
Abstrakt 

Disertační práce zahrnuje dva hlavní projekty: 1) výzkum intermodální frakce atmosférického 

aerosolu a 2) vliv regionálního transportu znečištění ovzduší na kvalitu ovzduší v Ostravě. 

Úvod a cíl 1. projektu. Jemná a hrubá frakce atmosférického aerosolu jsou považovány za 

samostatné znečišťující látky. Překrývají se v oblasti velikosti částic mezi 1 – 2.5 µm 

aerodynamického průměru (dae). Tento překryv představuje intermodální frakci (PM1-2.5). 

Zdroje jemné i hrubé frakce přispívají různou měrou ke koncentraci PM1-2.5 na lokalitách 

s různými zdroji a kvůli měnícím se meteorologickým podmínkám. Z tohoto důvodu se vede 

diskuze, zdali by vedle frakce PM2.5 měla i PM1 být zahrnuta do seznamu legislativních 

standardů a monitorována jako polutant představující jemnou frakci atmosférického aerosolu. 

Pronikání hrubé frakce do PM2.5 může vést k nepřesnostem v identifikaci zdrojů znečištění a v 

epidemiologických či expozičních studiích. Cílem této práce bylo prozkoumat vztah mezi 

PM1-2.5 a hrubou (PM2.5-10 nebo PM>2.5)/jemnou (PM1) frakcí během odlišných 

meteorologických podmínek v zimních a letních sezónách a na různých lokalitách v České 

republice. 

Úvod a cíl 2. projektu. Imisní limity stanovené Evropskou unií jsou dlouhodobě překračovány 

v Ostravském regionu, ve kterém je kvalita ovzduší jedna z nejhorších v Evropě. Cílem 

druhého projektu bylo porovnat kvalitu ovzduší na dvou residenčních lokalitách, příměstské 

(Plesná) a městské průmyslové (Radvanice), která se nachází v blízkosti hutního areálu 

(výroba železa a oceli), dále odhadnout zdroje znečištění ovzduší a určit jejich lokální či 

regionální původ. 

Metodika. Koncentrace velikostně rozděleného atmosférického aerosolu byly měřeny pomocí 

kaskádních impaktorů a standardních referenčních vzorkovačů (PM1 a PM10). Soubor dat 

obsahoval jak měřící kampaně uskutečněné během této práce (2014 – 2015) tak kampaně již 

dříve provedené (2005 – 2010). Měřící lokality byly charakterizovány jako městské, 

příměstské a venkovské a vzorkování bylo prováděno v letních a zimních sezónách. 

Chemické analýzy vzorků (vodě rozpustné ionty, elementy, uhlíkové částice) byly provedeny 

na vzorcích z let 2014 – 2015. Online přístroje vzorkující početní koncentrace částic s krátkou 

integrační dobou byly použity v meteorologických analýzách (porovnání se směrem a 

rychlostí větru). Data byla zpracována pomocí několika typů statistických metod: 

neparametrická korelační analýza, mnohonásobná lineární regrese (MLR) a positive matrix 

factorisation (PMF). 



Výsledky 1. projektu. Medián podílu PM1-2.5 v PM10 and TSP (celkové množství 

suspendovaných částic) byl 6 – 9% v létě a v zimě. PM1-2.5 tvořila vyšší podíl PM2.5 v létě. 

Statistické analýzy zjistili významný vztah mezi PM1-2.5 a hrubou frakcí ve všech typech 

prostředí, zatímco významný vztah mezi PM1-2.5 a PM1 byl pozorován jen v některých. Na 

základě chemických analýz vzorků z vybraných kampaní bylo zjištěno, že v zimě byla hrubá 

frakce a PM1-2.5 významně ovlivněna prvky zemské kůry (hlavně Si, Fe a Ca) na všech 

lokalitách, zatímco S dominovala mezi stanovenými prvky především v jemné frakci a 

částečně i v PM1-2.5 v příměstských lokalitách. V průmyslové lokalitě bylo významné ve 

všech třech frakcích Fe, které pocházelo z blízkého metalurgického zdroje. Koncentrace SO4
2-

 

(indikátor jemné frakce) byly vyšší než Ca
2+

 (indikátor hrubé frakce) v PM1-2.5 na většině míst 

v zimě. V létě byly významně zastoupeny prvky zemské kůry v PM1-2.5 a hrubé frakci, 

zatímco S byla výzmnamně zastoupená v jemné frakci. Koncentrace SO4
2-

 v PM1-2.5 a hrubé 

frakci byly nižší než v zimě. Vypočítaný faktor obohacení (EF; enrichment factor) PM frakcí 

jednotlivými prvky pocházejícími z antropogenních zdrojů a analýza směru a rychlosti větru 

pomohla odhalit potenciální zdroje jednotlivých frakcí. Z našich zjištění vyplývá, že PM1-2.5 

byla ovlivněna zdroji hrubé frakce. Vliv zdrojů jemné frakce byl patrný v podmínkách 

zvýšené relativní vlhkosti (zima a deštivé období). Z tohoto důvodu by mělo být uvažováno o 

implementaci PM1 standardu jako dodatečné jemné frakce do legislativy ochrany ovzduší. 

Výsledky 2. projektu.Vyšší průměrné koncentrace PM10 byly zjištěny v Radvanicích než 

v Plesné, zatímco koncentrace PM1 byly na obou místech podobné. Analýza PMF odhalila 6 

zdrojů PM10 a 5 zdrojů PM1 na obou lokalitách. V Radvanicích dosahovaly koncentrace 

většiny stanovených chemických látek podobné úrovně při jihozápadním a severovýchodním 

proudění větru. Hlavní zdroje představoval průmysl (43% podílu v PM10 a 27% v PM1), který 

pocházel z metalurgického komplexu nacházejícího se jihozápadně od měřící stanice, a 

spalování biomasy (25% podílu v PM10 a 36% v PM1). V Plesné byly koncentrace PM a 

chemických látek výrazně vyšší při severovýchodním proudění a nejvyšší za celé sledované 

období na obou lokalitách. Sekundární anorganické aerosoly představovaly v Plesné největší 

podíl zdrojů v obou frakcích. To poukazuje na regionální transport znečištění pocházející 

z významné industriální oblasti nacházející se v polském Slezsku. Spalování biomasy 

přispívalo 22% do PM10 a 24% do PM1. Závěrem lze říci, že kvalita ovzduší v Ostravě během 

našeho měsíčního měření byla ovlivněna lokálními zdroji a významně také regionálním 

transportem znečištění. Problém týkající se znečištění ovzduší v tomto regionu je komplexní, 

a proto je potřeba zajistit těsnější spolupráci obou států, České republiky a Polska, k dosažení 

snížení úrovně znečištění. 


