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ABSTRAKT 

Předložená dizertační práce se zabývá hodnocením kvality ovzduší v ostravské průmyslové oblasti 

zejména s ohledem na vysoké koncentrace suspendovaných částic a na ně sorbovaných 

polycyklických aromatických uhlovodíků, jejichž nadlimitní koncentrace jsou hlavní příčinou 

negativních účinků na zdraví lidí i ostatních organismů v jednom z nejvýraznějších evropských 

„hot-spot“ regionů, v ostravské průmyslové aglomeraci. První část práce je věnována hodnocení 

koncentrací znečišťujících látek a příspěvků identifikovaných typů zdrojů znečišťování ovzduší 

v širší oblasti působení velkého průmyslového zdroje na Ostravsku. Bylo potvrzeno, že koncentrace 

všech znečišťujících látek zde vykazují velmi výrazné mezisezonní rozdíly mezi teplou a chladnou 

částí roku. Naměřené koncentrace PAHs v chladné sezoně byly 3 až 5násobně vyšší než v teplé části 

roku. Méně výrazné rozdíly v koncentrační úrovni byly patrné mezi denními a nočními vzorky. 

Imisní zátěž byla nejvyšší na lokalitě Radvanice, oproti Vratimovu a pozaďové lokalitě Poruba. 

Znečištění suspendovanými částicemi pocházejícími z emisí průmyslového komplexu v celoročním 

měřítku k výslednému imisnímu obrazu na lokalitě významně přispívá, není ale výhradním zdrojem. 

Dalšími identifikovanými zdroji jsou příspěvky ke koncentracím PM2,5 z regionálních zdrojů 

a zdrojů provozovaných sezonně (lokální topeniště). Druhou část práce tvoří posouzení charakteru 

a zákonitostí přenosu vzdušných mas v přízemní vrstvě troposféry v oblasti česko-polského pomezí 

v zájmové oblasti, jelikož regionální a dálkový přenos znečištění zde hraje významnou roli 

projevující se ve výsledné snížené kvalitě ovzduší. Příspěvek přeshraničních zdrojů znečišťování 

tvoří zvláště v období zimních smogových situací podstatnou složku často alarmujících koncentrací 

atmosférických polutantů. Bylo prokázáno, že při severovýchodním ustáleném proudění převládá 

přesun vyšších koncentrací suspendovaných částic z Polska do Česka. Oproti tomu při opačném 

převládajícím směru ustáleného proudění se koncentrace částic na polské straně území razantně 

nezvyšují. Nejméně v polovině roku se vyskytují situace s proměnlivým směrem větru, případně 

nízkými rychlostmi proudění, za kterých se v celé oblasti na obou stranách hranice vyskytují 

maximální koncentrace částic, a tudíž i na ně sorbovaných zdravotně nejzávažnějších polyaromátů. 
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ÚVOD 

Ostravská průmyslová aglomerace je hospodářským jádrem Moravskoslezského kraje. V širším 

pojetí se jedná o oblast okresů Opava, Ostrava-město, Karviná, Nový Jičín a Frýdek-Místek. 

Rozlohou tvoří přibližně pětinu území celé hornoslezské (uhelné) pánve, jejíž větší část se nachází 

v Polsku. V české části oblasti je velmi vysoká hustota obyvatelstva, přibližně milion obyvatel zde 

žije převážně ve městech. Její největší rozvoj od 2. poloviny 18. století souvisel s nerostným 

bohatstvím, kromě hutnictví a chemického průmyslu zde byla klíčovým oborem těžba černého uhlí. 

K rozsáhlému útlumu průmyslu v kombinaci s ukončením těžby uhlí došlo až v posledním desetiletí 

20. století a v oblasti stále probíhají transformační procesy. V celé oblasti ostravské aglomerace 

i v jejím okolí je dlouhodobě značně znečištěné životní prostředí, zvláště ovzduší. I přes rozsáhlé 

investice do nápravy škod na životním prostředí, které jsou součástí probíhající konverze, 

restrukturalizace a revitalizace oblasti, a přes systematické zlepšení kvality ovzduší od poloviny 90. 

let je tato oblast stále postižena nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší, které se 

projevují zvýšenými zdravotními riziky pro obyvatelstvo. V oblasti je dosud kumulován velký počet 

průmyslových i komunálních zdrojů a je zde rovněž velmi hustá silniční síť [1]. Pro imisní situaci 

jsou významné i zdroje emisí nalézající se zeměpisně mimo oblast ostravské aglomerace, 

nacházející se v Katovické konurbaci v Polské republice, které se podílejí na přenosu znečištění 

ovzduší na střední a velké vzdálenosti. Přenos znečištění je ovšem vzájemný. Spektrum sledovaných 

škodlivin v ovzduší se v čase, počínaje koncem 60. let 20. století, měnilo v souladu s vývojem 

legislativy. Požadavky na ochranu ovzduší jsou po sladění zákonných norem s hodnotami platnými 

v Evropské unii ve většině případů přísnější, než byly před přistoupením ČR k EU. 

Intenzitu a způsob rozptylu znečišťujících látek určují převážně meteorologické podmínky. 

Aglomerace leží v teplé klimatické oblasti, na jihozápadě je ohraničena Moravskou branou, je 

protékána řekou Odrou a jejími přítoky v nížinné rovině Ostravské pánve. Vyznačuje se 

specifickými klimatickými podmínkami, dochází zde k častému výskytu inverzního charakteru 

počasí se stabilní atmosférou, a tedy zhoršenými rozptylovými podmínkami, které rovněž významně 

přispívají ke zvýšeným koncentracím znečišťujících látek v ovzduší, zvláště v zimním období. 

K nejčastějšímu výskytu smogových epizod s nadlimitními prahovými koncentracemi 

suspendovaných částic PM10 v rámci celé přeshraniční oblasti dochází v údolních oblastech Olše 

a Odry s těžištěm výskytu od prosince do února. Lokální epizody tohoto typu se mohou vyskytnout 

v období od října do dubna. Rozsáhlé oblastní epizody jsou přibližně ve třech čtvrtinách případů 

spojeny s výskytem anticyklonálních typů meteorologické cirkulace [2]. 

Aerosolové částice ve vnějším ovzduší mají potenciál ovlivňovat klima, meteorologické prvky jako 

např. dohlednost, ale i zdraví živých organismů. Pro lepší porozumění jejich vzniku a chování 

v prostředí je nezbytné popsat co nejpodrobněji jejich vlastnosti, jako jsou chemické složení, početní 

a velikostní distribuci atd., ideálně s podrobnějším časovým rozlišením. Na částice aerosolu je 

vázána celá řada organických sloučenin, anorganických iontů a kovů, které mohou způsobovat 

závažné zdravotní problémy. Pro celý region hornoslezské pánve je mimořádně závažná 

problematika znečištění ovzduší suspendovanými částicemi, které spolu se sorbovanými 

polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAHs) v současnosti představují největší problém 

z hlediska vlivu znečištění ovzduší na lidské zdraví. Dlouhodobě vysoce nadlimitní koncentrace 

benzo[a]pyrenu (BaP) (jako indikátoru kontaminace prostředí karcinogenní organickou látkou) 

i dalších polyaromátů jsou zdravotním rizikem rovněž v sousedství aglomerace, kterou pro účely 

posuzování a řízení kvality ovzduší vymezuje Zákon č. 201/2012 Sb. [188] jako území okresů 

Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek. V takto definované aglomeraci je celospolečensky akceptovatelná 

úroveň karcinogenního rizika benzo[a]pyrenu, daná imisním limitem, překračována násobně [3]. 

V sousedním regionu Slezského vojvodství v Polské republice jsou měřené koncentrace PAHs ještě 

vyšší [2]. 
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Ambicí dizertační práce je přispět k hlubšímu poznání příčin a možností zlepšení neuspokojivé 

imisní situace v regionu. Vzhledem k šíři a komplexnosti problematiky je zvoleným přístupem 

jednak samotné mapování příspěvků identifikovaných typů zdrojů znečišťování ovzduší na 

Ostravsku, konkrétně koncentrací jemných částic PM2,5, a zvláště na ně vázaných polyaromatických 

uhlovodíků s důrazem na koncentrace benzo[a]pyrenu. Zatímco se dosavadní studie zaměřovaly 

převážně na hodnocení koncentrací jemných částic vzhledem k jednotlivým imisním limitům, 

souhrnné hodnocení koncentrací polyaromatických uhlovodíků v širším pojetí je přínosem této 

práce. V rámci studie zdrojů znečišťování ovzduší v širší oblasti působení velkého průmyslového 

zdroje na Ostravsku byly poprvé dlouhodobě prováděny 12hodinové odběry polyaromátů, což 

umožňuje nejen porovnat složení znečištění vyskytujícího se v denních a v nočních hodinách, ale 

také podrobně popsat časovou variabilitu koncentrací látek obsažených v PM2,5 v teplé a chladné 

části roku a porovnat tak rozdíly s ohledem na odlišný emisní profil zdrojů v těchto dvou obdobích. 

Jelikož se právě v oblasti ostravské aglomerace a jejího širšího okolí nachází v rámci ČR těžiště 

znečištění vysoce nadlimitními koncentracemi benzo[a]pyrenu, které souvisí i s emisemi škodlivin 

z území Polské republiky, druhá fáze práce se zabývá popisem charakteru a zákonitostí přenosu 

vzdušných mas v přízemní vrstvě troposféry v oblasti česko-polského pomezí v zájmové oblasti. 
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SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

1. Kvalita ovzduší v zájmové oblasti 

1.1. Emisní a imisní oblastní specifikace 

Kategorie zdrojů emisí mají v zájmové oblasti odlišné zastoupení, než je tomu v ostatních částech 

ČR. U zdrojů primárních emisí tuhých znečišťujících látek stále hrají významnou roli emise velkých 

průmyslových podniků; nezanedbatelný podíl mají též obtížně vyčíslitelné fugitivní emise. Zásadní 

podíl na imisním zatížení celé aglomerace mají emise z vytápění domácností, a to nejen z českých, 

ale také z polských, zejména v příhraniční oblasti. Ačkoliv u benzo[a]pyrenu i v této části republiky 

naprosto převažuje podíl emisí pocházejících z lokálního vytápění, na jejich nezanedbatelném 

množství se zde významněji podílí, na rozdíl od ostatních hodnocených území, i emise 

z průmyslových podniků na výrobu koksu a železa [3]. Potenciální rizika jsou v celé oblasti 

hornoslezské pánve spojena také s přepracováváním (nejen tepelně aktivních) průmyslových odvalů 

[4]. Výsledkem specifického emisního profilu zájmové oblasti, ale také výrazného vzájemného přes-

hraničního a mezi-oblastního transportu znečišťujících látek a jejich prekursorů jsou nadlimitní 

imisní koncentrace některých polutantů. Pro celý region hornoslezské pánve je za nejzávažnější 

považována problematika znečištění ovzduší suspendovanými částicemi, které spolu se 

sorbovanými polycyklickými aromatickými uhlovodíky představují nejvyšší rizika pro zdraví 

obyvatel [3]. 

Negativní účinky vdechovaných částic na lidské zdraví se liší v závislosti na průměru částic, na 

jejich složení a původu [6]. V zájmové oblasti jsou trvale překračovány limitní koncentrace 

suspendovaných částic obou legislativně hodnocených frakcí suspendovaných částic, PM10 i PM2,5
1. 

Těžiště znečištění částicemi v celé oblasti hornoslezské pánve ovšem leží na polské straně území 

(obr. 1) [7]. 

 

Obr. 1 Koncentrační interpolované mapy průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic v Evropě, 

rok 2016 [4] 

Je třeba zdůraznit, že koncentrace suspendovaných částic i na venkovských či pozaďových2 

stanicích jsou v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek výrazně vyšší než na obdobně 

                                                           
1 Suspendované částice jsou částice, které v důsledku zanedbatelné pádové rychlosti přetrvávají dlouhou dobu 

v atmosféře. Suspendované částice PM10/PM2,5 jsou částice, které projdou velikostně-selektivním vstupním filtrem 

vykazujícím pro aerodynamický průměr 10/2,5 µm odlučovací účinnost 50 % [3]. 
2 Dle Vyhlášky č. 330/2012 Sb. 2012 o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování 

veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích [189] se jedná o lokalitu, kde je patrná úroveň znečištění 

reprezentativní pro danou oblast bez jednoznačného vlivu některého zdroje. 
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klasifikovaných stanicích v ostatních částech ČR [3]. Částice menší než 2,5 µm mohou pronikat až 

do plicních sklípků a do krevního řečiště. Největší podíl částic se ukládá v plicích při velikosti mezi 

1 až 2 µm. Účinky suspendovaných částic jsou ovlivněny jejich složením, další znečišťující látky 

mohou být sorbovány na jejich povrchu. Podíl těchto jemných částic je v aglomeraci dlouhodobě 

vyšší. Počet menších jemných částic do 1 µm (převážně sekundární aerosol) je výrazně vyšší 

v chladné polovině roku, ve shodě s vyššími koncentracemi plynných prekursorů SO2 a NOX na 

Ostravsku v této části roku [8]. 

