/m3) and acceptable 

(< 50 µg/m3) air pollution was monitored. The obtained information about origin and conditions 

of formation of secondary inorganic aerosols and other water-soluble ions contributes to a better 

understanding about condition of origin and thus facilitates the identification of the sources of air 

pollutants. Based on the performed chemical and mineralogical analyses, the sources of individual ions 

were identified. The metallurgical industry was clearly identified as an important source of air 

pollutants in the Moravian-Silesian Region. The next part of the work deals with the study of different 

types of standard energy fuels and solid residues (ash with unburned carbon and sediment from boiler 

walls - "char") after their combustion in boilers of different emission class (2nd and 3rd emission class). 
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Seznam použitého značení, symbolů a zkratek 

ZNAČKA VÝZNAM 

(Ca)2+ ionty vápníku 

(Cl)- ionty chloridů 

(K)+ ionty draslíku 

(Mg)2+ ionty hořčíku 

(Na)+ ionty sodíku 

(NH3) amoniak 

(NH4)+ amonné ionty 

(NO3)- dusičnany 

(PO4)3- fosforečnany 

(SO4)2- sírany 

ELPI+ elektrický nízkotlaký impaktor 

HDPE polyethylen s vysokou hustotou 

LZO látky znečišťující ovzduší 

MSK Moravskoslezský kraj 

NOR oxidace dusíku 

NOX oxidy dusíku 

PAHs polycyklické aromatické uhlovodíky 

PET polyethylentereftalát 

PM particulate matter – prachové částice 

PM1 particulate matter – prachové částice s aerodynamickým průměrem ≤ 1 µm 

PM2.5 particulate matter – prachové částice s aerodynamickým průměrem ≤ 2.5 µm 

PM10 particulate matter – prachové částice s aerodynamickým průměrem ≤ 10 µm 

SIA sekundární anorganické aerosoly 

SNA sírany, dusičnany a amonné ionty 

SCR selektivní katalytická redukce 

SEM/EDAX skenovací elektronová mikroskopie s energiově disperzním analyzátorem 

SNCR selektivní nekatalytická redukce 

SO2 oxid siřičitý 

SOR oxidace síry 

UCM komplexní směs uhlovodíků  

WSIIs vodorozpustné sekundární anorganické ionty 

XRD analýza rentgenová difrakční analýza 
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ZUOVA Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 

ČHMI Český hydrometeorologický ústav 

OC organický uhlík 

EC elementární uhlík 

BC black carbon 

OM organická hmota 

PNR poměr neutralizace částic 

EF faktor obohacení 

EC2, ET2 2. emisní třída kotle 

EC3, ET3 3. emisní třída kotle 
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1 Úvod a cíle disertační práce 

Znečištění ovzduší prachovými částicemi (PM) představuje závažný problém, který vyvolává nejen 

v Ostravsko-Karvinské aglomeraci velkou pozornost u veřejnosti obzvláště v zimním období s častějším 

výskytem smogových situací. V urbanizované městské části Ostrava Poruba a Ostrava Mariánské Hory 

a Hulváky byla provedena analýza sekundárních anorganických aerosolů (SIA): síranů (SO4)2-, dusičnanů 

(NO3)-  a amonných iontů (NH4)+ a dalších vodorozpustných iontů - fosforečnanů (PO4)3-, chloridů (Cl)-, 

hořčíku (Mg)2+, vápníku (Ca)2+, sodíku (Na)+ a draslíku (K)+ v různých zrnitostních třídách 

prachových částic (a to konktrétně ve třídě 17.5-156 nm, 156-258 nm, 258-384 nm, 384-606 nm,         

606-952 nm, 952-2480 nm a 2480- >9300 nm) odebraných elektrickým nízkotlakým impaktorem ELPI+ 

v závislosti na meteorologických podmínkách. Sekundární anorganické aerosoly (SIA) a další 

vodorozpustné ionty v PM10 byly sledovány také v rámci vybraných osmi měst 

v Moravskoslezském kraji (MSK) během zimního období (a to konkrétně během období, kdy byla 

koncentrace PM10 > 50 µg/m3 a PM10 < 50 µg/m3).  

Vyšší koncentrace PM10, dusičnanů, síranů a amonných iontů jsou škodlivé pro lidské zdraví. Informace 

o výskytu a chování SIA a dalších vodorozpustných iontů v atmosféře během smogové situace jsou 

pro Evropské prostředí nedostatečné. Bylo pozorováno, že pokud koncentrace PM10 překračuje 

hodnotu 50 µg/m3, koncentrace SIA jsou dvakrát až třikrát nabohaceny. Pro ochranu lidského zdraví 

by bylo velice užitečné sjednotit evropské právní předpisy a jednotně zavést, vyhlášení smogové 

situace již pro koncentrace PM10 vyšší než 50 µg/m3 za 24 hodin.  

Dominantně zastoupenými anionty během zimy v 8 městech MSK byly dusičnany. Je očekáváno, 

že dusičnanové aerosoly a amonné ionty budou v naší budoucnosti hrát stále důležitější roli. 

Celosvětově je očekáván nárůst emisí prekurzorů dusičnanů a pokles aerosolů síranu amonného. 

I přesto, že sekundární anorganické aerosoly a další vodorozpustné ionty mohou tvořit významnou část 

prachových částic nacházejících se v ovzduší a to až 50 % z PM10, není jim na území České republiky 

potažmo Evropy, věnována příliš mnoho pozornosti. Český hydrometeorologický ústav v rámci svého 

výzkumu sleduje pouze prekurzory SIA a to pouze v omezené míře jen na některých lokalitách. Přímo 

studiem sekundárních anorganických aerosolů a dalších vodorozpustných iontů se v rámci svých 

odběrných míst nezabývá. 

V současné době směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě 

vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu Rady 2008/50/ES nestanovuje hodnotu pro stanovení 

smogové situace na základě koncentrací PM10. Stabilní povětrnostní podmínky spolu s rozsáhlým 

využíváním spalování uhlí ve spalovacích zdrojích často přispívají v některých městských prostředích, 

zejména ve východní Evropě, k závažným smogovým epizodám (Mira-Salama et al., 2008). 
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Hlavním cílem této práce je  

− Využití informací o sekundárních anorganických aerosolech a dalších vodorozpustných iontech 

v jednotlivých zrnitostních třídách PM a PM10 pro identifikaci hlavních zdrojů znečišťování 

(lokální topeniště, energetika, metalurgický průmysl, doprava apod.) ovzduší v zájmové oblasti 

Moravskoslezského kraje. 

Dalším cílem této práce je  

− Zjištění a pochopení, jak se sekundární anorganické aerosoly a další vodorozpustné ionty 

v jednotlivých zrnitostních třídách PM chovají během různých meteorologických podmínek 

a v různých ročních obdobích. 

− Charakterizování a hodnocení přínosu různých zdrojů prachových částic a plynných prekurzorů 

sekundárních anorganických aerosolů, který může být základem pro plánování účinných strategií 

řízení kvality ovzduší a inovaci stávajících spalovacích zařízení.  

− Výskyt vodorozpustných iontů ve standardních energetických palivech a vedlejších 

energetických produktech po jejich spalování v lokálních topeništích (kotle různé emisní třídy) 

pro snazší identifikaci látek znečišťujících ovzduší. 
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2 Přehled současného stavu problematiky 

Tato kapitola je věnována problematice sekundárních anorganických aerosolů a dalších 

vodorozpustných iontů nacházejících se v ovzduší. Pro lepší pochopení výskytu a chování SIA a dalších 

vodorozpustných iontů je pozornost věnována obecné charakteristice a velikostní distribuci 

prachových částic, výskytu a zastoupení SIA a iontů v PM, vzniku a původu SIA a dalších iontů a jejich 

chování během různých období roku a odlišných meteorologických podmínek. Právě vlivu 

meteorologických podmínek na výskyt SIA a dalších iontů je věnována velká pozornost, jelikož právě 

tyto faktory ovlivňují velice významně chování iontů v atmosféře. Zvýšená pozornost je také věnována 

výskytu a původu amoniaku/amonných iontů v atmosféře. Teoretická část disertační práce rovněž 

obsahuje informace o procesech v energetice a technologiích, které jsou typickými původci SIA 

a dalších vodorozpustných iontů. 

2.1 Sekundární vodorozpustné ionty a dalších vodorozpustné ionty  

Znečištění prachovými částice (PM) představuje jeden z kritických parametrů monitorování kvality 

ovzduší. Právě prachové částice jsou v současné době považovány za nejvhodnější ukazatel působení 

znečištění ovzduší na lidské zdraví (Vincente et al., 2018). Atmosférické částice (PM) lze s ohledem 

na jejich původ a způsob vzniku rozdělit do dvou hlavních skupin, a to na primární a sekundární 

aerosoly (Fang et al. 2011). Částice mohou obsahovat nerozpustné částice (popílek) + resuspendované 

částice (soli, prach z vozovek), vodorozpustné složky, organický a elementární uhlík a kovy (Pipal et al., 

2019).  

Atmosférické aerosoly jsou nejčastěji tvořeny vodorozpustnými anorganickými sloučeninami, 

organickým uhlíkem (OC), elementárním uhlíkem (EC), minerálními částicemi a kovy. Uhlík, který 

je stanoven termickými a/nebo termo-optickými metodami je označován jako EC (elementární uhlík). 

Uhlík definovaný pomocí optických metod je nazýván jako „black carbon“ BC (Hitzenberger et al., 2006; 

Cheng et al., 2011; Cape et al., 2012). Elementární uhlík je chápan jako vysokoteplotní zbytek 

po termicko-optických metodách. Organický uhlík (OC) zahrnuje sloučeniny obsahující uhlík, dusík, 

vodík a kyslík. Organický uhlík může být produktem nedokonalého spalování (tzv. primární OC), 

ale může vznikat také jako produkt oxidace těkavých organických sloučenin přítomných v ovzduší 

během fotochemických reakcí jako tzv. sekundární uhlík (Satsangi et al., 2012; Lewandowska et al., 

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

V atmosféře městského prostředí představují velmi důležitou úlohu zejména vodorozpustné ionty, 

jako jsou sírany, dusičnany, amonné ionty a chloridy, které mají zásadní vliv na stupeň kyselosti 

aerosolů a následné okyselování životního prostředí (Deng et al., 2016). Koncentrace a velikost 

vodorozpustných iontů, optické vlastnosti, hygroskopicita, kyselost a reaktivita mají potenciální dopad 
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na atmosférickou viditelnost, tvorbu mraků, kyselé srážky a lidské zdraví, a patří mezi klíčové 

charakteristiky PM. Chemické složení a množství vodorozpustných iontů se může na různých lokalitách 

významně lišit (Wang et al., 2013). Jak již bylo řečeno, sekundární anorganické a organické aerosoly 

tvoří hlavní část prachových částic nacházejících se v ovzduší. Jejich příspěvek k celkovým PM 

je odhadován na 1/3 u PM10 a 1/2 u PM2.5 (Andúra, 2010; Weijers et al., 2010). 

Hlavní role sekundárních aerosolů v globálním atmosférickém systému není dosud dostatečně 

pochopena. Což je způsobeno několika faktory, mezi které patří široká škála zdrojů jejich původu 

(např. eroze půdy, mořský aerosol, biogenní emise, sopečná činnost, PM ze spalování, kondenzace 

prekurzorových plynů) a složitost interakcí s jinými atmosférickými složkami. Zdroje/původ, distribuce 

a chování přírodních i antropogenních aerosolů jsou dnes stále předmětem široké debaty. Hlavní 

nejistoty souvisejí se sekundárními anorganickými aerosoly, které řídí dostupnost atmosférické 

kyseliny sírové, kyseliny dusičné a amoniaku (Galon-Negru et al., 2018). 

Hlavními vodorozpustnými anorganickými ionty jsou běžné anorganické složky (sírany, dusičnany 

a amonné ionty - SNA) a další ionty: (Cl)-, (Na)+, (K)+, (Mg)2+ a (Ca)2+ (Kubelová et al. 2015). V prachových 

částicích pod 2.5 µm tvoří SIA hlavní složku, a to 40 – 65 % (Yin et al. 2018), v částicích < 10 µm je jejich 

podíl menší a to 20 – 50 % (Plaza et al. 2011). U PM10 jsou sekundární anorganické aerosoly a dalších 

vodorozpustné ionty z části nahrazeny resuspendovanými částicemi a částicemi popílku. 

Vodorozpustné anorganické ionty velmi často vykazují zajímavou prostorovou ale i sezonní 

a denní/noční variabilitu (Plaza et al. 2011). 

Mezi dominantní sekundární anorganické aerosoly (SIA) nacházející se v ovzduší Evropy patří 

dusičnany, sírany a amonné ionty (Yao et al., 2003). Studie Megido et al. (2017) uvádí, 

že na pozaďových lokalitách Evropy mohou SIA tvořit v průměru 16.5 % z PM10, zatímco u lokalit pod 

vlivem dálkového transportu znečištění to může být až 47.8 %. Sírany a amonné ionty jsou převládající 

vodorozpustné ionty v jemnozrnných částicích (PM2.5), zatímco dusičnany lze nalézt jak u PM2.5, 

tak v hrubozrnném režimu částic (> 2.5 μm), a to v závislosti na atmosférických podmínkách. Tsai et al. 

(2012) uvádí, že se dusičnany vyskytují převážně u PM s aerodynamickým průměrem 0.2, 0.7 a 3 µm. 

Vysoká oxidační schopnost síry a dusíku byla zjištěna u částic pod 0.95 µm. 

Chemické složení PM10 je významně ovlivňováno dálkovým přeshraničním transportem, který může 

přispívat až 44 % k celkové koncentraci PM10 v regionálním pozadí. Při zvýšených koncentracích PM10 

nad 30 μg/m3 na pozaďových lokalitách tento příspěvek činil 44 až 62 %. U koncentrací PM10 

mezi 20 až 30 μg/m3 klesl příspěvek dálkového transportu na přibližně 20 % resp. u koncentrací PM10 

< 20 μg/m3 byl pak příspěvek z dálkového transportu zanedbatelný (van Pinxteren et al. 2019). Studie 

Long et al. 2014 uvádí, že ve dnech, kdy se vyskytuje mlžný prachový opar, jsou částice PM10 tvořeny 
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převážně (NH4)2SO4 a (NH4)NO3. Tyto částice mají velký vliv právě na tvorbu mlžného oparu. „Různé 

formy výskytu síranů ((NH4)2SO4, Na2SO4 a CaSO4) se liší z hlediska hygroskopického chování, které 

ovlivňuje sílu radiačního záření, neboť optické vlastnosti aerosolu jsou závislé na obsahu vody. Vznik 

sekundárních síranů a dusičnanů závisí na koncentraci plynných prekursorů a atmosférických 

oxidantech, teplotě vzduchu a relativní vlhkosti“ (ZUOva, 2018). Acidita aerosolu může významně 

ovlivňovat rozpustnost některých kovů a tím zvýšit toxicitu aerosolů. Acidita se často odhaduje 

metodami iontové rovnováhy, fázovým dělením a termodynamickými rovnovážnými modely 

(Galon Negru et al., 2018).  

Sírany a dusičnany lze řadit mezi kyselé ionty, které mají tendenci být neutralizovány (NH4)+. Dřívější 

studie uvádí, že u SIA v městských oblastech dominovaly (SO4)2-. Většina zemí světa však v posledních 

desetiletích významně snížila antropogenní emise SO2 a v nižší míře pak NOX. Tím, že došlo k velice 

účinnému snižování emisí SO2, dominantními ionty se v současné době tak staly spíše dusičnany (Lin et 

al., 2019). 

Pro správné provádění/vytváření strategií a zavádění opatření ke kontrole a snižování znečištění 

ovzduší prachovými částicemi a jejich negativním účinkům na přírodu a lidské zdraví je důležité 

identifikovat zdroje těchto částic (kvalitativní a kvantitativní složení aerosolů) (Cardoso et al., 2018). 

2.2 Původ SIA a dalších vodorozpustných iontů 

Vznik a výsledný příspěvek síranů a dusičnanů k PM závisí na mnoha faktorech, jako například 

na množství přítomných prekurzorů (SO2, NH3, NOx), na hladině oxidantů v plynné nebo vodné fázi, 

meteorologických podmínkách atd. (Pathak et al., 2009). Koncentrace dusičnanů v jemnozrnných 

částicích má tendenci se zvyšovat s rostoucí relativní vlhkostí (Wang et al., 2013). Plynný amoniak (NH3) 

může tvořit amonné částice prostřednictvím reakce s kyselými částicemi a jeho konverze závisí 

na přítomnosti kyselin (HNO3, H2SO4), teplotě a vlhkosti v atmosféře (Zhang et al., 2011). Tvorba 

a velikostní distribuce (SO4)2- a (NO3)- je závislá na koncentraci (NH4)+ (Liu et al., 2008).  

Mezi hlavní prekurzory sekundárních anorganických aerosolů (SIA) patří SO2, NOx a NH3. Typickými 

producenty SO2 jsou lokální topeniště a různé průmyslové činnosti (např. energetika, provoz tepelných 

elektráren, či oceláren, popřípadě doprava). Síran amonný obvykle tvoří prachové částice menší 

než 1 µm, naopak síran vápenatý a síran sodný vytváří částice > 1 µm. Oxidy dusíku jsou produkovány 

především silniční dopravou, mohou rovněž vznikat během spalovacích procesů v elektrárnách, 

průmyslových procesů a při lokálním vytápění. Dusičnan amonný tvoří především prachové částice 

menší než 1 µm, naproti tomu dusičnan sodný a vápenatý je součástí PM > 1 µm. Hlavními zdroji NH3 

může být ve venkovských oblastech zejména zemědělská činnost (např. používání hnojiv a s tím spjaté 

těkání NH3 z půdy), a/nebo v běžném městském prostředí průmyslové procesy, zpracování a likvidace 
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odpadů a doprava (Weijers et al., 2010; Kubelová et al., 2015; Park et al., 2010; He et al., 2018; Pecorari 

et al., 2014). Dle studie Priyadharshini et al., 2019 jsou hlavním zdrojem NH3 antropogenní emise 

z benzínových motorů, dieselových motorů a průmyslových zařízení a pochází také ze spalování 

biomasy a zemědělských odpadů. Pokud je identifikována vysoká hodnota koeficientu korelace mezi 

chloridy a sírany odkazuje to na původ ze spalování fosilních paliv. Pokud jsou však korelace mezi 

chloridy a sírany a mezi chloridy a dusičnany méně významné potvrzuje to i jiný původ chloridů 

v aerosolu (ZUOva, 2018). 

Koncentrace síranů v anorganickém aerosolu (vodorozpustná frakce) je obvykle vyšší než koncentrace 

dusičnanů. Avšak v období nejvyšších koncentrací anorganického aerosolu je koncentrace dusičnanů 

vyšší než síranů. Při nižším znečištění ovzduší je většina (NH4)+ neutralizována sírany za vzniku síranu 

amonného (NH4)2SO4 (mascagnit). Během období s vyšší koncentrací PM10 a vyšší relativní vlhkostí 

vzduchu dochází k zvýšení koncentrace (NH4)+ a ty jsou neutralizovány dusičnany za vzniku dusičnanu 

amonného. Studie Kai et al. (2007) uvádí, že závislost mezi koncentrací SO2 a sírany vykazuje pouze 

velmi malou korelační závislost (je ovlivněna celou řadu faktorů). V zimním období (při nízké relativní 

vlhkosti) existuje statisticky významná korelační závislost mezi koncentrací SO2 a (SO4)2- (r=0.37). 

Během léta (vyšší relativní vlhkost) nebyla závislost mezi SO2 a sírany prokázána. Nejvyšší koncentrace 

SO2 byly zjištěny během noci, naopak nejnižší pak během dne. Naopak (SO4)2-, (NO3)- a (NH4)+ obvykle 

vykazují v nočních hodinách nižší koncentrace než během dne. Toto chování je v souladu 

s fotochemických vznikem těchto aerosolů (Plaza et al. 2011). 

Prachové částice dále mohou obsahovat širokou škálu dalších vodorozpustných iontů nejrůznějšího 

původu, jako např. (Cl)-, (Na)+, (Ca)2+, (Mg)2+, (K)+ atd. Výskyt (Cl)- je spojován s lokálním vytápěním 

(hlavně spalováním uhlí), spalováním polyvinylchloridu a/nebo může pocházet z mořského aerosolu 

(Kubelová et al., 2015). Také emise ze spalování odpadů a biomasy mohou přispívat k uvolňování (Cl)- 

do ovzduší (Xiu et al., 2004). Na území města Ostravy je výskyt částic NaCl spojen s provozem 

aglomerací, kde tvoří KCl až 50 % odprašku zachycených na tkaninových filtrech. Mezi dominantní 

zdroje (Ca)2+ a (Mg)2+ patří půdní eroze, a pro (Ca)2+ i stavební činnost, popřípadě spalovací procesy 

v průmyslu (Zhao et al., 2011). Významným zdrojem (Na)+ je spalování lignitu, průmyslové procesy 

a v neposlední řadě během zimních měsíců údržba silnic (Park et al., 2010, Werner et al., 2011; Tsyro 

et al., 2011). V případě (K)+ jsou dominantními zdroji výroba železa a oceli, spalování biomasy a uhlí 

(Park et al., 2010; Werner et al., 2011; Tsyro et al., 2011). Vysoký obsah (K)+ v jemnozrnných částicích 

může sloužit k identifikaci spalování biomasy, nicméně (K)+ se řadí mezi tzv. multi-zdrojový iont a jeho 

významným zdrojem mohou být také procesy probíhající v aglomeracích (výroba koksu a oceli) 

(Dall’Osto et al., 2008). Významnými prvky uvolňovanými při výrobě koksu jsou (Ca)2+, (K)+ a (Na)+ 

(Tsai et al., 2007) a chloridy (Dall'Osto et al., 2008). Vysoký výskyt draslíku v aerosolu může být také 
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ovlivněn skutečností, že během metalurgických procesů se (K)+ odpařuje snadněji než jiné kovové prvky 

(s výjimkou rtuti) a ionty (K)+ poté ochotně kondenzují do částic (Zhan et al., 2013; Tsai et al., 2007). 

Kromě toho KCl bývá používán jako druh tavidla v aglomeracích, což opět může zvyšovat obsah (K)+ 

a (Cl)- ve fázi částic (Tsai et al., 2007). Prvky (K)+ a (Na)+ byly identifikovány jako hlavní stopové 

sloučeniny během procesů probíhajících v aglomeraci. Studie Dall’Osto et al. (2008) uvádí, 

že aglomerace (zejména výroba koksu a oceli) patří k hlavním zdrojům (K)+ a (Cl)-, které se nacházejí 

převážně v jemnozrnných a ultrajemnozrnných prachových částicích (PM < 100 nm). Dalším 

významným zdrojem (Cl)- mohou být tedy procesy probíhající v metalurgickém průmyslu – aglomerace. 

Naproti tomu (Na)+ může být do prostředí uvolňován během válcování za tepla i studena. Také ionty 

jako (NH4)+ a (K)+ mohou být produkovány v aglomeracích. Významné množství (Ca)2+, (Mg)2+ a (K)+ 

se do ovzduší dostává skrze fugitivní emise z aglomerace (Almeida et al., 2015). Chloridy pocházejí 

ze spalování uhlí (Kubelová et al., 2015) a spalování biomasy (Björkman a Strömberg, 1997). 

Studie Yudovich a Ketris (2006) uvedla, že světový průměrný obsah chlóru pro černé a hnědé uhlí je 

340 ± 40 a 120 ± 20 ppm. A studie Jagustyn et al. (2011) uvedla, že obsah chlóru v dřevní biomase činí 

od 0.005 % do 0.057 %. V případě energetických plodin může obsah chloru dosáhnout dokonce 1.0 %. 

Studie Park et al. (2004) uvádí, že spalování biomasy zvyšuje koncentrace PM10, (K)+ a (Cl)-, ale naopak 

snižuje koncentrace sekundárních anorganických aerosolů, jako jsou dusičnany, amonné ionty a sírany. 

Vodorozpustné ionty (Na)+ a (Cl)- se mohou vyskytovat v obou zrnitostních režimech PM, 

jak v jemnozrnném, tak i hrubozrnném. Pokud se (Na)+ a (Cl)- vyskytují u PM < 2.5 μm, jejich původ 

je spjat se spalovacími procesy, naopak v hrubozrnném režimu PM pocházejí převážně ze zimní údržby 

silnic, nebo tvoří krystalické agregáty s možným původem z metalurgického průmyslu (Rogula-

Kozłowska et al., 2013).  
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Tabulka 1 uvádí souhrn emisních zdrojů a typické vodorozpustné ionty, které mohou jednotlivé zdroje 

produkovat. Podrobný popis emisních zdrojů jednotlivých prekurzorů SAA a dalších vodorozpustných 

iontů hlavně pro průmyslové a energetické zdroje je uveden v kapitole 2.2.1. Kapitola 2.2.1 obsahuje 

také informace o mineralogickém složení odprašku zachycených na tkaninových filtrech a elektrických 

odlučovačích v metalurgickém provozu Třineckých Železáren a.s. 

Tabulka 1 Emisní zdroje jednotlivých prekurzorů SAA a vodorozpustných iontů v ovzduší 

Polutant Zdroj Reference 

SO2 

lokální topeniště a průmyslové činnosti (např. energetika, 
provoz tepelných elektráren, či oceláren), popřípadě doprava 

Weijers et al., 2010; Kubelová et 
al., 2015; Park et al., 2010; He et 

al., 2018; Pecorari et al., 2014 

provoz uhelných elektráren a tepláren 
Jovanovic a Komatina, 2012; 

Nihalani et al., 2018 

aglomerace Remus et al., 2012 

NOx 
silniční doprava, spalovací procesy v elektrárnách, 

průmyslové procesy, lokální vytápění 
Weijers et al., 2010; Kubelová et 
al., 2015; Park et al., 2010; He et 

al., 2018; Pecorari et al., 2014 

NH3 

venkovské oblasti - zemědělská činnost (např. používání 
hnojiv a s tím spjaté těkání NH3 z půdy), 

v běžném městském prostředí - průmyslové procesy, 
zpracování a likvidace odpadů a doprava 

antropogenní emise z benzínových motorů, dieselových 
motorů a průmyslových zařízení, spalování biomasy a 

zemědělských odpadů 
Priyadharshini et al., 2019 

(NH4)+ aglomerace Almeida et al., 2015 

(Cl)- 

lokální vytápění (hlavně spalování uhlí), spalování 
polyvinylchloridu a/nebo z mořského aerosolu 

Kubelová et al., 2015 

spalování odpadů a biomasy Xiu et al., 2004 

zimní údržba silnic Rogula-Kozłowska et al., 2013 

(Ca)2+ 

půdní eroze, stavební činnost Zhao et al., 2011 

výroba koksu Tsai et al., 2007 

fugitivní emise z aglomerace Almeida et al., 2015 

(Mg)2+ 
půdní eroze Zhao et al., 2011 

fugitivní emise z aglomerace Almeida et al., 2015 

(Na)+ 

spalování lignitu, průmyslové procesy, zimní údržba silnic 
Park et al., 2010, Werner et al., 

2011; Tsyro et al., 2011 

výroba koksu Tsai et al., 2007 

válcování za tepla i studena (hutní výroba) Almeida et al., 2015 

(K)+ 

výroba železa a oceli, spalování biomasy a uhlí 
Park et al., 2010; Werner et al., 

2011; Tsyro et al., 2011 

procesy v aglomeracích (výroba koksu a oceli) Dall’Osto et al., 2008 

výroba koksu Tsai et al., 2007 

fugitivní emise z aglomerace Almeida et al., 2015 
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2.2.1 Prekurzory sekundárních anorganických aerosolů a další vodorozpustné ionty 

v energetice a technologiích 

Hlavními zdroji látek znečišťujících ovzduší jako jsou např. oxid siřičitý, oxidy dusíku, amoniak a další 

jsou spalování paliv v energetice, chemický průmysl a/nebo také hutní výroba. Množství a charakter 

emisí v případě SO2 velice úzce souvisí se složením spalovaného paliva, naopak v případě NOx závisí 

vyprodukované množství hlavně na podmínkách spalování (Cena et al., 2010). Oxidy dusíku a oxidy síry 

(SOx) jsou hlavní znečišťující látky uvolňované během provozu uhelných elektráren a tepláren. Obsah 

síry v uhlí se pohybuje v rozmezí od 0.5 hmot. % do více než 10 hmot. %. Uhlí, které je využíváno 

v provozu elektráren, mívá obsah síry v rozmezí 0.5 až 3 hmot. %. Problém je, že téměř veškerá síra 

přítomna v uhlí je převedena na oxid siřičitý. Odhady emisí NOx pro dané palivo jsou značně 

problematické. Navíc množství vyprodukovaných NOx nezávisí pouze na obsahu dusíku v palivu, 

ale velice úzce souvisí s typem spalovacího zařízení a podmínkami spalování. Míru tvorby NOx ovlivňuje 

např. palivový dusík, přítomnost těkavých látek a jejich poměr v palivu, prchavý dusík, velikost částic, 

vlhkost paliva, obsah popela, efektivita spalování atd. (Jovanovic a Komatina, 2012; Nihalani et al., 

2018). Evropská agentura pro životní prostředí (2015) uvádí, že pouze 6 % PM2.5, 56 % SO2 a 21 % NOx 

pochází z energetického průmyslu (Zhang, 2016). 

