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Abstrakt
Jedním z významných zdrojů aerosolových částic PM10 v městském ovzduší je resuspenze
pouličního prachu.
Cílem diplomové práce bylo stanovit emisní potenciál vzorků pouličního prachu, provést
tvarovou a mineralogickou analýzu resuspendovatelné složky, a na základě zjištěných
poznatků porovnat vybrané lokality.
Odběry vzorků byly provedeny v únoru 2014 ve třech městech Ostravě, Praze a Plzni. Pro
účely této diplomové práce bylo v resuspenzní komoře rozprášeno devět vzorků z vybraných
lokalit: náměstí v centru města, tramvajový pás u zastávky v centrální části města, kraj
zpevněné komunikace u obrubníku v centrální části města.
Morfologická a elementární analýza byla prováděna pomocí skenovacího elektronového
mikroskopu s EDS detektorem. Byla odhalena přítomnost minerálních složek jako křemene,
chloritu, kalcitu, živce a kaolinitu. Ve vzorcích z Ostravy byly nalezené částice kulatého tvaru
oxidů železa. Plzeňské vzorky obsahovaly vlákna amfibolového minerálu – aktinolitu.
Rentgenová prášková difrakce při zvýšené citlivosti určila přítomnost amfibolového azbestu
ve vzorcích z Ostravy a Prahy.
Byl stanoven hmotnostní podíl jednotlivých velikostních frakcí rozprášených vzorků. Byla
sledovaná dynamika velikostních distribucí hmotnosti aerosolu v komoře. Velikostní
distribuce částic byla bimodální (2,5 µm a 8 µm), v průběhu času druhý mod zmizel a
distribuce byla monomodální.
Byl vypočítán aerosolizovatelný podíl z podsítné frakce pro každý resuspendovaný vzorek.
Nejvyšší hodnotu měly vzorky, které byly odebrány z tramvajových pásů (9,2 – 13,5%).
Vzorky z Ostravy měly vyšší aerosolizovatelný podíl (8,7 – 13,5%), než z Prahy (3,7 – 9,2%)
a Plzně (5,4 – 10,3%).
Byl stanoven emisní potenciál každého rozprášeného vzorku. Nejvyšší emisní potenciál byl u
vzorku odebraného z dlažby na Masarykovým náměstí v Ostravě – 1,8 %, nejnižší u vzorku
z kraje zpevněné komunikace u obrubníku v Plzni – 0,03%.
Klíčová slova: městský prach, PM10, resuspenze, resuspenzní komora, resuspendovatelná
složka, emisní potenciál, spektrometr aerodynamických průměrů aerosolových částic

Abstract
One important source of coarse particulate matter in urban atmosphere is the resuspended
street dust. The aim of this study was to determine the emission potential of street dust
samples, to conduct shape and mineralogical analysis of resuspendable fraction and on the
bases of the findings carry out a comparison between the different sampling sites.
The dust samples were collected in February 2014 in three cities: Ostrava, Prague and Pilsen.
For the purpose of this study, nine samples from the selected sites were dispersed in a
resuspension chamber. The samples were collected in the center of every city in the following
locations: the main square, the tram railway and the curbside.
Morphological and elemental analysis was performed using a Scanning Electron Microscope
with EDS detector. The presence of mineral components such as quartz, chlorite, calcite,
feldspar and kaolinite was observed. In samples from Ostrava were found spherical-shaped
particles composed of iron oxides. The samples of Pilsen contained amphibole mineral fibers
- actinolite. X-ray Powder Diffraction at high sensitivity showed the presence of amphibole
asbestos in the samples from Ostrava and Prague.
The mass of each size fraction of resuspended samples was determined.
The mass size distribution was bimodal (2.5 µm and 8 µm), over time the second mode
disappeared and distribution became monomodal.
Resuspension fraction of particulate matter was calculated for each sample. The highest value
had samples that were collected from the tram rails (9.2 to 13.5%). Samples from Ostrava had
a higher aerosolized proportion (8.7 to 13.5%) than Prague (3.7 to 9.2%) and Pilsen (5.4 to
10.3%).
The emission potential has been calculated for all the resuspended samples. The highest
emission potential was from the sample collected in Masaryk square in Ostrava 1.8%; the
lowest was at the curbside in Pilsen – 0.03%.
Keywords: PM10, street dust, resuspension, resuspension chamber, resuspended component,
emission potential, aerodynamic particle sizer

Seznam použitých zkratek
Θ

Braggův úhel

ACGIH

The American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká
konference vládních průmyslových hygieniků)

APS

Aerodynamic Particle Sizer (Aerodynamický spektrometr částic)

BSE

Back-scattered electrons (zpětně odražené elektrony)

CC SEM -EDX

Computer controlled scanning electron microscopy with energy-dispersive
X-ray detection (počítačem řízená skenovací elektronová mikroskopie
v kombinaci s energiově disperzní rentgenovou mikroanalýzou)

CEN

French: Comité

Européen

de

Normalisation

(Evropský

výbor

pro

normalizaci)
EPA

Environmental Protection Agency (Agentura pro ochranu životního
prostředí)

HRAPIE project

Health risks of air pollution in Europe project (projekt Zdravotní rizika
znečištění ovzduší v Evropě)

IARC

International Agency for Research on Cancer (Mezinárodní agentura pro
výzkum rakoviny)

IPM

Inhalable particulate matter (vdechnutelné prachové částice)

ISO

International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro
normalizaci)

PAH

Polycyclic aromatic hydrocarbon (polycyklické aromatické uhlovodíky)

PE

Polyethylene (polyethylen)

PMx

Particulate matter (prachové částice)

RTG difrakce

Rentgenová prášková difrakce

SEM

Scanning electron microscope (skenovací elektronová mikroskopie)

SPM

Suspended Particulate Matter (celkový prašný aerosol)

TSP

Total Suspended Matter (celkový prašný aerosol)

VOC

Volatile organic compounds (těkavé organické látky)

VŠB - TUO

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

WHO

World Health Organization (Světová zdravotnická organizace)

WV

Wind Velocity (rychlost větru)
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1. Úvod
Problematika znečištění ovzduší se týká každého, protože vzduch kolem nás nemůžeme
přestat dýchat. V městských podmínkách na kvalitu ovzduší působí takřka veškerá lidská
činnost: průmysl, lokální topeniště, doprava, stavebnictví, kotelny a další. Vliv samozřejmě
mají i přírodní faktory. K nim patří sopečná činnost, prach z přírodních zdrojů, bioplyn
uvolňovaný v průběhu trávení potravy zvířaty, borovice uvolňující těkavé organické látky
(VOC) atd. Za jeden z nejvýznamnějších polutantů městského ovzduší se považují aerosolové
částice (PM – particulate matter). Velmi nebezpečné pro lidské zdraví jsou částice o
aerodynamickém průměru1 menším nežli 10 µm. Dlouhodobé vdechování těchto částic má
nepříznivý vliv na dýchací soustavu a zvyšuje onemocnění respiratorními chorobami (Pope,
1996; WHO, 2013).
Fyzikální a chemická rozmanitost suspendovaných částic se projevuje různými způsoby.
Velikosti částic se pohybují v rozmezí několika řádů od jednotek nanometrů (nm) do stovek
mikrometrů (µm), což silně ovlivňuje jejich dobu setrvání v atmosféře a tím i prostorový
rozsah jejich vlivu (Hinds, 1999). Tvar a morfologie částic jsou také velmi variabilní a mohou
představovat koule, krystalické nebo nepravidelné fragmenty, jehly, aglomeráty a dendritické
subjekty. Jednotlivé částice mohou být chemicky jednotné, nebo obsahují chemicky odlišné
jádro od okolního materiálu. Soubor částic může obsahovat podobné částice, nebo zcela
různorodé (Colbeck a kol., 2014).
Tyto heterogenity jsou důsledkem různých zdrojů původu aerosolových částic. Primární
částice jsou ty, které jsou emitovány přímo do atmosféry už jako částice; sekundární aerosol
vzniká reakcemi různých látek v atmosféře (Colbeck a kol., 2014).
Aerosolové částice vznikají při nejrůznější lidské činnosti, ale málo kdo z neodborné
veřejnosti si uvědomuje, že i prach zvířený větrem nebo autem ze silnice také přispívá
ke znečištění ovzduší. Tento jev se jmenuje resuspenze2. Jedním z cílů této práce je stanovení
emisního potenciálu resuspendovatelné složky pouličního prachu. Resuspendovatelná složka
prachu zahrnuje pevné částice, které mohou být opětovně zvířeny působením větru, nebo
lidskou činností a nějakou dobu přetrvají v atmosféře ve formě atmosférického aerosolu.
Emisním potenciálem vzorku se poté rozumí takový aerosolizovatelný podíl vzorku, který

Aerodynamický průměr částice je ekvivalentní průměr u kulové částice o standardní měrné hustotě 1000
kg/m3, která má stejnou pádovou rychlost (Hovorka, 2009).
2
Resuspenze je opětovné uvolnění prachových částic, například uvolnění částic z povrchu vozovky
turbulentním prouděním projíždějících vozidel (Hinds, 1999).
1

4

obsahuje částice o aerodynamickém průměru menší nežli 10 µm. V rámci této diplomové
práce byly odebrány vzorky pouličního prachu na vybraných městských lokalitách Prahy,
Plzně a Ostravy a byl stanoven podíl resuspendovatelné složky prachu, tzv. emisní potenciál.
Předpokládáme, že odebraný prach ve městech se liší svoji velikostní distribucí částic,
tvarovou a mineralogickou charakteristikou, a proto se bude lišit i jeho emisní potenciál.
Cílem předložené práce je:


stanovit emisní potenciál vzorků pouličního prachu



provést tvarovou a mineralogickou analýzu resuspendovatelné složky



na základě zjištěných poznatků porovnat vybrané lokality

Výsledky měření umožní stanovit tzv. „popis zdroje“ znečištění ovzduší a mohou sloužit
k rozlišení podílu zdrojů znečištění ovzduší ve městech. Pro lepší srozumitelnost práce
následuje širší vhled do této problematiky.