V současnosti jsou v zájmové oblasti nejvýraznějším zdravotním rizikem dlouhodobě vysoce 

nadlimitní koncentrace benzo[a]pyrenu jako indikátoru kontaminace prostředí karcinogenní 

organickou látkou. Celospolečensky akceptovatelná úroveň karcinogenního rizika benzo[a]pyrenu 

(nikoliv bezpečný práh), vyjádřená platným ročním imisním limitem pro ochranu zdraví lidí ve výši 

1 ng.m-3, je trvale překračována na všech stanicích stacionárního imisního monitoringu v celé oblasti 

hornoslezské pánve (na české i polské části území) ve všech letech [3], [9], a to na rozdíl od ostatních 

osídlených oblastí ČR, vícenásobně. Na evropské úrovni patří k nejvíce benzo[a]pyrenem 

znečištěným místům prakticky celá oblast Polské republiky (obr. 2). Násobně nadlimitní 

koncentrace této znečišťující látky v oblasti jižního Polska se vyskytují v celé oblasti hornoslezské 

pánve a tvoří alarmující imisní zátěž i na navazující části českého území, zvláště v oblasti Ostravské 

pánve.  

 

Pozn.: pozorované koncentrace BaP v roce 2017. Tečky v první barevné kategorii odpovídají koncentracím 

pod odhadovanou referenční hodnotou dle WHO (0,12 ng.m-3). Tečky v poslední barevné kategorii odpovídají 

koncentracím přesahujícím cílovou hodnotu 1 ng.m-3 dle směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší z r. 2004. Do 

mapy jsou zahrnuty pouze stanice, které vykazují více než 14 % platných dat (z denních, týdenních nebo 

měsíčních měření). 

Obr. 2 Průměrné koncentrace BaP v Evropě v roce 2017 [10] 

Vysvětlením uvedených skutečností může být významný přeshraniční přenos znečištěného ovzduší 

ze Slezského vojvodství do oblasti Ostravské pánve. V Polsku je přibližně 60 % domácností 

vytápěno tuhými palivy, zvláště černým uhlím, jehož spalování produkuje vyšší množství emisí BaP 

než jiná paliva. Jen ve Slezském vojvodství je přibližně stejný počet domácností vytápějících tuhými 
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palivy jako v celé ČR [11]. Zatímco v ČR došlo k poklesu emisí PAHs ve srovnání s rokem 1990 

o téměř 100 procent, v Polsku se jedná o pokles jen o jednotky procent [13] a množství 

vypouštěných emisí uhlovodíků na území Polska patří mezi nejvyšší v rámci EU [9]. 

 

1.2. Vliv meteorologických podmínek na kvalitu ovzduší 

Výslednou kvalitu vnějšího ovzduší zásadním způsobem ovlivňují meteorologické podmínky, které 

determinují podmínky rozptylu a šíření znečišťujících látek primárního i sekundárního původu 

v atmosféře. Za rozhodující meteorologické podmínky rozptylu jsou považovány směr a rychlost 

větru (proudění) a teplota vzduchu. Při vyšší rychlosti větru je rozptyl atmosférických polutantů 

intenzivnější a koncentrace znečišťujících látek jsou výsledně nižší. Ovšem při vysokých 

rychlostech větru může naopak docházet k resuspenzi, tj. znovuzvíření částic už jednou usazených 

na zemském povrchu. Vliv teploty vzduchu na znečištění ovzduší se projevuje dvojím způsobem. 

Změny teploty vzduchu s výškou, tzv. vertikální teplotní zvrstvení, podmiňují vertikální stabilitu 

ovzduší a tím i vertikální šíření a rozptyl znečišťujících látek v atmosféře. Čím je teplotní zvrstvení 

stabilnější (teplota vzduchu se zvětšující se výškou nad zemí klesá pomaleji, nemění se, nebo 

dokonce stoupá), tím hůře se znečišťující látky vertikálně rozptylují. Nejméně příznivou situací je 

tzv. teplotní inverze, při které je teplota ve vyšší hladině atmosféry vyšší než v nižší hladině. Teplota 

vzduchu rovněž může nepřímo ovlivňovat množství emisí. Při nižších teplotách se zintenzivňuje 

vytápění a množství emisí se zvyšuje. Nezanedbatelný vliv na míru znečištění ovzduší mají ovšem 

i atmosférické srážky, které často snižují imisní úroveň vymýváním znečišťujících látek z ovzduší 

[2].  

Na celkové hodnoty ročních průměrných koncentrací nejvýznamnějších polutantů ve 

vnějším ovzduší má vliv vysoká meziroční proměnlivost koncentrací škodlivin, která závisí na 

meteorologických podmínkách zejména v chladné polovině roku (výjimkou je oxidační typ smogu, 

jehož indikátorem jsou legislativně sledované koncentrace přízemního ozonu s maximálními 

koncentracemi dosahovanými v teplé části roku). Imisní charakter chladných období (měsíce 

chladné poloviny roku, říjen až březen) je dominantně určován charakterem rozptylových podmínek 

a meteorologických prvků zimního období (nejčastěji prosinec až únor). Proto jsou hodnocení 

meteorologických parametrů a znečištění ovzduší z velké části zaměřena na tuto část roku. Pro 

severovýchodní Moravu je typické proudění vzduchu převážně z jihozápadních směrů, které souvisí 

s orografickým vlivem orientace Moravské brány (obr. 3). Tento vliv na převažující směry proudění 

se projevuje i v přilehlých částech Slezského vojvodství v Polsku [16]. 

 

Obr. 3 Směr větru v % (větrná růžice) Ostrava-Mošnov 2004–2013 
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Na základě dlouhodobých hodnocení imisně-meteorologických podmínek v oblasti lze v rámci 

hrubého zjednodušení ovšem odhadovat, že při převážně dobrých rozptylových podmínkách 

(častějších při jihozápadním proudění) jsou škodliviny v nižších vrstvách troposféry většinou 

přenášeny z regionu Moravskoslezského kraje do regionu Slezského vojvodství, zatímco při 

převážně zhoršených rozptylových podmínkách (typicky při situacích se slabým severovýchodním 

prouděním) tomu bývá naopak. Takto lze hodnotit přibližně polovinu dnů kalendářního roku 

s relativně ustáleným prouděním v převládajících směrech [16]. 

 

2. Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs) 

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs, PAU, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, 

polykondenzované aromatické uhlovodíky, polycyklické vícejaderné aromatické uhlovodíky, 

polyaromáty) jsou velkou skupinou organických sloučenin se dvěma nebo více kondenzovanými 

aromatickými jádry v molekule, skládající se pouze z uhlíku a vodíku, bez přítomnosti heteroatomů. 

Obvykle se vyskytují ve složitých směsích. PAHs tvořené méně než pěti aromatickými jádry jsou 

označované jako "lehké", polyaromatické uhlovodíky tvořené pěti a více aromatickými cykly se 

označují jako "těžké" (jsou stabilnější a toxičtější) [18]. 

Do životního prostředí se PAHs dostávají jak z přírodních, tak z antropogenních zdrojů, přičemž 

tento druhý způsob dnes zcela převyšuje přirozený vznik PAHs. Specifické vlastnosti PAHs jako 

jsou jejich semivolatilita, malá rozpustnost, schopnost působit mutagenně případně karcinogenně 

i fakt, že mohou být snadno transportovány na velké vzdálenosti v atmosféře a reagovat 

v přítomnosti slunečního záření s O3 a NOX, z nich činí závažné atmosférické polutanty již při 

obecně nízkých koncentracích v ovzduší [22]. Možnost dálkového atmosférického transportu PAHs 

je příčinou kontaminace prakticky všech složek životního prostředí (obr. 4) [23]. 

U PAHs může docházet k bioakumulaci v živých organismech. Jsou to rovněž látky ohrožující 

rozmnožování (reprotoxické) a teratogenní (poškozující plod). Jsou považovány za typické 

představitele perzistentních organických polutantů (POPs). PAHs byly rovněž klasifikovány jako 

toxické persistentní látky (TPS) [24]. Podle některých klasifikací spadají částečně také do skupiny 

těkavých organických sloučenin (VOCs) [25]. Jedná se o skupinu semivolatilních [22], středně až 

vysoce lipofilních polutantů široce rozšířených ve všech složkách prostředí. Nejčastěji jsou 

sledovány PAHs v rozsahu molekulových hmotností od 128 až po 278 [20]. 



- 11 - 
 

 

Obr. 4 Vzájemné strukturní příbuzenské vztahy PAHs v životním prostředí. Strukturní formy a izomery 

označeny * [20] 

16 PAHs bylo zahrnuto do seznamu prioritních polutantů Agentury ochrany životního prostředí 

Spojených států amerických [26] vzhledem k jejich negativním dopadům na životní prostředí: 

naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenanthren, anthracen, fluoranthen, pyren, 

benzo[a]anthracen, chrysen, benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, benzo[a]pyren, 

dibenzo[a,h]anthracen, indeno[1,2,3-c,d]pyren a benzo[ghi]perylen. Agentura Spojených států pro 

sledování toxických látek a registr nemocí [27] považuje za prioritní 17 PAHs – navíc proti US EPA 

prioritním sloučeninám uvádí benzo[j]fluoranthen. Světová zdravotnická organizace (WHO) přidala 

k 16 PAHs US EPA 17 dalších PAHs, celkem tak podléhá regulaci 33 PAHs – 31 mateřských PAHs 

plus dva alkylderiváty [28]. 

Čisté sloučeniny PAHs jsou bezbarvé, bílé nebo nažloutlé krystalické pevné látky. Jsou velmi málo 

rozpustné ve vodě, ale snadno se rozpouštějí v tucích a olejích. V životním prostředí podléhají 

procesům vypařování, fotooxidaci, chemické oxidaci, adsorpci na půdní částice, vyplavování 

a mikrobiálnímu rozkladu [37]. 

V atmosféře tvoří polyaromatické uhlovodíky častou součást organických látek, které se zde 

nacházejí v plynné fázi nebo vázané (kondenzované) na částice [38] PM – particulate matter – 

suspendované částice, dříve též nepřesně „prašný aerosol“, „polétavý prach“. Rozdělení PAHs na 

fáze plyn/částice závisí na molekulové hmotnosti sloučenin a na meteorologických podmínkách – 

teplotě, vlhkosti a srážkách [39], [40]. Nízkomolekulární PAHs se častěji ve větší míře nacházejí 

v plynné fázi (sloučeniny se dvěma nebo třemi aromatickými jádry), zatímco PAHs s vyšší 
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molekulovou hmotností (se třemi a více jádry), jejichž podíl tvoří za průměrných teplot v atmosféře 

70–90 %, jsou naopak častěji vázány na částice [40], [41], [42], [43], [43], [44], [45]. 

Z tohoto důvodu je třeba pro efektivní řízení kvality ovzduší analyzovat množství, rozšíření 

a potenciální zdroje PAHs ve vnějším ovzduší jak ve formě aerosolů, tak zároveň i plynů. Většina 

PAHs vázaných na částice je asociována s jemnou frakcí suspendovaných částic. Největší podíl 

PAHs je v atmosféře vázán na povrch respirabilní frakce částic o průměru do jednoho až dvou 

mikrometrů [47], [47], konkrétně ve studii 22 rizikových PAHs je uváděn podíl PAHs vázaných na 

částice o velikosti 0,43–1,1 µm v rozmezí 57–70 % celkové koncentrace [49], přičemž samotný 

podíl PAHs na nejjemnějších částicích velikosti < 0,49 μm se může pohybovat okolo 60 % [50]. Jen 

malá část PAHs, maximálně do 10 %, je vázána na částice hrubé frakce nad 10 µm [51], [52], [53]. 

Expozice člověka vnějšímu ovzduší představuje pouze část celkové lidské inhalační expozice. 

Například v mírném podnebném pásmu lidé tráví v průměru 80–90 % života v interiéru [55]. Pro 

hodnocení celkové inhalační expozice je proto nezbytné i hodnocení významu příspěvku vnitřního 

prostředí [56]. 

 

2.1. Vznik PAHs 

Mechanismus vzniku PAHs zahrnuje dva kroky: pyrolýzu a pyrosyntézu. Při teplotách nad 700 °C 

dochází k pyrolýze organické hmoty (zvláště za podmínek nedokonalého spalování, za omezeného 

přístupu kyslíku) a vznikají nestabilní prekurzory PAHs, fragmenty nebo radikály. Ty se pak ve fázi 

pyrosyntézy rekombinují při teplotách 500–800 °C na poměrně stabilní aromatické uhlovodíky [21]. 

Volné radikály se spojí v acetylen, který dále kondenzuje s aromatickými kruhovými strukturami, 

jež jsou odolné vůči tepelné degradaci. Podle poměru C/H a molekulární struktury paliva se mění 

tendence uhlovodíků tvořit polycyklickou strukturu pyrosyntézou v řadě aromáty > cykloalkeny > 

alkeny > parafíny [57]. PAHs vznikají nedokonalým spalováním organické hmoty. 

Nejvýznamnějšími zdroji PAHs jsou emise z benzínových a dieselových motorů, spalovny odpadů, 

lokální zdroje vytápění (spalování různých druhů paliv, např. uhlí, dřevo, olej), průmyslové procesy 

(koksárenství, rafinerie ropy, zplyňování a zkapalňování uhlí, výroba hliníku a cementu), 

vypařování ze znečištěných půd [58].  

Mezi přírodní zdroje PAHs jsou zahrnovány vulkanická činnost, lesní a stepní požáry a jen ve velmi 

malé míře biosyntéza prostřednictvím terestrické vegetace nebo aktivity mikroorganismů [68], [69]. 