Hlavní emise aglomerací představují až 50 % celkových emisí prachových částic uvolňovaných během 

metalurgických procesů. Mezi další znečišťující látky patří těžké kovy, SO2, HCl, HF, PAHs (polycyklické 

aromatické uhlovodíky) a perzistentní organické znečišťující látky. Provoz koksoven je velice úzce spjat 

s produkcí vysokých koncentrací právě oxidu siřičitého. Stejně tak provoz vysokých pecí je spjat 

s emisemi SO2, H2S a prachových částic (Remus et al., 2012). 

Studie Peng et al. (2008) uvádí, že prachové částice zachycené elektrickými odlučovači (hutní výroba) 

jsou obohaceny o prvky, jako jsou K, Na, Zn a Pb. Chlorid draselný byl identifikován v prachových 

částicích pocházejících aglomerací v obsahu okolo 30 %. Výsledky této studie dále ukazují, že Fe, K, Ca, 

Al a C patří mezi hlavní prvky procesu spékání. Příspěvek draslíku představuje cca 11.5 hmot. % částic 

vznikajících v procesu spékání - aglomerace. Prachové částice zachycené elektrickým odlučovačem byly 

tvořeny KCl, NaCl, Fe2O3 a Pb3O4. Složení prachových částic zachycených v elektrickém odlučovači 

zjištěné ve studii Peng et al. (2008) jsou uvedeny v Tabulce 2. 

Také studie Zhan et al. (2012) uvádí, že prachové částice z aglomerace jsou tvořeny prvky K, Na, Zn, Pb. 

Výsledky rentgenové difrakční (XRD) analýzy prokázaly přítomnost Fe2O3, Fe3O4, KCl a NaCl v částicích 

zachycených odlučovači. SEM/EDAX analýza (skenovací elektronové mikroskopie (SEM) s energiově 

disperzním analyzátorem) prokázala, že draslík se vyskytoval převážně ve formě KCl. Prachové částice 

z aglomerace jsou ve větší míře také tvořeny SiO2, CaO a MgO. Výsledky studie Zhan et al. (2012) 

ukázaly, že hlavními složkami odloučeného prachu byly: Fe (37.92 %), K (6.89 %) a Ca (6.76 %). 



18 

Studie Boushina et al. (2008) uvádí, že CaCl2 je specifický pro ocelářský průmysl, zatímco MgSO4, K2SO4 

a CaSO4 jsou spjaty s vysokopecními procesy. Vysoký obsah Ca2+ (53 – 55 %) v částicích z oceláren může 

být spojen s dávkováním CaCl2 při odstraňování síry. Částice z aglomerace vykazují různé krystalické 

fáze obsahující Cl a to KCl, NaCl a NH4CI. Tyto soli, které patří k frakci PM <5 μm se uvolňují při tepelném 

zpracování v plynné fázi, zatímco prvky jako K, Cl a Na mohou vytvářet agregáty s primárními částicemi. 

Studie Boushina et al. (2008) uvádí specifické poměry, které mohou být použity pro identifikaci 

převládajícího zdroje znečištění a to (Cl)-/(NH4)+, (NO3)-/(NH4)+, (Ca)2+/(SO4)2-. Hodnoty poměru (Cl)-

/(NH4)+ pro různé zdroje jsou následující: rafinérský průmysl a cementárny (0.124 – 0.26), 

urbanizovanou krajinu (0.491 – 0.497) a metalurgii (0.542 – 0.681). Vysoké hodnoty poměru (Cl)-

/(NH4)+ (1.6) byly zjištěny u vzorků odebraných v blízkosti feromanganového metalurgického průmyslu. 

Tyto vysoké hodnoty odlišují tento metalurgický zdroj od výroby oceli (Boushina et al., 2008). 

Studie Chang et al. (2015) uvádí výsledky složení vzorků prachových částic z aglomerace, vysokých pecí 

a elektrických obloukových pecí. Dominantní mineralogické fáze identifikované v aglomeračním 

prachu byly KCl, Fe2O3, CaCO3, CaMg(CO3)2, NaCl a SiO2. Zjištěné mineralogické fáze v částicích 

z vysokých pecí byly Fe2O3, Fe3O4, s malým množstvím KCl a kaolinitu. Zatímco v prachu z elektrické 

obloukové pece byly detekovány Fe3O4, ZnFe2O4, CaCO3, CaO, Ca(OH)2. 

Hlavním minerálem v odprašcích získaných z látkových filtrů z aglomerace Třineckých železáren, a.s. 

byl portlandit (Ca(OH)2), který tvoří až 50 % složení prachových částic, dále kalcit (CaCO3) – 11 % 

a dolomit CaMg(CO3)2 cca 6 %. Analýza mineralogického složení odprašku z aglomerace 

(elektrostatický filtr) prokázala přítomnost sodíku 12 % až 21 % (Raclavská a Matýsek, 2016). Výsledky 

mineralogické analýzy metalurgického prachu z aglomerace (Třinecké železárny) potvrdila, že prachové 

částice zachycené na filtrech obsahují vysoké množství draslíku (Matýsek et al., 2015). 

Tabulka 2 Procentuální zastoupení vybraných prvků a koncentrace iontů v částicích zachycených v elektrickém 

odlučovači (Peng et al., 2008) 

Složení prachových částic zachycených v odlučovači (hmot. %) 

K Na Ca Mg P Zn 

11.50 1.48 6.71 1.002 0.065 0.20 

Si S Al Cu Mn Pb 

1.762 1.21 4.56 0.041 0.132 0.885 

Koncentrace vybraných iontů v prachových částic zachycených v odlučovači (mg/g) 

(Cl)- (SO4)2- (Br)- (F)- (NO3)- (PO4)3- 

154.88 33.41 3.60 0.24 0.07 0.05 
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2.3 Velikostní distribuce a vliv meteorologických podmínek na koncentraci a velikostní 

distribuci sekundárních anorganických aerosolů a dalších vodorozpustných iontů 

Velikost prachových částic určuje jejich chování v atmosféře, jejich možný transport a depozice 

v dýchacích cestách a působení na okolní prostředí. Právě velikostní distribuce částic je důležitá 

pro pochopení účinků částic na lidské zdraví a klimatické a meteorologické podmínky atmosféry. 

Velikost částic v ovzduší se pohybuje v rozmezí od několika nanometrů (nm) do desítek mikrometrů 

(μm). Obecně mohou být atmosférické částice rozděleny do tří různých velikostních tříd (nebo režimů), 

jako ultrajemnozrnné (10 – 100 nm), jemnozrnné (0.1 – 2.5 μm) a hrubozrnné částice (> 2.5 μm). 

Všechny tři odlišné zrnitostní třídy mají odlišné chemické složení, optické vlastnosti a depoziční vzorec 

chování. Navíc se liší i jejich původ, transformace a způsob odstranění z atmosféry (Pavoni, 2016). 

Atmosférické částice se mohou nacházet ve čtyřech různých režimech (módech):  

− nukleační režim (aerodynamický průměr PM < 10 nm),  

− Aitkenův režim (aerodynamický průměr PM v rozmezí 10 nm až 100 nm),  

− akumulační režim (aerodynamický průměr PM od 0.1 do 2.5 μm), 

− hrubozrnný režim (aerodynamický průměr PM > 2.5 μm) (Pavoni, 2016). 

Obecně se v nukleačním i Aitkenově módu nachází nejvyšší počet prachových částic, jedná se o nově 

(čerstvě) vzniklý aerosol. Naproti tomu částice v režimu akumulace a hrubozrnné režimu vykazují vyšší 

hmotnost a objem než částice v režimu nukleačním a Aitkenově. Částice akumulačního režimu jsou 

tvořeny převážně primárními emisemi (kondenzace sekundárních síranů, dusičnanů a organických 

látek z plynné fáze a aglomerace menších částic). Prachové částice v hrubozrnném režimu jsou 

převážně vytvářeny mechanickými procesy (Pavoni, 2016). 

V distribuci prachových částic a vodorozpustných iontů hrají klíčovou roli meteorologické podmínky, 

které mají vliv na tvorbu sekundárních aerosolů, rychlost šíření emisí aj. Mezi nejdůležitější parametry 

patří rychlost větru, teplota a relativní vlhkost vzduchu. Významná negativní korelace mezi rychlostí 

větru a obsahem vodorozpustných iontů v PM odkazuje na převahu lokálních zdrojů znečištění. 

Při silném proudění větru se koncentrace vodorozpustných iontů v PM snižuje. Zatímco slabý vítr 

úroveň znečištění zvyšuje. Slabá nebo zanedbatelná korelace poukazuje na složitější obraz s advekcí 

přinášející znečištění do daného regionu ze vzdálených zdrojů (Deshmukh et al., 2011). 

Negativní vztah mezi jemnozrnnými částicemi a relativní vlhkostí vzduchu naznačuje, že relativní 

vlhkost může odstraňovat atmosférické částice a snižovat množství resuspendovaného půdního 

prachu (Deshmukh et al., 2011). Studie Quan et al. 2015 uvádí, že velice důležitým faktorem pro tvorbu 
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a výskyt sekundárních aerosolů je právě relativní vlhkost vzduchu. Bylo zjištěno, že pokud je relativní 

vlhkost vzduchu nižší než 40 %, nedochází k významnému ovlivnění tvorby aerosolů. Při zvýšení 

vlhkosti již dochází k významnému ovlivnění tvorby a výskytu sekundárních aerosolů. Při zvýšení 

relativní vlhkosti některé aerosolové částice vykazují hygroskopický růst. Právě hygroskopický růst 

vodorozpustných iontů může být hlavním důvodem jejich velkých velikostí (Deng et al., 2016). 

Hydrofilní aerosoly (síran amonný a dusičnan amonný) mají silnou hygroskopickou vlastnost a jejich 

poloměr částice může zvětšit svoji velikost dvakrát až osmkrát právě při zvýšené relativní vlhkosti 

vzduchu, což poskytuje vynikající podmínky pro průběh heterogenních reakcí (Quan et al., 2015). 

Například aerodynamický průměr síranu amonného v podmínkách 80% relativní vlhkosti vzduchu 

je dvojnásobkem průměru za „suchých“ podmínek (Deng et al., 2016).  

Vysoké teploty v letním období podporují tvorbu síranu, ale naopak snižují tvorbu dusičnanů. 

Povětrnostní podmínky a relativní vlhkost vzduchu mohou být důležitými faktory ovlivňujícími 

koncentraci PM. Nízká rychlost větru je příčinou zvýšení koncentrací znečišťujících látek v ovzduší 

a směr větru má vliv na regionální/dálkový transport těchto látek. Právě vysoká relativní vlhkost 

vzduchu patří mezi důležité faktory tvorby sekundárních částic (Wu et al., 2016). Výsledky studie 

Wang et al. (2017) naznačují, že relativní vlhkost vzduchu je pravděpodobně důležitým faktorem 

při určování velikostní distribuce sekundárních anorganických iontů. Koncentrace (SO4)2-, (NO3)- 

a (NH4)+ rostly lineárně ve všech velikostech jako funkce relativní vlhkosti vzduchu (40 - 90 %). Quan et 

al. (2015) uvádí, že s postupným vývojem smogových situací se postupně zvětšoval průměr částic 

a to z 50 nm na 150 až 200 nm během 2 až 4 dnů. Zvýšení koncentrace prachových částic během 

smogových situací je tedy spjato právě se zvětšenou velikostí částic (částicovým růstem). 

Koncentrace vodorozpustných iontů - (NH4)+, (K)+, (Mg)2+, (SO4)2-, (NO3)- a (Cl)-vykazují jasné sezónní 

trendy. Nejvyšších koncentrací tyto vodorozpustné ionty dosahují během zimy, středních během 

jarních a podzimních měsíců a nejnižších koncentrací SIA je dosaženo v létě (Liu et al., 2017). Studie 

Schwarz et al. (2012) se zabývala SIA na území České republiky v Praze. Průměrné procentuální 

zastoupení SIA v PM13.7 pro zimu činilo 36 % (11 % (SO4)2-, 17 % (NO3)- a 8 % (NH4)+) a pro léto pak 23 % 

(11 % (SO4)2-, 7 % (NO3)- a 5 % (NH4)+). Studie Kubelová et al. (2015) uvádí procentuální zastoupení 

vodorozpustných aerosolů v PM1 během letní resp. zimní sezóny: (SO4)2- - 24.4 % resp. 20.9 %, (NH4)+ - 

14 % resp. 13.1 %, (NO3)- - 9.7 % resp. 25.4 %, a (Cl)- - 0.6 % resp. 1.1 %. Koncentrace PM1 během léta 

činila 8.3 µg/m3 resp. 21.2 µg/m3 během zimy. Rozdílné složení prachových částic během letních 

a zimních měsíců je způsobeno variabilitou sezónních zdrojů (např. vyšší výskyt biogenních zdrojů 

během léta, a naopak vyšší míra spalování fosilních paliv v lokálních topeništích během zimy), různými 

vlastnostmi jednotlivých složek PM (např. těkavostí dusičnanů, či fotochemickým původem síranů) 
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a v neposlední řadě také meteorologickými podmínkami během různých ročních období (Kubelová et 

al, 2015).  

Studie Weijers et al. (2011) uvádí procentuální zastoupení jednotlivých složek v PM10 nizozemského 

města Schiedam. Konkrétně PM2.5 byly tvořeny 2 % (Na)+, 2 % (Cl)-, 19 % (SO4)2-, 19 % (NO3)- a 8 % 

(NH4)+. PM2.5-10 obsahovaly 9 % (Na)+, 11 % (Cl)-, 7 % (SO4)2-, 18 % (NO3)- a 1 % (NH4)+. Částice PM10 byly 

tvořeny 5 % (Na)+, 6 % (Cl)-, 14 % (SO4)2-, 18 % (NO3)- a 6 % (NH4)+. Studie Galindo et al. (2013) 

se zabývala distribuci vybraných SIA a uvádí, že průměrné koncentrace (NO3)- byly rovnoměrně 

rozděleny mezi PM < 2.5 μm a PM > 2.5 μm (konkrétně se 50 % (NO3)- nacházelo u PM2.5-10, 

23 % u PM1-2.5 a 27 % u PM1). V létě bylo přibližně 79 % dusičnanů soustředěno u PM > 2.5 μm, 

12 % u PM1-2.5 a 9 % u PM < 1 μm. Naproti tomu v zimě se více než 60 % dusičnanů nacházelo 

u PM < 2.5 μm a z toho 40 % v částicích menších než 1 μm. Distribuce (SO4)2- v rámci různých 

zrnitostních tříd PM během odlišných období roku byla téměř totožná a to 68 % pro PM1,  

20 % u PM1-2.5 a 12 % pro PM2.5-10. 

Studie Weijers et al. (2011) uvádí rozdíly chemického složení PM2.5 a PM10 pro vodorozpustné ionty. 

A to vyšší obsah (Na)+ a (Cl)- v PM10 a naopak vyšší obsah síranů a amonných iontů v PM2.5. 

Mezi vodorozpustné ionty, které se nacházejí převážně v jemnozrnných částicích patří (SO4)2-, (K)+ 

a (NH4)+. V závislosti na meteorologických podmínkách mohou být dusičnany přítomny jak u PM2.5, 

tak v hrubozrnných částicích (> 2.5 μm) (Tsai et al., 2012; Pathak et al., 2009). Koncentrace dusičnanů 

v jemnozrnných částicích se s relativní vlhkostí vzduchu zvyšuje (Wang et al., 2013). Tvorba a distribuce 

síranů a dusičnanů v rámci různých zrnitostních tříd PM je závislá na koncentraci (NH4)+ (Liu et al., 

2008). Ionty jako (Na)+ a (Cl)- mohou být přítomny v jemnozrnných a hrubozrnných částicích. Pokud se 

ionty (Na)+ a (Cl)- nacházejí u prachových částic < 2.5 μm jsou jejich zdrojem spalovací procesy, zatímco 

v hrubozrnných částicích je jejich původ spjat se zimní údržbou silnic (Rogula-Kozłowska et al., 2013). 

Pokud tvoří krystalické agregáty jejich možným zdrojem může být metalurgický průmysl. 

Studie Xie et al. (2009) uvádí velikostní distribuci vybraných SIA a dalších vodorozpustných iontů 

v Anglii. Sírany vykazovaly bimodální rozložení s hlavním vrcholem u PM submikronových velikostí 

(maximum 0.32 – 0.49 µm) a sekundárním méně významným vrcholem u PM 1.97 – 3.11 µm. 

Dusičnany vykazovaly také bimodální distribuci stejně jako sírany. A amonné ionty se nejvíce 

kumulovaly v jemnozrnném režimu PM s vrcholem 0.32 – 0.49 µm. (Na)+ a (Mg)2+ vykazovaly stejnou 

velikostní distribuci a to s maximem mezi 1.97 a 3.12 µm. (Cl)- vykazovaly bimodální rozložení 

s maximem v hrubozrnném režimu částic a druhým vrcholem u PM okolo 0.49 µm. Draslík vykazoval 

unimodální rozložení s vrcholem u PM okolo 0.49 µm. 
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Studie Galon-Negru et al. (2018) uvádí, že zrnitostní třída PM 0.155 – 0.612 μm je tvořena převážně 

(SO4)2-, (NO3)− a (NH4)+ s velmi malým příspěvek ostatních iontů. Prachové částice v rozsahu velikostí 

0.946 - 2.39 μm a 3.99 - 9.94 μm vykazují nehomogenní chemické složení, kterému dominují převážně 

(HCO3)-, (NO3)- a organické látky. Ze všech analyzovaných iontů ve sledovaném období byly v PM10 

nejhojněji zastoupeny (SO4)2- (26.0 ± 4.3 %), následované (NO3)− (26.0 ± 10.7 %), (NH4)+ (15.0 ± 3.4 %), 

organickými látkami (12.2 ± 3.7 %) a (HCO3)- (10 ± 7.7 %). Stejně tak u PM2.5 byly nejhojněji zastoupeny 

(SO4)2- (28.9 ± 5.6 %), následovány dusičnany (19.6 ± 12.1 %), (NH4)+ (16.6 ± 3.2 %), 

organickými látkami (11.4 ± 4.0 %) ) a (HCO3)- (8.0 ± 6.8 %). Během chladné části roku činil 

příspěvek síranů 23.6 ± 2.3 % a dusičnanů 28.6 ± 4.9 % v PM10 resp. v PM2.5 25.5 ± 2.9 % pro sírany 

a 30.1 ± 5.8 % pro dusičnany. Během teplých měsíců byl příspěvek síranů u obou zrnitostních tříd 

srovnatelný s chladným obdobím roku a to 28.5 ± 4.7 % pro PM10 a 32.4 ± 5.6 % pro PM2.5. U dusičnanů 

příspěvek během letního období činil 10.1 ± 4.8 % pro PM10 a 9.2 ± 5.4 % pro PM2.5. Studie Wonaschutz 

et al. (2015) uvádí, že příspěvek dusičnanů v prachových částicích ve Vídni (Rakousko) tvoří 31.3 % 

v zimě a 6.9 % v létě. Sírany vykazují vyšší průměr v období chladného období roku ve srovnání s teplým 

obdobím roku, což je pravděpodobně způsobeno hygroskopickým růstem při vysoké relativní vlhkosti 

vzduchu. Sírany se tedy mohou spíše kumulovat v hrubozrnných prachových částic během chladných 

obdobích. Na druhou stranu dusičnany vykazovaly v chladném období monomodální distribuce 

v rozsahu submikronů (maximum při 381 nm), a v teplém období byl pozorován odlišný režim 

s maximem v rozsahu 1.60 až 2.39 μm. Dusičnany nejsou v jemnozrnném režimu prachových částic 

spojovány pouze s (NH4)+, ale také s ionty lehkých kovů jako (Ca)2+, (Mg)2+, (Na)+ a (K)+, které se vyskytují 

hlavně v hrubozrnném režimu. Tyto ionty mohou reagovat s dusičnany a ovlivnit tak rozdělení 

dusičnanů do jednotlivých tříd. Velikostní distribuce draslíku vykazuje dominantní výskyt 

v jemnozrnném režimu částic (s maximem 381 nm) během obou období v roce. Nicméně během léta 

se významněji draslík kumuluje také u  částic  ze zrnitostní třídy 0.946 – 1.6 μm, předpokládá se, 

že draslík se uvolňuje z půd v důsledku eroze. Ionty (Ca)2+ a (Mg)2+ se vyskytují převážně v hrubozrnné 

třídě s maximem od 1.6 do 2.39 μm. Během letních měsíců činil příspěvek vápníku 7.0 ± 2.9 % v PM10 

a 5.5 ± 2.9 % u PM2.5. Ke zvýšení koncentrace vápníku v hrubozrnné třídě dochází pravděpodobně 

z resuspenze a stavební činnosti. V chladném období bylo v PM10 obsaženo 3.0 ± 0.6 % Ca a v PM2.5 

2.2 ± 0.5 %. 

Studie Ding et al., 2017 uvádí informace o výskytu vodorozpustných iontů v jednotlivých zrnitostních 

třídách. Hmotnostní koncentrace vodorozpustných iontů se pohybuje v následujícím pořadí: 

− Nukleační a Aitkenův režim prachových částic (0 - 0.1 µm) (Cl)- > (SO4)2- > (Ca)2+ > (NO3)- > (Na)+ 

− Kondenzační režim prachových částic (0.1 - 0.56 µm) (SO4)2- > (NO3)- > (Na)+ > (Cl)- > (NH4)+ 
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− Aerosolový režim prachových částic (0.56 - 1.8 µm) (SO4)2- > (NO3)- > (Na)+ > (NH4)+ > (C2O4)2- 

− Hrubozrnný režim prachových částic (1.8 - 18 µm) (NO3)- > (SO4)2- > (Ca)2+ > (Cl)- > (Na)+. 

Polská studie Błaszczak (2018) uvádí, že průměrné zastoupení (SO4)2-, (NO3)- a (NH4)+ v PM2.5 bylo téměř 

srovnatelné během topné (leden-březen 2013) a netopné sezóny (květen-červenec 2013) a činilo 34 %, 

~ 30 % a ~ 18 % z PM2.5 pro Trzebina, Szczecin a Zloty Potok. Bylo zjištěno, že tyto sekundární aerosoly 

pocházely převážně ze spalování fosilních paliv, spalování biomasy a dopravy. Přírodní zdroje jako 

mořský aerosol a půdní prach měly nepatrný vliv na složení PM2.5. Také studie Samek et al. (2017) 

se zabývala studiem vybraných SIA a dalších vodorozpustných iontů v PM2.5 v Krakově (Polsko) a uvádí 

následující roční průměrné koncentrace pro (Cl)- 1 007 ng/m3, (Na)+ 820 ng/m3, (K)+ 170 ng/m3, (Ca)2+ 

390 ng/m3, (NH4)+ 2 180 ng/m3, (NO3)- 2 040 ng/m3, (SO4)2- 3 400 ng/m3 a (PO4)3- 350 ng/m3. 

Jak již bylo uvedeno v městských oblastech jsou dominantní složkou vodorozpustných iontů sírany 

a dusičnany, které tvoří až 69 % v SIA a celkový podíl v PM10 může činit 20 až 50 % (Plaza et al. 2011). 

Vodorozpustné ionty velmi často vykazují rozdílnou distribuci, a to jak z prostorového hlediska, 

tak i časového hlediska. Vodorozpustné sírany i dusičnany nevykazují pouze geografickou variabilitu, 

ale také rozdíly ve výskytu v rámci jednotlivých zrnitostních tříd PM a v neposlední řadě také sezonní 

a denní variabilitu (Plaza et al. 2011). Vznik síranů je pomalejší než vznik dusičnanů (ZUOVA, 2018). 

Dle studie Galon-Negru et al. (2018) vykazují koncentrace (Cl)- jasný sezónní charakter, s vyššími 

hodnotami v chladném období než v teplém období roku. Koncentrace chloridů v PM2.5 a PM10 

statisticky významně korelují s relativní vlhkostí vzduchu, teplotou vzduchu (pouze pro frakci PM10) 

a výškou mezní vrstvy. Maximální koncentrace chloridů během chladného období roku mohou být 

výsledkem zvýšeného příspěvku ze spalování uhlí (lokální topeniště) nebo zimní údržby silnic (používání 

NaCl jako posypového materiálu). Tato pozorování jsou v souladu s ostatními studiemi 

na východoevropských lokalitách. Pokud koncentrace (Cl)- koreluje s koncentrací (K)+ (stopový prvek 

pro spalování biomasy) může být jejich společným zdrojem právě spalování biomasy v lokálních 

topeništích. Koncentrace (NO3)- v PM2.5 i PM10 vykazovaly statisticky významnou korelaci s relativní 

vlhkostí vzduchu, teplotou, výškou mezní vrstvy a koncentrací prachových částic. Bylo zjištěno, 

že kyselé aerosoly mají schopnost ovlivnit rozpad HNO3 na plynnou fázi, což vede ke snížení hladiny 

dusičnanových aerosolů. Guo et al. (2015) uvádějí nízký obsah dusičnanových aerosolů během léta. 

Vysoká koncentrace (NO3)- během chladného období by mohla být z části způsobena také vyšší 

hladinou atmosférického NH3 z dosud nezapočítaných zdrojů, které by mohly neutralizovat H2SO4 

a HNO3 za vzniku amonných solí. Koncentrace amonných iontů významně korelovala se vzdušnou 

vlhkostí a koncentrací PM2.5 a PM10. (Galon-Negru et al., 2018). 
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Studie Schaap et al. (2004) uvádí, že průměrné koncentrace síranů se pro západní, střední a jižní Evropu 

pohybují od 3 do 7 µg/m3. Nejnižší koncentrace (SO4)2- v rámci Evropy byly zjištěny v jižní Evropě 

s koncentrací 2 až 3 µg/m3 a severní Evropě s koncentrací nižší než 1 µg/m3. 

Průměrné koncentrace (NO3)- pro Českou republiku, jižní část Německa a severní Itálii se pohybují 

okolo 4 µg/m3. Zatímco Nizozemí, Belgie, Finsko a severní část Německa vykazují vyšší průměrnou 

koncentraci a to od 5 do 8 µg/m3. Na většině území jižní Evropy jsou průměrné koncentrace dusičnanů 

do 2 µg/m3. A nejnižší koncentrace dusičnanů v PM10 v rámci Evropy byly zjištěny ve Skandinávii 

(cca 0.5 µg/m3) a v Polsku (Zabrze 0.75 µg/m3) (Schaap et al., 2004). Vápník se v rámci ovzduší 

evropských měst vyskytuje v koncentraci od 0.13 do 1.4 µg/m3, viz Tabulka 3 (ZUOVA, 2018). 

Vyšší zastoupení iontů v aerosolu (NO3)−, (SO4)2−, (NH4)+ a (K)+ během zimního období je typické nejen 

pro Evropské ale i mimoevropské lokality. Jemnozrnné částice (Cl)-, (NO3)−, (SO4)2−, (NH4)+ a (K)+ vykazují 

zřetelné sezónní výkyvy s maximy během chladného období a minimy během teplého období, což 

by mohlo souviset se změnami výšky mezní vrstvy. Letní minima pozorovaná pro (NO3)− a (NH4)+ nejsou 

překvapující, protože NH4NO3 je těkavý a má tendenci se disociovat na NH3 a HNO3 při vyšších 

teplotách. Vyšší koncentrace iontů v zimě, než v létě uvádí Sharma et al. (2007) pro Kanpur (Indie), 

zatímco Lanniello et al. (2011) uvádějí opačné trendy pro Peking (Čína) (Galon-Negru et al., 2018). 