2. Teoretická část
2.1. Charakteristika městského aerosolu
Atmosférický aerosol je soubor tuhých, kapalných nebo směsných částic o velikosti v rozsahu
1 nm - 100 µm, suspendovaných v atmosféře minimálně po dobu umožňující jejich detekci.
Velikost částice, její tvar a složení jsou nejdůležitější charakteristiky, které určují její
fyzikálně - chemické chování v atmosféře. Například částice svou velikostí blízké velikosti
průměrné molekule vzduchu (0,37 nm) se budou pochybovat v ovzduší převážně Brownovým
pohybem daným zejména difúzí, zatímco pohyb prostým okem viditelné částice je určen
převážně setrvačnými silami a gravitací (Hovorka, 2009).
Městský aerosol se nachází v mezní vrstvě atmosféry nad velkými městy. Jedná se o směs
aerosolů rozličného původu (převážně antropogenního), lišící se svými charakteristikami –
tvar, chemické složení, velikostní distribuce, doba setrvaní, koncentrace. Hmotnostní
koncentrace městského aerosolu se pohybuje od několika desítek mikrogramů na metr
krychlový až do několika miligramů na metr krychlový v průběhu období znečištění ovzduší
v silně znečištěných městech rozvojových zemí. Horizontální distribuce výrazně kolísá a
závisí na přírodních a antropogenních zdrojích, atmosférické stabilitě, tloušťce promíchávané
vrstvy (obyčejně 0 – 2 km) a morfologii terénu (Hinds, 1999).
Významnými charakteristikami s ohledem na zdravotní účinky jsou velikostní distribuce,
tvar a chemické složení městského aerosolu (WHO, 2007).
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2.1.1. Velikostní distribuce městského aerosolu
Velikostní distribuce městského aerosolu má trimodální rozložení. Rozložení má dva mody3
v oblasti jemných částic (pod 2,5 µm) aerosolu a jeden v oblasti hrubých částic (nad 2,5 µm).
Na obrázku č. 1 u jemných částic lze rozlišit mody nukleační (20 nm) a akumulační (300 nm)
(Hinds, 1999; Hovorka, 2009).

Obr. 1: Idealizované schéma distribuce povrchu částic atmosférického aerosolu. Zjednodušené
reakční schéma a zdroje jednotlivých velikostních skupin aerosolu, jejich formy a hlavní
procesy vedoucí k odstraňování aerosolu z atmosféry (Hovorka, 2009).
První mod je nukleační, zahrnuje částice velikosti zhruba 5 – 100 nm. Částice tohoto modu
vznikají hlavně jako následek vysokoteplotních procesů a fotochemických reakcí v atmosféře.
Tyto částice rychle koagulují navzájem, nebo s částicemi akumulačního modu. Částice
nukleačního modu mají krátkou dobu setrvání (od vteřin až po desítky minut) a skončí
v akumulačním modu. To je principiální proces jejich odstraňování z atmosféry. Jiný způsob
odstraňování je v podobě dešťových kapek (rain-out) (Hovorka, 2009; Hinds, 1999).
Další mod jemného aerosolu je akumulační, tvoří značnou část povrchu a zásadní část
hmotnosti atmosférického aerosolu. Velikost částic je 100 nm – 2 µm. Akumulační mod
zahrnuje částice ze spalovacích procesů (emise dieselových motorů, dým, smog, cigaretový
Mod – hodnota, která se v daném souboru dat vyskytuje nejčastěji.

3
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kouř), částice vzniklé koagulací nukleačního modu, anebo kondenzací vody na aerosolové
částice. Jako primární částice je emitována pouze menší část částic akumulačního modu,
například mořský sprej. Částice můžou být odstraněny z atmosféry mechanismy vypršení
(anglicky „rain-out“) a vymytí (anglicky „wash-out“). Jejich dobou setrvání v atmosféře jsou
řádově dny až týdny, a proto jsou částice akumulačního modu v průměru nejpočetnější
skupinou částic v atmosféře (Hovorka, 2009).
Hrubý aerosol tvoří mod hrubých částic, o aerodynamickém průměru kolem 10 µm (2 µm a
větší). Jedná se o prach zvířený větrem, vetší částice mořského aerosolu a mechanicky
generované částice lidské činnosti jako stavební aktivita, zemědělství, spalování uhlí nebo
povrchová těžba. Tyto částice vzhledem ke své velikosti snadno sedimentují na povrchu, a
proto se jejich doba setrvání v atmosféře pohybuje pouze v rozmezí několika hodin až dnů,
v závislosti na sedimentaci a turbulentním proudění větru (Hovorka, 2009).

2.1.1.1.

Statistické parametry velikostní distribuce částic aerosolu

Atmosférický aerosol je souborem částic značného počtu (102 – 108 v cm-3) a různých
velikostí (rozsah až 5 řádů), a proto je nevhodné a nepraktické charakterizovat ho výpisem
charakteristik jednotlivých částic. Naopak vhodné je určit počet (hmotnost, povrh) částic ve
vybraných velikostních skupinách neboli stanovit velikostní distribuci částic aerosolu.
Velikostní distribuci aerosolu nejlépe svými parametry vyhovuje logaritmicko-normální
rozdělení, tj. normální rozdělení logaritmů dat.
Základní charakteristikou rozdělení je geometrický průměr Dpg a jeho standardní směrodatná
odchylka σg. Dpg lze fyzikálně interpretovat jako průměr částice o mediánu četnosti – CMD,
tj. průměr částice, kdy přesně polovina počtu částic má menší průměr a polovina počtu větší
průměr nežli sledovaná částice. Standardní odchylka geometrického průměru σg je
bezrozměrná charakteristika, dosahuje hodnot ≥ 1 a je takovou mírou šířky příslušného
maxima distribuční křivky, že 95 % částic leží v rozsahu velikosti exp (CMD ± 2ln σg).
Průměr částice o průměru hmotnosti MMD se vztahuje k distribuci hmotnosti, kdy se jedná o
částici o hodnotě průměru, který dělí plochu pod křivkou distribuce hmotnosti na dvě stejné
plochy. Další důležitou charakteristikou rozdělení jsou mody, lokální maxima. Má-li
distribuční křivka jedno maximum, pak se taková distribuce označuje jako monomodální.
Naopak jsou-li maxima dvě nebo tři, což je v případě atmosférického aerosolu obvyklejší,
poté se aerosol označuje jako bi- nebo trimodální (Hovorka, 2009).
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Na příkladu referenčního vzorku SiO2 rozprášeného v resuspenzní komoře (viz 2.4.1.) jsou
ukázány popisné charakterizace velikostní distribuce atmosférického aerosolu (obrázek č. 2)

Obr. 2: Popisné charakteristiky velikostní distribuce atmosférického aerosolu

2.1.2. Tvarová charakteristika městského aerosolu
Aerosolové částice se vyznačují velkou rozmanitostí nejen ve své velikosti ale i tvaru. Tvar
částice je určen především jejím původem. U městského aerosolu pozorujeme dva hlavní
druhy aerosolových částic – popílek a půdní prach (obrázek č. 3). Popílek vzniká při různých
spalovacích procesech (v elektrárnách, továrnách, v automobilové dopravě, při požárech a
dalších), zatímco půdní prach pochází z okolní půdy nebo v důsledku zvětrávání hornin.
V důsledku toho mají prachové částice půdy poměrně výrazný, někdy velmi nepravidelný tvar
(Kindratenko a kol., 1994).
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Obr. 3: a) sférický tvar částice popílku, b) nepravidelný tvar půdní částice. Obě částice mají
podobné chemické složení (Kindratenko, 1997).
Jedním ze způsobů popsání tvarové charakteristiky jednotlivých aerosolových částic je
počítačem řízená skenovací elektronová mikroskopie v kombinaci s energiově disperzní
rentgenovou mikroanalýzou (CC SEM-EDX). SEM analýza umožňuje rozpoznat sedm
kategorií částic popílku (Kindratenko a kol., 1994):
1) detritická zrna minerálů (hlavně křemen);
2) nepravidelné houbovité částice pocházející z částečně kondenzovaných jílových
minerálů;
3) vezikulární bezbarvé sklo (ve formě nepravidelných částic a cenosfér), odvozené z
viskózních tavenin;
4) pevné sklo (většinou ve formě kulovitých částic), odvozené z tekuté taveniny;
5) dendritické částice oxidu železa (většinou kulovité);
6) krystalické částice oxidu železa (převážně sférické);
7) nespálené částice.
Nicméně, i přes takové množství různých tvarů, sférické částice jsou nejhojnější. V závislosti
na rozdělení velikosti jejich relativní hojnost dosahuje někdy 86%.
Ian Colbeck a Mihalis Lazaridis (2014) částicové tvary dělí do tří obecných kategorií:
1) izometrické částice jsou částice, které mají všechny tři rozměry o stejné velikosti,
například sférické částice
2) zploštělé částice jsou částice, které mají dva rozměry o stejné velikosti a třetí je
menší, například destičky
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3) protáhlé částice jsou částice, které mají jeden rozměr delší, než ostatní dva, například
jehličky, nebo vlákna azbestu.
Většina znalostí o chování aerosolu se vztahuje na izometrické částice. Když jsou částice
kulovité, jejich rádius nebo průměr může být použit k popisu jejich velikosti.
Vzhledem ke svému charakteristickému tvaru (obrázek č. 4) získala asbestová vlákna a jiné
protáhlé částice velkou pozornost vědců.

Obr. 4: Snímek z elektronového mikroskopu vzorku z města Plzeň (vlákna azbestového
minerálu červeně, skleněná vlákna filtru modře, další složky atmosférického aerosolu žlutě)
(Vik, 2014).
Částice se nacházejí ve dvou podobách, které se liší svými vlákny: serpentiny (mají spirálová
vlákna) a amfiboly (mají rovná vlákna). Chrysotil je nejznámější zástupce serpentinů a
nejčastěji se vyskytuje v prašném aerosolu v ovzduší (Lajčíková a Hornychová, 2010). Avšak
ve městě Plzni a v blízkém okolí byly stanoveny ve venkovním ovzduší velmi vysoké
koncentrace respirabilních azbestových vláken amfibolového minerálu aktinolitu. Azbestový
minerál aktinolit se ve spilitech na Plzeňsku vyskytuje ve dvou různých formách. A to jako
makroskopické azbestové agregáty v trhlinách, nebo mikroskopicky v kompaktní neporušené
hornině. První forma se zpravidla pozná pouhým okem. Druhá forma není snadno
rozpoznatelná a vyžaduje bližší zkoumání na elektronovém mikroskopu nebo rentgenovou
práškovou difrakci (RTG difrakci). Azbestová vlákna druhé jmenované formy často vznikají
teprve mechanickým namáháním horniny uvolněním z azbestového minerálu nevláknité
formy. Ve venkovním ovzduší se často vyskytují vlákna dlouhá 7 – 14 µm a tenká cca 1 – 2
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µm (Klán a kol., 2013). Každé makroskopické vlákno je vysoce anizotropní a snadno se
rozkládá nebo odlamuje na tenčí části, čímž vzniká vláknitý, částečně vdechnutelný aerosol
(Ministerstvo životního prostředí ČR, 1996). Inhalabilní azbestová vlákna, zejména několik
amfibolových odrůd, jsou korelovány s výskytem vysoce karcinogenních plicních chorob,
hlavně azbestózou (průměr vláken 0,15 – 3 µm, délka 5 – 100 µm), pohrudničními plaky,
rakovinou plic (průměr vláken 0,15 – 3 µm, délka 10 – 100 µm) a mezoteliomou (průměr
vláken menší než 0,1 µm, délka 5 – 100 µm) (Hinds, 1999; Ernst, 2012).