Existují rovněž kosmické zdroje PAHs, jsou jimi uhlíkaté chondrity, které vznikají v hlavním pásu 

planetek [72]. 

Emisní faktory – předpokládané množství emisí PAHs z různých zdrojů – podle hlavních kategorií 

emisí (domácí, mobilní, průmyslové, zemědělské a přírodní) jsou přehledně uvedeny v [57]. Mezi 

PAHs vyráběné pro komerční využití patří naftalen, fluoren, anthracen, fenanthren, fluoranthen, 

pyren [57]. 

 

2.2. Procesy degradace PAHs 

Reakce s hydroxylovými radikály (OH) ve dne a nitrátovými radikály (NO3) v noci jsou 

nejdůležitější abiotickou cestou degradace a odstranění PAHs z troposféry [73], [74]. Obecně mezi 

procesy degradace chemických látek v ovzduší pro sloučeniny v plynné fázi i vázané na částicích 

patří fotolýza, reakce s ozonem, reakce s kyselinami – HNO3 a H2SO4 vznikajícími z NOX a SOX 

[75]. Fotodegradace je klíčovým procesem určujícím dobu setrvání a osud PAHs vázaných 

na částicích, a to jak v atmosféře, tak i následně po depozici [76]. Adsorpce PAHs na vysoce porézní 

uhlík, částice jako saze nebo popílek, může polyaromátům poskytnout určitou ochranu před 

fotooxidací. Fyzikálními procesy úbytku PAHs z atmosféry jsou mokrá depozice (kapalné i pevné 
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srážky) i depozice suchá (pevné částice) na kapalné a pevné povrchy [77], na nichž následně může 

docházet k mikrobiální biodegradaci PAHs [78]. Procesy spojené s depozicí závisí hlavně na 

velikosti částic a na meteorologických podmínkách [79]. 

 

2.3. Identifikace zdrojů PAHs 

Pro identifikaci zdrojů slouží specifické PAHs, navržené jako indikátory pro určité procesy, které 

uvolňují PAHs do životního prostředí, tvořící tzv. podpisy zdrojů. Pro určení příspěvku jednotlivých 

zdrojů jsou využívány koncentrační profily a poměry PAHs [80]. Nejstarší a nejrozšířenější 

vícerozměrnou statistickou technikou v oblasti věd o atmosféře je analýza hlavních komponent 

(PCA). Zjednodušuje interpretaci komplexních systémů a transformuje původní sadu proměnných 

do menšího souboru lineárních kombinací, který odpovídá za většinu z rozptylu původního souboru. 

Primární funkcí této analýzy je snížení počtu proměnných při co nejlepším zachování původní 

informace. Proměnné s podobnými vlastnostmi jsou seskupeny do faktorů. Tyto faktory lze 

interpretovat buď jako zdroje emisí, nebo chemické interakce. V praxi však mnoho z těchto faktorů 

ukazuje na více než jednu možnou příčinu [57]. 

 

2.5. Sezonní a časová variabilita PAHs v různých geografických oblastech 

Množství a druhy přítomných PAHs v městských a venkovských oblastech vykazují sezonní 

kolísání s obecně vyššími koncentracemi zjišťovanými v zimě [126], [127]. Vyšší koncentrace 

PAHs v ovzduší v zimním období jsou způsobeny snížením vertikální disperze v důsledku teplotní 

inverze, nižší hladinou výšky směšovací vrstvy a snížením intenzity atmosférických reakcí, 

zvýšenou sorpcí na částice při nižší teplotě (v důsledku sníženého tlaku par a změn teploty [40], 

a dále zvýšením emisí z vytápění [116]. 

 

2.7. Biologické a zdravotní účinky PAHs 

Některé PAHs vykazují negativní vlivy na živé organismy. Mohou způsobovat rakovinu, poruchy 

reprodukce a mutace u živočichů. Mnoho látek ze skupiny PAHs představuje závažné zdravotní 

riziko pro člověka [131]. 

Zatímco akutní toxicita PAHs klesá se zvyšující se molekulovou hmotností [57], karcinogenní 

vlastnosti PAHs jsou spojeny s rostoucí velikostí molekuly (látky obsahující čtyři nebo více 

benzenových jader bývají zvláště karcinogenní [118]) a s jejich metabolickou transformací 

v reaktivní látky. Nejčastěji se takto projevují PAHs vázané na částice. Částice o velikosti do 2,5 

µm (PM2,5) s relativně velkým aktivním povrchem mohou vstupovat hluboko do dýchacího traktu 

člověka, představují tedy vysoké zdravotní riziko. Pronikají ve větší míře do organismu kvůli 

hromadění těchto částic v dýchací zóně člověka. V dospělé populaci se tak například při dlouhodobé 

expozici částicím, včetně PAHs, podle studie [119] ve vzduchu znečištěných měst zvyšuje riziko 

úmrtí na rakovinu plic o 8 %. PAHs, označované jako karcinogenní, bývají sorbovány nejvíce 

na částicích menších než 0,17 µm, přičemž submikronové částice mohou vázat 80–90 % 

karcinogenních PAHs a představovat 70–80 % celkové genotoxicity [132]. 

IARC (International Agency for Research on Cancer) [133] hodnotí 12 sloučenin PAHs jako 

karcinogenní: 

- 2A – pravděpodobně karcinogenní pro lidi (benzo[a]anthracen, benzo[a]pyren, 

dibenzo[ah]anthracen); 
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- 2B – možná karcinogenní pro lidi (benzo[b]fluoranthen, benzo[j]fluoranthen, 

benzo[k]fluoranthen, dibenzo[a,e]pyren, dibenzo[a,h]pyren, dibenzo[a,i]pyren, 

dibenzo[a,l]pyren, indeno[1,2,3-cd]pyren, 5-metylchrysen); 

- 3 –  neklasifikovatelné jako lidský karcinogen (v této skupině uvádí IARC dalších 

20 sloučenin). 

PAHs způsobují maligní změny a poškození dědičných vlastností u člověka (chromozomální 

aberace apod.). Expozice PAHs může být spojena s indukcí a bioaktivací cytochromu P450 (CYP). 

Touto cestou dochází ke vzniku reaktivních metabolitů, jež produkují DNA adukty, což vede k 

mutacím DNA, změně profilů genové exprese a tumorigenezi [135], [136]. Vznik aduktů je 

výsledkem kovalentní vazby mezi reaktivními elektrofilními látkami a nukleofilními místy v DNA 

a proteinech. Schopnost chemické látky navázat se na DNA, přímo nebo po metabolické aktivaci, je 

považována za důkaz jejího mutagenního a karcinogenního potenciálu. Mutagenní účinky PAHs 

jsou dále popisovány například v  [139], [103]. Silná pracovní expozice směsím PAHs přináší 

značné riziko onemocnění plic, kůže nebo rakoviny močového měchýře [24], [108], [133]. 

 

2.8. Metody vzorkování PAHs 

V případě rutinních měření v národních monitorovacích sítích se vychází z definice prioritních 

znečišťujících látek, které mají být sledovány, ze stanovení mezních hodnot a dokumentování 

standardů měření. Je nezbytné využívat referenčních a návazných (ekvivalentních) metod měření, 

přičemž analytické nástroje musí být dostatečně citlivé a schopné poskytnout kvantitativní výsledky 

vzhledem k doporučeným dobám průměrování a na úrovni mezních hodnot, které jsou nízké úrovně 

(ppb nebo ng.m-3). Aby bylo možno doložit kvalitu měření prováděných prostřednictvím 

monitorovacích sítí, mělo by měření být prováděno podle standardních operačních postupů (SOP), 

podle odpovídajících měřicích metod a s uplatněním QA/QC postupů. Typická instrumentace 

a měřicí metody uvedené v mezinárodních, evropských a amerických standardech jsou shrnuty 

v referenčních metodách pro monitorování vnějšího ovzduší uvedených v [140]. Přehled řady metod 

pro monitorování životního prostředí a testování kvality vnitřního ovzduší publikovala US 

Environmental Protection Agency (US EPA). Mnoho z nich se uplatňuje v hodnocení expozice [32].  

 

2.9. Metody analýzy PAHs 

Koncentrace PAHs ve vnějším  ovzduší se po předchozím odběru vzorku, extrakci zachycených 

částic nebo exponovaného adsorbentu, vyčistění extraktu a zakoncentrování nejčastěji stanoví 

plynovou chromatografií s hmotnostní detekcí. Výsledné množství PAHs ve vzorku je vztaženo na 

množství prosátého vzduchu. Reálné vzorky vnějšího ovzduší jsou velmi složité a často obsahují 

mnoho různých skupin sloučenin v různém množství, což vede často k obtížné porovnatelnosti 

studií polyaromátů kvůli rozdílům při v analýze [154]. Příprava vzorku pro analýzu PAHs je 

považována za kritickou, časově nejnáročnější část analytického postupu a nejčastější zdroj 

možných chyb [176]. Odebrané vzorky jsou před započetím analýzy chráněny před světlem 

a přechovávány za nízkých teplot, a to pouze po omezenou dobu. 

Pro kontrolu návratnosti – kvantifikaci možných ztrát během přípravy vzorku ke stanovení jsou 

používány standardy výtěžnosti (recovery standards, RS), přidávané na začátku přípravy vzorku 

[176]. Dále se ke kvantifikaci analýzy používá vnitřních standardů (internal standards IS), tedy 

přídavků sloučenin o známé koncentraci přidávaných po poslední fázi čištění vzorku, k vyčištěnému 

extraktu před nástřikem do chromatografu. 

Nejrozšířenější technikou pro extrakci PAHs zachycených na filtrech a sorbentech je Soxhletova 

extrakce. Technika je ovšem časově náročná a rovněž spotřeba rozpouštědel je vysoká. Téměř 

všechny postupy popsané pro analýzu PAHs zahrnují finální chromatografickou separaci sloučenin, 
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které předchází frakcionace extraktů pomocí sloupcové chromatografie na oxidu hlinitém, 

silikagelu, anebo kombinaci obou sorbentů [56], [90], [149], [176]. Využívána je i extrakce tuhou 

fází (SPE, Solid Phase Extraction) a gelová permeační chromatografie (Gel Permeation 

Chromatography – GPC) [176]. Dále pak navazuje zakoncentrování frakce obsahující PAHs. 

V posledních více než deseti letech se stanovení PAHs v ovzduší a na částicích provádí převážně 

pomocí plynové chromatografie (GC).  

Obecnou detekční technikou je hmotnostní spektrometrie (MS), obvykle s elektronovou ionizací 

(EI) v režimu sledování zvolených iontů (Selected Ion Monitoring – SIM) pro snížení mezí detekce 

[149], [156], [157], [168]. Pro analýzu nitroderivátů a oxoderivátů PAHs ve venkovním ovzduší se 

používá i chemická ionizace v modu detekce pozitivních iontů (PCI) [173], i negativních iontů 

(NCI) [90], [154]. Méně často byla používána s plameno ionizačním detektorem (FID) [183], [184] 

a s detekcí elektronového záchytu (ECD) [178]. GC/MS je často přesnější než konvenční 

univerzální detekční metody jako např. GC-FID, protože interference ze společně eluovaných 

sloučenin jsou minimalizovány selektivitou SIM modu [29]. Přehled metod zaměřených na využití 

plynové chromatografie při stanovení PAHs v ovzduší jak v plynné fázi, tak i na částicích, 

s ohledem na jejich univerzální použití a výběr metod s vynikající separací, rozlišením a citlivostí 

pro všechny používané kombinace detekčních a odběrových metod je uveden v [29]. Výsledné 

množství analytu ve vzorku je při konečném výpočtu koncentrace v ovzduší vztaženo na množství 

prosátého vzduchu přepočteného na standardní podmínky [32]. 

 

2.10. Legislativa v ochraně kvality ovzduší ve vztahu k PAHs 

Podle Zákona o ochraně ovzduší [188] je pro celkový obsah benzo[a]pyrenu v částicích PM10 

stanoven roční imisní limit pro ochranu zdraví lidí ve výši 1 ng.m-3. Veřejnost musí být příslušnými 

orgány ochrany ovzduší informována o překročení zákonem stanovených imisních limitů a jeho 

účincích na zdraví lidí nebo na ekosystémy a vegetaci, jak stanoví Vyhláška č. 330/2012 Sb. 2012 

[189] o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti 

o úrovni znečištění a při smogových situacích. Společně se stacionárním měřením benzo[a]pyren se 

alespoň na jedné měřicí lokalitě v každé zóně nebo aglomeraci provádí stacionární měření 

benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu, benzo[j]fluoranthenu, benzo[k]fluoranthenu, 

indeno[1,2,3-cd]pyrenu a dibenzo[a,h]anthracenu. 

Česká legislativa se opírá o Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES [190] o obsahu 

arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší. 

„Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření nevyžadující nepřiměřené výdaje k zajištění toho, 

aby od 31. prosince 2012 koncentrace arsenu, kadmia, niklu a benzo[a]pyrenu použitého jako 

referenční látka pro riziko karcinogenity polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším 

ovzduší posouzené v souladu s článkem 4 nepřekračovaly cílové hodnoty.“ Cílová hodnota pro 

benzo[a]pyren je 1 ng.m-3 pro celkový obsah v částicích frakce PM10 průměrovaný za kalendářní 

rok. Legislativa rovněž respektuje Směrnici „CAFE“ – Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 12. 

prosince 2011, kterým se stanovují pravidla pro směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2004/107/ES [190] a 2008/50/ES [191], pokud jde o vzájemnou výměnu informací a podávání zpráv 

o kvalitě vnějšího ovzduší 2011/850/EU [192], která vyjmenovává sledované škodliviny PAHs 

v PM10 i v depozici [193]. 