Studie Yang et al. (2020b) uvádí, že dusičnany v PM2.5 měly během zimy (oblast Zhengzhou) dominantní 

postavení. Když byla hmotnostní koncentrace PM2.5 < 150 μg/m3 poměr dusičnanů k síranům 

se zvyšoval, což naznačuje, že se zvyšujícím znečištěním se příspěvek dusičnanů postupně zvyšuje. Když 

hmotnostní koncentrace PM2.5 činila 150 až 250 μg/m3, byl poměr relativně stabilní. Zatímco v případě 

kdy byla hmotnostní koncentrace PM2.5 větší než 250 μg/m3 poměr mírně klesal. Příspěvek síranů sice 

vzrostl, nicméně stále byl příspěvek dusičnanů větší než síranů. Poměr molární ekvivalentní 

koncentrace [NH4
+] ke koncentraci [NO3

– + SO4
2–] se běžně používá k popisu kyselosti aerosolu. Pokud 

je poměr vyšší než 1.0 odkazuje to na nadbytek (NH4)+. Studie Yang et al. (2020b) uvádí, že poměr klesal 

se zvýšenou úrovní znečištění. Což odkazuje na fakt, že se zvýšenou úrovní znečištění se může zvyšovat 

kyselost aerosolu.
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Tabulka 3 Porovnání koncentrací sekundárních anorganických aerosolů a dalších ve vodě rozpustných iontů v prachových částicích v atmosféře evropských měst (µg/m3) 

 Vzorkovací období PM10 EC OC SO4
2- NO3

- NH4
+ Cl- Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Citace 

Polsko 2007 11.99 - - 2.41 2.06 1.1 - 0.12 0.03 0.03 1.10 
Werner et al., 2014 

Velká Británie 2007 11.94 - - 1.53 1.87 0.65 - 1.81 0.60 0.70 0.16 

Zabrze (Polsko); městské pozadí 8-12 2008 
- - - 1.93 1.05 0.96 0.78 0.27 0.19 0.35 0.79 

Rogula-Kozłowska et 

al., 2013 

Zagreb (Chorvatsko) (obytné-průmyslové-dopravní) 2006 - - - - - - 0.16 0.30 0.12 0.14 0.05 Čačković et al., 2009 

Melpitz (Německo); venkovské pozadí zima 2004-2008 - - - - - - 0.57 0.43 0.18 0.11 0.07 Spindler et al., 2010 

Venice, Italie zima 2006 69.00 - - 3.63 10.93 3.68 - - 1.02 1.35 0.16 Baraldo et al., 2009 

Praha-Libuš (Česká republika) zima 04.2008-03.2009 26.68 1.59 5.99 2.86 3.15 1.67 0.22 0.16 0.13 0.22 0.03 Schwarz et al., 2019 

Augsburg (Německo) zima (14.11.2007-31.3.2008) 42.70 4.44 4.182 2.285 6.77 2.515 1.836 1.19       Qadir et al., 2014 

Ostrava Radvanice, Nad Obcí 

Průměrná koncentrace– 

Období přijatelného znečištění 

45.23 2.34 8.16 3.87 5.56 3.73 2.45 0.71 0.58 1.45 0.11 

Tato disertační práce 

Ostrava Radvanice, OZO 36.09 1.29 9.58 2.80 6.51 3.27 1.20 0.23 0.38 0.88 0.09 

Ostrava Mariánské Hory 30.35 0.98 8.14 2.87 6.50 3.06 0.42 0.15 0.31 0.26 0.03 

Ostrava Poruba 35.00 1.61 7.74 2.64 8.32 4.22 0.51 0.38 0.37 0.43 0.06 

Studénka 32.02 1.13 7.85 2.43 6.57 2.82 0.37 0.26 0.31 0.42 0.06 

Dolní Lhotka 35.46 1.16 8.36 3.18 7.13 3.25 0.40 0.26 0.32 0.33 0.06 

Věřňovice 24.13 0.87 5.88 1.99 4.88 2.08 0.37 0.35 0.26 0.36 0.04 

Mosty u Českého Těšína 26.66 1.39 9.25 2.61 4.10 2.09 0.59 0.31 0.34 0.35 0.05 

Ostrava Radvanice, Nad Obcí 

Průměrná koncentrace– 

Období překročeného znečištění 

92.01 4.56 29.40 8.16 13.21 7.15 2.84 0.59 0.95 1.76 0.20 

Ostrava Radvanice, OZO 89.38 4.07 29.32 8.30 13.91 7.50 2.35 0.28 0.61 0.72 0.06 

Ostrava Mariánské Hory 73.49 3.63 21.20 7.44 13.53 7.61 1.85 0.20 0.57 0.51 0.05 

Ostrava Poruba 83.93 4.12 25.74 8.26 15.04 7.57 1.56 0.49 0.72 0.57 0.08 

Studénka 78.40 2.72 20.91 7.54 13.18 6.94 0.96 0.34 0.71 0.85 0.09 

Dolní Lhotka 69.85 3.18 21.27 7.23 11.14 5.94 0.86 0.33 0.66 0.54 0.09 

Věřňovice 120.1 6.05 37.66 9.06 14.63 8.70 3.09 0.39 0.88 0.63 0.07 

Mosty u Českého Těšína 127.3 5.59 41.14 11.80 17.82 10.62 3.06 0.44 0.94 0.67 0.11 

Olomouc-Svatý Kopeček  září 2018 13.27 0.6 3.37 1.23 1.25 0.30 0.34 0.30 0.13 0.22 0.04 

Ostrava Mariánské Hory a Hulváky 
Průměrná koncentrace - Netopná sezóna 2016 13.33 - - 1.48 0.63 0.74 0.51 0.89 1.24 1.47 0.02 

Průměrná koncentrace - Topná sezóna 2016/2017 28.64 - - 2.70 2.46 1.98 0.52 1.26 1.73 1.66 0.14 

Ostrava Poruba Průměrná koncentrace - Zima 2016 20.54 - - 18.18 15.05 16.2 0.43 0.66 2.73 0.97 0.11 
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2.4 Problematika amoniaku 

Plynný amoniak (NH3) je prekurzorem anorganických aerosolů a obecně jej lze považovat za omezující 

faktor při jejich tvorbě (Horne et al., 2018). Amoniakální ionty jsou hlavní složkou, která neutralizuje 

(SO4)2- a (NO3)-. V atmosféře dochází k „soutěži“ mezi (SO4)2- a (NO3)- o amonné ionty během  procesů 

vzniku, a proto vztah mezi molárními poměry (NO3)-/(SO4)2- a (NH4)+/(SO4)2- může poskytnout náznak 

pro pochopení tvorby (NO3)- pro různé amoniové režimy. V režimu bohatém na amoniak reaguje HNO3 

s „přebytkem amoniaku“. Při molárním poměru (NH4)+/(SO4)2- > 2 jsou sírany zcela neutralizovány 

(NH4)+. Naproti tomu dusičnany lze v atmosféře nalézt během podmínek chudých na amoniak v tomto 

případě je hodnota (NH4)+/(SO4)2- < 2 (Lin et al., 2019) 

Amonné ionty mají v atmosféře životnost přibližně 1 - 15 dní, což umožňuje jejich dálkový transport 

a hrají tak důležitou roli v atmosférické chemii (Galon-Negru et al., 2018). 

Celosvětově jsou emise plynného amoniaku odhadovány na cca 44 milionů tun ročně (bez příspěvku 

z oceánů). Je odhadováno, že přibližně 75 % globálních emisí amoniaku souvisí se zemědělskou 

činností. Zbývajících 25 % amoniaku je spojováno se spalováním biomasy (včetně biopaliv), spalováním 

fosilních paliv a emisemi z průmyslových zdrojů. Právě u spalování fosilních paliv a průmyslových 

procesů je v současnosti diskutováno o pouze malém vlivu na globální emise NH3. Nicméně 

v budoucnu je odhadováno zvýšení emisí amoniaku z těchto zdrojů, a to hlavně z dopravy. Průměrné 

emise amoniaku pro evropské benzínové vozidlo jsou odhadovány na cca 2.2 mg/km (automobil 

bez katalyzátoru) a 85 mg/km (vozidlo s katalyzátorem) (Chmielarz a Jabłońska, 2015). Butler et al. 

(2016) uvádí, že více než 80 % emisí NH3 pochází z antropogenních zdrojů. 

Během denitrifikačních procesů v teplárnách a elektrárnách je pro účinné odstranění NOx ze spalin 

důležité dávkovat dostatečné množství NH3. Pokud by bylo množství dávkovaného amoniaku příliš 

nízké, nebude denitrifikace probíhat dostatečně účinně. Naopak pokud je do systému dávkováno příliš 

mnoho amoniaku, přebytek amoniaku snadno reaguje s SO2 ve spalinách za vzniku hydrogensíranu. 

Příliš velké množství amoniaku také zvyšuje provozní náklady systému a může způsobovat jeho 

nežádoucí únik do atmosféry. Dalším rozhodujícím faktorem pro průběh denitrifikaci je teplota spalin. 

Při snížení teploty spalin dochází ke snížení účinnosti denitrifikace. Amoniak může reagovat s SO2 

ve spalinách za vzniku síranu amonného, jehož přítomnost opět snižuje funkci katalyzátoru. Nadměrné 

zvýšení teploty usnadňuje reakci amoniaku s kyslíkem za vzniku NOx. Proces denitrifikace tedy musí 

probíhat za optimální teploty. Teplota je jedním z mezních faktorů této reakce (Li et al., 2019). Také 

studie Chmielarz a Jabłońska (2015) uvádějí, že jedním z významných zdrojů amoniaku v ovzduší 

je právě použití DeNOx systémů. Typická účinnost redukce oxidů dusíku pomocí DeNOx systémů 
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je v rozmezí 80 – 90 %. Technickým problémem obou DeNOx technologií je riziko úniku NH3, které 

je v průmyslových aplikacích odhadováno na 10 ppm (6.965 mg/m3). 

Dlouhodobě se za hlavní zdroje atmosférického NH3 považovaly převážně zemědělské činnosti 

(mikrobiální rozklad organických látek a používání hnojiv), které jsou v současné době doplněny 

emisemi z dopravy v důsledku používání močoviny (NH2)2CO používané na snížení produkce NOx 

u dieselových motorů. Navíc v současnosti mohou technologie pro primární metody regulace NOx 

v kotlích (palivo uhlí), které využívají procesy na bázi amoniaku a močoviny, také přispívat ke zvýšení 

produkce NH3 (Muzio et al., 2017). Na základě současného a budoucího vývoje lze očekávat zvýšení 

relativního příspěvku (NH4)+ v aerosolu. A to především z toho důvodu, že ve většině zemí nejsou 

emise NH3 nijak regulovány (Li et al. 2016 v Pan et al. 2018). Tyto předpoklady jsou podporovány 

významným zvýšením koncentrace NH3, které byly zjištěny ze satelitních družic. Je uváděno, 

že v rozmezí let 2002 – 2013 zvýšení koncentrace NH3 pro USA činilo 2.61 % za rok, pro Evropskou unii 

1.83 % za rok, a pro Čínu 2.27 % za rok. Výzkum a studium emisí NH3 na území Číny ukazuje, že kontrola 

emisí NH3 je kritickým bodem pro zabránění vzniku smogových situací na tomto území (ZUOva, 2018). 

Na území střední a jižní Evropy může rovněž lokální vytápění představovat významný zdroj NH3 

(EEA, 2018). Emisní faktor NH3 pro spalování průmyslového uhlí je 0.015 kg/t, pro koksování 0.01 kg/t 

a pro lokální vytápění 0.908 kg/t (Zhou et al., 2015). 

Jelikož nejsou jednoznačně identifikovány hlavní zdroje amoniaku, je velice obtížné provést navržení 

budoucích optimální strategie pro snížení emisí NH3 (Pan et al. 2018). Například bylo prokázáno, 

že v Číně pochází 38 – 52 % emisí NH3 ze spalování fosilních paliv. Dalším významným důvodem 

nárůstu NH3 v emisích je automobilová doprava. Snaha o snížení emisí NOX u dieselových motorů 

použitím močoviny (NH2)2CO je sice účinná pro redukci NOx, ale zároveň může zvyšovat emise NH3, 

což může přinášet problémy do budoucna (Nowak et al. 2012). Většina dopravních emisí NH3 je vázána 

na podmínky provozu vozidla a stáří vozidla (Nowak et al. 2012). Podíl emisí z dopravy na celkové 

koncentraci aerosolů lze odhadnout z poměru plynných složek NH3:CO. 

Další „budoucí problém se zvyšující se koncentrací NH3“ představuje zavádění DeNOX technologií 

pro velká energetická zařízení, která pracují na základě těchto chemických reakcí:  

− Selektivní katalytická redukce SCR: 4NO + 4NH3 + O2 > 4N2 + 6H2O  

− Selektivní nekatalytický redukce SNCR: NH2
– + NO  > N2 + H2O  

− Reakce s amoniakem (čpavkem): 4NO + 4NH3 + O2 > 4N2 + 6H2O  

− Reakce s močovinou: 2NO + (NH2)2CO+ ½ O2 > 2N2 + 2H2O + CO2  
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Většina zařízení využívá k redukci NOx právě kapaliny s obsahem čpavku, lze tedy předpokládat, 

následnou zátěž prostředí amoniakem (ZUOVA , 2018). 

Během procesu selektivní nekatalytické redukce může docházet k překročení teploty vhodné 

pro účinné snížení koncentrací oxidů dusíku. Důsledkem překročení optimální teploty je zvýšená 

rychlost probíhající chemické reakce, během které nedojde k dostateční reakci NH3 s oxidy dusíku. 

Výsledným produktem zmíněné reakce je voda a oxid dusný, což přispívá k nežádoucímu navýšení 

koncentrace NOx ve spalinách. Naopak při nízké teplotě procesu v oblasti dávkování redukčního 

prostředku dochází ke snížení rychlosti chemické reakce mezi amoniakem a oxidy dusíku v důsledku 

tohoto poté dochází k úniku nezreagovaného amoniaku do spalin. Obrázek 1 zobrazuje teplotní 

rozmezí (850˚C - 1100˚C), během kterého by měla být selektivní nekatalytická redukce nejúčinnější 

(Vejvoda et al., 2003). 

 

Obrázek 1 Závislost účinnosti SNCR na teplotě spalin (Vejvoda et al., 2003) 
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3 Metodika disertační práce 

Pro dosažení stanoveného cíle bude použito následujícího postupu:  

• Studium dostupných materiálů a publikací zabývajících se problematikou sekundárních 

anorganických aerosolů a dalších vodorozpustných iontů, konkrétně jejich původem, 

velikostní distribuci v rámci různých zrnitostních tříd prachových částic, výskytem, 

či chováním v rámci různých meteorologických podmínek.  

• Výběr vzorkovacích míst na území Moravskoslezského kraje pro sledování obsahu 

sekundárních anorganických aerosolů a dalších vodorozpustných iontů v prachových 

částicích. Konkrétně pak výběr lokalit pro odběr vzorků PM od 17.5 nm do 9.93 µm v rámci 

města Ostrava, dále výběr lokalit MSK pro odběr vzorků PM10 (8 lokalit) a v neposlední 

řadě určení pozaďové lokality (Olomouc – Svatý Kopeček). 

• Odběr prachových částic impaktorem ELPI+ firmy DEKATI na dvou vybraných lokalitách 

města Ostrava, a to konkrétně Ostrava Poruba (leden-březen 2016) a Ostrava Mariánské 

Hory (červen 2016 - únor 2017) společně se záznamem meteorologických parametrů 

(teplota, směr větru, tlak, rychlost větru a relativní vlhkost vzduchu) na dané lokalitě.  

• Odběr vzorků PM10 během zimní sezóny v roce 2018 a následné rozdělení 

vzorkovaného období na období s překročeným znečištěním ovzduší (koncentrace PM10 

> 50 µg/m3) a přijatelným znečištěním ovzduší (koncentrace PM10 < 50 µg/m3) pomocí 

vysoko-objemových vzorkovačů na vybraných osmi lokalitách Moravskoslezského kraje 

(Ostrava-Radvanice, Nad Obcí; Ostrava-Radvanice, OZO; Ostrava-Mariánské Hory; 

Ostrava-Poruba; Studénka; Dolní Lhota; Věřňovice a Mosty u Českého Těšína. Společně 

s odběrem vzorků PM10 byl proveden záznam meteorologických parametrů (teplota, směr 

větru, tlak, rychlost větru a relativní vlhkost vzduchu) na dané lokalitě. Odběr zajištěn 

Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě (ZUOVA). Zajištění monitoringu SO2 a NO2 

Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě (ZUOVA) a Českým hydrometeorologickým 

ústavem (ČHMI). 

• Odběr vzorků PM10 v Olomouci-Svatý Kopeček (pozaďová lokalita, 24 hodinový odběr) 

od 21. září do 28. září 2018 pro stanovení koncentrace sekundárních anorganických 

aerosolů a dalších vodorozpustných iontů pomocí vysoko-objemové vzorkovače. Odběr 

zajištěn Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě (ZUOVA). 

• Stanovení sekundárních anorganických aerosolů a dalších vodorozpustných iontů v rámci 

7 zrnitostních tříd (0.0175-0.156; 0.156-0.258; 0.258-0.384; 0.384-0.606; 0.606-0.952; 

0.952-2.48 a 2.48 až 9.93 µm) a PM10. Stanovení SIA a dalších vodorozpustných iontů 
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v prachových částicích je prováděno analýzou výluhu (stanovení aniontů a kationů) 

iontovou chromatografií dle norem ČSN EN ISO 10304 (75 7391) Jakost vod - Stanovení 

rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů a ČSN ISO 14911 

(75 7392) Jakost vod – Stanovení rozpuštěných kationtů chromatografií iontů. 

• Určení fázového složení u vybraných vzorků prachových částic (provedení mineralogické 

fázové analýzy a skenovací elektronové mikroskopie (SEM) s energiově disperzním 

analyzátorem (EDAX))  

• Určení fázového složení částic (provedení mineralogické fázové analýzy a SEM/EDAX) 

u vzorků popílků pocházejících z metalurgického průmyslu. Možnosti ovlivnění u zdroje. 

• Odběr a úprava vzorků tuhých zbytků po spalování standardních energetických paliv 

(fosilní paliva a dřevní biomasa) v kotli 2. a 3 emisní třídy. 

• Stanovení sekundárních anorganických aerosolů a dalších vodorozpustných iontů z výluhu 

tuhých zbytků po spalování (popel se zbytkem nedopalu a usazenin = stěr ze stěn a žeber 

kotle = „char“) odebraných v lokálních topeništích (kotel 2. a 3. emisní třídy). 

• Určení elementárního a prvkového složení vstupních materiálů pro spalovací zkoušky 

(standardních energetických paliv) pomocí rentgenové fluorescenční spektrometrie 

a elementární analýzy.  

• Vyhodnocení naměřených dat a statistické zhodnocení dat v Programu OriginPro 2019. 

 

Odběry vzorků imisí PM0.0175-9.93 v Ostravě Porubě a Ostravě Mariánské Hory a Hulváky, pomocí 

kaskádového impaktoru ELPI+ firmy DEKATI, byl proveden pod záštitou VŠB- TU Ostrava (vlastní podíl 

při vzorkování) Odběry vzorků imisí PM10  na 8 lokalitách Moravskoslezského kraje a na pozaďové 

lokalitě Olomouc (Svatý Kopeček) byly zajištěny Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě. 

Spalování standardních energetických paliv bylo provedeno na kotli 2. a 3. emisní třídy v rodinném 

domě Ing. Jany Růžičkové, Ph.D. Vzorky byly následně upraveny pro návazné analýzy na půdě 

VŠB - TU Ostrava (vlastní podíl příprava vzorků pro analýzy). 

Analýzy sekundárních anorganických aerosolů a dalších vodorozpustných iontů v prachových částicích 

a tuhém zbytku po spalování (popel s nedopalem a usazeniny) byly provedeny v laboratořích VŠB – TU 

Ostrava. Analýzy OC a EC nacházejících se v prachových částicích byly provedeny v laboratořích Centra 

ENET a VŠB – TU Ostrava (vlastní podíl při analýzách). Analýza prvkové a elementární složení 

standardních energetických paliv byla provedena v laboratořích Centra ENET a VŠB – TU Ostrava 

(vlastní podíl při analýzách).   
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3.1 Odběr vzorků prachových částic  

Odběr vzorků prachových částic na lokalitě Ostrava Poruba (rok 2016) a Ostrava Mariánské Hory 

a Hulváky (2016/2017) by proveden přístrojem ELPI+. Tento přístroj je schopen odebírat a klasifikovat 

prachové částice na základě jejich aerodynamického průměru do 14 zrnitostních tříd v rozmezí 

od 0.0175 do 9.93 µm. Vzorky prachových částic byly odebírány na hliníkové fólie o průměru 25 mm. 

Průtok vzduchu přístrojem ELPI+ činí 9.88 l/min. Z důvodu zabránění zpětného odrazu odebíraných 

prachových částic byl na jednotlivé sběrné fólie aplikován speciální sprej Dekati DS-515. Z důvodů 

malého množství odebraného vzorku prachových částic v jednotlivých zrnitostních třídách bylo 

14 zrnitostních tříd sloučeno pouze do 7 tříd (0.0175-0.156; 0.156-0.258; 0.258-0.384; 0.384-0.606; 

0.606-0.952; 0.952-2.48 a 2.48 - 9.93 µm).  

Vzorkování PM10 na území Moravskoslezského kraje (osm lokalit) a města Olomouce bylo provedeno 

na filtrech o průměru 150 mm s křemennými vlákny pomocí velkoobjemových vzorkovačů 

DHA 80 nebo MD05 vyráběných společností DIGITEL Co. s průtokem vzduchu 0.5 až 1.13 m3/min. 

Rychlost větru a směr byl měřen ultrazvukovým anemometrem během 24 hodin v zimní sezóně 

(18. ledna - 28. ledna 2018) a během 12 hodin v období smogové epizody (9. února - 13. února). 

Odběr vzorků PM10 v Olomouci-Svatém Kopečku jako měření 24 hodin od 21. září do 28. září 2018. 

3.2 Metody chemické a mineralogické analýzy 

V této kapitole jsou v rámci dílčích subkapitol popsány jednotlivé postupy a analýzy, které byly použity 

pro zjištění chemického a mineralogického složení prachových částic.  

Koncentrace prachových částic byla stanovena gravimetrickou metodou za použití ultra-mikrováh 

XP6U/M (Mettler Toledo) s váživostí 6100 mg a odečitatelností 0.1 µg. 

3.2.1 Stanovení vodorozpustných iontů v prachových částicích a v tuhém zbytku po 

spalování v kotlích EC2 a EC3  

Stanovení vodorozpustných iontů (Cl)-, (SO4)2-, (PO4)3-, (NO3)-, (NH4)+, (Na)+, (K)+, (Ca)2+, (Mg)2+, pH 

a konduktivity v jednotlivých zrnitostních třídách prachových částic a PM10 bylo provedeno analýzou 

výluhu (stanovení kationtů a aniontů) iontovou chromatografií na přístroji 850 Professional IC firmy 

Metrohm dle ČSN EN ISO 10304 (75 7391) Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou 

kapalinové chromatografie iontů - Stanovení bromidů, chloridů, fluoridů, dusičnanů, dusitanů, 

fosforečnanů a síranů a ČSN ISO 14911 (75 7392) Jakost vod – Stanovení rozpuštěných kationtů (Li)+, 

(Na)+, (NH4)+, (K)+, (Mn)2+, (Ca)2+, (Mg)2+, (Sr)2+ a (Ba)2+ chromatografií iontů. Stanovení 

vodorozpustných iontů v usazenině a v popelu ze spalování v kotlích EC2 a EC3 (2. a 3. emisní třídy) 

bylo provedeno ve vodném výluhu (S:L=1:10) metodou iontové chromatografie.  Ve vodě-rozpustný 
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organický uhlík (WSOC) byl stanoven podle metodologie Karthikeyan a Balasubramanian (2005) 

pomocí iontové chromatografie (IC). 

3.2.2 Metody chemické analýzy 

Analýza rozložených vzorků atmosférických aerosolových částic a další analýzy stopových prvků byly 

provedeny optickou emisní spektrometrií s indukčně vázanou plazmou (Dufour a Migon, 2017). 

Stanovení byla provedena pro 16 prvků: Al, As, Be, Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Ti, Tl, V a Zn. 

Tato analýza byla provedena na Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě. 

3.2.3 Metody mineralogické analýzy 

Mineralogická fázová analýza částic zachycených na filtrech byla provedena rentgenovou difrakcí 

(difraktometr Bruker Advance D8) a použita pro ověření přítomnosti ve vodě-nerozpustných 

minerálních fází (sádrovce, zinkitu). Mineralogická fázová analýza a skenovací elektronová 

mikroskopie (SEM) s energiově disperzním analyzátorem (EDAX) byla provedena v laboratoři 

VŠB – TU Ostrava. 

3.2.4 Stanovení vybraných prvků v prachových částic a standardních energetických palivech  

Vzorky standardních energetických paliv byly zakoupeny od běžných prodejců paliv na území České 

republiky. Před vlastní analýzou byly vzorky paliv zkvartovány a zhomogenizovány. 

Spalování standardních energetických paliv bylo provedeno na kotli 2. a 3. emisní třídy v rodinném 

domě Ing. Jany Růžičkové, Ph.D. Vzorky byly následně upraveny pro návazné analýzy na půdě 

VŠB - TU Ostrava (vlastní podíl příprava vzorků pro analýzy). 

Odběr vedlejších energetických produktů (popele a usazenin ze spalinové trasy) po spalování byl 

proveden v kotli 2. a 3. emisní třídy. V daném kotli bylo samostatně spalováno příslušné palivo 

za běžných spalovacích podmínek. Po ukončení spalovací zkoušky byl proveden odběr vzorků. 

Konkrétně se jednalo o odběr vzorků popele a usazeniny ze stěn a žeber kotle. Vzorky byly vždy 

zváženy, následně kvartovány, zhomogenizovány a poté použity pro analýzy. Metodou                                         

RTG-fluorescence byl stanoven celkový obsah prvku ve vzorku paliva a vedlejších energetických 

produktů. Prvková analýza vzorků byla provedena za použití mobilního analyzátoru Innov-X DELTA 

PROFESSIONAL firmy BAS Rudice s.r.o. Tato metoda se používá pro nedestruktivní stanovení 26 prvků 

s atomovým číslem 16 a větším (např. Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Pb, Sb a Al, Mg, Si, P a S). 

Princip metody spočívá ve vystavení vzorku RTG záření, při kterém dochází v atomu k ionizaci vnitřních 

částí elektronů a tedy vytvoření volného místa, které je vyplněno elektronem z nižších orbitalů 

(kaskádový efekt). Při přechodu elektronů dochází k uvolňování sekundárního RTG záření 

(tj. fluorescence), které je charakteristické pro daný atom (www.bas.cz). 
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3.2.5 Stanovení EC a OC v prachových částicích 

Stanovení organického uhlíku (OC) a elementárního uhlíku (EC) bylo provedeno termo-optickou 

metodou na analyzátoru OC/EC (Sunset Laboratory). OC/EC analyzátor je běžně používán pro analýzu 

aerosolových částic shromážděných na křemenných filtrech a slouží ke kvantitativnímu stanovení 

koncentrací organického a elementárního uhlíku. 

Organická hmota (OM) byla stanovena výpočtem z hodnoty OC pomocí faktoru 1.4, který se nejčastěji 

používá pro běžné Evropské ovzduší, a to jak pro městské, tak pro venkovské oblasti 

(Sillanpä et al, 2005). Koncentrace OC/EC byly zjištěny metodou upraveného teplotního programu 

EUSSAR 2.  

3.2.6 Elementární analýza (C, H, N, S, O)  

Prvková analýza (C, H, N, S, O) standardních energetických paliv byla provedena elementárním 

analyzátorem Thermo Scientific™ FlashSmart™. Vzorek o hmotnosti cca 2 mg je nejdříve navážen 

do cínové nádoby, která je před vlastní analýzou umístěna do autosampleru a následně je vzorek 

spalován v reakční trubici. Po úplném spálení jsou výsledné plyny vedeny proudem hélia do vrstvy 

naplněné mědí, poté prochází kolonou GC, která zajišťuje oddělení spalin, a nakonec dochází k detekci 

detektorem tepelné vodivosti (TCD).  
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4 Zájmová oblast 

Zájmovou oblastí jsou obce a města situované v geomorfologickém celku Ostravská pánev, která 

je součástí geomorfologické oblasti Západní Vněkarpatské sníženiny. Leží na rozhraní severní Moravy, 

Slezska a jižního Polska. Nejdůležitějšími zdroji znečišťování ovzduší jsou výroba energie a hutnictví 

(výroba koksu, surového železa a oceli). Kraj lze charakterizovat jako ryze průmyslový. Výrazný podíl 

zaujímá energetika, hutní průmysl, těžba uhlí, a dále pak průmysl chemický, farmaceutický 

a potravinářský. 

Proudění vzduchu představuje zásadní faktor, který ovlivňuje vznik a původ smogových situací. 

Převládající směry proudění vzduchu jsou jihozápadní a severovýchodní. Významné snížení rozptylu 

znečišťujících látek v atmosféře je způsobeno snížením rychlosti proudění vzduchu pod 1.5 m/s. 

Období bezvětří mohou představovat až 25 % roku. Dlouhodobý výzkum ukazuje na fakt, že právě 

území města Ostravy a blízkého okolí vykazuje nadprůměrný výskyt bezvětří. Povětrnostní podmínky 

spojené s vysokou industrializací regionů v České republice a Polsku ovlivňují vznik dlouhých 

smogových situací s koncentrací PM10 v atmosféře na úrovni stovek mikrogramů (www.msk.cz). 

Znečištění ovzduší je koncentrováno hlavně za špatných rozptylových podmínek, zejména v zimní 

sezóně (Černikovský et al., 2016). Koncentrace PM10, (NO3)-, (SO4)2-, (NH4)+ a dalších iontů během silně 

znečištěného období mohou být 1.6 až 2.3 krát vyšší než koncentrace během mírně znečištěného 

období (Fang et al. 2011).  