2.1.3. Chemické složení městského aerosolu
Vzhledem k tomu, že v městských podmínkách je množství zdrojů suspendovaného aerosolu,
jeho chemické složení je velmi komplikované. Nicméně mezi hlavní složky městského
aerosolu obvykle patří kombinace těchto chemických složek (Costa a kol., 2014; Hovorka,
2009; Chow a kol., 1994; Chow and Watson, 1998):


sulfáty, nitráty, amonné ionty a jiné anorganické ionty (např. ionty sodíku,
draslíku, vápníku, hořčíku a chloridu) vznikají pomocí chemických procesů
v atmosféře, tvoří převážně jemný aerosol, ale nitráty jsou také významnou složkou
hrubého aerosolu



organické aerosolové částice skládající se ze stovek, možná tisíců jednotlivých
sloučenin, které obsahují více než 20 atomů uhlíku (>C20). Stopy biomasy, spalování
fosilních paliv, zemědělské chemikálie (hnojiva, pesticidy, herbicidy) jsou zdroji
těchto sloučenin, produkují hlavně jemný aerosol



saze obsahuje čistý grafitový uhlík, ale také netěkavé organické materiály, jako dehet
a koks



materiál zemské kůry – suspendovaný prach minerálního původu skládající se
z oxidu hliníku, křemíku, vápníku, titanu a železa. Konkrétní kombinace těchto
minerálů závisí na geologické oblasti a průmyslových procesech, jako je ocelářství,
tavení, hornictví a výroba cementu. Geologické materiály jsou převážně ve frakci
hrubých částic a obvykle tvoří ~ 50 % hrubé frakce a 5 až 15 % jemné



chlorid sodný se vyskytuje v oblastech blízko moře ve formě mořského spreje (jemná
frakce), v okolí vozovek a chodníků v důsledku resuspenze posypových materiálu
(hrubá frakce)
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voda - rozpustné sulfáty, amonné ionty, nitráty nebo jiné anorganické ionty a některé
organické sloučeniny absorbují vodní páru z atmosféry, zejména při relativní vlhkosti
vyšší než 70 %



stopové složky těžkých kovů (včetně kadmia [Cd], mědi [Cu], niklu [Ni], vanadu
[V], zinku [Zn]) pocházejí z metalurgického průmyslu, spalování fosilních paliv,
automobilové dopravy a prašných provozů



polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) jejich zdrojem je převážně průmysl, ale
také i lokální topeniště a spalovací motory dopravních prostředků



bioaerosol – pyl, spory hub, části rostlin tvoří většinu hmotnosti hrubého aerosolu, ale
některé bakterie a viry je možné najít i v jemné frakci.

2.2. Zdroje městského aerosolu
Jak už bylo uvedeno výše, velikost, tvar a složení městského aerosolu záleží hodně na
zdrojích, které ho generují. Antropogenní zdroje jsou hlavními zdroji v městských
podmínkách. K nim patří doprava, lokální topeniště, průmysl a energetika. Jejich vliv na
znečištění ovzduší závisí na mnohých faktorech, kterými jsou meteorologické podmínky,
například, směr a rychlost proudění větru, teplotní inverze (Bednář, 2003), roční období,
morfologie krajiny a dálkový přenos.
Městská doprava je spojována s mnoha způsoby příspěvku ke znečištění městského
prostředí. Těmi jsou zejména výfukové plyny, odpařování motorového paliva, otěry brzd a
pneumatik, obrušování povrchu vozovky a resuspenze pouličního prachu. Výslednými
znečišťujícími látkami jsou sloučeniny plynné fáze a aerosolové částice. Environmentální
zátěž z nevýfukových emisí je vysoce významná z několika důvodů: 1) brzdy a silniční
prachové částice mohou obsahovat toxické a karcinogenní komponenty, jako jsou těžké kovy,
polycyklické aromatické uhlovodíky a sulfidy; 2) nevýfukové částice patří do hrubé frakce
PM10 a tvoří velkou část hmotnosti částic a proto jsou zodpovědné za většinu překročení
limitů měřených ve městech. Během procesu disperze jsou znečišťující látky podrobeny
fyzikálním a chemickým změnám a mohou se usadit v bezprostřední blízkosti ulice, nebo
mohou být přenášeny na dlouhé vzdálenosti (Martuzevicius a kol., 2011; Amato a kol., 2011).
Lokální topeniště hodně přispívají ke znečištění malých měst, ale mohou mít i významný
příspěvek ke znečištění ve velkých městech, například v jeho satelitní části. Lidé topí hlavně
v zimě, a proto tento zdroj přispívá především v tomto období. Charakteristickými polutanty
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při spalování uhlí jsou emise aerosolu, oxidu siřičitého, oxidu uhelnatého a oxidů dusíku
(ČHMÚ, 2013).
Průmysl a energetika jsou významné zdroje některých měst nebo aglomerací a jeho
znečišťující látky jsou velmi specifické (arsen, kadmium, chrom, kobalt, olovo, mangan, nikl,
oxidy železa atd.). Přestože jejich činnost podléhá zákonné kontrole, mohou být celoročním
zdrojem znečištění (Foley a kol., 2012).
K přírodním zdrojům aerosolu patří půdní prach zvířený větrem, nebo zvětráním hornin,
sopečný prach, prašné bouře, mořská sůl, části rostlin. Jiným zdrojem jsou lesní požáry a
sekundární částice produkující jemné částice, které suspendují mnoho dní a dlouho cestují na
velké vzdálenosti. Většina z přírodního fotochemického smogu se tvoří působením slunečního
světla na isopreny a monoterpeny emisních výparů ze stromů (Hinds, 1999).

2.3. Zdravotní účinky
Vzhledem ke komplexnímu složení suspendovaných částic a k významu jejich velikosti při
určování expozice se k jejich popisu používá mnoho pojmů. Některé z těchto pojmů jsou
odvozené a definované podle metod vzorkování:


celkový prašný aerosol (SPM – Suspended Particulate Matter, též TSP – Total
Suspended Matter) – celkové množství částic rozptýlených v ovzduší, zahrnuje
všechny aerosolové částice bez rozlišení jejich velikosti.

Jiné pojmy se spíše vztahují k místu depozice v respiračním traktu:


vdechovatelné (inhalabilní, angl. inhalable) - frakce aerosolových částic, které mohou
vstupovat do dýchacího ústrojí člověka (definují např. normy CEN EN481, ISO 7708)



torakální (hrudníkové, angl. thoracic) - frakce aerosolových částic se střední hodnotou
aerodynamického průměru 10 µm, která se může dostat v dýchacím ústrojí člověka až
za hrtan



respirabilní (angl. respirable) - frakce aerosolových částic se střední hodnotou
aerodynamického průměru 4 µm, která se může dostat do oblasti výměny plynů
dýchacího ústrojí člověka.

Data z vdechovatelné frakce jsou obvykle prezentována jako "orientované průměry", což
znamená, že všechny orientace vzhledem ke směru větru jsou shodně reprezentovány,
Orientované průměry dat z frakce vdechovatelné pusou jsou na obrázku č. 5, který zahrnuje
vzorkovací kritérium Americké konference vládních průmyslových hygieniků (ACGIH) pro

13

vdechovatelné prachové částice (IPM). Křivka definuje požadovaný výkon IPM vzorkování
za podmínky frakční kolekce částic do velikosti 100 µm. Toto kritérium je stejně navržené
jako ISO 7708 a CEN EN481 (Hinds, 1999).

Obr. 5: Hygienická kritéria pro vdechovatelné, torakální a respirabilní frakce (zpracováno dle
Hinds, 1999)
Jedinou cestou expozice významnou z hlediska působení aerosolu na lidské zdraví je jeho
vdechování. Část vdechnutého aerosolu je deponována při styku se sliznicí dýchacích cest a
zbytek je vydechován. Depozice vdechnutých částic v respiračním traktu závisí hlavně na
způsobu dýchání a na velikosti částic. Větší částice (nad 10 µm) jsou při normálním dýchání
nosem zachycovány hlavně v nosohltanu, hlavní podíl částic o velikosti 5 - 10 µm je
deponován v respiračních bronchiolech a nejmenší částice (1 – 2 µm) jsou deponovány
v plicích (Ministerstvo životního prostředí ČR, 1996).
Množství epidemiologických a toxikologických studií (Pope a kol., 2002; Pope, 2007;
Atkinson a kol., 2001; Rückerl a kol., 2011) se zabývá nepříznivými účinky krátkodobých
(hodiny – dny) nebo dlouhodobých (měsíce – roky) expozic částic PMx na lidské zdraví.
Jejich výsledky důrazně svědčí o tom, že vztah mezi koncentrací a jejím účinkem na zdraví je
převážně lineární.
Výskyt krátkodobých zvýšených koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 je obecně
spojován především s výskytem respiračních chorob (kašel, bronchitida), snížením funkce
plic, kardiovaskulárními nemocemi a astmatem.
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Studie také prokázala vliv expozice PM na nárůst celkové nemocnosti i úmrtnosti, zejména na
onemocnění srdce a cév, zvýšení kojenecké úmrtnosti a na změnách plicních funkcí při
spirometrickém vyšetření (Pope, 1996; WHO, 2013a; Costa a kol., 2014).
Dlouhodobě zvýšené koncentrace mohou mít za následek snížení plicních funkcí u dětí i
dospělých, zvýšení výskytu onemocnění dýchacího ústrojí, symptomů chronického zánětu
průdušek a zkrácení délky života zejména z důvodu vyšší úmrtnosti na choroby srdce a cév
(zvláště u starých a nemocných osob) a pravděpodobně i na rakovinu plic.
Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) v roce 2013 přiřadila suspendované
částice do skupiny 1 mezi prokázané karcinogeny člověka. Pro odhad rizika dlouhodobé
expozice aerosolovými částicemi byly použity výsledky projektu WHO HRAPIE (WHO,
2013b), jež ve zprávě z roku 2013 sděluje pokyny pro účely koncentrace a účinku aerosolů,
ozónu a oxidu dusičitého. Dle zprávy nárůst průměrné roční koncentrace aerosolových částic
frakce PM2,5 o 10 µg.m-3 zvyšuje celkovou úmrtnost exponované populace nad 30 let o 6,2 %.
Obrázek č. 6 ukazuje široký rozsah škodlivých účinků suspendovaných částic na lidský
organismus. Bohužel nelze stanovit bezpečnou hranici, při které by nedocházelo k účinkům na
lidské zdraví (Costa a kol., 2014).