Doporučující hodnoty dle WHO by měly být považovány za přijatelný a dosažitelný cíl, jak 

minimalizovat negativní účinky znečišťujících látek na zdraví. Pro karcinogenní látky v tomto pojetí 

neexistuje bezpečná úroveň. S ohledem na hodnotu akceptovatelného environmentálního rizika 

odhaduje WHO pro BaP referenční úroveň průměrné roční koncentrace na 0,12 ng.m-3 [194]. 
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CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Cíle dizertační práce lze shrnout do následujících bodů: 

- zkoumat možné příčiny dlouhodobého výskytu alarmujících nadlimitních koncentrací 

znečišťujících látek v okolí velkého průmyslového zdroje na Ostravsku, a to zvláště 

monitorováním suspendovaných částic jemné frakce a na ně vázaných polyaromátů, 

s důrazem na podrobné charakteristiky koncentrací benzo[a]pyrenu, které zde dosahují 

republikových maxim. Zatímco se dosavadní studie zaměřovaly převážně na hodnocení 

koncentrací jemných částic vzhledem k jednotlivým imisním limitům, souhrnné hodnocení 

koncentrací polyaromatických uhlovodíků v širším pojetí bude přínosem předkládané práce. 

Koncentrace polyaromátů budou poprvé sledovány dlouhodobě v 12hodinových intervalech, 

což umožní nejen porovnat složení znečištění vyskytujícího se v denních a v nočních 

hodinách, ale také podrobněji popsat časovou variabilitu koncentrací látek obsažených 

v PM2,5 v teplé a chladné části roku a porovnat tak rozdíly s ohledem na odlišný emisní profil 

zdrojů v těchto dvou obdobích. Cílem této práce je nejen získávání výsledků monitorování, 

ale také zpracování výstupů (příprava a verifikace naměřených dat pro finální datové 

soubory vstupující do procesu modelování), hledání adekvátních, nejen statistických 

postupů, obsahujících nástroje k jasnější interpretaci výsledků a odhalování jevů v datech, 

které by mohly vést ke zkreslení výsledků. 

- V souvislosti s nadlimitní koncentrací benzo[a]pyrenu na Ostravsku hledat odpovědi na 

otázku, zda je zde průmyslové znečištění dominantní příčinou neuspokojivé situace, 

případně jaké další typy zdrojů či faktory k situaci přispívají. V oblasti severovýchodní 

Moravy a Slezska proto také charakterizovat přenos znečištění mezi Českou a Polskou 

republikou na úrovni zemského povrchu, se zaměřením na koncentrace suspendovaných 

částic. 

- Zhodnocením výsledků poskytnout kvalifikovaný podklad pro rozhodování a návrhy 

opatření orgánů zabývajících se řízením kvality ovzduší v ČR tak, aby výsledky práce bylo 

možno využít tvůrci politik ke zlepšování kvality ovzduší a snížení souvisejících zdravotních 

rizik v imisně nejzatíženější oblasti ČR. 
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3. MĚŘENÍ PM2,5 A PAHs V RÁMCI IDENTIFIKACE ZDROJŮ 

ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ NA OSTRAVSKU 

S cílem doplnit a upřesnit výsledky, které vyplynuly z dílčích studií prováděných v oblastech 

s výjimečně komplikovaným emisním profilem, jako je okolí velkého průmyslového zdroje na 

Ostravsku, byl v roce 2012 ve spolupráci U. S. Environmental Protection Agency, Research Triangle 

Park, North Carolina, USA s ostravskou pobočkou Českého hydrometeorologického ústavu 

(ČHMÚ) prováděn pilotní výzkumný projekt k ověření využitelnosti pokročilejších modelů 

multivariačních receptorů pro identifikaci zdrojů znečišťování ovzduší jemnými částicemi PM2,5 na 

Ostravsku. Nejdůležitější poznatky vyplývající z provedených měření byly publikovány v [195]. 

Vzhledem k důležitosti problematiky PAHs - s ohledem na jejich negativní účinky na živé 

organismy - se první část dizertační práce zaměřuje převážně na prezentaci výsledků, týkajících se 

zjištěných koncentrací polyaromatických uhlovodíků a suspendovaných částic PM2,5. 

 

3. 1 Materiál a metody 

V Ostravě-Radvanicích (v lokalitě ležící v závětří převládajících větrů směrem od průmyslového 

hutního komplexu), ve Vratimově (na návětří stejného průmyslového komplexu) a v Ostravě-

Porubě na městské pozaďové lokalitě ČHMÚ (rezidenční část Ostravy bez přímého vlivu 

průmyslových zdrojů) byly v teplé a chladné části roku 2012, celkem po dobu téměř 100 dnů, 

odebírány vzorky ovzduší, které byly analyzovány v laboratořích v České republice a USA. Oblast 

prováděného výzkumu (obr. 5) byla vybrána na základě dlouhodobě alarmujících koncentrací 

suspendovaných částic a zvláště BaP, měřených na lokalitách stacionárního imisního monitoringu 

provozovaných Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, podporovaných městem Ostrava v závětří 

hutního komplexu v Ostravě-Radvanicích. V rámci řady provedených odběrů a stanovení v obou 

částech intenzivní kampaně bylo možné podrobně analyzovat složení aerosolových částic PM2,5 

v této části ostravské průmyslové oblasti. Smyslem provedených měření a hodnocení bylo doplnit 

a upřesnit výsledky, které vyplynuly z ostatních dílčích studií prováděných v této oblasti [196], 

[197], [198] s neobyčejně komplikovaným emisním profilem. 

 

Obr. 5 Oblast Ostravy s vyznačením odběrných míst: 1) Radvanice, 2) Vratimov, 3) Poruba. Vzdálenosti: 1–

2 cca 4,4 km, 1–3 a 2–3 cca 13 km. Červenou kružnicí označen areál průmyslového hutního komplexu (V. 

Volná) [195] 
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Měření byla prováděna na třech lokalitách (Radvanice, Vratimov, Poruba) v období dvou 

sedmitýdenních kampaní v roce 2012. První kampaň proběhla v teplé roční sezoně během pozdního 

jara až začátkem léta (14. 5. 2012–1. 7. 2012) a druhá v chladné sezoně, v pozdním podzimu (17. 10. 

2012–6. 12. 2012). Cílem bylo podchytit imisní situaci teplé i chladné části kalendářního roku. 

Prováděny byly 12hodinové odběry se začátky v 8 a 20 h středoevropského letního času (vzorky 

byly označovány jako „den“ vs. „noc“), celkem bylo k dispozici pro jednu lokalitu a kampaň vždy 

přibližně 100 ks analyzovaných vzorků. 

Měření byla zajištěna podle pravidel Imisního monitoringu ČHMÚ, který je zkušební laboratoří 

č. L 1460, akreditovanou ČIA, o. p. s., číslo osvědčení 310/2011, pro zkoušky a odběry uvedené 

v Příloze Osvědčení o akreditaci. Postup zvoleného vzorkování a analýz tak respektoval standardní 

operační postupy uplatňované ve stacionární měřicí síti ČHMÚ. Vzorky částic PM2,5 byly odebírány 

na filtry (pro gravimetrické stanovení hmotnostní koncentrace a analýzy prvků byly použity 47 mm 

teflonové filtry) referenčními vzorkovači Leckel SEQ 47/50, Leckel MVS6 (odběry pro pozdější 

zamýšlené stanovení VOCs na 47 mm teflonových filtrech) a Thermo ESM Andersen Instruments 

GmbH, FH-95K (odběry na 47 mm křemenné filtry + PUF 50 x 100 mm pro záchyt PAHs v plynné 

fázi). Pro odběry byla v případě manuálních měření použita jedna šarže filtrů, hodnoceny byly 

kontrolní blanky a polní blanky, paralelní odběry (cca 10 % vzorků), proběhlo dvojí vážení filtrů 

před i po expozici. Odběry na filtry byly prováděny pro stanovení obsahu polycyklických 

aromatických uhlovodíků (provedeno plynovou chromatografií s hmotnostně selektivní detekcí 

(GS-MS) v laboratoři ČHMÚ v Ústí nad Labem, kovů a dalších látek jako např. fosforu, křemíku, 

vápníku (kovy a další prvky byly stanoveny rentgenovou fluorescencí (ED-XRF) v laboratořích US 

EPA), organického a elementárního uhlíku (OC/EC) (stanoveny tepelným rozkladem (HD FID) 

v Centrálních laboratořích imisí ČHMÚ v Praze). Vzorky PAHs byly uloženy a transportovány 

v mrazničce. Kontinuální automatické měření plynných polutantů a částic (vyhodnocení bylo 

následně provedeno pro SO2 a PM10) a doprovodných meteorologických veličin probíhalo 

mobilními měřicími vozy ČHMÚ, vybavenými analyzátory s referenčními a ekvivalentními 

metodami [191] a v kontejneru stacionární stanice imisního monitoringu v Ostravě-Porubě/ČHMÚ 

(podrobnosti o měření např. v [3]). K dispozici byly rovněž výsledky z dalších tří stálých 

meteorologických stanic v regionu. 

V laboratořích ČHMÚ proběhly analýzy polyurethanových filtrů (50 x 100 mm) a zbylých částí 

křemenných filtrů o průměru 47 mm (z navzorkovaných filtrů byly odebrány výseky pro EC/OC 

analýzu) pro 14 PAHs metodou plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (GC/MS). 

Kontrolní vzorky byly pro kontrolu procesu vzorkování spikovány deuterovanými standardy 

výtěžnosti (D10-fluoranten, D12-benzo[a]pyren) na vzorkovací materiál.  

Křemenné filtry byly extrahovány dichlormethanem za použití extrakčního přístroje Büchi B811. 

PUF byly extrahovány hexanem za použití přístroje Büchi B811 LVS (větší objem vzorku). Extrakty 

PUF i filtru se spojovaly a zakoncentrovávaly se na automatickém koncentrátoru (Zymark Turbovap 

II) až do objemu 1 ml. Poté probíhalo čištění sloupcovou chromatografií na silikagelu. Frakce PAHs 

byly dále koncentrovány (Zymark Turbovap II) až do objemu 500 µl a upraveny do 1 ml hexanem. 

Separace PAHs byla provedena pomocí kapilární kolony DB-5 (30 m x 0,25 mm x 0,25 μm). Ke 

kvantifikaci pro kontrolu návratnosti při zpracování vzorků v laboratoři byla použita metoda 

interních standardů (D10-Fluoren , D10-Pyren). 

Naměřené hodnoty koncentrací jednotlivých polyaromátů a dalších veličin byly hodnoceny po 

jednotlivých lokalitách, pro jednotlivá období, denní a noční dobu, v závislosti na směru větru 

a rozptylových podmínkách, nejčastěji pomocí grafického znázornění. Základní statistická analýza 

byla provedena s využitím analytického doplňku aplikace MS Excel 2013 s Analysis ToolPack Add-

In. Odlehlé hodnoty byly ze zpracování vyloučeny. Popis výpočtu a interpretace škodlivostních 

růžic je uveden v kap. 4.1. 
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S využitím naměřených hodinových měření směru a rychlosti větru v Radvanicích byla vytvořena 

klasifikace 12hodinových odběrových period vzhledem k převládajícímu směru proudění během 

hodnoceného časového úseku v sektorech nejčastějších dlouhodobě převládajících směrů větru na 

Ostravsku. Konkrétní odběrový termín byl zařazen do některé ze dvou kategorií: severovýchod (SV, 

315–135 stupňů) nebo jihozápad (JZ, 135–315 stupňů) za předpokladu, že alespoň po dobu 8 hodin 

foukal vítr z některého ze směrů zařazených do příslušného sektoru. V opačném případě byl směr 

větru v termínu označen jako proměnlivý a příslušné hodnoty z těchto termínů nebyly do následného 

hodnocení zařazeny. 

Pro hodnocení příspěvků zdrojů byl využit jeden z pokročilejších modelů multivariačních receptorů, 

konkrétně model pozitivní maticové faktorizace, PMF 5.0 [199]. Model PMF, který je v současnosti 

jedním z nejpoužívanějších nástrojů pro identifikaci zdrojů znečišťování mezi receptorově 

orientovanými modely [200], [201], [202], s pomocí metod faktorové analýzy snižuje velký počet 

proměnných v složitých sadách analytických dat na kombinace druhů, zvaných typy zdrojů 

a příspěvky zdrojů. Typy zdrojů jsou identifikovány porovnáním s měřenými profily. Příspěvky 

zdrojů se používají k určení, jak moc každý z identifikovaných zdrojů přispěl k výsledku ve vzorku. 

Využívá experimentálně stanovených nejistot (reálných odhadů chyb) pro škálování maticových 

prvků, vážení dat. Při výpočetním postupu zavádí omezení, jimiž vylučuje negativní hodnoty 

příspěvků a skórů faktorů. Podrobný postup použitý při výsledném modelovém hodnocení zdrojů 

na Ostravsku je popsán v práci [204]. 