Smogová situace v Moravskoslezském kraji (MSK) byla v roce 2011 vyhlášena na celkovou dobu 

1 453 hodin (regulace byla vyhlášena na celkovou dobu 825 hodin). Smogová situace během roku 2018 

byla vyhlášena již „pouze“ na 336 hodin a regulace na 159 hodin. Nejkratší doba smogové situace byla 

124 hodin v roce 2015, kdy nařízení regulace nebylo vyhlášeno resp. v roce 2019, kdy byla smogová 

situace vyhlášena pouze na 94 hodin (doba regulace 84 hodin). Roky 2015 i 2019 byl charakterizován 

nadprůměrnými teplotami během zimy a lepšími rozptylovými podmínkami ve srovnání s ostatními 

roky (CHMI, 2019). Tabulka 4 obsahuje informace o délce trvání smogové situace a stavu regulace 

na území MSK v letech 2010 až 2019.  
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Tabulka 4 Délka trvání smogové situace a stavu regulace na území Moravskoslezského kraje v letech             
2010 – 2019 (portal.chmi.cz) 

Délka trvání (h) 

rok 
Smogová situace Regulace 

rok 
Smogová situace Regulace 

(h) (h) 

2010 1135 481 2015 124 0 

2011 1453 825 2016 297 0 

2012 984 467 2017 760 290 

2013 437 33 2018 336 159 

2014 241 37 2019 94 84 

Kvalita ovzduší nejen v České republice (konkrétně v Moravskoslezském kraji), ale také v Evropě 

se v posledních desetiletích výrazně zlepšila. Přesto je znečištění ovzduší stále velkým problémem 

s rizikem pro životní prostředí. Aglomerace Ostrava-Karviná, představující část ostravské pánve, 

je považována za jednu z nejvíce znečištěných oblastí v Evropské unii, a to z důvodu vysokých 

koncentrací nejvýznamnějších látek znečišťujících ovzduší, převážně prachových částic (EEA, 2014) 

a vyšších koncentrací benzo(a)pyrenu (Hůnová, 2020).  

Obdobný stav se smogovými situacemi byl pozorován také na hranicích s Polskem, a to převážně 

v oblastech Horního Slezska a na Malopolsku. Tyto regiony se nacházejí v jižní části Polska (na hranici 

s Českou republikou) a patří mezi jedny z nejvíce znečištěných regionů v Evropě (Adamek a Ziernicka-

Wojtaszek, 2017). Špatná kvalita ovzduší je zde způsobena zejména nadměrnou koncentrací PM10 

(Wielgosiński a Czerwińska, 2020). Vysoké koncentrace PM10 ve městech na jihu Polska (např. Zabrze, 

Krakov) jsou prvořadě způsobovány místními zdroji znečišťování ovzduší, nikoli částicemi 

pocházejícími z dálkového a regionálního transportu (Juda-Rezler et al., 2011). Jedním z dominantních 

zdrojů znečištění PM10 v oblasti polské a české hranice mezi Ostravou a Katovicemi (Slezské Vojvodství) 

je lokální vytápění domácností (Bitta et al., 2018). Mezi lety 2006 až 2012 bylo zjištěno, že přeshraniční 

transport PM10 byl významnější směrem z Polska do České republiky (Černikovský et al., 2016). 

Wielgosiński a Czerwińska (2020) charakterizovali tzv. „polský“ smog. Hlavním zdrojem emisí PM 

v Polsku jsou tzv. „nízké emise“, tzn. že uvolňované látky znečišťující ovzduší až do výšky 40 m 

pocházejí převážně z lokálního vytápění. Analýza „polského“ smogu poukazuje na významnou 

přítomnost síranových a amonných iontů. Výsledky výzkumu emisí amoniaku z procesu spalování 

biomasy a uhlí potvrdily výskyt amonných iontů. Na základě výsledků lze konstatovat, že amoniak 

emitovaný do ovzduší s největší pravděpodobností reaguje s oxidem siřičitým, což významně snižuje 

jeho emise. V důsledku této reakce je hlavní složkou částic v polském „prašném“ smogu síran amonný, 

nikoli plynný oxid siřičitý (Wielgosiński a Czerwińska, 2020). 
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Mezi nejvýznamnější producenty plynných znečišťujících látek v Evropě patří Německo, Francie, Itálie 

a Španělsko. Zatímco největší producenti tuhých znečišťujících látek jsou Francie (265 864 tun/rok), 

Německo (221 350 tun/rok) a Polsko (221 116 tun/rok). Česká republika produkuje „pouze“ 35 184 tun 

PM10 za rok. Při přepočtu produkce PM10 na jednoho obyvatele je Polsko na 16. místě z EU28 

(5.82 kg/osoba/rok) a Česká republika na 23. místě (3.33 kg/osoba/rok). Na prvních místech v produkci 

PM10 na obyvatele jsou pobaltské země: Lotyšsko (11.87 kg/osoba/rok), Estonsko 

(10.64 kg/osoba/rok) a Litva (8.67 kg/osoba/rok) (Brodny a Tutak, 2019). 

Hlavními zdroji znečištění ovzduší PM10 v oblasti polské a české hranice mezi Ostravou a Katovicemi 

Slezské Vojvodství) je lokální vytápění s produkcí 1 589 tun/rok (Česká republika – 21 824 zdrojů) 

a produkcí 8 610 tun/rok (Polsko – 33 001 zdrojů), průmyslové zdroje s produkcí 2 351 tun/rok (Česká 

republika) a 13 400 tun/rok (Polsko) a dopravní zdroje se srovnatelnou produkcí 900 tun/rok pro oba 

státy (Bitta et al. 2018).  
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5 Výskyt vodorozpustných iontů a PM v Ostravě Porubě 

Odběr vzorků prachových částic byl proveden v období od 18. ledna do 31. března 2016 v městské 

části Ostrava Poruba. Ostrava Poruba je urbanizovaným celkem, jenž patří svou kvalitou ovzduší 

k nejčistším částem města Ostrava, viz Obrázek 2. Kvalita ovzduší zde může být ovlivněna dopravou, 

lokálním vytápěním, dálkovým transportem z nedalekých ostravských průmyslových zdrojů, 

a také přeshraničním transportem z blízkého Polska. Celkem bylo provedeno 18 odběrů prachových 

částic (doba odběru každého vzorku činila 96 hodin). Během vlastního odběru prachových částic byly 

sledovány meteorologické parametry (teplota, směr větru, tlak, rychlost větru a relativní vlhkost 

vzduchu). Třídenní průměrné hodnoty meteorologických parametrů jsou uvedeny v Tabulce 5. Během 

odběru vzorků PM byla průměrná rychlost větru 1.1 ± 0.4 m/s a průměrná teplota vzduchu 4.1 ± 3.5 °C. 

Mezi dalšími sledovanými meteorologickými parametry byla relativní vlhkost vzduchu s průměrnou 

hodnotou 71.7 ± 10.4 rel. % a tlak vzduchu s průměrnou hodnotou 980 ± 9 hPa. Převládající směr větru 

během celého sledovaného období je zobrazen na Obrázku 2. Nejčastějšími směry větru byly JJZ a SSZ. 

 

Obrázek 2 Lokalizace odběrového místa Ostrava Poruba 
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Tabulka 5 Meteorologické podmínky během odběru PM 

 

5.1 Koncentrace PM a velikostní distribuce vodorozpustných iontů v PM 

Koncentrace PM10 se pohybovaly v rozmezí 11.2 až 34.2 µg/m3 (s průměrnou hodnotou 20.5 µg/m3) 

během sledovaného období (01-03/2016). U 16-ti z 18-ti vzorků PM10 bylo vyšší 

procentuální zastoupení PM ≤ 0.952 µm (60 – 79 %) než PM > 0.952 µm (21 – 40 %). Pouze u dvou 

případů (4. a 9. odběr) bylo procentuální zastoupení těchto zrnitostních tříd v PM10 téměř srovnatelné. 

V deseti případech bylo největší množství prachových částic soustředěno v intervalu 384 – 606 nm 

(23 - 29 % ze Ʃ PM10). U šesti vzorků bylo nejvyšší procentuální zastoupení PM v intervalu 

od 2.48 do 9.93 µm (24 – 30 % ze Ʃ PM10). A u dvou případů bylo procentuální zastoupení u PM 

≤ 0.952 µm a PM > 0.952 µm srovnatelné (cca 19 – 22 %), což lze přisuzovat nízké relativní vlhkosti 

vzduchu, viz Tabulka 3. Rozpětí koncentrací jednotlivých zrnitostních tříd PM je uvedeno 

na Obrázku 3. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

18.1.-22.1. 22.1.-26.1. 26.1.-30.1. 30.1.-4.2. 4.2.-8.2. 8.2.-12.2. 12.2.-16.2. 16.2.-20.2. 20.2.-24.2.

Průměrná teplota (°C) -5.4 -1.6 6.7 5.9 3.7 5.6 4.6 3.2 8.2

Průměrná vlhkost (rel.%) 64.6 77.1 74.9 76.6 64.2 70.3 79.2 83.9 72.6

Průměrná rychlost větru (m/s) 0.4 1.2 1.3 0.8 1.0 1.6 1.3 2.0 1.0

Převládající směr věru SZ JJZ JZ SZ JJZ JJZ JZ JJZ J

Průměrný tlak (hPa) 986 995 989 979 986 966 967 987 975

Koncentrace  PM10 (µg/m3) 27.48 24.64 17.58 11.82 14.17 12.94 23.70 23.22 13.22

Koncenrace NO2 (µg/m3)** 39.5 36.7 27.4 17.7 16.8 19.1 18.4 17.3 16.5

10 11 12 13 14 15 16 17 18

24.2.-28.2. 28.2.-3.3. 3.3.-7.3. 7.3.-11.3. 11.3.-15.3. 15.3.-19.3. 19.3.-23.3. 23.3.-27.3. 27.3.-31.3.

Průměrná teplota (°C) 3.1 2.8 4.7 3.3 2.4 4.3 5.1 6.1 10.9

Průměrná vlhkost (rel.%) 60.4 83.1 74.4 86.4 84.6 67.6 56.7 65.3 48.3

Průměrná rychlost větru (m/s) 0.5 1.1 1.0 1.0 1.5 1.1 1.0 0.9 1.3

Převládající směr věru SZ SZ SSZ SSZ SSZ SSZ JJZ SSZ JJZ

Průměrný tlak (hPa) 978 976 967 979 992 989 978 978 977

Koncentrace  PM10 (µg/m3) 25.57 34.16 22.80 27.70 21.02 25.42 16.22 16.83 11.24

Koncenrace NO2 (µg/m3)** 32.3 19.4 14.7 16.6 9.4 16.1 15.1 12.3 13.1

0.384-0.606 µm 2.48->9.93 µm

Číslo a datum odběru vzorků PM

Číslo a datum odběru vzorků PM

** Zdroj : ZUOVA - Zdravotní ústav Ostrava
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Obrázek 3 Koncentrace PM v jednotlivých zrnitostních třídách 

Průměrný obsah vodorozpustných iontů činil 56.0 ± 6.8 % z PM10 během celého sledovaného 

období. Nejnižší průměrné koncentrace vodorozpustných iontů byly zjištěny u hrubozrnných 

částic (2.48 – 9.93 μm) a to 44.9 ± 14.5 %. Naopak nejvyšší koncentrace byly zjištěny u částic 

od 0.156 do 0.258 μm (64.4 ± 13.1 %). Draslík vykazoval nejvyšší průměrnou koncentraci v PM10 

a to 13.3 % (2 728 ng/m3). Vysoké koncentrace (K)+ mohou být spjaty se spalováním biomasy, ale také 

uhlí, stejně jako s procesy v metalurgii (Zhao et al., 2011; Dall'Osto et al., 2008). Podrobněji jsou emisní 

zdroje jednotlivých vodorozpustných iontů uvedeny v kapitole 2.2 resp. 2.2.1 (Tabulka 1). 

Průměrné koncentrace vodorozpustných iontů v jednotlivých zrnitostních třídách prachových částic 

jsou uvedeny na Obrázku 4. Nejvyšší koncentrace sumy sekundárních anorganických aerosolů (SIA) 

byly zjištěny ve třídě 0.384-0.606 μm. Také ionty (SO4)2-, (NO3)-, (NH4)+, (K)+ a (Mg)2+ vykazovaly nejvyšší 

koncentrace u PM od 0.384 do 0.606 μm. Stejné výsledky byly zjištěny také během studie v polském 

městě Zabrze v roce 2008. Nejvyšší koncentrace sumy SIA a dále síranů, dusičnanů a amonných iontů 

byly zjištěny v zrnitostní třídě od 0.400 do 0.650 μm (Rogula-Kozłowska et al., 2013). Ionty (Na)+ 

dosahovaly nejvyšších koncentrací v částicích o velikostech od 0.0175 do 0.156 μm a (PO4)3- vykazovaly 

bimodální distribuci s maximálními píky u PM od 0.0175 do 0.156 μm a u PM 0.952-2.48 μm. 

Bimodální charakter distribuce pro koncentrace chloridů v různých zrnitostních třídách částic popsal 

Schwarz et al. (2012). Nejvyšší koncentrace chloridů byla stanovena v hrubozrnných částicích 

o velikosti od 2.48 do 9.93 μm. 
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Obrázek 4 Průměrné koncentrace vodorozpustných iontů v jednotlivých zrnitostních třídách PM 

Mineralogická analýza prachových částic pocházejících z aglomerace Třineckých železáren potvrdila, 

že prachové částice z elektrostatických odlučovačů obsahují až 26 % KCl a 11 % NaCl, zatímco 

z tkaninových filtrů obsahují 27 % KCl a 21 % NaCl. Průměrné koncentrace vodorozpustných iontů 

v PM10 se snižovaly v následujícím pořadí: sírany > amonné ionty > dusičnany, vápník > sodík > chloridy 

> hořčík a fosfáty.  

Tabulka 6 Srovnání chemického složení SIA v PM2.5 ve městech Ostrava, Olomouc a Košetice a EF (faktor 

nabohacení) pro Ostravu a Olomouc 

 Košetice - Schwarz et al. 2012 Ostrava Olomouc-zima 

EF OVA EF OL  průměr směr.odch. průměr směr.odch průměr směr.odch průměr směr.odch 
 (µg/m3) (%) (µg/m3) (µg/m3) 

(SO4)2- 2.85 2.22 18.15 17.52 1.75 1.11 1.5 0.54 0.61 0.53 

(NH4)+ 1.52 1.03 9.68 6.56 1.54 0.71 1.07 0.28 1.02 0.71 

(NO3)- 2.20 2.34 14.01 14.90 1.38 0.57 4.68 2.00 0.63 2.13 

Cl- 0.04 0.04 0.25 0.25 0.27 0.11 0.49 0.15 6.91 3.84 

Na+ 0.037 0.031 0.24 0.20 0.56 0.12 0.26 0.22 15.22 7.03 

K+ 0.092 0.077 0.59 0.49 2.33 0.66 0.39 0.02 25.41 4.24 

Mg2+ 0.004 0.003 0.03 0.02 0.08 0.10 0.05 0.012 20.27 12.52 

Ca2+ 0.0123 0.0133 0.08 0.09 0.77 0.22 0.36 0.15 62.51 29.31 

V Tabulce 6 jsou uvedeny pozaďové hodnoty obsahu majoritních iontů v SIA sledované celoročně 

v Košeticích (Česká republika, Schwarz et al. 2012). Pro srovnání obsahu vodorozpustných iontů 

v městském aerosolu jsou uvedeny také výsledky chemického složení pro oblast Olomouce. Olomouc 

je městem bez metalurgického průmyslu. Zjištěné koncentrace síranů v Ostravě byly srovnatelné 

se zjištěnými koncentracemi v Olomouci, ale byly nižší než koncentrace zjištěné v Košeticích (Schwarz 
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et al., 2016). Navíc se Ostrava vyznačovala extrémně nízkou koncentrací dusičnanů. Vysoké 

koncentrace kationtů tvoří hlavní rozdíl v chemickém složení SIA pro Ostravu Porubu a obě sledované 

lokality, viz Tabulka 6. Nejvyšší index nabohacení (EF) byl zjištěn pro (Ca)2+, následovaný (K)+. Poměrně 

nízké koncentrace síranů v SIA lze spojit s přítomností sádrovce, který byl stanoven v PM10. Sádrovec 

tvořil 25 až 30 % krystalické fáze PM10 v Ostravě i Olomouci. Jelikož je sádrovec jen částečně rozpustný 

během stanovení SIA, přechází do vodného výluhu pouze částečně. Síra existuje v aerosolech 

především ve formě síranů jako je (NH4)2SO4, Na2SO4 a sádrovec. Je předpokládáno se, že více 

(NH4)2SO4 (mascagnit) je generováno během období stagnace vzdušné hmoty (Long et al., 2014). 

Jednotlivé formy výskytu síry (např. Na2SO4, CaSO4, (NH4)2SO4) vykazují různé hygroskopické chování. 

Jejich vznik a výskyt, je ovlivňován vlhkostí vzdušného aerosolu (Oatis et al., 1998; Bauer a Koch, 

2005).. Koncentrace síranů a dusičnanů je často ovlivňována směrem proudění vzdušné masy. 

Hodnoty koncentrace síranů v aerosolu jsou většinou výsledkem dálkového přenosu, zatímco 

dusičnany vznikají v lokálních nebo regionálních zdrojích (Qin et al., 2005; Lei a Wuebbles, 2013).  

5.2 Vliv meteorologických parametrů na koncentrace PM a vodorozpustných iontů 

Nejnižší koncentrace PM10 v Ostravě Porubě byly pozorovány během nejvyšší teploty vzduchu 

a současně s nejnižšími hodnotami relativní vlhkosti vzduchu. Nejvyšší koncentrace PM < 1 µm byly 

zjištěny při nejnižší rychlosti větru. Nejvyšší koncentrace (SO4)2-, (NO3)-, (NH4)+ a sumy 

vodorozpustných iontů v PM byly zjištěny během nejvyšší relativní vlhkosti vzduchu. Tento vztah není 

platný pro NO2, jelikož nejvyšší koncentrace NO2 neodpovídaly nejvyšší relativní vlhkosti vzduchu 

(Tabulka 5). 

    

Obrázek 5 Převládající směr větru pro nejvyšší koncentrace jednotlivých iontů v PM10; Mapa ukazuje příklad 

24hodinové zpětné trajektorie pro přepravu potenciálních pevných částic z oblasti v Polsku (SSZ a SZ). 

Nejvyšší koncentrace většiny iontů byly stanoveny při SZ, SSZ a JZ směru větru (Obrázek 5). Když proud 

vzduchu vane z východu a jihovýchodu jedná se o vzdušnou masu pocházející z města Ostravy a lze 
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předpokládat, že znečišťující látky v ní obsažené pochází z místních emisních zdrojů. Jižní a JZ směry 

proudění vzduchu přinášejí vzdušnou masu do Ostravské pánve ze sousední Moravské brány ze směru 

JZ. 

Vysoké obohacovací faktory (Na)+, (K)+ a (Cl)- souvisejí s hutní výrobou v Arcellor Mittal Ostrava (dnes 

již Liberty). Chemický charakter emisí, které obsahovaly až 50 % chloridů (sylvín KCl a halit NaCl 

v poměru 2:1) byl změněn po zavedení tkaninových filtrů. Vysoká koncentrace chloridů v ovzduší 

je spojena s prouděním větru od společnosti Arcellor Mittal (Liberty). 

5.3 Korelační analýza 

Cílem provedení Spearmanovy korelační analýzy bylo získat předběžné znalosti o vztahu mezi úrovní 

vodorozpustných iontů v různých zrnitostních třídách PM s meteorologickými parametry. Za statisticky 

významné byly považovány hodnoty r = 0.50, na hladině významnosti α = 0.05.  

Výsledky korelační analýzy jsou uvedeny v Tabulce 7. Nejvyšší počet korelačních vztahů byl zjištěn 

pro sumu PM10 a následně pro PM0.156-0.258. Korelační koeficienty pro teplotu vzduchu a jednotlivé ionty 

jsou negativní, což potvrzuje skutečnost, že s rostoucí teplotou (od 0 °C do 10 °C pro Ostravu Porubu, 

1-3/2016) se snižuje množství specifických iontů a naopak. Původ (SO4)2- a (NO3)- v PM je ovlivněn 

převážně relativní vlhkostí vzduchu (Deshmukh et al., 2011). Vztahy mezi (SO4)2-, (Cl)- a (NH4)+ 

jsou dokumentovány tvorbou krystalů (Obrázek 6). Významná korelace byla zjištěna mezi relativní 

vlhkosti vzduchu a ionty (SO4)2-, (NO3)-, (Cl)-, (NH4)+ pro zrnitostní třídu PM 0.606-2.48 µm. Proto lze 

předpokládat stejný původ těchto iontů (pravděpodobně z půdních částic nebo stavebních materiálů). 

Při zvýšení teploty vzduchu (v intervalu od 0 °C do 10 °C) se koncentrace prachových částic i sumy 

vodorozpustných iontů snižují. Naopak, při zvýšení relativní vlhkosti vzduchu se zvyšují koncentrace 

PM a sumy vodorozpustných iontů (Obrázek 7). 

Studie Saxena a Hildemann (1996) uvádí, že (SO4)2-, (NH4)+, (NO3)- a další vodorozpustné ionty, jakož 

i některé organické sloučeniny, absorbují vodní páry z atmosféry, zejména když relativní vlhkost 

vzduchu překračuje hodnotu 70 %. Nízká teplota během zimních měsíců může usnadnit desublimaci 

plynné kyseliny dusičné a mohou tak vznikat dusičnany (částice). Vysoké koncentrace (SO4)2- v zimní 

sezóně naznačují, že sírany pochází hlavně z místních zdrojů emisí (emise z průmyslových činností, 

spalování uhlí v lokálních topeništích). Kombinace omezené disperze částic se sníženým 

odstraňováním znečištění mokrou depozicí během zimní sezóny vede ke zvýšení koncentrací (SO4)2- 

(Deshmukh et al., 2011). Koncentrace sumy vodorozpustných iontů sleduje trend koncentrací 

prachových částic.  
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Tabulka 7 Významné korelační závislostí v rámci různých zrnitostních (0.0175-9.93 μm), sumy PM10, 

meteorologických parametrů a chemického složení 

 

 

Obrázek 6 Elektronové mikrofotografie aerosolových částic; Vlevo: Bílá částice odpovídá složením (Zn,Mn)SO4; 

Částice vznikly spalováním biomasy, Zn a Mn jsou stopové prvky v biomase; 

Vpravo: sekundární aerosolové částice - sírany a chloridy obsahující amonné ionty, sodík a draslík 

0.0175-0.156 0.156-.0258 0.258-0.384 0.384-0.606 0.606-0.952 0.952-2.48 2.48-9.93 ΣPM 10
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Obrázek 7 Vliv průměrné teploty a relativní vlhkosti vzduchu na koncentrace PM a sumu vodorozpustných iontů 

5.4 Kationtová a aniontová rovnováha 

Poměr kationtů a aniontů (RCE/AE) představuje dobrý indikátor kyselosti aerosolových částic, proto byl 

jeho výpočet proveden podle následujících rovnic: 

Kationtová rovnováha =
(𝑁𝑎)+

23
+

(𝑁𝐻4)+

18
+

(𝐾)+

39
+ 

(𝑀𝑔)2+

12
+

(𝐶𝑎)2+

20
                                  (1) 

 

Aniontová rovnováha =
(𝐶𝑙)−

35.5
+

(𝑃𝑂4)3−

32
+

(𝑁𝑂3)−

62
+  

(𝑆𝑂4)2−

48
                                  (2) 

kde: (Na)+, (NH4)+, (K)+, (Mg)2+, (Ca)2+, (Cl)-, (PO4)3-, (NO3)-, (SO4)2- označují koncentrace daných iontů. 
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Pokud je hodnota poměru mezi kationtovou ekvivalencí (CE) a aniontovou ekvivalencí (AC) RCE/AE ≥ 1 

odkazuje to na skutečnost, že většina kyselin může být neutralizována. V opačném případě, když RCE/AE 

< 1, mají prachové částice kyselý charakter (Dall'Osto et al., 2008). 

Pro všechny zrnitostní třídy PM byl poměr RCE/AE vyšší než 1 (rozmezí od 2.56 do 5.23) s průměrnou 

hodnotou 3.74 ± 1.21. Významná korelace mezi koncentracemi kationtů a aniontů (rs = 0.56 až 0.76) 

s výjimkou PM0.0175-0.156 a PM2.48-9.93, ukazuje výrazný konstantní neutralizační vztah. Nejvýznamnější 

rozdíl v ekvivalenci kationtů a aniontů byl nalezen u částic v rozmezí od 0.0175 do 0.258 µm. Iontová 

rovnováha může být užitečným nástrojem pro stanovení možných chybějících iontových druhů 

(Javed et al., 2015). Pokud je poměr vyjádřený jako ∑ kationy/∑ anionty v PM vyšší než 1 poukazuje 

to na nedostatek aniontů. Kationty tedy nejsou zcela neutralizovány anionty. Je však nutno říci, 

že v případě Ostravy Poruby nebyly v PM stanoveny všechny anionty jako např. (F)-, (Br)-, (I)-, (S)2-, 

(SiO3)2-, (CO3)2-, (HCO3)- atd.  

5.5 Identifikace zdrojů znečišťování ovzduší na území Ostravy Poruby 

Pro zjištění původu prachových částic, lze využít mnohé poměry mezi vodorozpustnými ionty. 

Poměr (SO4)2-/(NO3)- < 1 je dobrým indikátorem pro rozlišení původu z mobilních zdrojů, zatímco 

(SO4)2-/(NO3)- > 1 odkazuje na stacionární zdroje spalování zejména uhlí (Xiu et al., 2004; 

Pachauri, 2012). Průměrná hodnota poměru (SO4)2-/(NO3)- pro PM10 činila 1.19 ± 0.54 (rozsah hodnot 

0.45 – 2.30). Ze všech analyzovaných hodnot byl poměr (SO4)2-/(NO3)-ve 44 % °případů < 1.  

PM0.0175-0.156 a PM0.952-9.93 dosahovaly hodnoty poměru (SO4)2-/(NO3)- < 1. Proto jsou tyto částice spojeny 

s emisemi z dopravy, zatímco v případě PM0.156-0.952 je původ spjat se spalováním fosilních paliv 

ve stacionárních zdrojích. 

Z důvodů vysoké koncentrace (K)+ ve všech odebraných vzorcích byl dle studie Yao et al. (2016) 

vypočítán (K)+
excess. Výsledný (K)+

excess je považován za draslík antropogenního původu. Hodnota (K)+
soil 

byla odhadnuta z poměru K/Ca (0.91) v půdě a hodnota (K)+ sea salt byla odhadnuta vynásobením 

Na 0.36 na základě poměru K/Na v mořské vodě (Yao et al., 2016). 

(𝐾)𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑠
+ = (𝐾)𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

+ − (𝐾)𝑠𝑜𝑖𝑙
+ − (𝐾)𝑠𝑒𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑡

+                                                   (3) 

kde: 

(𝐾)𝑠𝑜𝑖𝑙
+ = 0.91(𝐶𝑎)2+                                                                               (4) 

(𝐾)𝑠𝑒𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑡
+ = 0.36(𝑁𝑎)+                                                                                (5) 

Průměrná hodnota ∑(K)+
excess v PM10 byla vypočtena na 1 607 ng/m3. Nejvyšší antropogenní příspěvek 

(K)+ se nacházel u PM0.156-0.258 s hodnotou 367 ng/m3 a naopak nejnižší u PM0.0175-0.156 s hodnotou 
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93 ng/m3. Nejvyšší příspěvek antropogenního (K)+ v jemnozrnných částicích je spjat 

s vysokoteplotními procesy. 

Studie Salam et al. (2015) uvádí, že pokud je celková koncentrace (Na)+ okolo 15 % z obsahu (K)+, 

tak není zdrojem (K)+ pouze spalování biomasy, ale také další emisní zdroje. V Ostravě Porubě byla 

zjištěna, že celková průměrná koncentrace (Na)+ představuje 24 % z obsahu (K)+, což odkazuje 

na různé emisní zdroje draslíku.  

5.6 Zhodnocení Ostrava Poruba 

Většina vzorků PM0.0175-> 9.93 měla výrazně vyšší procentuální zastoupení u PM0.0175-0.952 než PM0.952-9.93, 

což potvrzuje převahu antropogenních zdrojů spalování ve srovnání s přírodními zdroji (např. eroze 

a resuspenze půdy, biogenní materiály atd.). Průměrný obsah všech sledovaných anorganických 

vodorozpustných iontů v PM10 byl 56.0 ± 6.8 %. Nejvyšší průměrné procentuální zastoupení 

(13.3 % ze ΣPM10) vykazoval (K)+, jehož původ spočíval nejen ve spalování biomasy a uhlí v blízké 

městské části s individuální zástavbou, ale také souvisel s procesy probíhajícími v metalurgickém 

průmyslu, které jsou typické pro oblast Ostravsko-Karvinské aglomerace a pohraniční oblasti Polska. 

Sírany, dusičnany a amonné ionty byly nejvíce kumulovány v PM <0.952 μm a distribuce těchto 

vodorozpustných iontů byly významně ovlivněny teplotou a u PM0.606-0.952 také relativní vlhkostí 

vzduchu. Koncentrace vodorozpustných iontů v jednotlivých zrnitostních třídách PM se zvyšovala 

s klesající teplotou. Původ (SO4)2- a (NO3)- v PM0.156-0.952 je spojen se spalováním uhlí 

ve stacionárních zdrojích a to jak v průmyslových, tak v lokálních topeništích. Naopak původ (SO4)2- 

a (NO3)- v PM0.0175-0.156 a PM0.952-9.93 je spjat převážně s mobilními zdroji. U prachových částic je původ 

odlišný zejména pro (Ca)2+, který je v PM0.156-0.952 závislý na směru větru a jeho původ v těchto částicích 

lze spojit se spalováním v průmyslových zdrojích, zatímco u hrubozrnných částic je jeho původ spjat 

s resuspenzí půdních částic. 