Obr. 6: Zdravotní účinky související se znečišťováním ovzduší (zpracováno dle Costa a kol.,
2014)

2.4. Imisní limity
Z

epidemiologických

a

toxikologických

důkazů

o

zvýšeném

riziku

úmrtnosti,

kardiovaskulárních a respiračních nemocí v důsledku zvýšení koncentrací PM Světovou
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zdravotní organizací (WHO), byly doporučeny limity (tabulka č. 1) pro zmenšení jejich
škodlivých účinků (WHO, 2005). Hodně států nebo bloků, jako je Evropská Unie, rozvíjely
politiku a legislativu, která limituje a snižuje expozice pro PM. V České republice platí imisní
limity podle zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. a vyhlášky o způsobu posuzování a
vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při
smogových situacích 330/2012 Sb (viz tabulka č. 2).
Tab. 1: Doporučení WHO (WHO, 2005)
Znečišťující látka

Roční průměr

24-hodinový průměr*

PM10

20 µg.m-3

50 µg.m-3

PM2,5

10 µg.m-3

25 µg.m-3

*99.percentil (překročení 3x za rok)
Tab. 2: Imisní limity pro ochranu zdraví a maximální počet jejich překročení (zpracováno
podle http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/info/limity_CZ.html)
Mez pro posuzování
Znečišťující látka

Jemné
PM2,5

částice

průměrování

kalendářní rok

24 hodin
PM10

[µg.m-3]

Doba

kalendářní rok

Imisní limit
[µg.m-3]

Dolní

Horní

12

17

25

25

35

50

max. 35x za rok

max. 35x za rok

max. 35x za rok

20

28

40

2.5. Resuspenze pouličního prachu
Resuspenze pouličního prachu je významným zdrojem PM ve velkých městech (Amato,
2012). Proces resuspenze můžeme definovat jako odtrhnutí částic ze zemského povrchu a
jejich transport pryč od něj. K resuspenzi může dojít v důsledku silného vzdušného proudění,
působením mechanických sil nebo dopadu jiných částic (Hinds, 1999). Obecně řečeno,
dochází k opětovnému zvíření prašného materiálu, který již byl usazen na povrchu, a to buď
působením větru nebo při kontaktu povrchu s koly vozidel.
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Bylo zjištěno, že resuspenze částic se uskutečňuje ve dvou krocích. Částice se nejprve
pohybuje pomocí odporové síly, což způsobuje pokles adhezní síly povrchu v důsledku
drsnosti povrchu. Dále vztlaková síla vznáší částici od povrchu do volné atmosféry (Zufall
and Davidson, 1998).
Rychlost, tvar auta a jeho výška nad povrchem vozovky mají signifikantní vliv na resuspenzi
pouličního prachu, zejména v důsledku intenzity vyvolané turbulence za jedoucím vozidlem.
Velikost sedimentovaných částic a topografie povrchu vozovky jsou také faktory ovlivňující
resuspenzi (EPA, 2011). Velké rozdíly v počtu resuspendovatelné složky lze nalézt ze
zpevněné a nezpevněné komunikaci (Chow a kol., 1994). Obecně platí, že existuje prahová
hodnota rychlosti proudění vzduchu, která musí být překročena, aby se částice znovu
suspendovala (Martuzevicius a kol., 2008). Částice dané velikosti a hustoty se snadněji
resuspendují z hladkého povrchu, než z hrubého. Na nečistém nebo mokrém povrchu dochází
ke shlukování částic a výrazně klesá možnost jejich resuspenze (Zufall and Davidson, 1998).
Vliv rychlosti větru na resuspenzi částic v městských oblastech není velký ve srovnání s
turbulencí vzduchu způsobených vozidly (Hussein a kol., 2008).

2.5.1. Analýza resuspendovatelné složky
Resuspendovatelnou složku pouličního prachu je velmi obtížné sledovat on-line. Aby mohl
být tento proces proveden v laboratorních podmínkách, bylo
konstruováno velké množství zařízení, které se jmenují
resuspenzní komory (Chow a kol., 1994; Carvacho a kol.,
2004; Chen a kol., 2011).
Na obrázku č. 7 je zobrazena resuspenzní komora, která je k
dispozici v Laboratoři kvality ovzduší na Ústavu pro životní
prostředí Přírodovědecké fakultě UK.
Pomocí

komory

resuspendovatelnou

lze
a

například

zjistit

poměr

neresuspendovatelnou

mezi

složkou

pouličního prachu. Stačí jen odebrat příslušné vzorky
pouličního prachu a provést jejich resuspenzi v resuspenzní
komoře v laboratoři. Resuspendovaný vzorek lze poté
velikostně-selektivními odběrovými hlavicemi rozdělit do
několika velikostních frakcí a z jejich hmotností
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Obr. 7: Resuspenzní komora PřF UK

vypočítat poměr mezi resuspendovatelnou a neresuspendovatelnou složkou vhodného vzorku.
Následným stanovením elementárního složení exponovaných filtrů z resuspenzní komory a
jeho porovnáním s elementárním složením městského aerosolu příslušné velikostní frakce lze
odhadnout podíl resuspendovaného aerosolu na celkové koncentraci atmosférického aerosolu
(Civiš, 2010).
Význam resuspenze v rámci imisní zátěže suspendovanými částicemi je určen jejím podílem
na celkových koncentracích částic rozptýlených v ovzduší a jejím zastoupením ve frakci
PM10.
Charakteristickým znakem resuspendovaného prachu je vysoký podíl hrubší frakce
v porovnání s produkty spalování fosilních paliv (Pretel, 2001).
Obrázek č. 8 ukazuje velikostní distribuci suspendovaných částic z různých zdrojů emisí.
Prach ze stavební činnosti, pouliční prach a půdní prach tvoří převážně hrubou frakci
s menším množstvím ve frakci PM2,5. U částic ze spalovacích procesů dominuje frakce PM2,5
(Chow a Watson, 1998).

Obr. 8: Velikostní distribuce suspendovaných částic z různých zdrojů (zpracováno dle Chow a
Watson, 1998)
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Chow et al. (1994) provedli experimenty s použitím resuspenzní komory a zjistili, že cca 50
% resuspendovatelné složky pouličního prachu přispívá k frakci PM10 , skoro 20 % z toho
tvoří PM2,5.
Experimenty v komoře se vzorky půdy a pouličního prachu z Hong Kongu prováděli Ho a
kol. (2003) a zjistili, že 11 – 30 % PM10 tvoří PM2,5.
Po resuspenzi vzorku pouličního prachu se dá zjistit elementární a mineralogické složení
resuspendovatelné

složky.

Pro

resuspendovatelnou

složku

pouličního

prachu

je

charakteristický významný podíl minerálních částic (křemík, hliník, vápník), organických
aerosolových částic a sazí, těžkých kovů a polokovů (Ho a kol., 2003; Amato et al. 2011;
Chen a kol., 2012). Je možné detekovat přítomnost částic pocházejících z činností
souvisejících s dopravou, nebo antropogenních zdrojů, jejich podrobnou morfologickou a
elementární analýzou.
Obrázek č. 9 ukazuje morfologii a základní složení silničního prachu (a) a zeminy (b). Částice
z dopravy se odlišují od minerálních složek přítomností Si, C, Al, Ti, S, Ca, Fe a Zn.
Gunawardana a kol. (2012) ve své studií porovnali v laboratorních podmínkách částice
generované otěrem pneumatik se vzorky prachu odebraného u vozovky.

Obr. 9: SEM snímky a EDX spektra: (a) pouliční prach, (b) otěry pneumatik, (c) popílek, (d)
zemina, (e) organická hmota a (f) agregovaný minerál (Gunawardana a kol., 2012)
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Na SEM snímku silničního prachu jsou jasně vidět hranaté dobře oddělené částice (obrázek č.
9b). Silniční prach obsahuje vysoké množství protáhlých částic z drsného povrchu v důsledku
oděru, které byly identifikovány jako částice otěru pneumatik (viz obrázek č. 9b). Elementární
analýza ukázala, že tyto částice obsahují těžké kovy Fe, Cu, Zn, Ni a Pb. Podobná morfologie
byla nalezena v částicích otěru pneumatik vzniklých v laboratorních podmínkách.
Bylo zaznamenáno velké množství kulovitých částic s hladkým povrchem, které by mohly být
popílkem pocházejícím z asfaltu a ze spalování uhlí (viz obrázek č. 9c). Jak je znázorněno na
obrázku č. 9c, tyto částice obsahují Si, Al, O, Fe, Na, K a Ti. Kromě toho, vzorky byly
převážně složeny z hranatých částic zahrnujících Si, AI, Ca a Na. Tyto minerální komponenty
by mohly primárně pocházet z okolní půdy. Naproti tomu, většina částic v půdních vzorcích
jsou pevné látky (obrázek č. 9d a e). Malá část půdy se skládala z organické hmoty, která
pochází z rostlinných zbytků (viz obrázek č. 9f). Al, Fe a Mn byly nejčastější prvky určené v
půdních vzorcích kromě Si, Ca, K a Mg.
SEM snímky a výsledky elementární analýzy ukazují, že pouliční prach obsahuje vysoké
množství částic s těžkými kovy, zatímco částice půdy obsahují minerální a organické částice
rostlinného původu.

2.5.2. Techniky používané pro snížení pouličního prachu
Zametání ulic je jedním ze způsobů snížení množství usazeného prachu na komunikacích,
který může být znovu zvířen do ovzduší automobilovou dopravou. Obecně mechanické
zametací stroje (obrázek č. 10a) mohou snadno vybrat větší částice (>100 - 125 µm), zatímco
zametací stroje s oběhovým systémem vzduchu (obrázek č. 10b) jsou doporučeny pro
jemnější částice (<100 µm). Existuje řada faktorů, které mohou ovlivnit účinnost zametení.
K těmto faktorům patří podmínky prostředí (klima, sezóna), typ zametacího zařízení,
frekvence a délka úklidu, velikost usazených částic a míra znečištění povrchu, druh povrchu a
jeho vlhkost, přítomnost parkovacích pruhů podél vozovky.
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Obr. 10: Úklidové stroje: (a) mechanické zametací koště (Internet 1) ; (b) zametací stroje s
oběhovým systémem vzduchu (Internet 2)
Pro povrchy s vysokou mírou znečištění Amato a kol. (2010) doporučují používat tyto 2 stroje
tandemově. Pro odstranění velkých částic je potřeba použit mechanické koště, dále pro
jemnější částice stroje s oběhovým systémem vzduchu. To je spolehlivý způsob čištění
komunikací. Účinnost takového způsobu uklizení vzrůstá o 30%.