 

3.2. Vybrané výsledky a diskuse 

Provádění odběrů PM2,5 odpovídalo dřívějším poznatkům [205], [47], [48], že prakticky všechny 

PAHs jsou vázány na tuto jemnější frakci aerosolu. Aerosolové částice PM2,5 v sobě zahrnují 

i karcinogenní polyaromáty, které jsou ovšem v největším množství obsaženy v submikronových 

částicích [49]. Ty mohou podle [132] vázat až 80–90 % karcinogenních PAHs a odpovídají za 70–

80 % celkové genotoxicity. 

Odběry PAHs, sledovaných v této práci, byly poprvé v historii monitoringu na Ostravsku 

systematicky prováděny dlouhodobě v podrobnějším než 24hodinovém intervalu, který je s odběry 

každý 3. nebo 6. den běžný ve stacionární monitorovací síti. Díky prováděným denním 

12hodinovým odběrům polyaromátů v chladné i teplé části roku 2012, se záchytem polyaromátů 

vyskytujících se jak v pevné, tak i v plynné fázi, proto bylo možné rozlišit a porovnat složení 

znečištění, vyskytujícího se ve dne a v nočních hodinách. 12h odběry tak umožnily zatím 

nejjemnější postižení časové variability koncentrací látek obsažených v PM2,5 na Ostravsku 

i v letním období. Dosud se studie [196] s podrobnějším časovým rozlišením soustředily pouze do 

chladné části roku, kdy jsou koncentrace většiny polutantů nejvyšší. 

V případě krátkodobých intenzivních kampaní jsou výsledky závislé na momentálně panujících 

meteorologických rozptylových podmínkách, což sice může přinést poznatky o imisní zátěži, které 

je obyvatelstvo vystaveno během výjimečných epizod se znečištěním přesahujícím limitní hodnoty 

pro vyhlašování signálů smogového varovného a regulačního systému [197], [198], [206], ale 

nepopisuje situaci v lokalitě v daném období obvyklou. Zvolený rozsah provedených odběrových 

kampaní byl proto určen tak, aby bylo možno porovnat rozdíly mezi znečištěním ovzduší 

převládajícím v teplé a chladné části roku. Předpokladem byl odlišný emisní profil zdrojů v těchto 

dvou obdobích, kdy by se měl výrazně projevit vliv sezonnosti lokálního vytápění. Na rozdíl od 

dílčích studií provedených v regionu (např. [196]) bylo proto snahou minimalizovat vliv smogových 

situací, vyznačujících se stabilními atmosférickými podmínkami se slabým prouděním větru 

proměnlivých směrů. Vzhledem k tomu, že pro BaP je stanoven roční imisní limit 

a v posuzované oblasti je vysokých hodnot nad 1 ng.m-3 dosahováno v průběhu celého roku, bylo 

třeba se zaměřit i na podchycení vlivu zdrojů s celoročním provozem [207]. 



- 20 - 
 

Při srovnání koncentrační úrovně mezi lokalitami byly rozdíly menší než sezonní variabilita. 

Nejvyšší koncentrace jemných částic PM2,5 byly naměřeny na lokalitě Radvanice (maxima 

49,1 μg.m-3 v chladné sezoně, 17,2 μg.m-3 v teplé sezoně) a nejnižší na lokalitě Poruba (maxima 

35,6 μg.m-3 v chladné sezoně a 15,1 μg.m-3 v teplé sezoně). Rozdíly mezi lokalitami byly výraznější 

v kampani v chladné části roku. V rámci hodnocení denní variability koncentrací byly koncentrace 

PM2,5 v noci mírně vyšší než ve dne, a to na všech lokalitách. Obdobně tomu bylo u sloučenin uhlíku 

a chloru [195]. 

 

3.2.1. Koncentrace PAHs 

PAHs naměřené v této studii byly identifikovány jako prioritní sloučeniny [26], založené na jejich 

prevalenci v životním prostředí a jejich potenciálu škodlivých účinků [27]. Naměřené koncentrace 

PAHs v chladné sezoně byly na jednotlivých lokalitách 3 až 5násobně vyšší než v teplé sezoně. 

Nejvyšších koncentrací polyaromátů bylo dosahováno na lokalitě Radvanice (obr. 6 a), b)). 

 

 

Obr. 6 Průměrné koncentrace PAHs v kampani a) teplá, b) chladná sezona  

V lokalitě Radvanice byla suma koncentrace PAHs (průměr 336 ng.m-3) v chladné sezoně výrazně 

vyšší než v teplé (průměr 114 ng.m-3), stanoveno dvoupárovým t-testem, kde p < 0,0001. Sezonní 

rozdíly lze částečně vysvětlit atmosférickými podmínkami v teplejších měsících roku, které 

podporují fotolýzu a disperzi všech PAHs, na rozdíl od podmínek chladnějších měsíců, kdy se 

projevují častější teplotní inverze, nižší výška směšovací vrstvy v atmosféře a omezená reaktivita 

atmosféry [40]. Není pravděpodobné, že by mezisezonní rozdíly měly být přisuzovány případnému 

vyššímu podílu plynné fáze během teplejších měsíců, protože vzorkování zahrnovalo odběry pevné 
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i plynné fáze společně. Sumy koncentrací PAHs byly vyšší na lokalitách ve větší blízkosti 

průmyslovému komplexu, v Porubě byly naměřeny nejnižší koncentrace (94 ng.m-3 v průměru za 

obě odběrové kampaně) a nejvyšší koncentrace byly naměřeny v Radvanicích (226 ng.m-3). Tyto 

rozdíly mezi jednotlivými lokalitami byly statisticky významné pro p < 0,0001. Denní rozdíly 

v koncentracích sumy PAHs byly méně výrazné než sezonní nebo než rozdíly mezi lokalitami. 

V Radvanicích vycházely průměrné noční koncentrace (v průměru 250 ng.m-3) oproti průměru 

denních koncentrací 202 ng.m-3, rozdíl byl významný pro p < 0,05. 

 

3.2.2. Koncentrace benzo[a]pyrenu 

Vzhledem ke karcinogennímu potenciálu BaP [194], [133] byly zvlášť hodnoceny naměřené 

koncentrace této znečišťující látky v PM2,5 (tab. 1). Zásadní rozdíly v koncentračních úrovních BaP 

naměřených v teplé a chladné sezoně zachycují histogramy na obr. 7. Na všech třech lokalitách se 

v chladné sezoně zvyšoval podíl koncentrací vyšších než 1 ng.m-3, zatímco v teplé sezoně hodnoty 

do, případně včetně 1 ng.m-3 převládaly. Tvar histogramů v Radvanicích je odlišný od Vratimova 

i Poruby jak v teplé, tak i v chladné sezoně. Na této lokalitě byl pozorován výskyt velmi vysokých 

průměrných 12hodinových koncentrací až 15 ng.m-3 i teplé sezoně. V chladné sezoně se na lokalitě 

téměř nevyskytovaly koncentrace nižší než 5 ng.m-3. 

Tab. 1 Koncentrace BaP [ng.m-3], popisná statistika 

Parametr 
Radvanice Vratimov 

 
Poruba Radvanice Vratimov Poruba 

 Teplá sezona Chladná sezona 
Stř. hodnota 2,2 0,9  0,4 11,6 6,9 6,1 

Chyba stř. hodnoty 0,3 0,2  0,1 0,6 0,6 0,6 

Medián 1,2 0,4  0,2 10,8 4,5 3,8 

Směr. odchylka 2,6 1,6  0,6 6,1 5,9 6,0 

Výběrový rozptyl 6,8 2,5  0,4 36,7 34,6 35,9 

Minimum 0,1 0,1  0,1 1,6 0,4 0,4 

Maximum 14,5 12,2  3,0 31,1 26,5 28,1 

Počet 97 95  97 102 98 101 

Hladina spolehlivosti (95 %) 0,53 0,32  0,12 1,19 1,18 1,18 

 

Obr. 7 Benzo[a]pyren, relativní četnost průměrných 12hodinových koncentrací různých koncentračních 

úrovní [ng.m-3] v sezonách 
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Mezi posuzovanými lokalitami navzájem a rovněž mezi chladnou a teplou částí roku je na všech 

lokalitách odlišný podíl 12hodinových koncentrací vyšších než 1 ng.m-3 (hodnota ročního imisního 

limitu), ale i hodnot vyšších než 3 ng.m-3 (trojnásobek hodnoty ročního imisního limitu, a zároveň 

nejnižší průměrná koncentrace naměřená na ostravské lokalitě, konkrétně v Ostravě-Porubě, 

v průměru za období 2004–2017, kdy jsou dostupná souvislá měření BaP). Použitý způsob 

zpracování (obr. 8 a) a b)) zdůrazňuje už dříve prezentovanou výjimečnost imisní zátěže vyskytující 

se na lokalitě Radvanice oproti Vratimovu a pozaďové lokalitě Poruba. Dále je zřejmé, že zatímco 

v teplé sezoně se v noci oproti denním hodnotám podíl vzorků s koncentrací nad 3 ng.m-3 na 

lokalitách Radvanice a Vratimov jednoznačně zvyšuje (v Porubě se takto vysoké koncentrace 

v kampani v teplé části roku nevyskytly ani v noci), v chladné části roku není rozdíl podílů vzorků 

nad tuto mez mezi dnem a nocí velký, resp. jsou tyto podíly v obou částech dne téměř vyrovnané. 

 

Obr. 8 % podíly koncentrací benzo[a]pyrenu nad uvedenou mez ve dne a v noci a) v teplé, b) v chladné 

sezoně [208] 
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3.2.3. Diagnostické poměry PAHs 

Využitelnost některých PAHs jako markerů specifických zdrojů znečišťování má svá omezení 

v důsledku reaktivity PAHs s ostatními atmosférickými polutanty jako jsou např. ozon nebo oxidy 

dusíku [210].  

Analýza poměrů PAHs, použitá při hodnocení výsledků zde prezentované monitorovací kampaně 

na Ostravsku, vycházela z poměrů BaA a IP, doporučených v [211]. Tyto diagnostické poměry 

zahrnují PAHs se 4–6 jádry, které se pravděpodobně vyskytují ve fázi částic. Výsledky 

diagnostických poměrů ve vzorcích chladné sezony na všech lokalitách tvořily shluky v pravém 

horním kvadrantu grafů, což naznačuje, že emise pocházejí ze spalování uhlí a dřeva pro vytápění 

obytných budov. Autoři v [212] dospěli u zimních vzorků k obdobným rozsahům hodnot 

diagnostických poměrů indeno[1,2,3-cd]pyren /( indeno[1,2,3-cd]pyren + benzo[ghi]perylen) (IP; 

v průměru 0,55–0,62). Naproti tomu hodnoty diagnostických poměrů z teplé sezony byly rozptýleny 

mezi více klasifikovaných diagnostických poměrů podél obou os, což naznačuje, že se jedná o směsi 

typů zdrojů. Variabilita poměrů v obou sezonách narůstala s blízkostí lokality vzhledem 

k průmyslovému komplexu (Radvanice > Vratimov > Poruba), což naznačuje vyšší počet zdrojů, 

které emisně ovlivňují lokalitu Radvanice. V teplé části roku se na lokalitě Poruba vyskytly shluky 

poměrů hlavně v rozsahu hodnot přiřazených emisím ze spalování uhlí pro výrobu energie. 

Rozložení poměrů BaA na ostatních dvou lokalitách vykazovalo posun směrem k hodnotám 

souvisejícím s markery obecných spalovacích procesů, což by snad mohlo indikovat mix zdrojů 

průmyslových spalovacích procesů navíc k regionálním emisím pocházejícím ze spalování uhlí. 

 

3.2.4. Závislost koncentrací PM10 na směru větru 

Ze srovnání tzv. škodlivostních imisních růžic PM10 s větrnými růžicemi, vytvořenými zvlášť pro 

chladnou a teplou sezonu a pro dvě uvažované hodnoty bezvětří (hodnoty rychlosti větru buď do 0,1 

nebo 0,5 m.s-1) pro lokality v návětří (Vratimov) a v závětří (Radvanice) průmyslového zdroje 

(obr. 9) vyplývá, že zatímco na lokalitu v Radvanicích byl během měřicí kampaně v chladné sezoně 

transportován relativně vyšší příspěvek znečištění PM10 ze severovýchodních směrů a příspěvky ze 

směru nejčetnějšího jihozápadního proudění víceméně odpovídaly větrné růžici, v teplé sezoně se 

z obou hlavních směrů převládajícího proudění (jihozápad a severovýchod) na lokalitu dostávaly 

vyšší příspěvky PM10, než by odpovídalo větrné růžici. V této teplé části roku se tak v Radvanicích 

kombinovala zvýšená imisní zátěž z průmyslového zdroje i ze zdrojů komunálních, nacházejících 

se hlavně v severovýchodním sektoru vzhledem k lokalitě. Na lokalitu ve Vratimově bylo 

jednoznačně jak v teplé, tak i chladné sezoně transportováno relativně více škodlivin (vyšší imisní 

zátěž PM10), než by odpovídalo větrné růžici, z východních až severovýchodních směrů, ve kterých 

se nachází potenciální zdroje emisí produkované v zástavbě s převahou lokálních zdrojů vytápění 

v ČR i v Polské republice. 

Tvary větrných růžic jsou si pro obě zvolené varianty definice bezvětří ve všech případech podobné. 