  



47 

6 Výskyt vodorozpustných iontů a PM v Ostravě Mariánské Hory 

a Hulváky 

Odběr vzorků PM byl proveden v období od 13. června 2016 do 27. února 2017 v městské části Ostrava 

Mariánské Hory a Hulváky. Tato městská část je urbanizovaným celkem, jenž patří svou kvalitou 

ovzduší k více zatíženým částem města Ostrava, viz Obrázek 8. Kvalita ovzduší zde může být ovlivněna 

silniční dopravou, lokálním vytápěním, transportem z nedalekých ostravských průmyslových zdrojů, 

a také přeshraničním transportem z blízkého Polska. Odběrné místo bylo lokalizována na ulici 

Kollarova ve dvoře rodinného domu. 

  

Obrázek 8 Lokalizace odběrového místa Ostrava Poruba 

Celkem bylo provedeno 37 odběrů prachových částic (doba odběru každého vzorku byla 7 dní, tedy 

168 hodin). Odebrané vzorky byly rozděleny do dvou skupin, a to na vzorky odebrané v netopné 

sezóně (13.6. - 29.8. 2016, 11 odběrů) a během topné sezóny (30.8. 2016 – 27.2. 2017, 26 odběrů). 

Období měření bylo dle vyhlášky  Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb. rozděleno 

na topnou sezónu (září-květen) a netopnou sezónu (červen-srpen). Vyhláška uvádí začátek topné 

sezony na 1.9. a konec na 31.5. Na základě této vyhlášky byla v této práci topná sezóna 

charakterizována měsíci září až květen a netopná pak obdobím od června do srpna. Přestože podle 

této vyhlášky v topné sezoně dodávka tepelné energie započne až v okamžiku, kdy teplota vzduchu 

klesne pod + 13 °C, alespoň dva následující dny po sobě, a pokud předpověď počasí nepředpokládá 

v následujících dnech zvýšení teploty nad + 13 °C. Během vlastního odběru prachových částic byly 

sledovány meteorologické parametry (teplota, směr větru, tlak, rychlost větru a relativní vlhkost 

vzduchu). Během odběru vzorků PM byla průměrná rychlost větru 0.4 ± 0.1 m/s pro netopnou 

sezónu resp. 0.4 ± 0.2 m/s pro topnou sezónu. Průměrná teplota vzduchu během netopné sezóny 

činila 20.6 ± 2.1 °C a během topné sezóny pak 6.1 ± 8.7 °C. Mezi dalšími sledovanými 

meteorologickými parametry byla relativní vlhkost vzduchu s průměrnou hodnotou 66.0 ± 7.4 rel. % 
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pro netopnou sezónu a 68.8 ± 8.7 rel. % pro topné období. Nejčastějšími směry větru byly JV během 

netopné sezóny, resp. JV a SV během topné sezóny. Celková větrná růžice pro celé sledované období 

je uvedena na Obrázku 8. 

6.1 Koncentrace prachových částic a velikostní distribuce vodorozpustných iontů 

v PM 

Koncentrace PM10 se pohybovaly v rozmezí 8.07 až 48.1 µg/m3 (s průměrnou hodnotou 23.1 µg/m3) 

během celého sledovaného období. Během netopné sezóny průměrná koncentrace PM10 činila       

12.9 ± 4.0 µg/m3 resp. 27.4 ± 10.7 µg/m3 během topné sezóny. 

Procentuální zastoupení prachových částic pod 0.952 µm je pro netopnou sezónu v rozmezí 43 až 63 % 

a pro topnou poté 56 až 81 % z celkových PM10. Naproti tomu procentuální zastoupení prachových 

částic nad 952 nm činilo 37 až 57 % během netopného období a během topné sezóny 19 až 44 % 

z celkových prachových částic. Z výsledků vyplývá, že se během topné sezóny zvyšuje procentuální 

zastoupení prachových částic < 1 µm (spojeno se spalovacími procesy) a naopak během letních 

měsíců, tedy netopné sezóny, dochází k nárůstu prachových částic > 1 µm. Rozpětí koncentrací 

jednotlivých zrnitostních tříd PM je uvedeno na Obrázku 9. 

 

Obrázek 9 Koncentrace PM v jednotlivých zrnitostních třídách (N – netopná sezóna, T – topná sezóna) 

U vzorků odebraných během netopné sezóny bylo nejvyšší množství prachových částic soustředěno 

v intervalu od 2.48 do 9.93 µm (21.5 - 42.5 % z PM10). Během topného období se v 11 případech 
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nacházelo nejvyšší procentuální množství částic v zrnitostní třídě 384 – 606 nm (23 - 28 % z PM10), 

u dvou vzorků pro zrnitostní třídu 2.48 do 9.93, ve dvou případech v obou zmíněných zrnitostních 

třídách. V ostatních případech se nejvyšší procentuální množství částic nacházelo ve třídě nad 606 nm.  

Průměrný obsah vodorozpustných iontů činil 52.2 ± 14.7 % z PM10 během celého sledovaného 

období. Během netopného období byl průměrný obsah sekundárních anorganických aerosolů 

a dalších vodorozpustných iontů 60.3 ± 13.6 % z PM10 a během období topné sezóny se průměrný 

obsah SIA a dalších vodorozpustných iontů snížil na 49.2 ± 14.1 % z PM10. Studie Zotter et al. (2014) 

uvádí, že v zimního období (převážně pak během smogové situace) dochází ke zvýšení podílu organické 

hmoty v PM na úkor zastoupení SAA a dalších iontů.  

 

Obrázek 10 Průměrné koncentrace vodorozpustných iontů v jednotlivých zrnitostních třídách PM 
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Průměrné koncentrace vodorozpustných iontů v jednotlivých zrnitostních třídách prachových částic 

během obou sledovaných obdobích jsou uvedeny na Obrázku 10. Stejně jako v Ostravě Porubě v roce 

2016 a polském městě Zabrze v roce 2008 (Rogula-Kozłowska et al., 2013) vykazovaly sekundární 

anorganické aerosoly (SO4)2-, (NO3)-, (NH4)+ nejvyšší koncentrace ve třídě od  0.384 do 0.606 μm 

během obou sledovaných období. Ionty (Na)+ dosahovaly nejvyšších koncentrací ve třídě 

od 0.0175 do 0.258 μm resp. ionty vápníku ve třídě od 0.0175 do 0.156 μm. Během topné sezóny 

dochází k nárůstu koncentrace chloridů v zrnitostní třídě od 2.48 do 9.93 μm, což je spjato se zimní 

údržbou silnic (použití posypové soli).  

Průměrné koncentrace vodorozpustných iontů v PM10 se snížily v následujícím pořadí:  

− (SO4)2- > (Ca)2+ > (K)+ > (Na)+ > (NO2)- > (NH4)+ > (NO3)- > (Cl)- > (Mg)2+ = (PO4)3- během netopné 

sezóny   

− (SO4)2- > (NO3)- > (NH4)+ > (K)+ > (Ca)2+ > > (Na)+ > (NO2)- > (Cl)- > (Mg)2+ > (PO4)3- během topné 

sezóny.  

Průměrné koncentrace pro PM10 pro topnou a netopnou sezónu v Ostravě Mariánské Hory jsou 

uvedeny v Tabulce 2. Při porovnání s koncentracemi PM z jiných Evropských měst lze říct, že v Ostravě 

Mariánské Hory (M. H.) byly stanoveny vyšší koncentrace pro sodík, draslík a hořčík než v okolních 

městech. Draslík vykazoval vyšší koncentraci v částicích pod 952 nm. Ostrava Mariánské Hory (hlavně 

netopná sezóna 2016) se vyznačuje nízkou koncentrací dusičnanů. Vysoké koncentrace kationtů tvoří 

hlavní rozdíl v chemickém složení SIA pro Ostravu M. H. a ostatní lokality, viz Tabulka 3. Poměrně nízké 

koncentrace síranů v SIA mohou být spojeny s vazbou síranů ve formě nerozpustného sádrovce. 

6.2 Meteorologické parametry a jejich vliv na koncentrace PM a SIA 

Nízké koncentrace PM v Ostravě M. H. byly pozorovány během vyšší teploty vzduchu a současně 

s nižšími hodnotami relativní vlhkosti vzduchu. Nejvyšší procentuální zastoupení PM < 1 µm 

pro netopnou sezónu bylo zjištěno při nízké relativní vlhkosti a vyšší teplotě vzduchu. 

Nejhojněji se vyskytující směr větru byl během netopné i topné sezóny jihovýchodní, během topné 

sezóny částečně také severovýchodní. Nicméně u směru větru je nutno v tomto případě poznamenat, 

že odběrné zařízení ELPI+ i meteorologická stanice byla umístěna ve dvoře rodinného domu v husté 

zástavbě. Tudíž mohlo do jisté míry dojít k ovlivnění proudění větru okolními budovami. Pokud proudí 

z východu a jihovýchodu, jedná se ovzdušnou masu pocházející z města Ostravy a lze předpokládat, 

že znečišťující látky v ní obsažené pochází z místních emisních zdrojů, viz Obrázek 8.  
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Obrázek 11 Vliv průměrné teploty a relativní vlhkosti vzduchu na koncentrace PM a sumu vodorozpustných 
iontů 

Při zvýšení teploty vzduchu se koncentrace prachových částic i sumy vodorozpustných iontů snižují. 

Naopak, při zvýšení vlhkosti vzduchu se zvyšují koncentrace PM a sumy vodorozpustných iontů 

(Obrázek 11). Průměrné koncentrace sumy SIA a dalších vodorozpustných iontů sledují trend 

průměrných koncentrací PM10. 

 

Obrázek 12 Podíl jednotlivých iontů v topné a netopné sezóně v sumě PM0.0175-9.93 
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Na Obrázku 12 je uveden podíl jednotlivých iontů během topné a netopné sezóny. Výrazně vyšší podíl 

v topné sezóně oproti netopné měly ionty jako hořčík, dusičnany, amonné ionty a sírany. U ostatních 

iontů byl zaznamenán podíl nižší než 2. Pro chloridy jako jediný iont byl zjištěn podíl mezi topnou 

a netopnou sezónou nižší než 1. 

6.3 Faktor obohacení pro SIA a další vodorozpustné ionty v prachových částicích  

Pro identifikaci rozdílu chemického složení prachových částic v rámci topné a netopné sezóny 

v Ostravě M. H. byly použity hodnoty pozadí z lokality Olomouc-Svatý Kopeček (venkovské pozadí, 

viz Tabulka 3). Obohacovací faktory (EF) byly vypočteny dle následující rovnice (6) a výsledky jsou 

uvedeny v Tabulce 8. 

Rovnice pro výpočet faktoru obohacení v PM10: 

(
𝑐𝑥

𝑃𝑀10
)

𝑠𝑡𝑎𝑛𝑜𝑣𝑒𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

(
𝑐𝑥

𝑃𝑀10
)

𝑝𝑜𝑧𝑎𝑑í

     (6) 

kde cx jsou koncentrace prvku x v PM10. 

Tabulka 8 Průměrná hodnota obohacovacího faktoru pro netopnou a topnou sezónu ve srovnání s PM10 

pozaďové lokality Olomouc-Svatý Kopeček 

 (Cl)- (SO4)2- (NO3)- (NH4)+ (Na)+ (K)+ (Ca)2+ (Mg)2+ 

PM10 netopná/PM10 pozadí  1.48 1.19 0.50 2.45 2.94 9.49 6.64 0.32 

PM10 topná/PM10 pozadí 0.71 1.02 0.91 3.06 1.95 6.17 3.49 1.66 

Vysvětlení: PM10 pozadí - průměrná koncentrace prvku X v PM10 pro pozadí (Olomouc-Svatý Kopeček) 

Nejvyšší hodnoty obohacení byly zjištěny pro (NH4)+, (Na)+, (Ca)2+, (K)+ v obou obdobích (netopná 

a topná sezóna). Hodnoty EF ukazují, že v obou obdobích chybí ve srovnání s koncentracemi 

z pozaďové lokality dusičnany, pro topnou sezónu také chloridy a pro netopnou sezónu poté hořčík. 

Jak již bylo zmíněno výše vysoké faktory nabohacení (Na)+, (K)+ a (Cl)- mohou souviset s hutní výrobou 

v Arcellor Mittal Ostrava (dnes již Liberty). Podrobněji jsou emisní zdroje jednotlivých SIA a dalších 

vodorozpustných iontů uvedeny v kapitole 2.2 resp. 2.2.1 (Tabulka 1). 

6.4 Anionty v PM10 

Průměrné koncentrace dusičnanů v sumě PM10 během netopné sezóny jsou přibližně dvojnásobně 

nižší než koncentrace síranů. Během obou sledovaných období byly hlavními anionty sírany. Průměrné 

koncentrace síranů v PM10 jsou téměř dvojnásobně vyšší během topné sezóny než v netopné. Studie 

Juda-Rezlez et al. (2020) potvrdila, že obsah síranů v prachových částicích během zimního období 

souvisí s významnými emisemi SO2 ze spalování uhlí. Průměrné koncentrace síranů byla během 
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netopné sezóny 1.48 µg/m3 resp. 2.7 µg/m3 během topné sezóny. Průměrné koncentrace síranů 

uváděné pro západní, střední a jižní Evropu se pohybují od 3 do 7 µg/m3, koncentrace zjištěné 

pro Ostravu M. H. jsou tedy 2krát nižší pro netopnou sezónu a pro topné období dosahují spodní 

hranice běžných koncentrací pro Evropu (Schaap et al., 2004). Pro pozaďovou lokalitu Olomouc-Svatý 

Kopeček byla zjištěna průměrná koncentrace 1.23 ± 0.55 µg/m3. 

Stupeň znečištění atmosféry dusičnany a sírany lze vyjádřit pomocí poměru (NO3
-/SO4

2-). Hodnota 

poměru pro mírně znečištěné prostředí nabývá hodnot 0.36 až 0.60 a pro více znečištěné prostředí 

pak 0.84 až 0.95 (Kai et al., 2007). V rámci sledované lokality byl poměr (NO3
-/SO4

2-) 0.42 pro netopné 

období a 0.91 pro topnou sezónu. Nižší hodnoty poměru odkazují na převahou síranů nad dusičnany, 

což je odlišné pro vzorky odebrané v roce 2016/2017 (ELPI+) a vzorky odebrané v roce 2018 (vysoko-

objemový vzorkovač). Tvorba sekundárních částic NH4NO3 je podporována nízkými teplotami 

a vysokou vlhkostí vzduchu (typické zimní podmínky), zatímco tvorba sekundárních síranů 

je podporována fotochemickou reakcí během nejteplejších měsíců roku. (Megido et al., 2017). Topnou 

sezónu 2016/2017 lze považovat za velice mírnou zimu, jelikož teploty se často vyskytovaly nad 0 °C. 

Což by mohlo do jisté míry zapříčinit srovnatelný výskyt průměrných koncentrací síranů a dusičnanů 

v PM10 během chladného období roku. V atmosféře dochází nejdříve k reakci síranů a (NH4)+ za vzniku 

(NH4)2SO4 (mascagnit), a následně probíhá reakce amonných iontů s dusičnany. Při nedostatku 

amonných iontů k neutralizaci, tak vzniká přebytek (NO3)-, resp. při přebytku amonných iontů dochází 

k jejich reakci s dusičnany. Přebytek dusičnanů nebo amonných iontů lze spočítat podle rovnice 

(Wang et al., 2019): 

2

3 4 4
3

( ) ( ) ( )

62 18 48
ExcessN

N
O

O NH SO− +
−

−

= − −             (8) 

2

4 4 3
4

( ) ( ) ( )

18 48 62
ExcessN

NH SO N
H

O+
+ − −

= − −           (9) 

V Tabulce 9 jsou uvedeny výsledky rovnic 8 a 9 pro topnou a netopnou sezónu z Ostravy M. H. 

Pro dusičnany byl zjištěn přebytek pouze v jednom případě a to během netopné sezóny pro zrnitostní 

třídu PM 2.48 - 9.93 µm. Naopak dle rovnice 9 byl zjištěn přebytek amonných iontů během celé topné 

sezóny, pouze s výjimkou pro zrnitostní třídu PM 2.48 - 9.93 µm a během netopné sezóny pro PM 

od 0.606 do 9.93 µm. Během celého sledovaného období nedošlo k nadbytku dusičnanů a proto 

nedošlo k reakci s (Na)+ ani (K)+.  
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Tabulka 9 Přebytek dusičnanů a amonných iontů během topné a netopné sezóny 

Zrnitostní třída (NO3)- excess (NH4)+ excess 

µ netopná topná netopná topná 

0.0175-0.156 x x   

0.156-0.258 x x   

0.258-0.384 x x   

0.384-0.606 x x   

0.606-0.952 x x x  

0.952-2.48 x x x  

2.48- 9.93  x x x 

suma PM10 x x   

6.5 Kationty v PM10 

Průměrná koncentrace vodorozpustného (Ca)2+ pro Ostrava M. H. v PM10 činila v netopné sezóně 

1.47 µg/m3 resp. v topné sezóně 1.66 µg/m3. Nejvyšší průměrné procentuální zastoupení iontů 

vápníku vykazovaly pro obě sezóny PM s aerodynamickým průměrem 17.5 – 156 nm (cca 25 % v sumě 

(Ca)2+). Pro obě sledovaná období byl zaznamenán také vysoký faktor nabohacení, viz Tabulka 8. 

Zvýšený obsah vápníku v ovzduší MSK souvisí s výrobou železa a oceli. Podrobněji jsou emisní zdroje 

jednotlivých prekurzorů SIA a dalších vodorozpustných iontů uvedeny v kapitole 2.2 resp. 2.2.1 

(Tabulka 1). 

Zvýšené koncentrace (Na)+ ve městech souvisí převážně s použitím zimních posypových materiálů 

(Schwarz et al. 2016). Během netopné sezóny činila průměrná koncentrace sodíku v PM10 885 ng/m3, 

během topné sezóny se poté zvýšila na 1 260 ng/m3. Průměrné procentuální zastoupení sodíku 

v jednotlivých zrnitostních třídách bylo pro obě sledovaná období téměř srovnatelné a činilo 

13 až 16 % z celkové sumy (Na)+. Podíl solí z dopravy je možno určit na základě velikosti prachových 

částic.  

Koncentrace draslíku v aerosolu souvisí se spalováním biomasy, uhlí a hutními procesy (Zhao et al., 

2018). Pokud v aerosolu celková koncentrace (Na)+ přesahuje 15 % koncentrace (K)+, pak je zdrojem 

draslíku nejen spalování biomasy, ale i jiné zdroje emisí (Kupianinen et al., 2016). V případě aerosolu 

v obou obdobích představoval sodík v průměru 72 % celkového obsahu (K)+. Lze tedy konstatovat, 

že na výskytu draslíku v aerosolu se významně podílely i jiné zdroje.  

Během topného období byla zjištěna statisticky významná závislost mezi sodíkem a draslíkem u PM 

v rozmezí 0.156 a 2.48 µm, resp. během netopné sezóny pro PM0.156-0.258, PM0.384-0.606 a PM0.952-2.48. 

Vysoká hodnota EF potvrzuje vliv výrobních procesů železa a oceli na koncentraci draslíku 

v prachových částicích znečišťujících ovzduší na této lokalitě během obou sledovaných obdobích.  
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6.6 Korelační analýza  

V Tabulce 10 a 11 jsou uvedeny výsledky korelační analýzy pro ionty v rámci jednotlivých zrnitostních 

tříd prachových částic. Během topné ani během netopné sezóny nebyla prokázána statisticky 

významná závislost mezi obsahem síranů a (Ca)2+ pro žádnou zrnitostní třídu PM. V případě (Ca)2+ byla 

zjištěna statisticky významná závislost s chloridy a prachovými částicemi během topného období 

a chloridy a dusičnany běhen netopného období.  

Chloridy se mohou do ovzduší uvolňovat v důsledku různých antropogenních činností (spalování uhlí 

a biomasy, výroba kyseliny chlorovodíkové, výroba papíru, plastů obsahujících chlor atd.). 

V Moravskoslezském kraji mohou chloridy pocházet z aglomerace železných rud, které jich mohou 

obsahovat až 30 %. Průměrná koncentrace chloridů byla pro obě sledovaná období téměř srovnatelná 

(přibližně 0.5 μg/m3). Průměrná roční koncentrace chloridu na pozaďové lokalitě v Olomouci činila 

0.34 ± 0.14 μg/m3. Průměrné koncentrace chloridů jsou asi 1.5krát vyšší než hodnoty v Olomouci Svatý 

Kopeček. V netopné sezóně byla zjištěna statisticky významná závislost mezi (Cl)- a (Ca)2+, (Mg)2+ 

a v topné sezóně byla zjištěna závislost mezi (NO3)-, (NH4)+, (Na)+, (K)+, (SO4)2 v rámci různých 

zrnitostních tříd.  
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Tabulka 10 Korelace mezi jednotlivými ionty v rámci jednotlivých zrnitostních tříd – netopná sezóna 

Parametr 
Velikost PM (µm) 

0.0175-0.156 0.156-0.258 0.258-0.384 0.384-0.606 0.606-0.952 0.952-2.48 2.48-9.93 

(SO4)2-   (NH4)+   

(Mg)+ (Cl)-, (Ca)2+             

(NO3)- 
(NH4)-   (Ca)2+   (Ca)+     

      (SO4)2-, (NH4)+   (SO4)2-, (NH4)+   

(Cl)- 
(Ca)2+, (Mg)+             

  (Ca)2+       (Ca)2+ 

(K)+ 
  (Na)+, (Mg)+         (NH4)+ 

      (Na)+   (Na)+   

∑PM 
  (SO4)2-, (NH4)+  (SO4)2-, (NH4)+  

      (SO4)2-, (NH4)+, (NO3)-     (SO4)2-, (NH4)+, (K)+ 

Tabulka 11 Korelace mezi jednotlivými ionty v rámci jednotlivých zrnitostních tříd – topná sezóna 

Parametr 
Velikost PM (µm) 

0.0175-0.156 0.156-0.258 0.258-0.384 0.384-0.606 0.606-0.952 0.952-2.48 2.48-9.93 

(SO4)2- 

  (NH4)+, (NO3)-   

  (Mg)+           

(Cl)-, (NH4)+, (Na)+       (Na)+   (Na)+, (Cl)- 

(NO3)- 
(NH4)+   

  (Na)+   (Ca)2+ (Na)+     

(Cl)- 

  (NH4)+   (NH4)+     

      (Ca)2+       

      (SO4)2-    

  (NO3)-   

       (Na)+, (K)+   (Na)+ 

(K)+   (Na)+   

(NH4)+   (Mg)+   (Na)+     

∑PM 

  (Mg)+   (Ca)2+   

(SO4)2-, (NH4)+, (NO3)-,    

(Cl)-   (Cl)-  
            (NO3)- 
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6.7 Zhodnocení Ostrava Mariánské Hory a Hulváky 

Procentuální zastoupení prachových částic pod 1 µm činilo pro netopnou sezónu 43 až 63 % 

a pro topnou poté 56 až 81 % z celkových PM10. Během topné sezóny se zvyšuje procentuální 

zastoupení prachových částic < 1 µm (spojeno se spalovacími procesy) a naopak během letních měsíců, 

tedy netopné sezóny, dochází k nárůstu prachových částic > 1 µm (přírodní zdroje jako např. eroze 

a resuspenze půdy, biogenní materiály atd.). Stejně jako v Ostravě Porubě v roce 2016 byla pro topnou 

sezónu 2016/2017 nejvyšší koncentrace sumy sekundárních anorganických aerosolů (SIA) zjištěna 

v zrnitostní třídě 0.384-0.606 μm.  

Během obou sledovaných období byly hlavními anionty sírany. Průměrné koncentrace síranů v PM10 

jsou téměř dvojnásobně vyšší během topné sezóny než v netopné. Vyšší obsah síranů během topné 

sezóny může být do značné míry spjat s lokálním vytápěním domácností. Přebytek amonných iontů byl 

zjištěn během celé topné sezóny, pouze s výjimkou pro zrnitostní třídu PM 2.48 - 9.93 µm. Naproti 

tomu během netopné sezóny byl zjištěn pouze pro PM od 0.606 do 9.93 µm. Během sledovaného 

období nedošlo k nadbytku dusičnanů a tím pádem nedošlo k jejich reakci s (Na)+ ani (K)+. Vysoké 

faktory nabohacení (Na)+, (K)+ a (Cl)- souvisí s hutní výrobou v nedalekém ostravském hutním podniku 

Arcellor Mittal Ostrava (dnes již Liberty). 
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7 Výskyt vodorozpustných iontů na lokalitách Moravskoslezského 

kraje během přijatelného a překročeného znečištěné ovzduší 

V rámci této části práce bylo vybráno osm lokalit Moravskoslezského kraje, u nichž se předpokládal vliv 

různých zdrojů emisí (Tabulka 3 a Obrázek 13). V textu byly použily zkratky těchto lokalit Ostrava-

Radvanice, Nad Obcí (O-R, NO); Ostrava-Radvanice, OZO (O-R, OZO); Ostrava-Mariánské Hory (O-MH); 

Ostrava-Poruba (O-P), Studénka (S), Dolní Lhota (DL), Věřňovice (V) a Mosty u Českého Těšína (MCT). 

Pro srovnání (pozaďová lokalita) byla vybrána lokalita Olomouc-Svatý Kopeček (49°37'34.6"N; 

17°20'27.2"E). Jedná se o lokalitu bez vlivu průmyslových emisí a bez vysoké dopravní zátěže. Jedná 

se o venkovskou lokalitu poblíž ZOO Olomouc (Tabulka 3 a Obrázek 13). 

 

Obrázek 13 (A) Hranice mezi Českou republikou a Polskem; (B) Lokalizace Moravskoslezského kraje a Olomouce 

v České republice; (C) Detail Moravskoslezského kraje a lokalizace míst odběru vzorků; Hlavní zdroje znečištění 

v Ostravě (D) a na území Těšínského Slezska (E). 

Sledované dny byly rozděleny na běžné zimní dny a dny smogové epizody na základě oznámení 

smogové situace pro PM10 (100 µg/m3 za 12 hodin) podle ministerstva životního prostředí (zákon 

o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.). Období od 18. ledna do 28. ledna 2018 je příkladem typických 

zimních podmínek, zatímco období od 9. února do 13. února představuje smogovou situaci trvající 

78 hodin. Koncentrace PM10 se v období od 11. do 13. února snížily pod 80 µg/m3. Během smogové 

epizody bylo získáno celkem 54 vzorků (délka odběru 12 hodin). Průměrné hodnoty výsledků 

chemických analýz byly vypočteny tak, aby odpovídaly vzorkování, které trvalo 24 hodin. V zimním 

období bylo získáno celkem 40 vzorků. Původním cílem statistického vyhodnocení výsledků bylo 

rozdělení celého souboru do zimní sezóny a smogové epizody. Avšak i v období od 22. do 23. ledna 

2018 dosáhly koncentrace PM10 na dvou lokalitách hodnot vyšších než 100 µg/m3, a tak ovlivnily 

výsledky chemického složení PM10 v zimní sezóně. Naměřená data v obou sadách vzorků pro zimní 

sezónu a smogovou epizodu proto byla rozdělena pomocí 24hodinového limitu koncentrace pro PM10 
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(50 µg/m3) podle zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. a směrnice Evropského parlamentu 

2008/50/ES. Koncentrace PM10 nad 50 µg/m3 jsou označeny jako období překročení znečištění 

a období s koncentrací PM < 50 µg/m3 je označeno jako doba přijatelného znečištění. 

7.1 Výsledky 

V roce 2018 byl povolený denní imisní limit PM10 (50 µg/m3) nejčastěji překročen na lokalitě Věřňovice 

(94x). I na dalších lokalitách bylo překročení imisního limitu velmi významné: Ostrava-Radvanice, 

Nad obcí (89x), Ostrava-Radvanice, OZO (70x), Český Těšín (69x), Studénka (47x), Ostrava-Mariánské 

Hory (43x), Ostrava-Poruba (37x) (CHMI, 2019). Nejvyšší počet překročení imisního limitu vykazují 

lokality (Věřňovice a Mosty u Českého Těšína) blízko hranice s Polskem. 

Průměrná koncentrace PM10 v období přijatelného znečištění byla 32.7 ± 13.0 μg/m3. Během období 

překročeného znečištění vzrostla koncentrace PM10 2.8krát (92.8 ± 37.8 μg/m3). Průměrné koncentrace 

NO2 a SO2 pro MSK byly v období překročeného znečištění 1.3krát až 1.5krát vyšší než v období 

přijatelného znečištění. Průměrné koncentrace sledovaných znečišťujících látek (NO2, SO2 a PM10) 

v roce 2018 pro jednotlivé lokality jsou uvedeny na Obrázku 14. Nejvyšší průměrná koncentrace PM10 

v období překročeného znečištění byla stanovena v Mostech u Českého Těšína (126.7 ± 64.4 μg/m3) 

a nejnižší v Dolní Lhotě (69.9 ± 8.6 μg/m3). V období překročeného znečištění se výrazně zvyšuje obsah 

amonných iontů, organických látek a PM10. Koncentrace jednotlivých hlavních složek v PM10 se zvýšila 

různě. Pro (Cl)-, OM a EC došlo až k trojnásobnému zvýšení koncentrací, zatímco v případě (NO3)-, 

(NH4)+, (K)+ došlo k nižšímu než dvojnásobnému zvýšení. 