3. Experimentální část
3.1. Charakteristika vybraných lokalit
Praha
Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží mírně na sever od středu
Čech na řece Vltavě, uvnitř Středočeského kraje, jehož je správním centrem, ale jako
samostatný kraj není jeho součástí. Rozkládá se na ploše 496 km2. Průměrná nadmořská
výška je 235 m n. m., zeměpisné souřadnice centra města jsou 50°5'14 s. š a 14°25'16 v. d. Má
přes 1,2 milionů obyvatel. Charakteristickým tvarem reliéfu jsou rozsáhlé plošiny, do nichž se
hluboce zařezává údolí Vltavy a přítoků. Praha je sídlem velké části státních institucí a
množství dalších organizací a firem. Charakteristickým rysem vývoje pražské ekonomické
základny je dlouhodobé posilování obslužné sféry a pokles výrobních odvětví.
Praha je centrálním bodem všech dálničních tras. Dálnice na území města ovšem představují
jen 11 km, s nimi jsou propojeny ostatní rychlostní komunikace (76 km). Celková délka
komunikační sítě v Praze však představuje 3400. Nejpodstatnější příčinou zhoršené kvality
ovzduší v Praze je, obdobně jako v jiných světových metropolích, především vysoká
koncentrace automobilové dopravy v husté komunikační síti na relativně malé ploše
(Lepičová, 2010).
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Ostrava
Ostrava je statutární město na severovýchodě České republiky v Moravskoslezském kraji.
Leží v nadmořské výšce 208 až 334 m n. m. a zeměpisné souřadnice centra města jsou 49°51´
s.z.š a 18°17′ v.z.d. Nachází se na soutoku řek Odra, Opava, Ostravice a Lučina. Ostrava je
počtem obyvatel (zhruba 300 tisíc obyvatel) a rozlohou (214 km2) třetí největší město
v Česku. Těžba černého uhlí, jeho zpracování (výroba koksu) a hutní průmysl jsou významné
faktory, které ovlivnily nejen vzhled části území a hustotu osídlení, ale také přispívají ke
znečištění ovzduší. V současné době je hodně továren zavřeno nebo transformováno.
Nicméně, nahromadění objektů ocelářského a koksárenského průmyslu způsobilo zhoršení
kvality ovzduší v EU s dopadem na zdraví lidské populace, zejména pro děti. V roce 2012 byl
denní limit PM10 překročen na 50 stanicích v České republice, z nichž 74 % bylo v
Moravskoslezském kraji. Celkem bylo překročení nejčastěji (116 dní) zaznamenáno na stanici
Ostrava-Radvanice ZÚ (49° 48´s. z. š. 18° 20´ v. z. d.), která se nachází v Ostravě-Radvanice
a Bartovice. Roční limit PM10 byl překročen na 15 stanicích v České republice a všechny z
nich se nacházely v Moravskoslezském kraji. Kromě toho, roční průměr benzo(a)pyrenu v
Ostravě-Radvanicích a Bartovicích byl téměř jedenáctkrát vyšší než roční limit (1 ng m-3,
2004/107/ES) (Pokorná a kol., 2015).
Plzeň
Plzeň je statutární město na západě Čech a metropole Plzeňského kraje. Území města Plzně
zaujímá rozlohu 137,67 km2. Leží v nadmořské výšce 293 až 452 m n. m. a zeměpisné
souřadnice centra města s nadmořskou výškou 311 m n. m. jsou 49o 44´ s.z.š. a 13o 23´ v.z.d.
Má kruhovitý tvar s centrální Plzeňskou kotlinou, která přechází do sousedních pahorkatin a
Radyňské vrchoviny. Leží na soutoku řek Mže, Radbúzy, Úhlavy a Úslavy, z nichž vzniká
řeka Berounka. Žije zde 187 245 obyvatel a je tak čtvrtým největším městem v České
republice. Plzeň je známá jako silné průmyslové, obchodní, kulturní a správní centrum.
Významné zdroje znečišťování ovzduší zastupují především teplárenské podniky (největší
spalují uhelná paliva a také biomasu), v menší míře další průmyslové (hutní a strojírenské)
podniky (Machálek, 2009). V posledních letech průměrné denní imisní koncentrace částic
PM10 jen výjimečně překračují snížený imisní limit 50 µg/m3 a legislativou povolený počet
překročení limitu. Suspendované částice PM10 a na ně navázané kovy, polycyklické
aromatické uhlovodíky a další látky jsou v současné době rozhodující škodlivinou v Plzni. V
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nedávné době byl monitorován významný výskyt kritických azbestových vláken ve
venkovním ovzduší města a prokázán zdroj tohoto znečištění (Klán, 2012).

3.2. Odběr, předúprava, rozprášení a analýza vzorků
3.2.1. Odběr vzorků
Odběr vzorků probíhal ve dnech 15. 2. 2014 a 16. 2. 2014 v Ostravě, 20. 2. 2014 v Praze a 25.
2. 2014 v Plzni. Meteorologické podmínky představeny v tabulce č. 3, seznam a mapy míst
odběru všech vzorků jsou v přílohách č. 1 až č. 3. Vzorky byly odebrány pomocí smetáčku a
lopatky ze zpevněného povrchu (náměstí, tramvajový pás, zastávka, komunikace apod.)
z přibližně stejné plochy 0,5 m2. Odebrané vzorky byly uložené do označených
polyetylenových (PE) sáčků. Po převozu do laboratoře pro studium kvality ovzduší PřF UK
byly vzorky takto předupravené: odvažené, vysušené v troubě při teplotě 50° C po dobu více
než 24 hodin pro odstranění vlhkosti a zároveň, aby nedošlo ke ztrátě organických látek (Vega
a kol., 2001). Vysušené vzorky byly znovu odvážené a mleté za pomoci achátové mističky a
tloučku. Potom byly vzorky přesítovány sadou sít s mezerami ok 0,63 mm, 0,2 mm, 0,1 mm a
Tylerovým sítem (0,037 mm). Přesítováný prach byl uzavřen do označených PE lékovek a PE
sáčků, ve kterých byl dále uschováván.
Tab. 3: Meteorologické podmínky ve dnech odběru vzorků (doprovodná neverifikovaná data,
poskytnutá ČHMÚ)
Město odběru

Meteorologické podmínky

Datum odběru

T, °C

WV, m/s

RH, %

15. 2. 2014

6

1,1

59

16. 2. 2014

5,7

1,6

73

Praha

20. 2. 2014

6

1,9

74

Plzeň

25. 2. 2014

5

1,15

99

Ostrava

Celkem bylo odebráno a vysušeno třicet osm vzorků (Ostrava – 13, Praha – 11, Plzeň – 14).
Dvacet osm vzorků bylo přesítováno (Ostrava – 13, Praha – 11, Plzeň – 4), poněvadž bylo
zjištěno, že vzorky z Plzně obsahují azbest a z bezpečnostních důvodů nebylo možné provést
sítovou analýzu ostatních vzorků v podmínkách laboratoře pro studium kvality ovzduší.
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Pro účely této diplomové práce bylo v resuspenzní komoře rozprášeno devět vzorků
z vybraných lokalit (tabulka č. 4). Místa odběru lze charakterizovat následovně:
-

náměstí v centru města

-

tramvajový pás u zastávky v centrální části města

-

kraj zpevněné komunikace u obrubníku v centrální části města.

Tab. 4: Lokality odběru
Označení Popis

OS5

PHA23

Dlažba, Masarykovo 49°50'09.1"N
náměstí, Ostrava

Dlažba,

18°17'31.4"E

Václavské 50°04'47.1"N

náměstí, Praha

Dlažba,
PL30

GPS lokality

14°25'46.6"E

Náměstí 49°44'47.5"N

Republiky, Plzeň

13°22'40.2"E

Tramvajový pás u 49°49'57.9"N
OS6

zastávky

Karolina, 18°17'12.2"E

Ostrava

24

Foto povrchu

Tramvajový pás u 50°04'16.2"N
PHA15

zastávky Botanická 14°25'07.9"E
zahrada, Praha

Tramvajový pás u 49°44'37.1"N
PL28

zastávky U práce, 13°22'19.9"E
Plzeň

Kraj

zpevněné

komunikace
OS7

obrubníku
zastávky

u 49°49'57.9"N
blízko 18°17'12.2"E

Karolina,

Ostrava
Kraj

zpevněné

komunikace
PHA24

obrubníku

u 50°04'45.7"N
blízko 14°25'48.1"E

Národního

Muzea,

Praha
Kraj

zpevněné

komunikace
PL27

u

obrubníku

na

křižovatce

blízko

49°44'39.4"N
13°22'19.7"E

zastávky U práce,
Plzeň.
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Před rozprášením byly jednotlivé vzorky odvážené ve váhovně laboratoře pro studium kvality
ovzduší pomocí vah Sartorius Research RC210D (Sartorius, Germany) s přesností na 0,0001 g
při stabilních podmínkách: laboratorní teplotě 20 ± 1°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%.
Bylo naváženo přibližně přesně 5 mg vzorku pro každý experiment.

3.2.2. Stanovení hustoty vzorků
Hustota vzorků byla zjištěna pyknometrickou metodou. Byl použit pyknometr s objemem 5
ml.
Do předem zváženého pomocí vah Sartorius Research RC210D (Sartorius, Germany),
suchého pyknometru bylo vloženo přiměřené množství vzorků (0,35 g), které se zvážily. Poté
byl pyknometr pomocí mechanické pipety naplněn z větší části destilovanou vodou.
Umístěním pyknometru do exsikátoru a jeho evakuací se odstranily vzduchové bubliny, které
by zkreslovaly výsledky měření. Alternativně bylo možné použít ultrazvukové lázně, ale v
takovém případě se musí velmi pečlivě sledovat teplotu obsahu pyknometru, protože
ultrazvukem dochází k ohřevu a hustota se mění s teplotou.
Pyknometr se doplnil destilovanou vodou na mezní objem, otřel se do sucha a opět se zvážil
(= pyknometr + vzorek + destilovaná voda). V dalším kroku se vyprázdněný a vysušený
pyknometr naplnil pouze destilovanou vodou a zvážil se. Hustota vzorků v g.cm3 při 20 ± 1
°C, RH = 50% byla vypočtena podle rovnice:
𝜌𝑣𝑧𝑜𝑟𝑘𝑢 =
kde

𝑚𝑣𝑧𝑜𝑟𝑘𝑢 × 𝜌𝑑𝑣

mvzorku je hmotnost vzorku v g;

𝑚1 − 𝑚2

(1),

m1 je hmotnost kapaliny potřebné k naplnění

prázdného pyknometru v g; m2 je hmotnost kapaliny potřebné k naplnění pyknometru se
vzorkem v g; dv je hustota destilované vody o teplotě 20 °C v g.cm3.
Experiment se prováděl třikrát pro každý vzorek a vypočítal se výsledný průměr a směrodatná
odchylka.

3.2.3. Resuspenze vzorků
Resuspenzní komora je nádoba ve tvaru kovového válce (V = 0,437 m3, S = 0,35 m2),
umožňující rozptýlení práškového vzorku za definované teploty a vlhkosti. Komora umožňuje
sledovat on-line dynamiku velikostních distribucí počtu částic aerosolizovaného vzorku a
vsádkový odběr vybraných velikostních frakcí na filtrační média. Kritickým parametrem
experimentu v komoře je opakovatelnost rozptýlení vzorku v komoře. Ta je významně závislá
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na způsobu rozptýlení pevného vzorku do komory. Pro tento účel byl zkonstruován a
optimalizován pneumatický rozprašovač, který umožňuje automaticky rozptýlit až pět vzorků
bez manipulace s komorou nebo přerušení experimentu (Klán a kol., 2014). Ke komoře je
připojen spektrometr APS (model 3321) počítající částice, který v intervalu 5 sekund sleduje
velikostní distribuce částic v rozmezí od 0,524 do 20 μm. Pro vsádkový odběr aerosolu ke dnu
komory byl připojen kaskádní impaktor Sioutas.
Pneumatická disperze vzorku je poměrně rychlá. Během 50 ms po otevření trysky je pevný
vzorek kompletně dispergován. Vzduch je ve spodní části komory přes definovaný inlet
nasáván pomocí přístroje APS (5 l.min-1 ). V horní části komory je umístěn HEPA filtr, přes
který vstupuje do komory vyčištěný vzduch. Na obrázku č. 11 je zobrazeno detailní schéma
resuspenzní komory.