Stanovením velmi nízké rychlosti větru pro bezvětří (do 0,1 m.s-1) se výše popisované závislosti 

koncentrací na směru proudění zdůrazňují. To dokládá, že podstatnou složku příspěvku vyšších 

koncentrací PM10, přicházejících na lokality, tvořily hodnoty naměřené při nízkých rychlostech 

proudění (do 0,5 m.s-1). 
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Obr. 9 Růžice imisního zatížení PM10 [%] v porovnání s větrnými růžicemi pro dvě úrovně rychlosti větru 

definující hranici bezvětří [%]; větrné růžice pouze z termínů s platnou koncentrací škodliviny: a) Radvanice 

chladná sezona, b) Radvanice teplá sezona, c) Vratimov chladná sezona, d) Vratimov teplá sezona 

Výsledky měření všech látek ze směrově zařaditelných 12hodinových odběrových termínů byly 

rozděleny podle převládajícího směru proudění mezi sektory severovýchod a jihozápad. Graficky 

byly vyhodnoceny průměrné poměry koncentrací ze směrů, resp. sektorů severovýchod/jihozápad 

(SV/JZ) (obr. 10). Pokud byl poměr koncentrací SV/JZ menší než jedna, indikován byl převažující 

vliv zdrojů na lokalitu ze severovýchodního sektoru. Při poměru vyšším než jedna se jednalo 

o výraznější vliv zdrojů lokalizovaných v protilehlém jihozápadním sektoru. 
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Z výsledků vyplynulo, že v případě koncentrací PAHs v chladné sezoně převažovaly na všech třech 

lokalitách koncentrace ze sektoru SV, a to hlavně v případě benzo[a]anthracenu a těžších PAHs. Na 

lokalitách Poruba a Vratimov tomu tak bylo i v teplé sezoně. V teplé sezoně byl poměr SV/JZ pro 

těžké PAHs vyšší ve Vratimově než na lokalitě Poruba, zatímco v Radvanicích se jeho hodnota 

blížila jedné. Rozdíly mohou být částečně způsobeny rovněž větší četností stabilních rozptylových 

podmínek při severovýchodním proudění v oblasti [2]. 

V průběhu teplé i chladné sezony byly koncentrace hmoty jemných částic na lokalitách Vratimov 

a Poruba vyšší u vzorků přiřazených převažujícímu SV proudění, přičemž se tato charakteristika 

výrazněji projevovala v chladné sezoně. V případě Radvanic se jednalo o převahu koncentrací SV 

v chladné sezoně, avšak v teplé sezoně se na této lokalitě směrovost příspěvků z obou protilehlých 

sektorů sektorů převažujícího proudění vyrovnávala. Tato pozorování naznačují zdroj nebo skupinu 

SV lokalizovaných zdrojů koncentrací jemných částic působících na všechny tři lokality v chladné 

sezoně. V teplé sezoně je vliv takto orientovaných zdrojů vyrovnanější vzhledem ke skupině zdrojů 

z oblasti průmyslového komplexu. 

 

Obr. 10 Průměrné poměry koncentrací stanovovaných látek ze sektorů směru větru SV/JZ a) v teplé 

b) v chladné sezoně (POR = Poruba, VRAT = Vratimov, RAD = Radvanice) [195] 
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3.3. Závěry k identifikaci zdrojů znečišťování na Ostravsku 

Koncentrace většiny analyzovaných látek byly vyšší v Radvanicích než ve Vratimově a v Porubě, 

a to markantněji v chladné sezoně. Koncentrace PM2,5 byly nejvyšší v Radvanicích, nejnižší 

v Porubě. Rozdíly koncentrací PM2,5 mezi jednotlivými lokalitami během téže sezony byly menší 

než mezisezonní rozdíly. Koncentrace většiny prvků byly vyšší během dne než v noci, což částečně 

souviselo s většinou vyššími rychlostmi větru, které se vyskytovaly během dne. Velmi výrazné byly 

mezisezonní rozdíly koncentrací PM2,5 i většiny ostatních stanovovaných látek. Na všech třech 

lokalitách byly v průměru více než dvojnásobné koncentrace v chladném období než v teplé sezoně. 

Odlišné byly sezonní koncentrace prvků zemské kůry. Ty byly vyšší v teplé části roku než v chladné 

části. Naměřené koncentrace PAHs v chladné sezoně byly na jednotlivých lokalitách 3 až 5násobně 

vyšší než v teplé sezoně. Nejvyšších koncentrací polyaromátů bylo dosahováno na lokalitě 

Radvanice. Koncentrační úroveň PAHs na této lokalitě byla srovnatelná s dalšími nejzatíženějšími 

lokalitami v regionu v údolí Olše při hranici s Polskou republikou. 

Na lokalitě Radvanice se vyskytovaly velmi vysoké průměrné 12hodinové koncentrace BaP i v teplé 

sezoně. V chladné sezoně byl v Radvanicích a ve Vratimově podíl denních a nočních vzorků 

s koncentrací vyšší než 3 ng.m-3 této škodliviny téměř vyrovnaný, zatímco v teplé sezoně se podíl 

vzorků s koncentrací nad 3 ng.m-3 na obou lokalitách jednoznačně zvyšoval v noci oproti denním 

hodnotám. 

Výsledky různých přístupů ke zpracování údajů o směru a rychlosti větru na sledovaných lokalitách 

shodně dokládají, že v průběhu teplé i chladné sezony byly koncentrace hmoty jemných částic 

i koncentrací PM10 v lokalitách Vratimov a Poruba vyšší u vzorků přiřazených převažujícímu 

severovýchodnímu proudění, přičemž se tato charakteristika výrazněji projevovala v chladné 

sezoně. V případě Radvanic se jednalo o převahu koncentrací ze severovýchodního směru v chladné 

sezoně, avšak v teplé sezoně se na této lokalitě směrovost příspěvků z obou protilehlých sektorů 

převažujícího proudění vyrovnávala. Výsledky měření ze směrově zařaditelných odběrových 

termínů do sektorů severovýchod a jihozápad ukázaly, že významné zdroje BaP (jako zástupce 

těžkých PAHs) jsou lokalizovány jihozápadně od Radvanic a severovýchodně od Vratimova.  

Zdroje průmyslového komplexu ovlivňují koncentrace PAHs sice na všech třech lokalitách, ale 

emise z této oblasti nejsou výhradním zdrojem PAHs pro lokalitu Radvanice, kde je příspěvek 

koncentrací z obou směrových sektorů relativně vyrovnaný. Je pravděpodobné, že zdrojem těchto 

těžkých PAHs, lokalizovaných severovýchodně od Radvanic, jejichž vliv je výraznější v chladné 

sezoně než v sezoně teplé, je domácí vytápění pevnými palivy, a to na české i polské straně společné 

hranice. Závěry tohoto hodnocení byly podpořeny i výsledky modelování příspěvků zdrojů. 

Analýza diagnostických poměrů PAHs naznačila, že v chladné části roku na všech třech 

posuzovaných lokalitách pocházejí emise PAHs převážně ze spalování uhlí a dřeva pro vytápění 

obytných budov. Naproti tomu v teplé sezoně se pravděpodobně jedná o směsi typů zdrojů. 

Variabilita poměrů v obou sezonách narůstala s blízkostí lokality vzhledem k průmyslovému 

komplexu, což naznačuje vyšší počet zdrojů, které emisně ovlivňují lokalitu Radvanice. 

Jedním z důležitých závěrů hodnocení prostřednictvím PMF modelu je zjištění, že zdroj nebo 

skupina zdrojů, které v chladné části roku významně přispívají ke koncentracím PM2,5 

a PAHs, leží severovýchodně od všech tří lokalit a tento příspěvek je srovnatelný s příspěvky 

v teplé části roku z průmyslového komplexu. Pravděpodobně se jedná o projev emisí pocházející 

z lokálních topenišť, využívajících levná vysoce emisní paliva (dřevo, uhlí) a tento vliv může být 

i přeshraniční. Proto je žádoucí podrobněji se zabývat popisem charakteru a zákonitostí 

přenosu vzdušných mas v přízemní vrstvě troposféry v oblasti česko-polského pomezí v oblasti 

Ostravska. 
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4. ODHAD PŘENOSU ZNEČIŠTĚNÍ PŘES ČESKO-POLSKOU HRANICI 

V OBLASTI SEVEROVÝCHODNÍ MORAVY A SLEZSKA SE 

ZAMĚŘENÍM NA KONCENTRACE SUSPENDOVANÝCH ČÁSTIC 

JAKOŽTO NOSITELŮ PAHs 

Jak je uvedeno výše, hodnocení podmínek přeshraničního přenosu znečištění ve specifické 

příhraniční oblasti ostravské průmyslové aglomerace má klíčový význam pro interpretaci výstupů 

týkajících se imisních koncentrací plynných polutantů a suspendovaných částic ve vnějším ovzduší 

tohoto regionu. Z dlouhodobého pohledu je nejzávažnějším problémem v otázkách přeshraničního 

transportu přenos znečištění částic antropogenního původu, na které se váží další významné 

škodliviny včetně PAHs, a jejich plynných prekursorů. Jedním z výsledků intenzivní monitorovací 

kampaně pro identifikování zdrojů znečišťování ovzduší jemnými částicemi PM2,5 na Ostravsku 

z roku 2012 (kap. 3) byla prostorová a časová struktura faktoru „domácí topeniště a transport“, který 

byl v [204] identifikován jako dominantní pro příspěvek PAHs v hmotě zachycených částic (34 % 

podíl sumy PAHs, přičemž 26 % PAHs nebylo přiřazeno žádnému faktoru). Zvláště na lokalitě 

Ostrava-Radvanice vzrůstal význam tohoto faktoru při severovýchodním proudění, při kterém do 

posuzované oblasti proudí znečištění nejen z osídlené oblasti Ostravsko-Karvinska, ale 

i z přeshraničního regionu jižního Polska. Smyslem další části výzkumu pro účely této práce proto 

bylo pomoci upřesnit či definovat podmínky, za kterých k přenosu vzduchových hmot v oblasti 

česko-polské hranice v severovýchodní části ČR dochází a za kterých lze očekávat výraznější 

vzájemný přeshraniční vliv na kvalitu ovzduší. 

 

4.1. Metodika a výběr dat 

Hodnocení přenosu znečištění v oblasti česko-polské hranice bylo zahrnuto také mezi dílčí úkoly 

Českého hydrometeorologického ústavu v rámci projektu „Informační systém kvality ovzduší 

v oblasti Polsko-Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu“ („Air Silesia“). 

V oblasti řešení projektu byly využity výsledky měření meteorologických a imisních veličin z trvale 

provozovaných sítí imisního monitoringu v České republice - Českého hydrometeorologického 

ústavu a Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, v regionu Slezského vojvodství agentury 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach (WIOŚ). Přínosem přístupu použitého 

v projektu bylo historicky první zhodnocení všech parametrů týkajících se výsledné kvality ovzduší 

v regionu, včetně meteorologicko-imisních vztahů v oblasti, jednotnými metodami pro českou 

i polskou část území. Hodnocení provedené pro účely této dizertační práce bylo provedeno 

s využitím dat shromážděných v projektu „Air Silesia“ a zaměřuje se na suspendované částice 

frakce PM10, které zahrnují i hmotu nejjemnějších částic se sorbovanými PAHs [209]. Východiskem 

zpracování je předpoklad, že největší příspěvky k celkovým koncentracím benzo[a]pyrenu souvisejí 

s definovatelnými podmínkami proudění, které se nejvíce podílejí na průměrné roční koncentraci 

suspendovaných částic v zájmové oblasti. Zpracované údaje byly publikovány rovněž v [215]. 

 

4.1.1. Výběr meteorologických stanic a lokalit imisního monitoringu 

V zájmovém území, definovaném pro hodnocení přeshraničního přenosu jako 15 km široký pás po 

obou stranách česko-polské hranice, je umístěno 14 monitorovacích stanic imisního monitoringu. 

Ve vzdálenosti do 1 km od státní hranice se však nacházejí pouze čtyři stanice: automatické stanice 

s daty v hodinovém rozlišení Český Těšín (CZ), Cieszyn (PL), Věřňovice (CZ) a manuálně 

provozovaná stanice Godów (PL) s měřením průměrných 24hodinových koncentrací. Další čtyři 

české stanice leží ve vzdálenosti do 5 km od státní hranice (Bohumín, Karviná, Opava a Třinec-

Kosmos). Na polském území jsou v blízkosti státní hranice pouze už uvedené stanice Cieszyn 

a Godów. Další nejbližší stanice Wodzisław Śląski je od hranice vzdálena asi 8 km. Na těchto 
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monitorovacích stanicích jsou většinou rovněž sledovány meteorologické veličiny včetně směru 

a rychlost větru. Lokalizace použitých měřicích míst je znázorněna v mapě (obr. 11). V oblasti se 

nacházejí též meteorologické stanice a referenční bod meteorologického numerického 

předpovědního modelu ALADIN. Model ALADIN (Aire Limitée, Adaptation Dynamique, 

Development International) je numerický předpovědní model počasí, který je vyvíjen od roku 1991 

v mezinárodní spolupráci vedené francouzskou povětrnostní službou Météo France. Pro 

vyhodnocení byly použity údaje o směru větru ve standardních modelových hladinách za období let 

2011–2012, získané pomocí předpovědního modelu ALADIN pro referenční bod modelu PLJAS 

z objektivní analýzy pro termíny 00 a 12 UTC. Použitý referenční bod je umístěný u města 

Jastrzębie-Zdrój cca 6 km severovýchodně od obce Prstná v severovýchodním výběžku státní 

hranice mezi Bohumínem a Karvinou [16]. 