 

Obrázek 14 Průměrné koncentrace NO2, SO2 a PM10 se směrodatnou odchylkou pro rok 2018 
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Minimální a maximální průměrné procentuální zastoupení organických látek a vodorozpustných iontů 

v prachových částicích během období přijatelného znečištění (OM: 29.4 – 48.6 % a SIA: 53.3 – 66.8 %) 

resp. během období překročeného znečištění (OM: 37.3 – 44.7 % a SIA: 45.3 – 55.6 %) je téměř 

srovnatelné, viz Obrázek 15. Procentuální zastoupení anorganických částic (minerálů a amorfních 

částic) bylo odvozeno výpočtem podle rovnice Amato et al., 2016: 

3.89 2.5 1.43 1.21 1.67MD Al Ca Fe K Ti=  +  +  +  +     (10) 

 

Obrázek 15 Průměrné procentuální složení PM10 během období přijatelného znečištění a období překročeného 

znečištění (WSIIs vodorozpustné anorganické ionty, OM organická hmota, EC elementární uhlík, SP stopové prvky, MP minerální složka) 

Z průměrného procentuálního zastoupení znečišťujících látek v PM10 je patrné, že v období 

překročeného znečištění je obsah organických látek (43.1 ± 12 %) vyšší asi o 7 % ve srovnání s obdobím 

přijatelného znečištění. Tento nárůst je kompenzován ztrátou vodorozpustných iontů, Obrázek 15. 

Zvýšení podílu OM v PM10 během smogových situací ve Švýcarsku uvádí Zotter et al., 2014. 

Při podrobném studiu organických látek (není součástí práce) se ukázalo, že s nástupem smogové 

situace narůstá podíl nerozlišené komplexní směsi uhlovodíků (UCM) a velmi obtížně identifikovatelné 

organické hmoty. Spalovací procesy jsou nejvýznamnějším zdrojem částic PM10 a OM pro období 

s přijatelným znečištěním i překročeným znečištěním. Spalovací procesy zahrnují spalování uhlí (hnědé, 

černé, případně směs), biomasy a odpadů (polymery – plasty). Ve všech vzorcích PM10, během obou 

sledovaných období, kde bylo identifikováno spalování uhlí se vyskytovaly organické sloučeniny síry. 

Během období překročeného znečištění se v imisích vyskytuje 2 až 3násobné množství (počet) 

organických sloučenin síry s vyšší koncentrací než během období přijatelného znečištění. Lokalita 

Ostrava Mariánské Hory je charakterizována vysokými emisemi z dopravy pro obě sledovaná období. 

Obdobně lze charakterizovat také stanoviště Ostrava Poruba. Ze spalovacích procesů převládá 
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spalování biomasy. Obecně lze uvést, že rozdíl mezi OM během obou sledovaných období není tak 

výrazný. Dochází však k nárůstu individuálních organických sloučenin spjatých se spalovacími procesy. 

Během překročeného znečištění nedochází ani k výraznému nárustu EC jak by se dalo očekávat, avšak 

to je spjato s tím, že během zimního období obecně spalovací procesy hrají významnou roli i pro období 

přijatelného znečištění. 

7.2 Faktor obohacení a stopové prvky v PM10 

Hodnoty pozadí z lokality Olomouc-Svatý Kopeček (venkovské pozadí) byly použity k identifikaci rozdílu 

v chemickém složení částic PM10 v rámci období přijatelného znečištění a období překročeného 

znečištění. Hodnoty koncentrace jednotlivých stopových prvků pozaďové lokality Olomouc pro zimní 

období jsou uvedeny v Tabulce 3. Faktory obohacení (EF) byly vypočteny podle rovnice 11, výsledky 

jsou uvedeny v Tabulce 12. Výpočet faktoru obohacení v PM10 uvádí rovnice (6) 

Tabulka 12 Průměrná hodnota faktoru obohacení pro období přijatelného (PP1) a překročeného znečištění (PP2) 

ve srovnání s PM10 pozaďové lokality Olomouc-Svatý Kopeček 

 (Cl)- (SO4)2- (NO3)- (NH4)+ (Na)+ (K)+ (Ca)2+ (Mg)2+ EC OM 

PM10 PP1/PM10 pozadí  0.92 0.91 1.86 3.78 0.64 1.04 1.25 0.65 0.88 1.30 

PM10 PP2/PM10 pozadí 0.88 0.95 1.62 3.60 0.20 0.94 0.61 0.51 1.00 1.70 

Vysvětlení: PM10 PP1 - průměrná koncentrace prvku X v PM10 pro přijatelné znečištění; PM10 PP2 - průměrná koncentrace prvku X v PM10 

pro překročené znečištění; PM10 pozadí - průměrná koncentrace prvku X v PM10 pro pozadí (Olomouc-Svatý Kopeček) 

Nejvyšší hodnoty obohacení byly zjištěny pro (NH4)+, (NO3)- a OM v obou obdobích (přijatelné 

i překročené znečištění). Hodnoty EF ukazují, že v období přijatelného i překročeného znečištění chybí 

ve srovnání s koncentracemi z pozaďové lokality sírany, (Na)+, (Cl)- a (Mg)2+. 

U některých sledovaných parametrů vykazují faktory obohacení určitou variabilitu, a to i při porovnání 

jednotlivých lokalit (Tabulka 13). Významně vyšší faktor obohacení pro všechny sledované parametry 

s výjimkou dusičnanů a amonných iontů byl zjištěn pro O-R, NO a O-R, OZO v období překročeného 

znečištění. Nejvyšší faktor obohacení pro dusičnany byl zjištěn u lokality O-P, na níž je dominantní zdroj 

právě doprava. Součet normalizovaných hodnot ukazuje, že Veřňovice jsou v období přijatelného 

znečištění lokalitou s nejvyšším výskytem anomálních koncentrací. V období překročeného znečištění 

je to Ostrava Radvanice. 
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U stopových prvků byl faktor obohacení vypočítán pomocí standardního postupu podle rovnice: 

( )
( )

x

ref

x

ref

C
C

PM
x C

C
crust

EF =

  (11) 

kde Cx a Cref jsou koncentrace prvku X a referenčního prvku v PM10. (Cx/Cref)PM a (Cx/Cref)crust jsou poměry 

těchto koncentrací v PM a v zemské kůře. Koncentrace prvků v zemské kůře (Clarkeho hodnota) byla 

použita podle Wedepohla (1995). Pro srovnání hodnot EF byl jako referenční prvek byl použit hliník. 

Pokud je hodnota EF ˃ 1, předpokládá se, že prvek je v prostředí relativně obohacen; pokud EF ˃ 5, 

prvek pochází z antropogenních zdrojů (Enamorado-Báez et al., 2015), hodnota EF v rozmezí od 20 

do 40 se považuje za velmi vysokou a EF ˃ 40 za extrémně vysokou (Thiombane et al., 2019). Extrémně 

vysoká hodnota EF byla zjištěna pro Cd (14 562) v O-R, OZO, což je přibližně pětkrát vyšší obohacení 

než v Olomouci (Obrázek 16). Největší rozdíly v obohacení byly zjištěny u manganu (388) ve srovnání 

s hodnotou pozadí (92×) v Mostech u Českého Těšína. Navíc pro Cr (297) resp. Fe (34) byl 

zjištěn nejvyšší stupeň obohacení ve srovnání s hodnotou pozadí (23× pro Cr resp. 11x pro Fe) 

pro lokalitu O-MH. Třetí nejvyšší obohacení bylo zjištěno u mědi (1 419) ve srovnání s hodnotou pozadí 

(20×) v O-MH. Faktor obohacení pro Pb (2 990) resp. Zn (4 282) na lokalitě O-R OZO byl 7krát 

resp. 12krát vyšší ve srovnání s pozaďovou lokalitou Olomouc-Svatý Kopeček. 

Tabulka 13 Faktory obohacení pro individuální lokality během období přijatelného překročení (PP1) a období 

překročeného znečištění (PP2) (normalizované na PM10) 

PP1 (Cl)- (SO4)2- (NO3)- (NH4)+ (Na)+ (K)+ (Ca)2+ (Mg)2+ 

O-R, NO 8.23 0.61 1.23 0.83 8.68 1.92 43.76 23.34 

O-R, OZO 24.36 0.5 1.15 1.14 6.31 1.45 63.09 15.61 

O-MH 9.47 0.49 1.37 0.86 5.71 1.65 38.3 13.69 

O-P 9.98 0.49 1.54 0.9 9.63 1.23 37.6 14.78 

S 7.7 0.4 1.47 1.1 12.88 1.41 57.94 16.89 

DL 5.68 0.49 1.43 0.91 5.64 1.34 38.44 12.47 

V 8.27 0.5 1.35 0.72 19.35 1.1 75.26 12.64 

MCT 10.2 0.55 1.28 0.83 9.56 1.64 45.64 16.38 

PP2 (Cl)- (SO4)2- (NO3)- (NH4)+ (Na)+ (K)+ (Ca)2+ (Mg)2+ 

O-R, NO 16.75 0.5 1.04 0.79 4.07 1.67 48.72 23.32 

O-R, OZO 13.19 0.46 1.11 0.8 1.65 1.11 21.63 7.26 

O-MH 14.35 0.57 1.33 1.05 1.48 1.09 16.73 6.68 

O-P 8 0.57 1.41 0.96 2.42 1.25 13.76 7.97 

S 6.11 0.56 1.34 0.99 2.63 1.39 24.44 10.5 

DL 6.75 0.59 1.2 0.92 2.7 1.35 17.57 10.05 

V 11.93 0.42 1.01 0.8 2.04 1.14 11.36 7.29 

MCT 11.76 0.55 1.07 0.94 2.39 1.26 20.21 13.83 

Nebezpečné stopové prvky mohou pocházet z dopravy - opotřebení pneumatik a otěru brzd: Zn, Cd, 

Cr, Cu, Ni a Pb (Juda-Rezler et al., 2011) a nově také Ba a Zr (Urrutia-Goyes et al., 2018). Kromě výše 
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uvedených prvků opotřebení pneumatik také uvolňuje Co, Hg, Mn, Mo a oděr brzdových systémů Sb 

(Juda-Rezler et al., 2011) a Sn (Alves et al., 2018). Ni a Cr mohou také pocházet z koroze automobilů 

a chromování některých motorových částí vozidel (Zhang et al., 2012). K identifikaci znečištění 

z dopravy lze použít poměr Cu/Sb a Fe/Cu 14-40 (Alves et al., 2018). Jemnozrnné částice vznikající 

během spalování nafty a benzínu a mohou obsahovat nebezpečné stopové prvky, jako jsou As, Ba, Be, 

Cd, Cr, Co, Hg, Pb, Sb, Ni, Zn a Se (Zhao et al., 2018). Některé prvky mohou pocházet z uhlí. Například 

koncentrace As, Cd, Pb a Zn v uhlí pocházejícím z polské části Hornoslezské uhelné pánve jsou 

srovnatelné nebo vyšší než jejich koncentrace v uhlí z jiných Evropských ložisek (Labus, 1995). 

Důležitým zdrojem znečištění některými stopovými prvky je výroba železa a oceli v hutním podniku 

Arcellor Mittal v Krakově a Liberty v Ostravě. Prach z vysokých pecí je významným zdrojem Fe (13.6 %), 

Ca (5.20 %), Zn (1.88 %), Pb (0.29 %), Na (0.45 %), K (0.92 %), Cl (2.90 %), Cd 72 mg/kg a Cu 106 mg/kg 

(Lanzerstorfer a Kröppl, 2014). Nejvyšší emisní faktor pro výrobu železa ve vysokých pecích byl zjištěn 

pro Zn (890 µg/kg), V (459 µg/kg), Mn (376 µg/kg), Cu (201 µg/kg), Pb (1.2 µg/kg). Emisní faktory 

pro aglomerace se liší od vysokých pecí v množství emitovaného Pb (728 µg/kg), Zn (582 µg/kg), 

Mn (353 µg/kg), Cu (286 µg/kg) a V (101 µg/kg). Nejdůležitějším zdrojem Zn, Pb, Cr a Ni 

je zpracování železa v elektrické obloukové peci. Na tunu produktu vyprodukuje 35 g Zn, 2.7 g Pb, 

1.5 g Cr a 0.61 g Ni (Wang et al., 2016). Z emisí nebezpečných stopových prvků z dopravy, výroby železa 

a oceli a spalování fosilních paliv je zřejmé, že identifikace zdrojů emisí není zcela vhodná. Porovnáním 

EF z lokality Olomouc Svatý Kopeček, kde převládá znečištění ovzduší dopravou a lokálním vytápěním, 

je zřejmé, že výroba železa a oceli má na lokalitách Moravskoslezského kraje významný dopad 

na znečištění ovzduší. Za účelem identifikace zdrojů znečištění byla provedena regresní analýza mezi 

nebezpečnými stopovými prvky a také mezi hlavními složkami PM10 a stopovými prvky. Statisticky 

významná závislost (r = 0,76) mezi Fe a Cr, Pb, Zn a Al, mezi Al a Cr, Zn a mezi Zn a Pb byla prokázána 

pro nebezpečné stopové prvky. Mezi hlavními složkami a stopovými prvky byla statisticky významná 

závislost zjištěna pouze pro Pb x chloridy a Pb × organickou hmotu a Pb × elementární uhlík (r = 0,67). 

Vztah mezi olovem a chloridy lze vysvětlit přítomností minerálních fází PbCl (OH) laurionit, Pb7F12Cl2 

laurelit a penfieldit Pb2Cl3 (OH). Tyto minerální fáze byly identifikovány v prachu z aglomerace 

(elektrostatické filtry) a lithargitu (PbO) - tkaninové filtry (Raclavská a Matýsek, 2016). Studie Lu et al. 

(2019) identifikovala osm hlavních fází s obsahem Pb v atmosférických aerosolech: Pb-Cl, Pb-Cl-Li 

(spalování uhlí a spalování odpadu), Pb-Cl-EC a Pb-Cl-OC (dieselové motory a spalování uhlí), Pb-Cl-Fe 

(hutní průmysl), Pb-Cl-Al-Si (prach), Pb-Se (sekundární formování) a Pb-Cl-Zn (průmyslový proces) 

(Lu et al., 2019). Statisticky významný korelační koeficient mezi Pb a EC, OM ukazuje vliv dopravy 

na znečištění ovzduší v regionu a korelační koeficient mezi Pb, Cl a Fe ukazuje na význam emisí z výroby 

žele a oceli ve sledovaném regionu. 
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Obrázek 16 Obohacovací faktor pro stopové prvky - srovnání s Olomouc-Svatý Kopeček v období s přijatelným 

znečištěním 

7.3 Vápník v PM10 

Vápník se v PM10 vyskytuje převážně jako uhličitan (kalcit a dolomit). Tyto uhličitanové minerály 

pocházejí hlavně z geogenního podloží a malé množství kalcitu pochází také ze stavební činnosti 

(Song et al., 2014). Podíl mezi vodorozpustným Ca v PM10 a celkovým Ca se pohybuje v poměru 1:3 

(Meszaros, 1966). Předpokládá se, že se vodorozpustný Ca se vyskytuje ve formě chloridů, 

což potvrzuje i vysoká hodnota koeficientu korelace (r=0.75) mezi chloridy a vodorozpustným 

vápníkem. Průměrná koncentrace vodorozpustného (Ca)2+ se pro všechny lokality pohybovala 

v rozmezí od 0.26 do 1.75 µg/m3. V období přijatelného i překročeného znečištění byly naměřeny 

nejvyšší koncentrace (Ca)2+ na lokalitě O-R, NO. Nejvyšší faktor obohacení (EFclarke) byl zjištěn pro O-R, 

NO (67), pro lokalitu O-R, OZO (47) a na dalších lokalitách byla hodnota okolo 20 s výjimkou O-P (9). 

Zvýšený obsah vápníku v ovzduší městské části Radvanice, ale i v celém regionu, souvisí s výrobou 

železa a oceli. Tento fakt potvrzuje také studie Kozákova et al. 2019.  

U většiny vzorků PM10 z období před rokem 2016 se jako významným minerál vyskytoval sádrovec, 

bassanit nebo anhydrit. Tyto minerální fáze nebyly v žádném ze vzorků z roku 2018 identifikovány 

ani metodou RTG-difrakce. Během roku 2013 byl v Ostravě Radvanicích (Nad obcí) identifikován v PM10 

sádrovec v množství 25.76 % a boussinghaultite (NH4)2Mg(SO4)2 ·6(H2O) s procentuálním zastoupením 

v PM 8.4 %. Sádrovec byl v Ostravě Porubě také v roce 2013 identifikován s to v množství 12.24 % 

a 17.76 % v Ostravě-Mariánských Horách.  



65 

7.4 Sodík v PM10 

Zvýšené koncentrace (Na)+ ve městech souvisí především s použitím zimních posypových materiálů 

a výskytem mořského aerosolu v souvislosti s dálkovým přeshraničním přenosem, který je však 

na území ČR velmi nízký (< 1 % z PM10) (Schwarz et al. 2016). Spotřeba soli pro zimní údržbu 

se pohybuje v rozmezí 10 až 40 g/m2 podle povětrnostních podmínek (Kupianinen et al., 2016). 

Ve srovnání s atmosférickou depozicí z přírodních zdrojů, která činí 0.09 g/m2 (Willmert et al., 2018). 

Hmotnostní poměr (Cl)-/(Na)+ činil 4.39 ± 3.48 pro celou sadu vzorků, což potvrzuje vliv průmyslových 

činností na výskyt (Na)+ ve vzdušném aerosolu. Podobné hodnoty pro industrializované regiony uvádějí 

také studie Yang et al. (2018) a Salam et al. (2015). V období přijatelného znečištění byly nejvyšší 

průměrné koncentrace (Na)+ identifikovány na lokalitě OR, NO (706 ± 564 ng/m3). U lokality Ostrava 

Poruba (dopravní zátěž) byla zjištěna koncentrace pouze 376 ± 160 ng/m3. V období překročeného 

znečištění byly koncentrace na lokalitách O-R, NO a O-P téměř srovnatelné. Průměrná koncentrace 

(Na)+ pro lokalitu O-R, NO byla 593 ± 128 ng/m3 a pro lokalitu O-P 491 ± 314 ng/m3. Výsledky 

mineralogického složení odprašku z elektrostatických filtrů z aglomerace prokázaly přítomnost 12 % 

NaCl a až 21 % NaCl bylo identifikováno v odprašku zachyceném tkaninovým filtrem. Na zvýšené 

koncentraci Na ve vzdušném aerosolu se podílí hlavně výroba surového železa a oceli. Podrobněji jsou 

emisní zdroje jednotlivých vodorozpustných iontů uvedeny v kapitole 2.2 resp. 2.2.1 (Tabulka 1). 

7.5 Draslík v PM10 

Koncentrace draslíku v aerosolu souvisí se spalováním biomasy, uhlí a hutními procesy (Zhao et al., 

2018). Jak již bylo zmíněno výše, je-li v aerosolu celková koncentrace (Na)+ 15 % koncentrace (K)+, 

pak je zdrojem draslíku nejen spalování biomasy, ale i jiné zdroje emisí (Kupianinen et al., 2016). Malé 

množství draslíku (< 10 %) je v biomase vázáno na organickou složku (hemicelulózu) pomocí 

hydroxylové a karboxylové skupiny nebo dalších skupin obsahujících kyslík. Tyto organické struktury 

se rozkládají při teplotě v rozmezí 200 – 500 °C a uvolňují draslík do plynné fáze (ZUOVA, 2018). 

V případě aerosolu v období překročeného znečištění představoval sodík v průměru 55.5 ± 38.5 % 

celkového obsahu (K)+. Lze tedy konstatovat, že na výskytu draslíku v aerosolu se podílelo více zdrojů.  

V období překročeného znečištění draslík statisticky významně koreluje se sírany (r = 0.86), chloridy 

(r = 0.68), amonnými ionty (r = 0.85), dusičnany, ale také organickým a elementárním uhlíkem. 

Pro období přijatelného znečištění nebyla zjištěna statisticky významná závislost mezi (Na)+ a (K)+. 

Statisticky významné hodnoty korelačního koeficientu s OC a EC potvrzují, že se draslík do ovzduší 

uvolňuje během spalování biomasy. K rozlišení emisí ze spalování biomasy a fosilních paliv se používá 

poměr (K)+/EC (spalování fosilních paliv 0.025 – 0.09, spalování biomasy 0.21 až 0.46) (Satsangi et al., 

2012). Hodnoty poměru (K)+/EC pro sledované lokality se pohybovaly od 0.19 do 0.30, pouze 
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pro lokalitu Věřňovice byly hodnoty poměru nízké (0.08 – 0.09) a odpovídaly spalování uhlí. Závislost 

mezi chloridy a draslíkem může odpovídat nejen spalování biomasy, ale také procesům 

v metalurgickém průmyslu. Vysoká hodnota EF potvrzuje vliv výrobních procesů železa a oceli 

na koncentraci draslíku v prachových částicích znečišťujících ovzduší na lokalitě O-R, NO (40). V obou 

sledovaných obdobích se vyskytovaly nejvyšší průměrné hodnoty draslíku na lokalitách O-R, NO 

(0.95 a 0.58 µg/m3) a na lokalitě V (0.94 µg/m3). 

7.6 Amonné ionty 

Zjištěná koncentrace (NH4)+ na pozaďové lokalitě Olomouc-Svatý Kopeček se pohybovala v rozmezí 

0.296 ± 0.143 µg/m3. V období přijatelného znečištění byla nejvyšší koncentrace amonných 

iontů (v rozmezí od 0.51 do 7.52 µg/m3) zjištěna na lokalitě Ostrava Poruba (průměrná hodnota 

je 4.22 ± 2.88 µg/m3), která je přímo ovlivněna dopravou. V období překročeného znečištění 

byla naměřena nejvyšší koncentrace amonných iontů v Mostech u Českého Těšína a to v rozmezí 

5.59 – 18.24 µg/m3 (průměrná hodnota je 10.62 ± 5.18 µg/m3). V období překročeného znečištění byly 

koncentrace amonných iontů 2 až 5 krát vyšší než v období přijatelného znečištění. Závislost mezi 

jednotlivými vodorozpustnými ionty a uhlíkatými částicemi byla sledována pomocí lineární regrese. 

Statisticky významné korelační koeficienty (r ˃ 0.56) na hladině významnosti 0.005 mezi (NH4)+ a (K)+, 

(Cl)-, (SO4)2-, (NO3)- a inverzní závislost na rychlosti větru byly prokázány pro obě sledovaná období. 

Kromě toho byla v období překročeného znečištění prokázána závislost mezi koncentrací (NH4)+ 

a směrem větru a teplotou. Tyto výsledky lze podpořit identifikací minerální fáze salmiak (NH4Cl) 

na všech lokalitách s výjimkou lokality S, kde byl v krystalické fázi detekován sylvín (KCl) 27 %. Nejvyšší 

obsah salmiaku (34 %) v krystalické fázi byl identifikován ve Věřňovicích a na obou lokalitách v O-R, NO 

a OZO (31 %). Hlavní krystalická minerální fáze (~70 %), která byla identifikována je (NH4)4(NO3)2SO4. 

Na lokalitě Ostrava Mariánské Hory byl (NH4)5(NO3)3SO4 identifikován pouze v období překročeného 

znečištění. 

Dostupnost NH3 pro neutralizaci kyselých složek (H2SO4 a HNO3) v aerosolu lze stanovit pomocí poměru 

neutralizace částic (PNR). Poměr neutralizace částic je definován jako poměr molární koncentrace 

celkových amonných iontů k síranům a dusičnanům, viz rovnice (Pozzer et al., 2017): 
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4 32( ) ( )
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PNR

SO NO

+

− −
=

 + 

   (12) 

V případě, že PNR < 1 je koncentrace amoniaku nedostatečná, sulfáty i dusičnany zůstávají acidifikující. 

V případě, že PNR = 1 se aerosoly považují za neutrální a při PNR > 1 existuje dostatek amoniaku 

pro kompletní neutralizaci sulfidů i dusičnanů (Yin et al., 2018). Hodnoty PNR se pro období 
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přijatelného znečištění pohybovaly mezi 1.1 (Mosty u Českého Těšína) a 1.46 (Ostrava Poruba) 

a v období překročeného znečištění mezi 1.16 až 1.30. Výsledky výpočtu PNR ukazují, že v obou 

obdobích je k dispozici dostatečné množství plynného NH3, aby mohlo dojít k neutralizaci jak síranů, 

tak dusičnanů. Změny koncentrace dusičnanů v aerosolu nevykazují lineární závislost v případě 

snižování produkovaných plynných složek v emisích, jako je tomu u síranů (Lei a Wuebbles, 2013). 

7.7 Anionty v PM10 

Koncentrace dusičnanů jsou přibližně dvojnásobně vyšší než koncentrace síranů v obou sledovaných 

obdobích. Během období překročeného znečištění, ale také v období přijatelného znečištění, byly hlavní 

anionty právě dusičnany. Zjištěná silná korelační závislost mezi (SO4)2- a (Cl)- odkazuje na společný 

původ a to spalování uhlí a lignitu (Majewski et al., 2018). Také studie Juda-Rezlez et al. (2020) 

potvrdila, že obsah síranů v PM během zimy souvisí s významnými emisemi SO2 ze spalování uhlí. 

Průměrné koncentrace síranů na jednotlivých lokalitách se v období přijatelného znečištění pohybovaly 

od 1.99 do 3.87 µg/m3 a v období překročeného znečištění v rozmezí 7.23 až 11.80 µg/m3 (Tabulka 3). 

Koncentrace síranů na jednotlivých lokalitách byly relativně srovnatelné. Průměrné koncentrace síranů 

uváděné pro západní, střední a jižní Evropu se pohybují od 3 do 7 µg/m3 (Schaap et al., 2004). 

Pro pozaďovou lokalitu Olomouc-Svatý Kopeček byla zjištěna průměrná koncentrace 

1.23 ± 0.55 µg/m3. 

Stupeň znečištění atmosféry dusičnany a sírany lze vyjádřit pomocí poměru (NO3
-/SO4

2-). Hodnota 

tohoto poměru pro mírně znečištěné prostředí se pohybuje v rozmezí od 0.36 do 0.60 a pro více 

znečištěné prostředí pak od 0.84 do 0.95 (Kai et al., 2007). Na pozaďové lokalitě Olomouc-Svatý 

Kopeček hodnota poměru (NO3
-/SO4

2-) činila 1.02. V rámci sledovaných lokalit byl poměr (NO3
-/SO4

2-) 

výrazně vyšší°, a to v rozmezí hodnot od 1.56 do 2.12. Vyšší hodnoty poměru odkazují 

na výraznou převahou dusičnanů nad sírany. Nejnižší hodnoty poměrů byly nalezeny pouze pro lokality 

V, M a O-R. Hodnota poměru koncentrací v molech (NO3
-/SO4

2-) pro situaci, kdy byla koncentrace 

PM < 50 µg/m3 činila 1.44 - 3.15 a pro koncentrace PM > 50 µg/m3 pak 1.51 - 1.82. Tvorba 

sekundárních částic NH4NO3 je podporována nízkými teplotami a vysokou vlhkostí vzduchu (v zimě), 

zatímco tvorba sekundárních síranů je podporována fotochemickou reakcí během nejteplejšího měsíce 

roku. Nejvyšší koncentrace síranů v létě a dusičnanů v zimě vysvětlují vysoké hodnoty (až 2.69) 

molárního poměru (NO3
-/SO4

2-) v zimě (Megido et al., 2017). 
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V prvé řadě probíhá reakce síranů s (NH4)+ a až poté probíhá reakce amonných iontů s dusičnany. 

Jestliže se v atmosférickém aerosolu vyskytuje přebytek (NH4)+, vzniká prioritně nestabilní NH4Cl nebo 

NH4F. Přebytek dusičnanů nebo amonných iontů lze spočítat podle rovnice (Wang et al., 2019): 
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Během dnů s překročeným znečištěním (70 % sledovaných dnů) nedošlo k nadbytku dusičnanů a tím 

pádem nedošlo k reakci s (Na)+ ani (K)+. Zatímco v období přijatelného znečištění byl nadbytek 

dusičnanů vytvořen v 50 % sledovaných případů. Závislost mezi (Na)+, (K)+ a (NO3)- byla potvrzena 

korelační analýzou (r = 0.58). Pro obvyklé zimní období (přijatelné znečištění) byl zjištěn v 50 % případů 

nadbytek amonných iontů, zatímco v období překročeného znečištění to bylo u 70 % případů ze všech 

pozorovaných dnů. Tyto výsledky byly potvrzeny přítomností salmiaku (NH4CI) v PM10 na šesti 

lokalitách s výjimkou S a DL. 

Ani během období s přijatelným znečištěním, ani v období překročeného znečištění nebyla prokázána 

statisticky významná závislost mezi obsahem síranů a (Ca)2+. V případě (Ca)2+ byla zjištěna statisticky 

významná závislost pouze s chloridy. V období před rokem 2016 byl jako významný minerál v PM10 

identifikován sádrovec, bassanit nebo anhydrit a boussinghaultite (NH4)2Mg(SO4)2 ·6(H2O).  Nízká 

schopnost tvorby síranů byla příčinou ověření podmínek produkce síranů a dusičnanů vyhodnocením 

stupně konverze plynných prekursorů. Pro vyhodnocení stupně sekundární konverze z plynných 

prekursorů je používán poměr oxidace síry ( SOR) a poměr oxidace dusíku (NOR) (Zhao et al., 2013). 