Obr. 11: Schéma resuspenzní komory (Civíš, 2010)
Celkem bylo v resuspenzní komoře provedeno pět za sebou opakovaných disperzí každého
vzorku (bez zásahů obsluhy) za podmínek 20 ºC a RH 50%. Experiment si nekladl za cíl
simulovat složité procesy, ke kterým dochází na ulici. Cílem experimentu bylo
charakterizovat za definovaných podmínek vlastnosti použitých vzorků (emisní potenciál,
velikostní distribuce rozprášeného vzorku apod.)
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3.2.4. Morfologická a elementární analýza
Morfologická analýza včetně elementárního složení rozprášených vzorků byla prováděna v
laboratoři skenovací elektronové mikroskopie (SEM) Ústavu petrologie a strukturní geologie
Karlovy univerzity v Praze s využitím skenovacího elektronového mikroskopu značky
TESCAN Vega s nainstalovanými detektory zpět odražených elektronů (BSE), sekundárních
elektronů (SE) a katodoluminiscence (CL), dále je mikroskop vybaven systémy energiově
disperzní spektroskopie (EDS) (detektor X-Max 50 od výrobce Oxford Instruments) pro
kvalitativní i kvantitativní chemickou mikroanalýzu v manuálním i automatickém módu
(Internet 3). Rozprášené vzorky v resuspenzní komoře byly odebrány na filtry
z polykarbonátové membrány s velikostí pórů 0,1 µm, dva vzorky z Ostravy byly odebrány na
teflonový filtr pomocí impaktoru Sioutas. Filtry s odebranými vzorky byly naprášené zlatem.

3.2.5. Rentgenová prášková difrakce
Pro zjištění azbestového minerálu aktinolitu/tremolitu byly vzorky rovněž analyzovány
pomocí rentgenové práškové difrakce na Katedře anorganické chemie PřF UK. Difrakční
RTG záznamy byly pořízeny na difraktometru X´Pert PRO MPD (PANalytical) vybaveném
Cu lampou. Měření probíhalo v Bragg-Brentanově uspořádání v rozsahu 5 - 60°2θ.

3.2.6. Stanovení velikostních distribucí hmotnosti částic resuspendovaného
prachu
Z přístroje APS byla pomocí softwaru Aerosol Instrument Manager stažena data, která se dále
zpracovávala v programu MS Excel 2010. Grafy dynamiky velikostních distribucí hmotnosti
částic byly vytvořeny v programech Cohort CoPlot 6.400 a Cohort CoStat 6.400, které jsou
vhodné pro práci s databázemi o velkém objemu dat.

3.3. Stanovení emisního potenciálu vzorků
3.3.1. Vypočet aerosolizovatelného podílu z podsítné frakce PM
Data exportovaná z přístroje APS byla upravena v MS Excel 2010 následovně: data hmotnosti
částic větší než 10,37 µm a data do doby nástřiku byla odstraněna. Ze zbývajících dat byla
vybrána nejvyšší koncentrace (1 maximální hmotnostní koncentrace a koncentrace během 15
sekund před ní a během 15 sekund po ní) pro každý experiment. Každá hodnota byla
normalizována navážkou a převedena na procenta.
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Pro každý rozprášený vzorek byl vypočítán průměr a směrodatná odchylka. Dále byl vypočten
průměr z pěti měření a směrodatná odchylka ze všech měření.

3.3.2. Vypočet emisního potenciálu
Emisní potenciál vzorku (procentuální podíl resuspendovatelné frakce vzorku z jeho celkové
hmotnosti) byl vypočítán následujícím způsobem. Celková hmotnost vzorku podsítné frakce
byla vynásobena aerosolizovatelným podílem podsítné frakce (viz kap. 3.3.1.) a vydělena
celkovou hmotností odebraného vzorku.

4. Výsledky a diskuse
4.1. Sítová analýza
Odebrané vzorky byly přesítovány a provedena jejich sítová analýza. V tabulce č. 5 jsou
uvedeny hmotnosti vzorků použitých k rozprášení v komoře před a po sušení. Přesítovaná
byla veškerá hmota vzorků po sušení.
Tab. 5: Hmotnosti vzorků před a po sušení
Hmotnost vzorku (g)
Označení

OS5

PHA23

PL30

OS6

PHA15

PL28

Popis

před sušením

Dlažba, Masarykovo náměstí,
Ostrava
Dlažba, Václavské náměstí,
Praha
Dlažba, Náměstí Republiky,
Plzeň
Tramvajový pás u zastávky
Karolina, Ostrava
Tramvajový pás u zastávky
Botanická zahrada, Praha
Tramvajový pás u zastávky U
práce, Plzeň
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po sušení

8,11

7,94

3,53

3,46

42,7

39,0

80,77

80,18

63,14

62,0

111,34

91,0

Kraj zpevněné komunikace u
OS7

obrubníku

blízko

zastávky 83,52

77,32

Karolina, Ostrava
Kraj zpevněné komunikace u
PHA24

obrubníku blízko Národního 48,0

43,0

Muzea, Praha

Kraj zpevněné komunikace u
PL27

obrubníku na křižovatce blízko 76,68

60,0

zastávky U práce, Plzeň.
Pro účely této diplomové práce byla použita podsítná frakce (< 0.037 mm), která tvořila různý
procentuální podíl v každém vzorku: nejmenší je ve vzorku PL27 – 0,6%, PL28 – 1,9%, OS6
– 1,9%, OS7 – 2,5%, PHA24 – 3,4%, PHA15 – 3,5%, PL30 – 3,7%, PHA23 – 13,5%, největší
– OS5 – 20,7%. Z grafu na obrázku č. 12 je zřejmé, že vzorky z tramvajových pásů a u kraje
komunikací jsou poměrné hrubé, protože silniční povrch je místem depozice částic různé
velikostí z širokého spektra zdrojů. Těmi jsou zimní posypový materiál, drobný štěrk, otěry
vozovek nebo brzd a pneumatik, materiál z okolní půdy (Thorpe a Harrison, 2008).

Obr. 12: Procentuální zastoupení jednotlivých frakcí pouličního prachu ze sítové analýzy
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4.2.

Hustota vzorků

Pro on-line měření hmotnostní koncentrace částic v průběhu a po rozprášení vzorků byl použit
přístroj APS 3321. Tento přístroj nejdříve spočítá početní koncentrace částic a následně z nich
pomocí softwaru Aerosol Instrument Manager

počítá hmotnostní koncentrace částic

s využitím uvedené hustoty. Vzhledem k tomu, že experiment si stanovil za cíl být co
nejpřesnějším (při uvádění standardní hustoty částic 1 g.cm-3 přístroj podceňuje skutečnou
hodnotu hmotnostní koncentrace), byla stanovena hustota každého vzorku. Hustota sedmi
vzorků byla zjišťována pyknometricky. Z důvodu malého množství podsítné frakce pro
vzorky PHA23 a PL27 byla jejich hustota určena arbitrárně jako průměr ostatních vzorků ze
stejného města, tudíž jejich hodnota se rovna PHA23 - 1,93±0,59 a PL27 - 2,85±0,17 g.cm-3.
Výsledky jsou zobrazeny v tabulce č. 6.
Tab. 6: Hustota vzorků
Označení

Hustota
vzorku, g.cm-3

Označení

Hustota vzorku,
g.cm-3

Označení

Hustota
vzorku, g.cm-3

OS5

1,34 ± 0,05

PHA15

2,46 ± 0,12

PL28

2,70 ± 0,06

OS6

1,62 ± 0,14

PHA24

1,40 ± 0,10

PL30

3,00 ± 0,03

OS7

1,32 ± 0,14

PHA23

1,93 ± 0,59

PL27

2,85 ± 0,17

Z tabulky vyplývá, že nejnižší hustotu mají vzorky odebrané v Ostravě. Jak je známo,
statutární město Ostrava trpí nadměrným znečištěním ovzduší ze spalování uhlí,
metalurgického průmyslu a lokálních topenišť (Šrám a kol., 2013). A proto je ve vzorcích
velký obsah popílku, jehož hustota podle Kumar V. (2012) leží v rozmezí 0,9 – 1,3 g.cm-3.
Naopak vzorky z Prahy a z Plzně mají vyšší hustotu vzhledem k tomu, že obsahují více
minerálních částic jako je křemen s hustotou 2,65 – 2,66 g.cm-3 nebo aktinolitu s hustotou
3,03 – 3,24 g.cm-3 (Internet 4).

4.3.

Morfologická a elementární analýza

Složení pouličního prachu se může lišit v závislosti na řadě faktorů, včetně zeměpisné polohy,
využití půdy, charakteristik provozu a předcházejícímu období sucha (Gunawardana a kol.,
2012).
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Pro morfologickou a elementární analýzu byl použit skenovací elektronový mikroskop s EDS
detektorem. Bodově pozorované částice lze zařadit do tří kategorií:
a) jednotlivé malé částice
b) jednotlivé velké částice
c) aglomerát malých částic
Velikost částic a morfologie indikují možný původ jednotlivých částic (Magiera a kol., 2011).
Bylo zaznamenáno několik kulatých částic, které patří k produktům spalovaní. Byly
pozorovány částice nepravidelného tvaru, které pravděpodobně patří k minerálům a mají
přírodní původ (Tomašević a Aničić, 2010). Byla nalezena i vlákna azbestového minerálu
aktinolitu. Další skupinou částic, které byly zaznamenány, byly shluky (agregáty) různých
menších částic, které se mohou tvořit v městských podmínkách chemickými reakcemi. Větší
agregáty jsou důsledkem otěrů vozovky, pneumatik a brzd automobilů (Thorpe a Harrison,
2008).
Pouliční prach obecně se skládá z organických a anorganických složek. Anorganické
komponenty představují rozličné prvky a minerální sloučeniny, které jsou v současné době
považovány jako nástroje k identifikaci zdrojů znečištění (Ram a kol., 2014).
Výsledky morfologické a elementární analýzy jsou uvedeny na obrazcích 13 (a, b), 14 (a, b, c)
a 15 (a, b, c). Vzhledem k tomu, že pro dva ostravské vzorky (OS5, OS6) byly použity
teflonové filtry, u vzorku OS5 (dlažba z Masarykova náměstí) nebylo možné na filtru
mikroskopem jednotlivé částice identifikovat zřejmě kvůli malé navážce (cca 5 mg) a také
z důvodu pravděpodobně menších částic. Experiment z finančních a časových důvodu nebylo
možné opakovat. Ukázalo se pro další experimenty vhodnější použit membránové filtry.
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Obr. 13 (a): Snímek rozprášeného vzorku OS6 (Tramvajový pás) (odebrán na teflonový filtr) ze SEM ve zpětně rozptýlených elektronech (BSE)
a příslušná EDS spektra. Zrna křemene jsou označena jako qtz , kalcitu – klc, částečky jílového minerálu – jm, živce – žvc, kuličky oxidů železa ož.
Oba zkoumané vzorky z Ostravy obsahují kuličky oxidů železa. Tyto oxidy železa pocházejí z vysokoteplotních procesů z metalurgického
průmyslu (Magiera a kol., 2011). Ve vzorku OS6 mají největší kuličky velikost do 5 µm, nejmenší jsou přibližně 1,5 µm velké. Ve vzorku byl
také nalezen jílový minerál, který obsahuje následující prvky: K, Cu, Fe, Mg, Al a Si, křemen s velikostí zrn do 6 µm a zrna kalcitu do 2,5 µm,
které pravděpodobně pocházejí z povrhu vozovky a posypového materiálu.