 

Obr. 11 Použité monitorovací a meteorologické stanice, umístění referenčního bodu modelu ALADIN 

(V. Volná) [215]  

 

4.1.2. Použitá měření a hodnocení směru a rychlosti větru 

Kromě imisních parametrů byly zpracovány průměrné hodinové hodnoty směru a rychlosti větru 

naměřené ve standardní výšce 10 m na stanicích automatického imisního monitoringu. Údaje 

o směru a rychlosti větru byly před zpracováním verifikovány a sjednoceny. Termíny s rychlostí 

větru do 0,2 m·s–1 byly pro hodnocení směru i rychlosti větru označeny jako bezvětří. V termínech 

s rychlostí 0,3 m·s–1 a vyšší byly směry větru rozčleněny do 16směrové stupnice [16]. 

Metodikou pro posouzení závislosti naměřených koncentrací na směru proudění na stanici bylo 

podle [16] pro každý termín stanoveno pořadí termínu z hlediska nepřetržitého trvání stejného 

charakteru proudění. Do vyhodnocení závislosti naměřených koncentrací na směru proudění byly 

zařazeny pouze termíny, ve kterých vál na stanici vítr z uvedeného směru minimálně jednu hodinu. 

Hodiny po změně směru větru, ve kterých může být naměřená průměrná koncentrace ještě ovlivněna 

prouděním z jiného směru v předešlé hodině, tj. přenosem polutantů z jiného směru, nebyly 
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zahrnuty. Pro potřeby vyhodnocení 24hodinových koncentrací PM10 ze stanice Godów byly 

z hodinových směrů a rychlostí větru ze stanice Věřňovice, vzdálené asi 3,5 km západním směrem, 

odvozeny průměrné denní směry a rychlosti větru. Ve dnech, kdy minimálně v 16 hodinách, tj. ve 

dvou třetinách z počtu 24 hodin, vál vítr z jednoho z kvadrantů 0–90°, 90–180°, 180–270°, 270–

360° a současně byla četnost směrů větru v opačném kvadrantu menší než šest, tj. ve čtvrtině případů 

z 24 hodin, byl průměrný denní směr větru stanoven pomocí vektorového součtu hodinových 

vektorů větru.  

Pro lokality s údaji o směru a rychlosti větru byly zpracovány větrné růžice, znázorňující relativní 

četnosti výskytu proudění z daného směru, a dále případně škodlivostní (koncentrační) růžice [215]. 

Jde jednak o růžice průměrných koncentrací (průměrné koncentrace v závislosti na směru proudění 

vypočtené jako aritmetický průměr ze všech platných hodinových koncentrací dané škodliviny 

naměřených v hodnoceném období při proudění z příslušného směru), ukazující, při kterých 

směrech větru jsou hodnoty koncentrací v dané lokalitě nejvyšší bez ohledu na jejich četnost.  

Dalším způsobem hodnocení jsou růžice imisního zatížení lokality. Jde o součet koncentrací při 

proudění z daného směru, vyjádřený v procentu celkového součtu koncentrací na dané lokalitě 

v hodnoceném období. Tento typ růžic popisuje, ze kterých směrů je lokalita nejvíce zatížena 

znečištěním ovzduší. Použitý výpočet závislosti koncentrací na směru proudění přiřazuje 

koncentraci ke směru větru naměřenému během stejného časového intervalu. Do výsledného 

zpracování byly zahrnuty hodnoty z termínů, ve kterých bylo identifikováno souvislé trvání 

proudění z určitého směru větru, resp. bezvětří, minimálně dvě hodiny (dále „ustálené proudění“). 

Tomuto kritériu odpovídala přibližně polovina naměřených dat. Průměrná koncentrace byla pro 

danou hodinu vypočtena pouze, pokud bylo k dispozici za celé hodnocené období alespoň 

24 příslušných hodinových koncentrací. 

 

4.1.3. Definice sezon 

Zpracována byla zvlášť chladná (topná) a teplá (netopná) roční období. Chladná období začínala 

v období měsíců září–říjen vždy prvním dnem, po kterém následovaly minimálně tři dny 

s průměrnou denní oblastní teplotou vzduchu (Td) < 13 °C a končila vždy v období měsíců březen–

duben posledním dnem, po kterém následovaly minimálně tři dny s Td > 13 °C. Teploty Td byly 

převzaty z [2] a pro rok 2012 byly dopočítány metodikou použitou v citované práci. Charakteristika 

vychází z metodiky výpočtu emisí z lokálních topenišť v České republice, kdy je délka topného 

období vyjádřena počtem dnů se střední denní teplotou nižší nebo rovnající se 13 °C [216], [217]. 

 

4.2. Vybrané výsledky a diskuse 

Ačkoliv k překračování imisních limitů pro ochranu lidského zdraví dochází na obou stranách 

česko-polské hranice, koncentrační úroveň suspendovaných částic PM10 i na nich sorbovaného BaP 

je na českých a polských lokalitách v zájmové příhraniční oblasti rozdílná (obr. 12). Zvláště 

u koncentrací BaP, jehož emise souvisí se spalovacími procesy, jednoznačně dominuje znečištění 

na polské části území, kde emise produkují hlavně individuální zdroje lokálního vytápění využívající 

nejčastěji uhlí [5]. 
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Obr. 12 Průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu v česko-polském příhraničí v ng·m–3, 2008–2017 
 

Mezi lety 2006–2016 neexistovala v oblasti ostravské aglomerace přímá měření výšky směšovací 

vrstvy. Přeshraniční přenos znečišťujících látek přes konkrétní úsek státní hranice lze proto v tomto 

období pouze odhadovat, a to buď pomocí metod matematického modelování šíření škodlivin 

v atmosféře, nebo je možné studovat závislosti měřených koncentrací na směru proudění s využitím 

přímých měření škodlivin a nezbytných meteorologických prvků podél hraniční čáry [218]. Tímto 

způsobem je možno posoudit přeshraniční přenos v úrovni u zemského povrchu, nikoliv přenos 

škodlivin ve vyšších hladinách atmosféry. Pro takové účely jsou pak určena distanční nebo letová 

měření [215]. K hodnocení přeshraničního přenosu znečištění jsou v oblasti vhodně umístěny 

monitorovací stanice Věřňovice v Česku a Godów v Polsku. V údolní oblasti řeky Olše, kde obě 

lokality leží, se nachází těžiště oblasti, pokud se týká přenosu znečištění ovzduší mezi Českem 

a Polskem v Moravskoslezském regionu. Stanice jsou od sebe vzdáleny přibližně 3,5 km, mezi nimi 

neleží významné emisní zdroje. Koncentrační úrovně PM10 jsou na obou lokalitách srovnatelné 

[219]. Jak vyplývá z větrné růžice při ustáleném proudění z lokality Věřňovice (obr. 13) a průběhu 

státní hranice v oblasti (obr. 12), lze pro účely dalšího hodnocení převládající směry proudění 

zjednodušeně zařazovat do dvou sektorů: „jihozápad“ a „severovýchod“ (podíl dnů s neurčeným 

denním typem směru větru – „neurč.“ – je uváděn u jednotlivých obrázků níže). V další části práce 

jsou prezentovány výsledky ze dvou výše zmíněných lokalit. Kompletní přehled výsledků pro 

všechny lokality v oblasti je dostupný na informačním portálu projektu AIR-SILESIA.eu v [16]. 

 

Obr. 13 Věřňovice, četnosti směrů větru v  %, říjen 2009–prosinec 2012 (CHO = chladné/topné období, TEO 

= teplé/netopné období) při ustáleném proudění [215] 
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Ve dnech s ustáleným prouděním, kdy nedochází k změnám směru větru, hodnoty koncentrací 

škodlivin klesají nebo narůstají v závislosti na směru větru. Průměrná koncentrace byla pro danou 

hodinu vypočtena, pokud bylo k dispozici za celé hodnocené období alespoň 24 příslušných 

hodinových koncentrací. Takto bylo při severovýchodním směru proudění (zjednodušeně z Polska 

do Česka) identifikováno výrazně vyšší imisní zatížení, respektive výrazně vyšší četnosti dnů 

s denní průměrnou koncentrací PM10 vyšší než 50 µg.m-3 (hodnota denního imisního limitu) 

a 100 µg.m-3 (limitní úroveň při vyhlašování signálů Smogového varovného a regulačního systému 

v důsledku vysokých koncentrací PM10) než naopak, a to jak v chladné, tak i v teplé polovině roku 

(obr. 14, 15). Nejvyšší četnost dnů s denní průměrnou koncentrací PM10 vyšší než 50 a 100 µg.m-3 

však připadala na dny s nejednoznačně určitelným směrem proudění. Jednalo se většinou o dny 

s proměnlivým směrem větru nebo o dny s výraznou změnou směru větru v průběhu dne [16]. 

 

Obr. 14 Věřňovice, průměrné koncentrace PM10 v µg·m–3 v závislosti na délce souvislého trvání uvedeného 

směru větru, 2006–2012, topná (chladná) období [16] 

 

Obr. 15 Věřňovice, průměrné koncentrace PM10 v µg·m–3 v závislosti na délce souvislého trvání uvedeného 

směru větru, 2006–2012, netopná (teplá) období [16] 

Ke zdokumentování závislosti výskytu nadlimitních denních průměrných koncentrací PM10 byly 

vypočítány růžice relativních četností krátkodobých koncentrací PM10 vyšších než 50 µg·m-3 (tedy 

koncentrací nad úrovní denního imisního limitu), obr. 16 a 17.  
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Obr. 16 Průměrné koncentrace, relativní četnosti hodinových koncentrací, imisní zatížení a relativní 

četnosti větru v závislosti na směru proudění ve Věřňovicích v termínech se souvislým trváním bezvětří 

nebo prouděním daného směru 2 hodiny a více, 2006–2012 – chladná období [215]

 

Bezvětří (hodinové rychlosti větru 0,2 m·s–1 a méně); v legendách v závorce uvedeny hodnoty příslušné veličiny při bezvětří 

Rel. četn. K1 … celkový počet překročení uvedené limitní denní hodnoty v hodinách s ustáleným směrem proudění včetně bezvětří = 

100 %; v legendě uveden celkový počet překročení dané hodnoty N a jeho četnost v počtu všech K1 při ustáleném směru proudění, 

včetně bezvětří 

Imisní zatížení … součet K1 při ustáleném směru proudění z daného směru nebo bezvětří, vyjádřený v % celkového součtu K1 při 

ustáleném proudění na dané lokalitě v hodnoceném období 

Obr. 17 Průměrné koncentrace, relativní četnosti hodinových koncentrací, imisní zatížení a relativní četnosti 

větru v závislosti na směru proudění ve Věřňovicích v termínech se souvislým trváním bezvětří nebo 

prouděním daného směru 2 hodiny a více, 2006–2012 – teplá období [215] 

V posuzované oblasti dochází vzhledem k převládajícímu charakteru proudění v ose jihozápad-

severovýchod (obr. 3) při ustáleném proudění k regionálnímu přenosu znečištění zahrnujícímu 

příspěvky velkých skupin zdrojů znečišťování lokalizovaných na obou stranách hranice (obr. 18).  

 

Obr. 18 Věřňovice, rychlosti větru při ustáleném proudění v chladných (CHO) a teplých (TEO) obdobích, 

říjen 2009–prosinec 2012 [215] 
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Zatímco však při JZ proudění (zjednodušeně z Česka do Polska) dochází během přenosu škodlivin 

zároveň většinou k jejich lepšímu vertikálnímu rozptylu a ke snižování koncentrací, při ustáleném 

proudění ze SV směru, které je často spojeno s horšími rozptylovými podmínkami s nižšími 

rychlostmi větru nedostačujícími pro výraznější rozptyl znečištění [220], se projevuje vyšší 

přeshraniční přenos znečištění z Polska do Česka. Tyto situace jsou nejvýraznější v případě 

koncentrací PM10 [17], obsahujících i rizikové koncentrace PAHs a zvláště BaP [218]. Koncentrační 

úroveň PM10 je v chladném období několikanásobně vyšší než v teplém období roku. V oblasti 

Ostravska ovšem převládají spíše situace s proměnlivým směrem větru a většinou velmi nízkými 

rychlostmi proudění 1–2 m.s-1, případně s výraznou změnou směru větru v průběhu dne (tab. 2). 

V těchto typech dnů (během nichž byl v průměru naměřen nejvyšší podíl celkového imisního 

zatížení PM10), za kterých však nelze jednoznačně určit denní směr či typ převažujícího proudění, 

dochází k přesunům vzduchových hmot v oblasti česko-polské hranice v omezené míře. Nicméně je 

třeba mít na paměti, že se na průměrné roční koncentraci sekundárních částic na území aglomerace 

Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek zahraniční (v zájmové zejména polské) zdroje podílí až ze dvou 

třetin [221] a podíl těchto sekundárních částic je v ročním souhrnu odhadován v blízkosti česko-

polské hranice na Ostravsku na desítky procent [3]. 