SOR a NOR jsou molární poměry síranů a dusičnanů k sumě síranů a SO2 nebo dusičnanů a NO2 (Yang et 

al., 2018). Výpočty SOR a NOR byly provedeny podle rovnice (Wang et al., 2019): 
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kde: n znamená molární koncentraci.  

Hodnoty SOR vyšší než 0.1 ukazují, že oxid siřičitý je fotochemicky oxidován v atmosféře 

(Squizzato et al., 2013.; Ohta a Okita, 1990). Konverze oxidu siřičitého na síran během smogových 

situací probíhá hlavně oxidací SO2 ve vodné fázi katalytickou oxidací železa a manganu se slabou 

fotochemickou aktivitou, nízkou koncentrací O3, vysokou koncentrací NO2 a nízkou teplotou (Liu et al., 

2015). Optimální podmínky pro vznik síranů jsou při nízké sluneční aktivitě, při teplotách pod 0°C, 
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při vysoké relativní vlhkosti vzduchu > 80%, kdy parametr SOR dosahuje hodnoty 0.6, zatímco 

při RH < 50% je SOR < 0.15 (Yang et al., 2018). Nejvyšší hodnoty NOR se vyskytují během jara a zimy 

z důvodu příznivých podmínek pro jejich vznik: slabší foto-oxidační kapacity, vysoká relativní vlhkost 

vzduchu a nižší koncentrace O3 (Wang et al., 2019). 

Během období přijatelného znečištění dosahuje SOR nízké hodnoty a to průměrně 0.14 ± 0.11. V období 

překročeného znečištění se hodnota SOR zvyšuje na 0.21 ± 0.09. Podle literatury (Yang et al., 2018) 

potvrzují hodnoty SOR nízkou schopnost tvorby síranů. Průměrné hodnoty NOR zjištěné na území 

Moravskoslezského kraje v období přijatelného znečištění (0.17 ± 0.07) a překročeného znečištění 

(0.25 ± 0.07) ukazují intenzivnější sekundární tvorbu dusičnanů v období překročeného znečištění než 

v období přijatelného znečištění. Provedením korelační analýzy byl zjištěn významný korelační 

vztah mezi NOR a O3 (r = -0.70). Současně byla zjištěna významná korelace mezi relativní vlhkostí 

vzduchu a oběma SOR (r = 0.74) a NOR (r = 0.90). SOR a NOR vykazovaly inverzní korelační vztah 

s teplotou (r = -0.67 a r = -0.65). Podobnou závislost uvádí Zhao et al., 2013. 

V období překročeného znečištění dochází na všech sledovaných lokalitách (Obrázek 17) přibližně 

k 1.7násobnému zvýšení hodnoty NOR. Nejvýraznější nárůst (2.4krát) byl zaznamenán na lokalitě 

Mosty u Českého Těšína. Během období s překročeným znečištěním byl zjištěn průměrný nárůst SOR 

1.8krát. 

Koncentrace dusičnanů se pohybovaly mezi 4.10 μg/m3 až 8.32 μg/m3 během období s přijatelným 

znečištěním, zatímco v období překročeného znečištění byla jejich koncentrace až o 50 % vyšší 

a to 11.14 – 17.82 μg/m3. Nejvyšší průměrné koncentrace dusičnanů v období přijatelného znečištění 

byly zjištěny pro lokalitu Ostrava Poruba (8.3 ± 4.4 µg/m3), kde jsou vysoké koncentrace ovlivněny 

dopravou. Během období překročeného znečištění byly nejvyšší průměrné koncentrace naměřeny 

na lokalitách Mosty u Českého Těšína (17.8 ± 8.6 µg/m3) a Věřňovice (14.6 ± 6.7 µg/m3). V tomto 

případě se jedná o lokality ovlivněné především lokálním vytápěním. Zjištěná koncentrace dusičnanů 

na pozaďové lokalitě v Olomouci (Svatý Kopeček) činila 1.25 ± 0.52 µg/m3. 

Chloridy jsou významnou součástí aerosolu převážně v přímořských oblastech (Lewandowska 

a Falkowska, 2013). Nicméně se mohou uvolňovat také v důsledku různých antropogenních činností 

(spalování uhlí a biomasy, výroba kyseliny chlorovodíkové, výroba papíru, plastů obsahujících chlor 

atd.). Chloridy jsou také důležitou součástí prachových částic uvolňovaných při aglomeraci Fe-rud, 

které jich mohou obsahovat až 30 % (Lanzerstorfer, 2015). Původ chloridů ze spalování biomasy 

je určen korelační závislostí mezi draslíkem a levoglukosanem (produkt tepelného rozkladu škrobu 

a celulózy) (Urban et al., 2012). V období přijatelného znečištění byla naměřena nejvyšší koncentrace 

chloridů v SIA na lokalitě O-R, NO s průměrnou hodnotou 2.46 ± 1.58 μg/m3. Nejvyšší průměrná 
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koncentrace chloridů byla zjištěna na lokalitě Věřňovice (3.09 ± 2.05 μg/m3) a M (3.06 ± 2.83 μg/m3). 

Průměrná roční koncentrace chloridu na pozaďové lokalitě v Olomouci činila 0.34 ± 0.14 μg/m3. 

Maximální koncentrace chloridů v lokalitách V a M jsou asi 9krát vyšší než hodnoty v Olomouci Svatý 

Kopeček. 

 

Obrázek 17 (A) Průměrné hodnoty oxidačního poměru síry (SOR) a (B) oxidačního poměru dusíku (NOR) pro 

přijatelné znečištění a překročeného znečištění 

V období přijatelného znečištění byla zjištěna statisticky významná závislost mezi (Cl)- a (NH4)+, (Na)+, 
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(K)+, EC, (SO4)2-, SO2 a NOX a v období překročeného znečištění byla také zjištěna závislost mezi (NO3)-, 

(PO4)3- a OM (r = 0.62). Pro identifikaci spalování biomasy byla provedena lineární regresní analýza 

s levoglukosanem. Levoglukosan vykazoval významnou korelační závislost nejen se sírany (r = 0.92), 

ale také s draslíkem (r = 0.68) a chloridy (r = 0.80). Boxploty pro koncentrace SIA a dalších 

vodorozpustných iontů v PM10, koncentrace uhlíkových forem v PM10 a koncentrace PM10 během 

období přijatelného a překročeného znečištění jsou uvedeny na Obrázku 18. 

 

Obrázek 18 Boxploty pro koncentrace iontů rozpustných ve vodě v PM10 (A); koncentrace uhlíkových forem v 

PM10 (B) a pro koncentrace PM10 (C) během období přijatelného a překročeného znečištění 

7.8 Hodnocení vlivu meteorologických podmínek na koncentraci SIA a PM10 

Převládající proudění vzduchu „relativně čistého vzduchu z méně znečištěných oblastí České republiky“ 

z jihozápadu je typické pro oblast severovýchodní Moravy České republiky a souvisí s orografickým 

vlivem Moravské brány (Obrázky 19 a 20). Na druhou stranu severovýchodní, proměnlivé proudění 

vzduchu s nízkou rychlostí větru jsou spojeny s anticyklonami (oblast vysokého tlaku vzduchu) a často 

jsou doprovázeny zhoršenými rozptylovými podmínkami, a to zejména v chladném období roku. 

Obecně lze konstatovat, že převážně za dobrých rozptylových podmínek jsou znečišťující látky obvykle 

transportovány z České republiky do Polska, zatímco za převážně zhoršených rozptylových podmínek 

je to naopak (Černikovský et al., 2016). 
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Obrázek 19 Větrná růžice pro Ostravu Porubu A) období let 2012-2018; B) období roku 2018 and C) prosinec 

2017 – únor 2018 (pozn. směr větru je uveden v anglickém jazyce) 

  

Obrázek 20 Větrná růžice pro Moravskoslezský kraj: A) Období překročeného znečištění B) Období přijatelného 

znečištění (pozn. směr větru je uveden v anglickém jazyce) 
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Pro vyhodnocení podobnosti jednotlivých lokalit z hlediska zatížení znečištěním ovzduší byla 

provedena analýza průzkumných dat (EDA). Při použití shlukové analýzy (cluster analysis) byly vzorky 

PM10 rozděleny podle směru proudění větru. Toto rozdělení se ukázalo jako nezbytné, protože 

ovlivňuje množství PM10 a tím i jeho složení. Rozdíly v množství a složení PM10 pro různé směry větru 

jsou uvedeny na Obrázku 21. 

 

Obrázek 21 Složení PM10 během různých směrů proudění vzduchu (MB - Moravská brána) pro všechna měření, 

AVG - průměr 

 

Obrázek 22 Chemické složení částic PM10 (%) pro proudění vzduchu z Moravské brány (MB) a Polska 
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Kromě proudění vzduchu z Polska je také významným směrem proudění vzduchu z Maďarska přes 

Slovensko, stejně jako směr z Porúří (Německo) přes Polsko. Informace o proudění vzduchu byly 

získány z databáze Českého hydrometeorologického ústavu a vypočítány pomocí modelového systému 

HYSPLIT pro jednoduché trajektorie vzdušných částic (www.arl.noaa.gov). Průměrné složení PM10 

ve dnech, kdy byly všechny lokality ovlivněny stejným směrem větru (204 - 232 °) z MG, je zobrazeno 

na Obrázku 22. Za těchto klimatických podmínek lze lokality V, MCT, S a DL považovat za pozadí.  

Pokud porovnáme hodnotu PM10 získanou na pozaďové lokalitě Studénka s hodnotou z Ostravy Poruby 

získáme příspěvek dopravy, který činí 23 %. Rozdíl v koncentracích ukazuje, že na většině lokalit, 

v případě proudění vzduchu z Polska, se koncentrace vodorozpustných iontů snížila o 12.86 ± 8.31 % 

a obsah „ostatních“, což představují hlavně resuspendované částice a částice amorfního popílku 

na silikátové nebo Fe-oxidové matrici, o 7.21 ± 5.50 %. Výjimku představuje lokalita Věřňovice, kde 

se podíl „ostatních“ zvýšil přibližně o 28 %. Obsah EC se zvýšil o 1.04 ± 0.56 %, obsah organické hmoty 

o 14.50 ± 10.03 %. Zvyšování obsahu uhlíkatých částic OM a EC na úkor sekundárních vodorozpustných 

anorganických iontů může představovat významná zdravotní rizika, protože mohou obsahovat vysoké 

koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků (Liu et al., 2019) a mohou také adsorbovat 

nebezpečné stopové prvky (Megido et al., 2017).  

Při porovnání podílu koncentrací iontů během proudění vzduchu z Polska a proudění vzduchu 

z Moravské brány ukazuje, že v případě proudění vzduchu z Polska, na lokalitě OR, NO (ovlivněna 

výrobou železa a oceli v Arcellor Mittal, as - Liberty) nedochází při prouděni z Polska ke zvýšení 

koncentrace chloridů, (Na)+, (K)+ a (Ca)2+, které jsou produkovány v rámci technologie výroby ve vyšším 

množství než je přinášeno dálkovým transportem. Nejvyšší nabohacení bylo prokázáno u chloridů 

2.13 - 12.88x O-MH. Sírany jsou nabohaceny 1.7 - 3.6× (V), nižší nabohacení vykazují amonné ionty 

a dusičnany 1.27 - 2.02×. Nabohacení těchto iontů souvisí se spalováním fosilních paliv. Významný 

je podíl zvýšení organických sloučenin, který se pro OM pohybuje v rozmezí 1.58 - 6.71 s průměrnou 

hodnotou 3.53. Pro identifikaci vlivu ArcellorMittal (Liberty) v lokalitě O-R byly vybrány hodnoty 

koncentrace měřené při proudění vzduchu z Moravské brány na lokalitě O-OZO. Z rozdílu koncentrací 

PM10, iontů a EC, OC na obou lokalitách vyplývá, že Arcellor Mittal (Liberty) se podílí 

na zvýšení koncentrace (K)+,(Ca)2+ 1.2 – 3 %, 5 – 6 % (Cl)-, 6 - 7 % EC a (NH4)+, 10 - 11 % (SO4)2- a (NO3)- 

a 48 – 53 % OM.  

7.9 Zhodnocení Moravskoslezský kraj během přijatelného a překročeného znečištění 

ovzduší 

Vliv výroby železa a oceli na území Slezska (česká i polská část) se odráží na významném zvýšení faktoru 

obohacení (hodnota Clarku). Faktor obohacení pro Cd (15 000) je nesmírně vysoký, asi třikrát vyšší 
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než hodnota vypočtená v městech severozápadní Evropy a 5krát vyšší než v Olomouci-Svatý Kopeček. 

Významně vyšší hodnoty EF byly nalezeny také pro Cu (1 420), Pb (2 990) a Zn (4 282). Což je pro Cu 

20krát, Pb 7krát a Zn 12krát více než pro pozaďovou lokalitu Olomouc (Svatý Kopeček). Vliv výroby 

železa a oceli byl prokázán přítomností částic Pb-Cl-OC v prachových částicích. 

Použití EDA (cluster analysis) pro analyzovaný soubor prokázalo, že analyzované vzorky jsou seskupeny 

podle směru proudění větru, který v případě proudění z Moravské brány vykazuje velmi nízkou imisní 

zátěž PM10. Naopak proudění ze severovýchodu nesou primárně vysokou imisní zátěž, která 

je charakterizována zvýšeným podílem OC (až o 14.5 ± 10.3%) na úkor snížení vodorozpustných 

sekundárních anorganických iontů (WSIIs). Zvýšení podílu OC reprezentuje vyšší zdravotní riziko 

z důvodu vazby PAHs a HTE.  

Porovnáním pozaďové koncentrace v oblasti (srovnání O-R a O-OZO) byl identifikován podíl 

ArcellorMitall Ostrava, a.s. (Liberty), který činí za optimálních rozptylových podmínek 45 ± 8 µg/m3. 

Jako indikační prvky prokazující význam znečištění z výroby železa a oceli lze považovat i některé složky 

WSIIs, (Na)+, (Ca)2+ a částečně i (K)+ a chloridů, které jsou ale vázány i na jiné procesy (spalování 

biomasy). 
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8 Určení prvkového složení vstupních materiálů – standardních 

energetických paliv používaných k vytápění lokálních topenišť 

Výsledky elementární analýzy vstupních materiálů = paliv jsou uvedeny na Obrázku 23. Analýze byla 

podrobena standardní energetická paliva, běžně používána k vytápění rodinných domů. Jednalo 

se o černé a hnědé uhlí a dále dřevní biomasu (dříví, pelety, brikety z různých druhů dřevin). 

Pro všechna paliva s výjimkou černého a hnědého uhlí byla síra pod mezí detekce. U černého uhlí bylo 

zjištěno zastoupení síry 0.45 % a pro hnědé uhlí 0.72 % v palivu. Obsah dusíku byl stanoven v rozmezí 

0.0 až 6.62 %. Nejhojněji byl zastoupen ve vzorku tvrdého dříví. Oba druhy uhlí obsahovaly cca 1 % 

dusíku.  

 

Obrázek 23 Elementární složení standardních energetických paliv  

Výsledky rentgenové fluorescenční spektrometrie jsou uvedeny v tabulkách 14 a 15. Také tato metoda 

potvrdila nejvyšší obsah síry právě v hnědém uhlí a následně v černém uhlí. Metodou XRF byla 

stanovena síra téměř ve všech vstupních materiálech, nicméně její obsah se pohyboval v rozmezí 

0.0 až 10.7 mg/kg. V běžně spalované dřevní biomase byl identifikován také chloridy. Ve vzorcích uhlí 

chlór detekován nebyl. Draslík byl zjištěn ve všech druzích paliv, nejhojněji v dřevní biomase a nejnižší 

obsah vykazovalo hnědé uhlí. Vápník byl obsažen v palivech v rozsahu 337 až 951 mg/kg. Tyto prvky 

mohou během procesu spalování přecházet do úletového popílku a spalin. Tato konvenční paliva dále 
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obsahovala širokou škálu dalších prvků, jako je železo, mangan, křemík, hliník, viz Tabulka 15. Nejvyšší 

koncentrace daného prvku jsou označeny barevně. 

Tabulka 14 Chemické složení běžně užívaných paliv k vytápění lokálních topenišť 

Tabulka 15 Chemické složení běžně užívaných paliv k vytápění lokálních topenišť 

Vstupní materiál 
  

Al Si Mn Fe Zn Pb 

mg/kg 

Tvrdé dříví 189.3 ± 40.6 792.8 ± 15 81.5 ± 1.2 98.4 ± 1 3.3 ± 0.1 0.3 ± 0.0 

Tvrdé dříví + 
jehličnaté brikety (2:1) 

ND 355.2 ± 13.2 39.2 ± 0.9 19 ±  0.5 15.9 ± 0.2 0.2 ± 0.1 

smrkové pelety ND 377.6 ± 14.5 45.5 ± 1 6 ± 0.4 2.8 ± 0.1  ND 

kůrové pelety 100 ± 31.4 351.3 ± 10 21.9 ± 0.6 28 ± 0.4 1.2 ± 0.1 0.3 ± 0.0 

dřevotříska 115.1 ± 38.1 292.4 ± 10.7 27.4 ± 0.7 51.4 ± 0.6 22.6 ± 0.2 1 ± 0.1 

tvrdé dříví ND 187.5 ± 8.4 ND ND ND  ND 

jehličnaté dříví 151.5 ± 42.1 391.1 ± 12.7 31.3 ± 0.8 6.9 ± 0.4 1.9 ± 0.1 0.2 ± 0.0 

odpadní dříví 200 ± 60 648.1 ± 17.8 73.6 ± 1.3 149.9 ± 1.3 28.6 ± 0.3 0.7 ± 0.1 

černé uhlí 1256.9 ± 34.7 2214.4 ± 16.9 12.2 ± 0.5 697.2 ± 2.1 3.9 ± 0.1 0.8 ± 0.0 

hnědé uhlí 368.1 ± 32.9 703.9 ± 12.1 4.1 ± 0.5 900.9 ± 2.7 3.7 ± 0.1 0.2 ± 0.0 

 

  

Vstupní materiál 
Mg P S Cl K Ca 

hmot. % mg/kg 

Tvrdé dříví 2.16 ± 0.49 295.1 ± 6.5 53.8 ± 3.1 892.4 ± 44 539.6 ± 4.5 1081.3 ± 7.1 

Tvrdé dříví + jehličnaté 
brikety (2:1) 

2.51 ± 0.63 210.5 ± 6.9 27.9 ± 3.6 690 ± 50 307.4 ± 4 719.9 ± 6.1 

smrkové pelety 2.45 ± 0.71 131.5 ± 6.8 ND ND 132.2 ± 3.3 529.2 ± 5.1 

kůrové pelety ND 132.7 ± 4.6 10.7 ± 2.5 462.7 ± 37.4 117.7 ± 2.1 353.9 ± 2.1 

dřevotříska ND 176.6 ± 5.6 98.5 ± 3.2 672.2 ± 43.6 282.4 ± 2.9 895 ± 3.7 

tvrdé dříví 1.65 ± 0.43 136.5 ± 4.5 12.8 ± 2.4 653.2 ± 36.8 232.3 ± 2.6 337.5 ± 2.6 

jehličnaté dříví ND 317.4 ± 7.1 17.6 ± 3.4 1430 ± 50 199.9 ± 3.1 760.1 ± 3.7 

odpadní dříví ND 163.2 ± 7.6 172.9 ± 5 410 ± 70 1129.5 ± 6.3 951.8 ± 5.1 

černé uhlí ND 211.9 ± 4.3 640.7 ± 3.8 ND 158.4 ± 1.8 841.9 ± 2.8 

hnědé uhlí ND 77.7 ± 4.1 2171.9 ± 7.9 ND 52.3 ± 2.0 441.3 ± 2.4 
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9 Vodorozpustné ionty ve zbytku po spalování (nedopal a popel, 

usazeniny (stěr ze stěn kotle = „char“)) odebraných v lokálních 

topeništích (2. a 3. emisní třídy) za použití různého typu paliv 

Na Obrázku 24 jsou uvedeny ionty identifikované v charu (usazeniny na stěnách a žebrech kotle) 

z různých druhů paliv. Nejvyšší koncentrace sumy sledovaných iontů v charu byla zjištěna při spalování 

tvrdého dříví s plastem (s hodnotou 38 g/kg), u standardních energetických paliv byla nejvyšší 

koncentrace sumy identifikovaných iontů zjištěna pro tvrdé dříví s hodnotou 26 g/kg. Při spalování 

tvrdého dříví s plastem byla také zjištěna v charu nejvyšší koncentrace pro chloridy, dusičnany, 

fosforečnany, sírany, draslík a vápník. Pro konvenční paliva byla u černého uhlí zjištěna nejvyšší 

koncentrace pro chloridy, fosforečnany a vápník, u hnědého uhlí pro sírany a amoniakální dusík 

a pro tvrdé dříví pak pro dusičnany, sodík a draslík. Pokud nedojde k usazení částic charu na stěny 

a žebra kotle, může přecházet v podobě částic do volného ovzduší. 

 

Obrázek 24 Koncentrace jednotlivých vodorozpustných iontů v usazenině ze spalovacích cest  

Obrázek 25 uvádí výsledky z vodného výluhu (1:10=S:L) pro vodorozpustné ionty stanovené metodou 

iontové chromatografie obsažené v usazenině ze spalinových cest pro standardní energetická paliva 

spalovaná v kotli 2. a 3. emisní třídy. Pro popel s nedopalem pro dřevní biomasu byl typický vyšší obsah 

(Cl)-, (K)+, (Na)+ než pro ostatní paliva. Nejvyšší koncentrace (Ca)2+ byla zjištěna pro spalování hnědého 

uhlí. Z Obrázku 25 je patrné, že vyšší zastoupení vybraných vodorozpustných iontů bylo zjištěno 

u tuhého zbytku po spalování paliv pro kotel 3. emisní třídy než pro kotel 2. emisní třídy. Na Obrázku 26 
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je uveden poměr jednotlivých vodorozpustných iontů stanovených ve vodním výluhu pro usazeniny 

a popel s nedopalem při použití různých typů standardních energetických paliv. Během spalování 

tvrdého dříví dochází k významnému nabohacení usazeniny (Ca)2+, během spalování jehličnatých 

brikety a černého uhlí došlo k významnému nabohacení fosforečnanů oproti popelu + nedopal. 

K nejnižšímu nabohacení vodorozpustnými ionty v charu oproti popelu s nedopalem došlo během 

spalování hnědého uhlí. 

 

 

Obrázek 25 Koncentrace jednotlivých vodorozpustných iontů v popelu s nedopalem pro kotel 2. a 3. emisní třídy 



80 

 

Obrázek 26 Poměr vodorozpustných iontů stanovených ve výluhu z usazeniny a popelu + nedopal pro vybraná 
paliva
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10 Aktuálnost řešené problematiky 

Řešená problematika je velice aktuální. I přesto, že za poslední desetiletí došlo k výraznému snížení 

koncentrací prachových částic. Tohoto snížení bylo dosaženo zaváděním nejlepších dostupných 

technik, hlavně ve velkých průmyslových a energetických podnicích a postupnou výměnou kotlů 

pro lokální vytápění nižší emisní třídy za kotle s vyšší emisní třídou. Je však důležité sledovat chemické 

a mineralogické složení prachových částic. Toto podrobné zkoumání velikostní distribuce prachových 

částic a jejich chemického a mineralogického složení je účinný nástroj identifikace původu prachových 

částic. A z tohoto pohledu se jako vhodné pro identifikaci původu jeví právě studium sekundárních 

anorganických aerosolů a dalších vodorozpustných iontů. SIA a další ionty totiž tvoří velice významnou 

část prachových částic (ze sumy PM10 představují 20 až 50 %) a na základě získaných informací o jejich 

výskytu a chování lze rozhodnout o jejich společném či odlišném původu. Získané poznatky mohou být 

použity pro přesnou identifikaci původců a potřebné ekologizace energetických a technologických 

zařízení. 

10.1 Dosažené výsledky a diskuze 

Z výsledků studia sekundárních anorganických aerosolů a dalších vodorozpustných iontů je viditelné, 

že postupem času dochází ke změně charakteru prachových částic. V předcházejících letech byl 

ve vzorcích prachových částic na území města Ostravy hojně identifikován sádrovec. Nicméně v letech 

po roce 2016 byl již sádrovec ve vzorcích nalezen v nepatrném množství nebo chyběl úplně. 

Pro jednotlivé oblasti Moravskoslezského kraje byl zjištěn přebytek amonných iontů. Problematika 

amonných iontů je v současné době velice ožehavým tématem. Jelikož velká škála autorů 

amonným iontům jako hlavní zdroj stále přisuzuje zemědělskou činnosti. Nicméně v městských 

oblastech je důležité neopomíjet příspěvek amonných iontů z dopravy (zavedení AdBlue technologií 

pro dieselové motory a použití katalyzátorů pro motory benzínové). A také se začíná ukazovat, 

že zavádění denitrifikačních (DeNOx) systému do provozů velkých energetických zdrojů se může 

při neoptimálním provozu těchto zařízení stát velkým problémem. Pokud proces denitrifikace 

neprobíhá za optimálních podmínek (teplota, doba zdržení apod.), dochází k uvolnění amoniaku 

do ovzduší. Zvyšující se zastoupení amonných iontů v ovzduší poté může výrazně ovlivnit běžně 

probíhající reakce. Amoniakální ionty jsou hlavní složkou, která neutralizuje (SO4)2- a (NO3)-. 

V atmosféře dochází běžně k „soutěži“ mezi (SO4)2- a (NO3)- o amonné ionty během formovacích 

procesů. Vztah mezi molárními poměry (NO3)-/(SO4)2- a (NH4)+/(SO4)2- může poskytnout náznak 

pro pochopení tvorby (NO3)- pro různé amoniové režimy. V režimu bohatém na amoniak reaguje HNO3 

s „přebytkem amoniaku“. Při molárním poměru (NH4)+/(SO4)2- > 2 jsou sírany zcela neutralizovány 
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(NH4)+. Naproti tomu dusičnany lze v atmosféře nalézt během podmínek chudých na amoniak v tomto 

případě je hodnota (NH4)+/(SO4)2- < 2. 

Z výsledků získaných na území Moravskoslezského kraje, a hlavně pak města Ostravy lze usuzovat, 

že na složení prachových částic a zastoupení jednotlivých SIA a dalších vodorozpustných iontů má velký 

vliv právě metalurgický a hutní průmysl. Při porovnání koncentrací z MSK s pozaďovou lokalitou 

v Olomouci (Svatý Kopeček) byly zjištěny výrazně vyšší koncentrace pro ionty jako je vápník, sodík, 

draslík, případně chloridy. Původ těchto iontů byl mineralogickou analýzou spojen právě 

s metalurgickou a hutnickou činností v tomto kraji. Během zimních měsíců je důležitým zdrojem SIA 

také lokální vytápění domácností. Kolik prekurzorů SIA a dalších vodorozpustných iontů bude 

do ovzduší během spalování v lokálních topeništích uvolněno úzce souvisí nejen s druhem spalovaného 

paliva, ale také s emisní třídou používaného kotle. Z experimentů plyne, že u kotlů s vyšší emisní třídou 

dochází k usazování vyššího množství „sazí“ uvnitř kotle a spaliny z kotlů s vyšší emisní třídou obsahují 

výrazně nižší koncentrace látek znečišťujících ovzduší (např. VOC, SO2, NO). Spolu spalování odpadů 

na bázi plastů výrazně zvyšuje koncentrace vznikajících LZO. 

Zvýšené koncentrace prachových částic, SIA a dalších vodorozpustných iontů na území 

Moravskoslezského kraje jsou významně ovlivněny také meteorologickými parametry. Mezi parametry 

zvyšující koncentrace látek znečišťujících ovzduší patří dlouho trvající období bezvětří, zvýšená 

intenzita směru větru z Polska převážně za chladné části roku apod.  

Charakterizování a identifikace přínosu různých zdrojů prachových částic a vodorozpustných iontů 

může být základem pro plánování účinných strategií řízení kvality ovzduší. Poznatky se dají využít 

jak téměř pro všechny výkonnostní třídy energetických a technologických zařízení.  
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11 Závěry 

Využití informací o sekundárních anorganických aerosolech a dalších vodorozpustných iontech 

v jednotlivých zrnitostních třídách PM a PM10 pro identifikaci hlavních zdrojů znečišťování (lokální 

topeniště, energetika, metalurgický průmysl, doprava apod.) ovzduší v zájmové oblasti 

Moravskoslezského kraje. 

Na základě studia chemického a mineralogického složení pachových částic nacházejících se v ovzduší 

MSK se podařilo zjistit, že porovnáním pozaďové koncentrace v oblasti (srovnání O-R a O-OZO) byl 

během zimy identifikován podíl ArcellorMitall Ostrava, a.s. (Liberty), který činí za optimálních 

rozptylových podmínek 45 ± 8 µg/m3. Jako identifikační prvky prokazující význam znečištění 

z metalurgického průmyslu (výroby železa a oceli) lze považovat některé složky WSIIs, (Na)+, (Ca)2+ 

a částečně i (K)+ a chloridy, které jsou však spojovány i s jinými procesy (spalování biomasy). Vliv výroby 

železa a oceli na území Slezska (česká i polská část) se odráží také na významném zvýšení faktoru 

obohacení (hodnota Clarke).  