33

chlo

chlo

Obr. 13 (b): Snímek rozprášeného vzorku OS7 (Kraj zpevněné komunikace u obrubníku) ze
SEM ve zpětně rozptýlených elektronech (BSE), kuličky oxidů železa jsou označeny jako ož,
destičky chloritu - chlo.
Jak bylo uvedeno výše, vzorek z kraje zpevněné komunikace u obrubníku taktéž obsahuje
kuličky oxidů železa o velikostech do 4 µm. Ve vzorku byly nalezeny i destičky chloritu,
které se objevují při povrchovém zvětrávání (Sipos, 2014).
Ve své studii Taylor a Robinson (2009) uvádí, že objevili také v pouličním prachu kuličky
oxidů železa velikosti od 10 do 100 µm, které s největší pravděpodobnosti pocházejí
z vozidel, jež jsou hlavními zdroji kovů v rámci městského prostředí. Kuličky oxidů železa,
které byly jimi zkoumány, obsahují vysoké koncentrace kovů, které jsou v souladu s
elementárním složením oceli (zejména vysokým koncentracím Cr a Zn). Oxidy železa
nalezené v této práci mají jiné elementární složení, obsahují jenom prvky Ca, Fe a Cu.
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Ve vzorku z tramvajového pásu v Praze (obr. 14(a)) bylo nalezeno velké množství křemene.
Částice jsou hodně jemnozrnné, vypadají jako ostrohranné úlomky. Minerály křemene v
městském prostředí můžou vznikat jak s přirozených zdrojů, tak i z antropogenních (Hosu Prack, 2010). Zrna křemene u daného vzorku s velkou pravděpodobnosti pochází
z posypového materiálu pro tramvaje.

Obr. 14 (a): Snímek rozprášeného vzorku PHA15 (Tramvajový pás) ze SEM ve zpětně
rozptýlených elektronech (BSE),

drobná zrna křemene jsou označena jako qtz.
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Resuspendovatelná složka pouličního prachu odebraného z dlažby na Václavském náměstí v Praze (obr. 14 (b)) obsahuje hodně malých částic
jílového materiálu kaolinitu (Al4(OH)8Si4O10). Ten se vyskytuje jako běžná složka půdy a také může být součástí stavebních materiálů (Hosu Prack, 2010). Vzhledem k zvětrávacím procesům je v pouličním prachu více pravděpodobný přirozený zdroj kaolinitu. Nalezený kalcit (CaCO3)
neboli vápenec, zřejmě pochází z otěru dlažby. V tomto vzorku mají částice většinou nepravidelný shlukovitý tvar.

Obr. 14 (b): Snímek rozprášeného vzorku PHA23 ze SEM ve zpětně rozptýlených elektronech (BSE) a příslušná EDS spektra. Zrna křemene jsou
označena jako qtz , kalcitu – klc, částečky jílového minerálu – jm, kaolinitu - kaol.
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Rozprášený vzorek odebraný z kraje zpevněné komunikace u obrubníku blízko Národního muzea (obr. 14 (c)) obsahoval hodně částic spojených
v agregáty a také hranaté částice (úlomky jílového minerálu nebo slídy). Agregáty mají nerovný povrch a velmi podobné elementární složení –
K, Ca, Fe, Cu, Na, Mg, Al, Si, Cl, Ti, pravděpodobně pocházejí z různých zdrojů – stavební materiál, otěry pneumatik a geologického materiálu
(Ram a kol., 2014). Zajímavé na tomto vzorku je, že nebyly nalezeny zrna křemene.

Agregát částic

Obr. 14 (c): Snímek rozprášeného vzorku PHA24 ze SEM ve zpětně rozptýlených elektronech (BSE) a příslušná EDS spektra. Zrna jílového
minerálu jsou označena jako jm, slidy - slid, agregáty částic - * (hvězdička)

37

U dalšího vzorku odebraného v Plzni u kraje zpevněné komunikace (obr. 15 (a)) byla nalezena respirabilní vlákna aktinolitu, destičky chloritu a
zrna živce. Prach je charakteristický tím, že je minerální, bez bioaerosolu. Zjištěné minerály jsou typické pro spilitové horniny, které se těží a
používají ke stavebním účelům na Plzeňsku (Klán, 2013).

Obr. 15 (a): Snímek rozprášeného vzorku PL27 ze SEM ve zpětně rozptýlených elektronech (BSE) a příslušná EDS spektra. Vlákna amfibolu
aktinolitu jsou označeny jako amf, zrna chloritu – chlo, živce – žvc
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V rozprášeném vzorku PL28 aktinolit nalezen nebyl. Vzorek obsahuje hodně křemene, který je nejspíš posypovým materiálem pro tramvaje. Ve
vzorku se taktéž vyskytují destičky chloritu a agregáty částic (Fe, Ni, Cu, Al, Si).

Agregát částic

Obr. 15 (b): Snímek rozprášeného vzorku PL28 (Tramvajový pás) ze SEM ve zpětně rozptýlených elektronech (BSE) a příslušná EDS spektra.
Zrna křemene jsou označeny jako qtz, destičky chloritu – chlo

39

Na plzeňském náměstí Republiky se používá k zásypu dlažby jemnozrnné kamenivo
s vysokým obsahem aktinolitu. To potvrzuje nález vláken aktinolitu ve vzorku PL30. Vzorek
také obsahuje hodně ostrých destiček chloritu.

Obr. 15 (c): Snímek rozprášeného vzorku PL30 ze SEM ve zpětně rozptýlených elektronech
(BSE). Vlákna amfibolu aktinolitu jsou označeny jako amf, destičky chloritu – chlo
Výsledky ukazují, že odebrané vzorky pouličního prachu se sestávají především z minerálních
látek. Získané resultáty jsou v souladu s již publikovanými studiemi. Například ve studii Sam
a kol. (2014) našli v resuspendovaném pouličním prachu velký obsah křemene, chloritu,
kalcitu a oxidů železa. Ho a kol. (2003) zaznamenali přítomnost následujících prvků Si, Al, K,
Ca, Ti a Fe ve velkém množství. Podobnou morfologii částic uvádějí Gunawardana a kol.
(2012): kuličky popílku pocházející ze spalování uhlí, minerální částice nepravidelného tvaru
z okolní

půdy

nebo
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otěru

povrchu.

4.4.

Rentgenová prášková difrakce

Mineralogická analýza vzorků byla doplněna technikou rentgenové práškové difrakce, která
byla konkrétně zaměřená na určení obsahu amfibolových azbestů aktinolitu (Ca2(Mg4.5-2.5Fe2+
0.5- 2.5)Si8O22(OH)2),

tremolitu (Ca2(Mg5.0-4.5Fe2+

0.0-0.5)Si8O22(OH)2)

v odebraných vzorcích.

Tremolit se chemicky liší od aktinolitu pouze poměrem železnatých kationtů ku vápenatým
(aktinolit má tento poměr 2:0.5-2.5 a tremolit má 2:0-0.5).
Difraktogram4 uvedený na obrázku č. 16 byl pořízen z čistého vláknitého aktinolitu
nalezeného v horní partii Litického lomu na jižním okraji města Plzně. Obsahuje dvě velmi
intenzivní difrakční linie a řadu dalších s nízkou intenzitou. Přítomnost aktinolitu v dalších
vzorcích lze snadno analyzovat podle těchto dvou nejsilnějších difrakcí (10,49 2θ a 28,48 2θ).
První z nich je pro aktinolit/tremolit reprezentativní a může být použita pro kvantitativní
stanovení z důvodu nízké zaměnitelnosti s jinými běžnými neazbestovými minerály (Klán,
2012).

Obr. 16:

Práškový difraktogram homogenizovaných vláken aktinolitu (difrakční úhel

nejintenzivnější

difrakce

=

10.493,

relativní

intenzita

100)

(Klán,

2012)

Difraktogram je digitálně zpracovaný a výsledný záznam impulzů, které zaznamenává detektor. Na
horizontální ose difraktogramu je vynesen difrakční úhel (zpravidla ve stupních 2θ) a na vertikální ose je
intenzita rentgenového záření.
4
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Z difraktogramů na obrázku č. 17 (a) je patrné, že u vzorků z Ostravy je při zvýšené citlivosti podezření na možnost určitého obsahu azbestového
minerálu jenom ve vzorku OS7 (kraj zpevněné komunikace u obrubníku zastávky Karolina), u ostatních vzorků je obsah azbestu negativní.

Obr. 17 (a): Práškové difraktogramy - Ostrava. Na ose x je poloha detektoru, na ose y intenzita difraktovaného záření zaznamenaná detektorem.
Při analýze odebraných vzorků z Prahy, taktéž při zvýšené citlivosti, byl nalezen azbestový minerál ve vzorcích PHA23 (dlažba, Václavské
náměstí) a PHA24 (kraj zpevněné komunikace u obrubníku blízko Národního Muzea), ve vzorku PHA15 (tramvajový pás) obsah
aktinolitu/tremolitu nebyl určen.
Bohužel, kvůli technickým potížím, byly analyzovány jen dva vzorky z Plzně, a to vzorek PL28, ve kterém azbestový minerál nebyl stanoven a
vzorek PL30 (dlažba na náměstí Republiky), u kterého lze, podle dvou reprezentativních difrakcí, snadno určit obsah aktinolitu. Ve studiích
Klána a kol. (2012, 2013), Chlupáčové (2012) a Víka (2014) byl taktéž zjištěn výskyt amfibolového minerálu aktinolitu na Plzeňsku.
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Obr. 17 (b): Práškové difraktogramy - Praha. Na ose x je poloha detektoru, na ose y intenzita difraktovaného záření zaznamenaná detektorem.