Tab. 2 Kategorie denních typů směrů větru v % v oblasti česko-polské hranice mezi Godówem a Věřňovicemi, 

říjen 2009–prosinec 2012 [215] 

Denní typy směru větru 

Chladné (topné) 

období 

Teplé (netopné) 

období 

Věřňovice Godów Věřňovice Godów 

Severovýchod (SSZ + S + SSV + SV + VSV + V) 28,8 26,9 18,1 19,1 

Jihozápad (JJV + J + JJZ + JZ +ZJZ + Z) 18,9 20,9 8,1 7,8 

Ostatní směry  6,2 6,1 8,4 9,1 

Převládající denní typ směru větru nelze určit 46,1 46,1 65,4 64,1 

 

 

4.3. Závěry odhadu přenosu znečištění v zájmové oblasti 

Pokud v oblasti polsko-českého pohraničí ve slezském a moravskoslezském regionu nastává 

severovýchodní ustálené proudění (většinou spojené s nízkými rychlostmi větru), převládá přesun 

větší sumy hmotnostních koncentrací částic PM10 z Polska do Česka. Při opačném (jihozápadním) 

převládajícím směru ustáleného proudění se díky vyšším rychlostem větru a celkově lepším 

rozptylovým podmínkám za těchto meteorologických situací i vzhledem k nižší emisní vydatnosti 

zdrojů na české části území koncentrace PM10 na polské straně území razantně nezvyšují. Nejméně 

v polovině hodnocených dnů se vyskytují situace, které lze charakterizovat proměnlivým směrem 

větru, případně nízkými rychlostmi proudění, za kterých se však v celé oblasti na obou stranách 

hranice vyskytují maximální koncentrace PM10, a tudíž často i na ně sorbovaných zdravotně 

nejzávažnějších polyaromátů. Vzhledem k vysokému podílu polských emisních zdrojů 

přispívajících k vzniku sekundárních částic v příhraniční oblasti i za těchto situací je třeba 

zdůraznit, že základním předpokladem a podmínkou pro reálnou možnost snížení koncentrací 

BaP pod úroveň imisního limitu v oblasti Ostravska je (spolu s opatřeními na všech typech 

zdrojů v české části zájmového území) nezbytné zásadní omezení emisí BaP na území Slezského 

vojvodství v Polsku.  
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ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ 

- Cílem práce bylo v prvé řadě zkoumat možné příčiny dlouhodobého výskytu alarmujících 

nadlimitních koncentrací znečišťujících látek v okolí velkého průmyslového zdroje na 

Ostravsku, a to zvláště monitorováním suspendovaných částic jemné frakce a na ně 

vázaných polyaromátů, s důrazem na podrobné charakteristiky koncentrací benzo[a]pyrenu, 

které zde dosahují republikových maxim.  

Díky měřením provedeným na návětrné a závětrné lokalitě vzhledem k hutnímu 

průmyslovému komplexu (dříve ArcelorMittal Ostrava a.s.) a v Ostravě-Porubě (pozadí 

oblasti) byla potvrzena odlišná imisní zátěž a popsána specifika lokality Radvanice 

z hledisek celkové hladiny znečištění ovzduší částicemi a na ně sorbovaných 

polyaromatických uhlovodíků, časové variability, směrových závislostí koncentračních 

úrovní i odhadů potenciálních typů zdrojů znečišťování ovlivňujících výslednou kvalitu 

ovzduší na lokalitě. 

Koncentrace většiny analyzovaných látek byly vyšší v Radvanicích než ve Vratimově 

a v Porubě, a to markantněji v chladné sezoně. Koncentrace PM2,5 byly nejvyšší 

v Radvanicích, nejnižší v Porubě. Rozdíly koncentrací PM2,5 mezi jednotlivými lokalitami 

během téže sezony byly menší než mezisezonní rozdíly. Koncentrace většiny prvků byly 

vyšší během dne než v noci. Koncentrace PAHs naměřené v chladné sezoně byly na 

jednotlivých lokalitách 3 až 5násobně vyšší než v teplé sezoně. Nejvyšších koncentrací 

polyaromátů bylo opět dosahováno na lokalitě Radvanice. Koncentrační úroveň PAHs na 

této lokalitě byla srovnatelná s dalšími nejzatíženějšími lokalitami v regionu v údolí Olše při 

hranici s Polskou republikou. Na lokalitě Radvanice se vyskytovaly velmi vysoké průměrné 

12hodinové koncentrace benzo[a]pyrenu i v teplé roční sezoně. V chladné sezoně byl 

v Radvanicích a ve Vratimově podíl denních a nočních vzorků s koncentrací vyšší než 

3 ng.m-3 této škodliviny téměř vyrovnaný, zatímco v teplé sezoně se podíl vzorků 

s koncentrací nad 3 ng.m-3 na obou lokalitách jednoznačně zvyšoval v noci oproti denním 

hodnotám. 

Zpracováním údajů o směru a rychlosti větru na sledovaných lokalitách bylo prokázáno, že 

v průběhu teplé i chladné sezony byly koncentrace hmoty jemných částic i koncentrací PM10 

v lokalitách Vratimov a Poruba vyšší u vzorků přiřazených převažujícímu 

severovýchodnímu proudění, markantněji v chladné sezoně. V případě Radvanic se jednalo 

o převahu koncentrací ze severovýchodního sektoru v chladné sezoně, avšak v teplé sezoně 

se na této lokalitě směrovost příspěvků z obou protilehlých sektorů převažujícího proudění 

vyrovnávala. 

Výsledky měření ze směrově zařaditelných odběrových termínů do sektorů severovýchod 

a jihozápad dále ukázaly, že významné zdroje benzo[a]pyrenu (jakožto zástupce těžkých 

PAHs) jsou lokalizovány jihozápadně od Radvanic a severovýchodně od Vratimova.  Zdroje 

průmyslového komplexu ovlivňují koncentrace PAHs sice na všech třech lokalitách, ale 

emise z této oblasti nejsou výhradním zdrojem PAHs pro lokalitu Radvanice, kde je 

příspěvek koncentrací z obou směrových sektorů relativně vyrovnaný. Je pravděpodobné, že 

zdrojem těchto těžkých PAHs, lokalizovaných severovýchodně od Radvanic, jejichž vliv je 

výraznější v chladné sezoně než v sezoně teplé, je domácí vytápění pevnými palivy, a to na 

české i polské straně společné hranice. Závěry tohoto hodnocení byly podpořeny i výsledky 

modelování příspěvků zdrojů. 

Analýza diagnostických poměrů PAHs naznačila, že v chladné části roku na všech třech 

posuzovaných lokalitách pocházejí emise PAHs převážně ze spalování uhlí a dřeva pro 

vytápění obytných budov. Naproti tomu v teplé sezoně se pravděpodobně jedná o směsi typů 

zdrojů. Variabilita poměrů v obou sezonách narůstala s blízkostí lokality vzhledem 

k průmyslovému komplexu, což naznačuje vyšší počet zdrojů, které emisně ovlivňují 

lokalitu Radvanice. 
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Z hodnocení prostřednictvím PMF modelu vyplynulo, že zdroj nebo skupina zdrojů, které 

v chladné části roku významně přispívají ke koncentracím PM2,5 a PAHs, leží 

severovýchodně od všech tří lokalit a tento příspěvek je srovnatelný s příspěvky v teplé části 

roku z průmyslového komplexu. Pravděpodobně se jedná o projev emisí pocházející 

z lokálních topenišť, využívajících levná vysoce emisní paliva (dřevo, uhlí) a tento vliv může 

být i přeshraniční. 

Výsledky provedeného monitoringu a modelování našly uplatnění v činnostech úseku 

kvality ovzduší ČHMÚ. Na základě pozitivních zkušeností s výsledky hodnocení zdrojů 

znečišťování výše popsanou metodikou byl metodický přístup, navržený a odzkoušený při 

organizaci odběrových kampaní, následných stanovení a hodnocení pomocí modelu PMF, 

popsaný v této práci, zahrnut do koncepce úseku kvality ovzduší ČHMÚ při řešení 

problematiky identifikace zdrojů znečišťování ovzduší. Byla vytvořena pracovní skupina pro 

průběžnou identifikaci zdrojů znečišťování atmosféry, která s využitím měřicí techniky, 

podpořené z evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního 

programu Životní prostředí, zavedla otestovaný postup mezi rutinně používané aktivity 

ČHMÚ. V současné době probíhá ve stejném formátu první ostrá odběrová kampaň v oblasti 

dalšího velkého průmyslového zdroje na Třinecku, podpořená z projektu TA ČR 

TITSMZP704 „Měření a analýza znečištění ovzduší s důrazem na vyhodnocení podílu 

jednotlivých skupin zdrojů“. Autorka předkládané práce je jako expertní člen výzkumného 

týmu garantem výsledku „Identifikace zdrojů znečišťování ovzduší ve vybraných oblastech 

ČR“. Finálním výstupem projektu bude aktualizace a "recertifikace" stávající "Metodiky pro 

identifikaci a odhad podílu zdrojů znečištění ovzduší“ pro ČR. 

- Dalším dílčím cílem práce bylo odpovídat na otázku, zda je průmyslové znečištění 

dominantní příčinou neuspokojivé imisní situace na Ostravsku, která se projevuje 

nadlimitními koncentracemi benzo[a]pyrenu a suspendovaných částic, případně jaké další 

typy zdrojů či faktory k situaci přispívají. V oblasti severovýchodní Moravy a Slezska proto 

také charakterizovat přenos znečištění mezi Českou a Polskou republikou na úrovni 

zemského povrchu, se zaměřením na koncentrace suspendovaných částic. Tento cíl se 

podařilo naplnit s využitím dat stacionárního imisního monitoringu a ze sítě 

meteorologických stanic ČHMÚ a díky spolupráci s polskými kolegy v projektu „Air 

Silesia“. Směr a rychlost větru byly spolu s ostatními parametry hodnoceny zvlášť pro 

chladná (topná) a teplá (netopná) roční období. Ačkoliv k překračování imisních limitů pro 

ochranu lidského zdraví dochází na obou stranách česko-polské hranice, koncentrační 

úroveň suspendovaných částic PM10 i na nich sorbovaného benzo[a]pyrenu je na českých 

a polských lokalitách v zájmové příhraniční oblasti rozdílná. Zvláště u koncentrací BaP 

jednoznačně dominuje znečištění na polské části území. Meteorologické faktory podmiňují 

výsledné možnosti rozptylu, či přenosu znečišťujících příměsí v atmosféře. V posuzované 

oblasti dochází vzhledem k převládajícímu charakteru proudění v ose jihozápad-

severovýchod při ustáleném proudění k regionálnímu přenosu znečištění zahrnujícímu 

příspěvky velkých skupin zdrojů znečišťování lokalizovaných na obou stranách hranice. 

Tato skutečnost se projevuje za situací s ustáleným severovýchodním prouděním, kdy 

převládá přesun větší sumy hmotnostních koncentrací částic PM10 z Polska do Česka. Při 

opačném (jihozápadním) převládajícím směru ustáleného proudění se díky vyšším 

rychlostem větru a celkově lepším rozptylovým podmínkám i nižší emisní vydatnosti zdrojů 

na české části území koncentrace PM10 na polské straně razantně nezvyšují. Nejméně 

v polovině roku se vyskytují situace s proměnlivým směrem větru, případně nízkými 

rychlostmi proudění. Za nich se v celé oblasti na obou stranách hranice vyskytují maximální 

koncentrace PM10, a tudíž i na ně (resp. na jemnější frakci aerosolu, kterou PM10 zahrnují) 

sorbovaných zdravotně nejzávažnějších polyaromátů. Odpovědí na výše položenou otázku 

je konstatování, že v celé oblasti Ostravska (nejen v bezprostřední blízkosti česko-polské 
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hranice na Karvinsku) ovlivňují výslednou kvalitu ovzduší významným (za určitých 

meteorologických situací dokonce určujícím způsobem) také přeshraniční emise a imise 

pocházející z území Polské republiky. 

- V neposlední řadě bylo cílem práce s pomocí zpracovaných výsledků a výstupů poskytnout 

kvalifikované podklady pro rozhodování a návrhy opatření orgánů zabývajících se řízením 

kvality ovzduší v ČR tak, aby výsledky práce bylo možno využít tvůrci politik ke zlepšování 

kvality ovzduší a snížení souvisejících zdravotních rizik v imisně nejzatíženější oblasti ČR. 

V tomto směru jsou v současnosti shromážděné výsledky, data a podklady využívány 

například při přípravě, připomínkování a prezentování aktualizace Programů ke zlepšování 

kvality ovzduší v moravskoslezském regionu, při jednáních v komisích měst či krajů 

v krajích Moravskoslezském a Olomouckém, a dále při konzultacích a jednáních v rámci 

pracovních skupin se zástupci Ministerstva životního prostředí. Slouží jako informační 

základna při mezinárodních jednáních, zvláště mezi zástupci České a Polské republiky. 

Přispívají také k rozhodnutím o zacílení rozvoje imisního monitoringu a procesů hodnocení 

kvality ovzduší v ČHMÚ. Cíle práce byly naplněny. 

 

Náměty a doporučení pro další výzkum: 

- vzhledem ke komplexnosti problematiky znečištění benzo[a]pyrenem provázat získané 

poznatky o koncentrační úrovni tohoto polutantu v ovzduší s problematikou znečištění 

povrchových vod a půd v Moravskoslezském regionu, a to hodnocením atmosférické 

depozice se zaměřením na koncentrace polyaromátů.  

- Hodnotit míru vzájemného vlivu přenosu znečišťujících látek mezi moravskými regiony. 
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