Nejvyšší průměrné procentuální zastoupení v Ostravě Porubě (13.3 % ze ΣPM0.0175-9.93) vykazoval 

draslík. Původ (K)+ je spjat nejen se spalováním biomasy a uhlí v blízké městské části s individuální 

zástavbou, ale souvisel také s metalurgickými procesy, které jsou pro oblast Ostravsko-Karvinské 

aglomerace a pohraniční oblasti Polska typické. Původ (SO4)2- a (NO3)- v PM0.156-0.952 je spojen 

se spalováním uhlí ve stacionárních zdrojích a to jak v průmyslových, tak v lokálních topeništích. 

Naopak původ (SO4)2- a (NO3)- v PM0.0175-0.156 a PM0.952-9.93 je spjat převážně s mobilními zdroji. 

U prachových částic je původ odlišný zejména pro (Ca)2+, který je v PM0.156-0.952 závislý na směru větru 

a jeho původ v těchto částicích lze spojit se spalováním v průmyslových zdrojích, zatímco 

u hrubozrnných částic je jeho původ spjat s resuspenzí půdních částic. 

V Ostravě Mariánské Hory a Hulváky byly zjištěny jako dominantní anionty během obou sledovaných 

období sírany. Průměrné koncentrace síranů v PM0.0175-9.93 jsou téměř dvojnásobně vyšší během topné 

sezóny než v netopné. Vyšší obsah síranů během topné sezóny může být do značné míry spjat 

s lokálním vytápěním domácností. Vysoké faktory nabohacení (Na)+, (K)+ a (Cl)- pro PM z Ostravy 

Mariánské Hory souvisí pravděpodobně s hutní výrobou v nedalekém ostravském hutním podniku 

Arcellor Mittal Ostrava (dnes již Liberty). 

Zjištění a pochopení, jak se sekundární anorganické aerosoly a další vodorozpustné ionty 

v jednotlivých zrnitostních třídách PM chovají během různých meteorologických podmínek 

a v různých ročních obdobích. 

Většina vzorků PM0.0175-9.93 odebraných na lokalitě Ostrava Poruba vykazovala výrazně vyšší 

procentuální zastoupení u PM0.0175-0.952 než prachových částic větších než 1 µm, což potvrzuje převahu 
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antropogenních zdrojů spalování ve srovnání s přírodními zdroji (např. eroze a resuspenze půdy, 

biogenní materiály atd.). Průměrný obsah všech sledovaných anorganických vodorozpustných iontů 

v prachových částicích v Ostravě Porubě činil 56.0 ± 6.8 %. Ve vzorcích z Ostravy Poruby byly sírany, 

dusičnany a amonné ionty nejvíce kumulovány u PM <0.952 μm a distribuce těchto vodorozpustných 

iontů byly významně ovlivněny teplotou a u PM0.606-0.952 také relativní vlhkostí vzduchu. Koncentrace 

SIA a dalších vodorozpustných iontů v jednotlivých zrnitostních třídách prachových částic se zvyšovala 

s klesající teplotou.  

Procentuální zastoupení prachových částic pod 1 µm v Ostravě Mariánské Hory a Hulváky činilo 

pro netopnou sezónu 43 - 63 % resp. pro topnou sezónu 56 - 81 % z celkových PM0.0175-9.93. Během 

topné sezóny se zvyšuje procentuální zastoupení prachových částic < 1 µm (spojeno se spalovacími 

procesy) a naopak během letních měsíců, tedy netopné sezóny, dochází k nárůstu prachových částic 

> 1 µm (přírodní zdroje jako např. eroze a resuspenze půdy, biogenní materiály atd.). Sekundární 

anorganické aerosoly vykazovaly nejvyšší koncentrace u PM od 0.384 do 0.606 μm během obou 

sledovaných období. Nízké koncentrace PM v Ostravě M. H. byly pozorovány během vyšší teploty 

vzduchu a současně s nižšími hodnotami relativní vlhkosti vzduchu. Nejvyšší procentuální zastoupení 

PM < 1 µm pro netopnou sezónu bylo zjištěno při nízké relativní vlhkosti a vyšší teplotě vzduchu. 

Při zvýšení teploty vzduchu se koncentrace prachových částic i sumy vodorozpustných iontů snižují. 

Naopak, při zvýšení vlhkosti vzduchu se zvyšují koncentrace PM a sumy vodorozpustných iontů. 

Průměrné koncentrace sumy SIA a dalších vodorozpustných iontů sledují trend průměrných 

koncentrací PM10. 

Převládající proudění „relativně čistého vzduchu z méně znečištěných oblastí České republiky“, 

konkrétně z jihozápadu je typické pro oblast severovýchodní Moravy České republiky a souvisí 

s orografickým vlivem Moravské brány. Na druhou stranu severovýchodní proudění (proměnlivé 

proudění vzduchu s nízkou rychlostí větru) je často spojováno se zhoršenými rozptylovými 

podmínkami, a to zejména v chladném období roku. 

Charakterizování a hodnocení přínosu různých zdrojů prachových částic a plynných prekurzorů SIA, 

který může být základem pro plánování účinných strategií řízení kvality ovzduší a inovaci stávajících 

spalovacích zařízení.  

Během předcházejících let byl ve vzorcích prachových částic odebraných na území města Ostravy hojně 

identifikován sádrovec. Avšak po roce 2016 byl již sádrovec ve vzorcích nalezen pouze v nepatrném 

množství nebo chyběl úplně. Na druhou stranu pro jednotlivé oblasti Moravskoslezského kraje byl 

identifikován přebytek amonných iontů. Problematika amonných iontů se v současné době stává velice 

diskutovaným tématem. Široká škála českých i zahraničních autorů stále amonným iontům přisuzuje 
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jako hlavní zdroj zemědělskou činnost. Na problematiku amonných iontů však nelze ohlížet příliš 

globálně, jelikož v městských oblastech může být jejich významným zdrojem doprava (AdBlue 

technologie pro dieselové motory a použití katalyzátorů pro motory benzínové) a také zavádění 

denitrifikačních (DeNOx) systému do provozů velkých energetických zařízení a průmyslových podniků. 

Proto by bylo velice vhodné tuto skutečnost implementovat do plánování účinných strategií řízení 

kvality ovzduší. 

Znalosti chování sekundárních anorganických aerosolů a dalších vodorozpustných iontů během 

různých meteorologických podmínek by bylo možno vhodně využít ke směřování ekologizačních 

opatření na energetických a technologických zařízeních, cíleně směřované na potřebné škodliviny, 

nikoliv plošně. 

Výzkumné poznatky lze využít i na kotle malých výkonů. 

Výskyt vodorozpustných iontů ve standardních energetických palivech a vedlejších energetických 

produktech po jejich spalování v lokálních topeništích (kotle různé emisní třídy) pro snazší identifikaci 

látek znečišťujících ovzduší. 

Elementární analýza a rentgenová fluorescenční spektrometrie (XRF) byla použita pro studium 

standardních energetických paliv běžně používaných k vytápění rodinných domů. Metodou XRF byla 

stanovena síra téměř ve všech vstupních materiálech, nicméně její obsah se pohyboval v rozmezí 

0.0 až 10.7 mg/kg. Elementární analýza (EA) u černého uhlí potvrdila zastoupení síry 0.45 % 

a pro hnědé uhlí 0.72 % v palivu. Obsah dusíku byl EA stanoven v rozmezí 0.0 až 6.62 %, který byl 

nejhojněji zastoupen ve vzorku tvrdého dříví. Oba druhy uhlí obsahovaly cca 1 % dusíku. Výsledky 

rentgenové fluorescenční spektrometrie potvrdily přítomnost draslíku ve všech typech paliv, nejhojněji 

v dřevní biomase a nejnižší obsah vykazovalo hnědé uhlí. Vápník byl obsažen v palivech v rozsahu 

337 až 951 mg/kg. Tyto prvky mohou během procesu spalování přecházet do úletového popílku 

a spalin. Sledovaná paliva dále obsahovala širokou škálu dalších prvků (železo, mangan, křemík, hliník). 

U tuhých zbytků po spalování standardních energetických paliv (popel s nedopalem a „char“) byl 

pomocí iontové chromatografie sledován výskyt vodorozpustných iontů. Nejvyšší koncentrace sumy 

iontů v charu byla zjištěna při spalování tvrdého dříví s plastem (s hodnotou 38 g/kg). Při spalování 

tvrdého dříví s plastem byla v charu zjištěna nejvyšší koncentrace pro (Cl)-, (NO3)-, (SO4)2-, (K)+ a (Ca)2+. 

U standardních energetických paliv byla nejvyšší koncentrace sumy iontů zjištěna pro tvrdé dříví 

s hodnotou 26 g/kg. Pro černé uhlí byla zjištěna nejvyšší koncentrace pro (Cl)- a (Ca)2+ resp. pro hnědé 

uhlí (SO4)2- a (HN4)+ a pro tvrdé dříví pak pro (NO3)-, (Na)+ a (K)+. Pokud nedojde k usazení částic charu 

na stěny a žebra kotle, může přecházet v podobě částic do volného ovzduší. 
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Pro popel s nedopalem pro dřevní biomasu byl zjištěn vyšší obsah (Cl)-, (K)+, (Na)+ než pro ostatní paliva. 

Při spalování briket z tvrdého dříví byly zjištěny vyšší koncentrace všech vodorozpustných iontů 

s výjimkou (Cl)- u kotle 2. emisní třídy. Pro (Ca)2+ byly zjištěny vyšší koncentrace pro všechna paliva 

s výjimkou spalování hnědého uhlí pro kotel 2. emisní třídy (zjištěna koncentrace byla srovnatelná 

pro obě emisní třídy).  

11.1 Přínos pro vědní obor 

Výsledky, které byly zjištěny studií Identifikace podílů původců znečišťování na kvalitě ovzduší 

za špatných rozptylových podmínek a za dobrých rozptylových podmínek (ZUOVA, 2018) poukazují 

na význam amoniaku jako činidla s neutralizačními schopnostmi pro eliminaci kyselých vlivů dusičnanů 

a síranů. Rovněž byla vyspecifikována možná rizika, které do budoucna budou způsobovat. Negativní 

dopad minimalizování produkce NOx (legislativně sledovaného) je zvýšená produkce NH3/amonných 

iontů, který není sledován v legislativě omezující emise. Navíc je nutno poznamenat, že studie o vlivu 

amoniaku a amonných iontů na zdraví a na procesy v atmosféře teprve vznikají. I nejnovější publikace, 

stále uvádí, že hlavním zdrojem amoniaku je hlavně zemědělská činnost (jako chov hovězího dobytka 

a použití dusíkatých hnojiv). Na Obrázku 27 jsou znázorněny zdroje amoniaku pro Českou republiku 

uváděná European Environment Agency. Avšak v ryze průmyslové oblasti jako je Ostravsko-Karvinská 

aglomerace nelze přičítat původ amoniaku zemědělské činnosti. Současné výsledky poukazují 

na významný zdroj právě z DeNOx systémů a automobilovou dopravu (použití AdBlue a katalyzátorů). 

 

Obrázek 27 Zdroje amoniaku pro Českou republiku (www.eea.europa.eu) 
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Znalost chování a SIA a dalších vodorozpustných iontů může být využita pro identifikaci a rozlišení 

spalovacích zdrojů. A tím může přispět k detailnější inventarizaci jednotlivých zdrojů látek 

znečišťujících ovzduší. 

Významnost problematiky dokumentuje i skutečnost přijetí článků autorského kolektivu: ŠVÉDOVÁ, 

Barbora, Helena RACLAVSKÁ, Marek KUCBEL, Jana RŮŽIČKOVÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Miroslav 

KOLIBA a Dagmar JUCHELKOVÁ. Concentration Variability of Water-Soluble Ions during the Acceptable 

and Exceeded Pollution in an Industrial Region do časopisu s impakt faktorem 4.379 (International 

Journal of Environmental Research and Public Health) a ŠVÉDOVÁ, Barbora, Marek KUCBEL, Helena 

RACLAVSKÁ, Jana RŮŽIČKOVÁ, Konstantin RACLAVSKÝ a Veronika SASSMANOVÁ. Water-soluble ions 

in dust particles depending on meteorological conditions in urban environment do časopisu s impakt 

faktorem 4.865 (Journal of Environmental Management). 

11.2 Přínos pro praxi 

Předložená disertační práce má přínos pro praktické využití, zejména:  

− pro instituce, které se zabývají problematikou znečištění ovzduší a pro organizace, které jsou 

zodpovědné za ochranu lidského zdraví, a také pro samosprávu měst či obcí,  

− vlastníky a provozovatele energetických zařízení, 

− výrobce energetických zařízení.  

Postupy použité v této práci mohou sloužit jako nástroje pro doporučení ekologizace energetických 

zařízení pro snížení znečišťování ovzduší. Na základě zjištěných informacích o obsahu sekundárních 

anorganických aerosolů a dalších vodorozpustných iontů lze identifikovat původce znečištění na dané 

lokalitě. Tohoto faktu by mohla využít města či obce, která má pravomoc vyžadovat nápravná opatření 

po původci zjištěného znečištění ovzduší.  

Výsledky této disertační práce by mohly být použity pro optimalizaci spalovacích podmínek případně 

návazných ekologizačních postupů v oblasti čištění spalin, a to nejen v energetice a velkých 

průmyslových zdrojích, ale také u kotlů používaných k lokálnímu vytápění či spalovacích motorů 

(doprava). Na základě znalosti zastoupení jednotlivých SIA a dalších vodorozpustných iontů 

v prachových částicích lze určit původce znečištění a jejich podíl na celkové imisní zátěži a vytvořit 

tak účinný nástroj pro orgány státní správy s cílem vytvoření lepších podmínek pro omezení vzniku 

znečištění. Znalosti o chemickém a mineralogickém složení prachových částic by se mohly stát účinným 

nástrojem pro kontrolu lokálních topenišť, zda v nich nedochází ke spalování nevhodných materiálů 

(např. odpadů). Na základě současného poznání o výskytu a chování sekundárních anorganických iontů 

a dalších vodorozpustných iontů během různých meteorologických podmínek a ročních období by bylo 
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možno včas predikovat možný vznik smogových situací a tím předcházet jejich vzniku, a nebo alespoň 

omezit jejich délku trvání. 

11.3 Doporučení na další výzkum 

Ve studiu sekundárních anorganických aerosolů a dalších vodorozpustných iontů by bylo vhodné 

pokračovat. Jelikož na území města Ostravy bylo zjištěno, že v posledních letech dochází ke změnám 

chemického a mineralogického složení prachových částic, které je způsobeno zaváděním nových 

technologií ať již u průmyslových či energetických zdrojů, tak v automobilovém průmyslu. Avšak 

pro snadnější stanovení jednotlivých iontů by bylo vhodnější využit nové technologie a přístrojové 

vybavení jako je systém Particle-Into-Liquid-Sampler (PILS-IC) s kationtovým a/nebo aniontovým 

chromatografem (IC – ion chromatograph). Toto zařízení umožňuje přesné stanovení 7 iontů (Na+, K+, 

Ca2+, Mg2+, Cl–, NO3
– a SO4

2–) v prachových částicích (PM1, PM2.5 a PM10). Pro své vlastnosti je PILS-IC 

nepostradatelným nástrojem pro sledování rychlých změn iontového složení v aerosolových částicích.  

Stálo by za to zaměřit pozornost na vedlejší efekty ekologických opatření na ovzduší a jejich celkový 

přínos vzhledem k účinnosti zařízení a vložené energii. 

V návazném výzkumu je důležité určit skutečné poměry mezi sírany, dusičnany a amonnými ionty. 

Je potřebné zjistit, zda je převažující fáze dusičnanu amonného důsledkem atmosférických procesů 

a meteorologických podmínek nebo se na změně zastoupení síranů a dusičnanů podílí i technologická 

opatření typu odstraňování NOx v průmyslových podnicích a energetice, případně i v automobilové 

dopravě. 
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12 Conclusions 

The utilisation of information on secondary inorganic aerosols and other water-soluble ions 

in individual grain size classes PM and PM10 to identify the main sources of pollution (local heating, 

energy, metallurgical industry, transport, etc.) of air in the area of interest of the Moravian-Silesian 

Region. 

Based on the study of the chemical and mineralogical composition of particulate matter it was 

observed, that in the airborne particles in the Moravian-Silesian Region the share of Arcellor Mittal 

Ostrava, a.s. (Liberty), which is 45 ± 8 µg/m3 (under optimal scattering conditions) compares with the 

background concentration (comparison of O-R and O-OZO). Some components of WSIIs can be 

considered as identifying elements proving the importance of pollution from the metallurgical industry 

(iron and steel production), (Na)+, (Ca)2+ and partially also (K)+ and chlorides, which are also associated 

with other processes (combustion of biomass). The influence of iron and steel production 

on the territory of Silesia (Czech and Polish part) is also reflected in a significant increase 

of the enrichment factor (related to the Clarke value). Potassium showed the highest average 

percentage in Ostrava Poruba (13.3% from ΣPM0.0175-9.93). The origin of (K)+ is connected not only with 

the combustion of biomass and coal in the nearby urban area with individual development, but also 

with metallurgical processes, which are typical for the Ostrava-Karviná conurbation and the border 

area of Poland. Origin of (SO4)2- and (NO3)- in PM0.156-0.952 is associated with the combustion of coal 

in stationary sources, both in industrial and residential heating. On the opposite, the origin of (SO4)2- 

and (NO3)- in PM0.0175-0.156 and PM0.952-9.93 is mainly related to mobile sources. The origin of the particle 

matter is different especially for (Ca)2+, which in PM0.156-0.952 is dependent on the wind direction and its 

origin in these particles can be associated with combustion in industrial sources, while for coarse 

particles its origin is associated with resuspension of soil particles. 

Sulphates were detected as the dominant anions during both periods in Ostrava Mariánské Hory and 

Hulváky. Average sulphate concentrations in PM0.0175-9.93 are almost two times higher during 

the heating season compared to the non-heating season. Higher sulphate concentrations during 

the heating season can be associated mostly with residential heating. The high enrichment factors 

of (Na)+, (K)+ and (Cl)- for PM from Ostrava Mariánské Hory are probably related to the metallurgical 

production in the nearby Ostrava metallurgical company Arcellor Mittal Ostrava (now Liberty). 

Identifying and understanding how the secondary inorganic aerosols and other water-soluble ions 

in individual grain size classes of PM behave during different meteorological conditions 

and at different times of the year. 
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The Ostrava Poruba locality showed a significantly higher percentage of PM0.0175-0.952 than particulate 

matter larger than 1 µm, which confirms the predominance of anthropogenic combustion sources 

compared to natural sources (e.g. soil erosion and resuspension, biogenic materials, etc.). The average 

content of all monitored inorganic water-soluble ions in dust particles in Ostrava Poruba was 

56.0 ± 6.8%. In the samples from Ostrava Poruba, sulphates, nitrates, and ammonium ions were most 

accumulated in PM <0.952 μm and the distribution of these water-soluble ions was significantly 

affected by temperature and in PM0.606-0.952 also by relative humidity. The concentrations of SIA 

and other water-soluble ions in individual grain size classes of dust particles increased with decreasing 

temperature. 

The percentage of particulate matter below 1 µm in Ostrava Mariánské Hory and Hulváky was 43 - 63% 

of the total PM0.0175-9.93 during the non-heating season and 56 - 81% of the total PM0.0175-9.93 

for the heating season. During the heating season, the percentage of dust particles <1 µm increases 

(associated with combustion processes) and conversely, during the summer periods there 

is an increase in particulate matter > 1 µm (natural sources such as soil erosion and resuspension, 

biogenic materials, etc.). Secondary inorganic aerosols showed the highest concentrations of PM from 

0.384 to 0.606 μm during both periods. Low concentrations of PM in Ostrava M. H. were observed 

during higher air temperature and at the same time during the periods with lower values of relative 

humidity. The highest percentage of PM <1 µm for the non-heating season was found at low relative 

humidity and higher air temperature. 

Both the concentrations of particulate matter and the sum of water-soluble ions decrease as the air 

temperature increases. Conversely, concentrations of PM and sums of water-soluble ions increase 

with increasing humidity. The average concentrations of the sum of SIA and other water-soluble ions 

follow the trend of the average concentrations of PM10. 

A predominant airflow of “relatively cleaner air from less polluted areas of the Czech Republic” from 

the southwest is typical of the area of northeast Moravia in the Czech Republic and is related 

to the orographic influence of the Moravian Gate. Conversely, northeast and variable wind mass flow 

with low wind velocities are associated with anticyclonic situations (high-pressure systems), and they 

are often accompanied by deteriorated dispersion conditions, especially during the cold period 

of the year. 

Characterization and evaluation of the contribution of various sources of particulate matter 

and gaseous precursors of SIA, which can be the basis for planning effective air quality management 

strategies and innovation of existing combustion plants. 



91 

In previous years, the gypsum was widely identified in samples of particulate matter taken in the city 

of Ostrava. However, after 2016, gypsum was found in the samples only in small amounts or was 

completely missing. On the other hand, an excess of ammonium ions was identified for individual areas 

of the Moravian-Silesian Region. The issue of ammonium ions is currently becoming a much-discussed 

topic. A wide range of Czech and foreign authors still attribute agricultural activity to ammonium ions. 

However, the issue of ammonium ions cannot be viewed globally, as transport can be an important 

source in urban areas (AdBlue technology for diesel engines and the use of catalysts for gasoline 

engines) as well as the introduction of denitrification systems(DeNOx) in large power plants 

and industrial plants. Therefore, it would be very appropriate to implement this fact in the planning 

of effective air quality management strategies. 

Knowledge of the behaviour of secondary inorganic aerosols and other water-soluble ions during 

various meteorological conditions could be suitably used to target greening measures on energy 

and technological equipment, focused on the pollutants requiring the necessary attention, 

and not applying wide-scale measures. 

Research findings can also be used for small boilers. 

Occurrence of water-soluble ions in standard energy fuels and energy by-products after their 

combustion in residential heating (boilers of various emission classes) for easier identification of air 

pollutants. 

The elemental analysis (EA) and X-ray fluorescence spectrometry (XRF) were used to study standard 

energy fuels commonly used for heating of houses. Sulphur was determined by the XRF method 

in almost all input materials, however, its content ranged from 0.0 to 10.7 mg/kg. The elemental 

analysis confirmed 0.45% for black coal and 0.72% for brown coal. The nitrogen content was 

determined by EA in the range of 0.0 to 6.62%, and was most abundant in the hardwood sample. 

Both types of coal contained about 1% of nitrogen. The results of X-ray fluorescence spectrometry 

confirmed the presence of potassium in all types of fuels, most abundantly in wood biomass and the 

lowest content was shown by brown coal. Calcium had content in fuels ranging from 337 to 951 mg/kg. 

These elements can pass into fly ash and flue gas during the combustion process. The monitored fuels 

also contained a wide range of other elements (iron, manganese, silicon, aluminium). 

The occurrence of water-soluble ions was monitored by ion chromatography in solid residues after 

combustion of standard energy fuels (ash with unburned carbon and "char"). The highest 

concentration of the sum of ions in the char was found for burning hardwood with plastic (with a value 

of 38 g/kg). When burning hardwood with plastic, the highest concentrations for (Cl)-, (NO3)-, (SO4)2-, 

(K)+ and (Ca)2+ were found in char. For standard energy fuels, the highest concentration of the sum 
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of ions was found for hardwood with a value of 26 g/kg. For hard coal, the highest concentrations were 

found for (Cl)- and (Ca)2+, for brown coal (SO4)2- and (HN4)+, and in hardwood for (NO3)-, (Na)+ and (K)+. 

If the char particles do not settle on the walls and ribs of the boiler, they can pass into the open air 

in the form of particles. 

Higher concentrations of (Cl)-, (K)+, (Na)+ were found in the ash with unburned carbon from wood 

biomass compared with that from other fuels. During the burning of hardwood briquettes, the higher 

concentrations of all water-soluble ions were found, except for (Cl)- in the boiler of the 2nd emission 

class. For (Ca)2+, higher concentrations were found for all fuels except for brown coal combustion 

in a boiler of the 2nd emission class (the concentrations found were comparable for both emission 

classes). 

12.1 Contribution for scientific discipline 

The results of the study Identification of the contribution of pollutants to air quality under poor 

scattering meteorological conditions and under good scattering conditions (ZUOVA, 2018) indicate 

the importance of ammonia as a reagent with neutralizing capabilities to eliminate the acidic effects 

of nitrates and sulphates. The possible risks they will pose in the future have also been specified. 

The negative impact of minimizing NOx production (legally monitored) is the increased production 

of NH3/ammonium ions, which is not monitored in the legislation limiting emissions. In addition, 

it should be noted that studies on the effects of ammonia and ammonium ions on the health 

and atmospheric processes are still limited. Even the latest scientific publications and official national 

emission statistics still state that the main source of ammonia is mainly agricultural activity (such 

as cattle breeding and the use of nitrogen fertilizers). The ammonia sources for the Czech Republic 

listed by the European Environment Agency are shown in Figure 27. However, in an industrial area 

such as the Ostrava-Karviná conurbation, the origin of ammonia cannot be attributed to agricultural 

activity. Current results point to a significant source from DeNOx systems and road transport (use 

of AdBlue and catalysts). 
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Figure 27 Ammonia sources for the Czech Republic (www.eea.europa.eu) 

Knowledge of the behaviour of SIA and other water-soluble ions can be used to identify and distinguish 

combustion sources. Thus, it can contribute to a more detailed inventory of individual sources of air 

pollutants. 

The importance of the issue is also documented by the fact that the papers of the authors' team were 

accepted to the journals with an impact factor: ŠVÉDOVÁ, Barbora, Helena RACLAVSKÁ, Marek 

KUCBEL, Jana RŮŽIČKOVÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Miroslav KOLIBA and Dagmar JUCHELKOVÁ. 

Concentration Variability of Water-Soluble Ions during the Acceptable and Exceeded Pollution 

in an Industrial Region (IF = 4.379, International Journal of Environmental Research and Public Health) 

and ŠVÉDOVÁ, Barbora, Marek KUCBEL, Helena RACLAVSKÁ, Jana RŮŽIČKOVÁ, Konstantin RACLAVSKÝ 

and Veronika SASSMANOVÁ. Water-Soluble Ions in Dust Particles Depending on Meteorological 

Conditions in Urban Environment (IF = 4.865, Journal of Environmental Management). 

12.2 Contribution for practice 

This dissertation has benefits for practical use, in particular: 

− for the institutions dealing with air pollution and organizations responsible for protecting 

the health of the population, as well as for the regional government of municipalities, 

− owners and operators of energy facilities, 

− power equipment developers. 

The procedures used in this work can serve as tools for recommending the greening of energy 

equipment to reduce air pollution. The obtained information on the content of secondary inorganic 

aerosols and other water-soluble ions can be used to identify the cause of pollution at the site. This fact 
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could be used by cities or villages, which may require corrective measures after the cause 

of the detected air pollution. The results of this dissertation could be used to optimize combustion 

conditions or related greening procedures in the field of flue gas cleaning, not only in energy and large 

industrial sources but also in boilers used for local heating or internal combustion engines (transport). 

Based on the knowledge of the representation of individual SIA and other water-soluble ions 

in particulate matter, it is possible to determine the cause of pollution and their share in the total air 

pollution and thus create an effective tool for government of municipalities to create better conditions 

to reduce pollution. Knowledge of the chemical and mineralogical composition of particulate matter 

could become an effective tool for checking residential heating for incineration of unsuitable materials 

(e.g. waste). Based on current knowledge about the occurrence and behaviour of secondary inorganic 

ions and other water-soluble ions during different meteorological conditions and seasons, it would be 

possible to predict the possible occurrence of smog conditions in time and thus prevent their 

occurrence in advance or at least reduce their duration. 

12.3 Recommendation for further research 

It would be very useful to continue the study of secondary inorganic aerosols and other water-soluble 

ions. In the city of Ostrava, it has been found that there have been changes in the chemical 

and mineralogical composition of particulate matter in recent years, which is caused 

by the introduction of new technologies in both industrial and energy sources, as well 

as in the automotive industry. New technologies and instrumentation such as the Particle-Into-Liquid-

Sampler (PILS-IC) system with ion chromatography (IC) (with cation and/or anion detection) would be 

more suitable for easier determination of individual ions. This device allows the accurate 

determination of seven ions (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl–, NO3
– and SO4

2–) in particulate matter (PM1, PM2.5 

and PM10). The device PILS-IC is an indispensable tool for monitoring rapid changes in ionic 

composition in aerosol particles. This would focus on the side effects of environmental measures 

on the air and their overall benefits in terms of plant efficiency and energy input. In future research, 

it is important to determine the actual ratios between sulphates, nitrates, and ammonium ions. 

It is necessary to find out whether the predominant phase of ammonium nitrate is a consequence 

of atmospheric processes and meteorological conditions or whether technological measures such 

as NOx removal in industrial enterprises and energy, or in mobile transport, also contribute 

to the change in the representation of sulphates and nitrates. 
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