A
A

A - aktinolit

Obr. 17 (c): Práškové difraktogramy - Plzeň. Na ose x je poloha detektoru, na ose y intenzita difraktovaného záření zaznamenaná detektorem.
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4.5.

Velikostní distribuce hmotnosti částic

Celkem bylo provedeno pět disperzí každého vzorku v resuspenzní komoře. Jednotlivé
velikostní distribuce počtu a hmotnostní koncentrace částic byly měřeny s 5 vteřinovým
časovým rozlišením po dobu 2,5 hodiny.
Pro každý rozprášený vzorek byl stanoven hmotnostní podíl jednotlivých frakcí v porovnání
s referenčním vzorkem SiO2. Na obrázku č. 18 sloupcový graf znázorňuje, že nejvyšší podíl
jemné frakce PM2,5 má vzorek z tramvajového pásu v Plzni, který také má nejmenší podíl ve
frakci > 10 µm. Zajímavé je to, že při sítové analýze tento vzorek byl poměrně hrubý
(procentuální podíl frakci >0,2 mm činí 93% vzorku). Vzorky z Václavského náměstí v Praze
a z kraje zpevněné komunikace v Ostravě naopak skoro nemají částice v jemné frakci, ale
nejvíce obsahují částice ve frakci > 10 µm. Plzeňský vzorek z kraje komunikace u obrubníku
svojí velikostní distribucí odpovídá referenčnímu vzorku. Každý vzorek má jinak skoro stejný
podíl v respirabilní frakci.

Dlažba na náměstí

Tramvajový pás

Kraj komunikace
u obrubníku

Obr. 18: Hmotnostní podíl jednotlivých velikostních frakcí rozprášených vzorků
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Dynamika velikostních distribuci jedné disperze jednoho vzorku (1800 distribucí) byla
následně použita k vytvoření konturových map dynamiky velikostních distribuce a příslušné
dynamiky aerodynamického průměru částice o mediánu hmotnosti MMD (mass median
diameter) aerosolu, které jsou zobrazené na obrázcích č. 19 (a, b, c).
Barevná mapa zobrazuje dynamiku velikostních distribucí hmotnosti aerosolu v komoře pro
příslušnou hustotu částic. Dynamiku MMD zobrazuje modrá křivka. Černá křivka znázorňuje
průběh hmotnosti částic. Lineární pokles v logaritmické škále ukazuje na jeden převládající
mechanismus,

kterým

aerosolové

částice
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mizí

z objemu

komory

(Klán,

2014).

Dlažba na Masarykovem náměstí, Ostrava

Dlažba na Václavském náměstí, Praha

Dlažba na náměstí Republiky, Plzeň

Obr. 19 (a): Konturová mapa dynamiky velikostních distribucí a příslušná dynamika MMD a celkové koncentrace hmotnosti v resuspenzní
komoře u vzorků z dlažby na náměstí
Jak je patrné z obrázku č. 19 (a), pražský vzorek obsahuje hodně částic velikosti 8 – 9 µm po nástřiku, které během 20 min sedimentují a velmi
málo částic v jemné frakci, proto celková sedimentace trvá jen kolem jedné hodiny. Ostatní vzorky sedimentují delší dobu, přibližně dvě hodiny,
protože obsahují větší množství částic menší frakce, které nejdéle setrvají v objemu komory.
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Obr. 19 (b): Konturová mapa dynamiky velikostních distribucí a příslušná dynamika MMD a celkové koncentrace hmotnosti v resuspenzní
komoře z vzorků z tramvajového pasu
Ostravský vzorek z tramvajového pásu má největší koncentrace hmoty částic (4 mg.m-3) v rozmezí od 5 až 9 µm od doby nástřiku, které prudce
vymezují. Na těchto grafech je vidět snižování koncentrace hmotnosti částic o definovaném aerodynamickém průměru mezi 2 - 3 µm
v průběhu času. Pro tuto lokalitu je charakteristické, že sedimentace částic trvá delší dobu, než u vzorků odebraných na náměstí a to kolem 2 h 30
min, ale u vzorku z Plzně i delší dobu.
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Obr. 19 (c): Konturová mapa dynamiky velikostních distribucí a příslušná dynamika MMD a celkové koncentrace hmotnosti v resuspenzní
komoře u vzorků z kraje zpevněné komunikace u obrubníku
Tyto grafy vypadají velice podobně, u všech vzorků je nízká hmotnostní koncentrace částic velikosti v rozmezí 2 až 3 µm, a proto sedimentace
trvá kratší dobu (kolem 1 h 30 min). Plzeňský vzorek ale sedimentuje delší dobu (skoro dvě hodiny). Dá se to vysvětlit tím, že vzorky obsahují
vlákna azbestu, které mají delší dobu setrvání, než částice kulatého tvaru (Hinds, 1999).
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Na obrázcích 20 (a, b, c) jsou zobrazeny grafy změn velikostních distribucí v čase od doby nástřiku.

Obr. 20 (a): Dynamika velikostních distribucí aerosolu od nástřiku v čase 0, 5, 20, 35, 50, 1 h 5 min (Dlažba na náměstí)
Z obrázku č. 20 (a) vyplývá, že velikostní distribuce hmotnosti částic odebraných vzorků je bimodální, ale v průběhu času mod větších částic
vymizí a distribuce se stane monomodální. Kupříkladu vzorek z plzeňského náměstí má výrazné mody v 5 minutách od nástřiku 2,5 µm a 6 µm,
ale už za 30 minut mod 6 µm zmizí a zůstane mod 2,5 µm. Pražský vzorek z náměstí má mody 5 µm a 8 µm, ale oba tyto mody vymizí a v čase
50 minut od doby nástřiku bude výrazný mod 2,5 µm. Vzorek z Masarykova náměstí v Ostravě v 5 minutách od doby nástřiku má výrazné mody
3 µm a 8 µm, v čase 50 minut od nástřiku jsou tyto mody skoro neznatelné a významným modem je 2 µm.
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Obr. 20 (b): Dynamika velikostních distribucí aerosolu od nástřiku v čase 0, 5, 20, 35, 50, 1 h 5 min (Tramvajový pás)
U vzorků z tramvajového pasu je velikostní distribuce hmoty částic taktéž bimodální, ale během času druhý mod zmizí a je monomodální.
Například u obrázku č. 20 (b) vzorek z tramvajového pasu v Ostravě má výrazné mody v 5 minutách od nástřiku 2,5 µm a 8 µm, v čase 35 minut
mod 2,5 µm zůstává, ale 8 µm už není. V čase 35 minut od doby nástřiku distribuce je monomodalní. Stejné chování májí i ostatní vzorky
z tramvajového pasu Prahy a Plzně. Ale plzeňský vzorek má menší mody než ostatní vzorky 2 µm a 6 µm.
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Obr. 20 (c): Dynamika velikostních distribucí aerosolu od nástřiku v čase 0, 5, 20, 35, 50, 1 h 5 min (Kraj zpevněné komunikace u obrubníku)
Všechny vzorky z kraje zpevněné komunikace u obrubníku mají také bimodální velikostní distribuce jako i ostatní vzorky. Ostravský vzorek má mody
v 5 minutách po nástřiku – 4 µm a 9 µm. Za 30 min mod 9 µm úplně vymizí a hlavním modem bude 2,5 µm. Tedy distribuce se stane monomodální.
Vzorek z Prahy má výrazné mody 4 µm a 7 µm. V 35 minutách po nástřiku distribuce je monomodální s modem 3 µm. Plzeňský vzorek má stejné
chování. Mody 5 µm a 7 µm jsou v 5 minutách po rozprášení vzorku. Za 30 min je hlavním modem 2,5 µm.
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4.6.

Emisní potenciál

Hlavním cílem této diplomové práce bylo stanovit emisní potenciál resuspendovatelné složky
pouličního prachu. Emisním potenciálem vzorku se rozumí aerosolizovatelný podíl vzorku, který
obsahuje částice o aerodynamickém průměru menší nežli 10 µm. Nejdříve byl vypočítán
aerosolizovatelný podíl z podsítné frakce pro každý rozprášený vzorek (obrázek č. 21). Úsečky
u jednotlivých sloupečků reprezentují odhady standardní směrodatné odchylky pěti měření, které
byly vypočítány pro každý rozprášený vzorek.

Obr. 21: Aerosolizovatelný podíl z podsítné frakce. Úsečky u jednotlivých sloupečků
reprezentují odhady standardní směrodatné odchylky pěti měření, které byly vypočítány pro
každý rozprášený vzorek.
Z grafu je patrné, že nejvyšší aerosolizovatelný podíl je u vzorků z Ostravy. To je možné
vysvětlit velkým znečištěním ovzduší v Ostravě, obrovským množstvím pouličního prachu, který
se při nevhodných podmínkách (sucho, vítr) snadno resuspenduje. Plzeňský vzorek z náměstí má
oproti pražskému vyšší aerosolizovatelný podíl. Může to být tím, že plzeňský vzorek obsahuje
vlákna azbestového materiálu, která se snadno dostanou znovu do vznosu a setrvají v atmosféře
delší dobu, než kulaté částice. (Hinds, 1999).
Největší aerosolizovatelný podíl z podsítné frakce mají vzorky z tramvajového pásu u všech
měst. V každém vzorku je velký obsah křemene, jehož části jsou poměrné velké a těžké a mohou
resuspendovat při vetší rychlosti proudění vzduchu, například když po kolejišti projede auto
nebo zafouká silný vítr.
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V následující fázi byl spočítán hmotnostní podíl resuspendovatelné složky pouličního prachu z
celkové hmotnosti vzorku prachu (obrázek č. 22) a emisní potenciál (tabulka č. 7).

Obr. 22: Hmotnostní podíl resuspendovatelné složky pouličního prachu z celkové hmotnosti
vzorku prachu. Úsečky u jednotlivých sloupečků reprezentují odhady standardní směrodatné
odchylky pěti měření, které byly vypočítány pro každý rozprášený vzorek.
Tab. 7: Emisní potenciál vzorku
Označení

Popis

Hodnota emisního
potenciálu [%]

OS5
PHA23
PL30
OS6
PHA15
PL28

Dlažba, Masarykovo náměstí, Ostrava
Dlažba, Václavské náměstí, Praha
Dlažba, Náměstí Republiky, Plzeň
Tramvajový pás u zastávky Karolina, Ostrava
Tramvajový pás u zastávky Botanická zahrada, Praha
Tramvajový pás u zastávky U práce, Plzeň

1,8 ± 0,5
0,5 ± 0,1
0,3 ± 0,1
0,2 ± 0,04
0,2 ± 0,04
0,2 ± 0,1

OS7

Kraj zpevněné komunikace u obrubníku blízko zastávky
Karolina, Ostrava

0,2 ± 0,03

PHA24
PL27

Kraj zpevněné komunikace u obrubníku blízko Národního
Muzea, Praha
Kraj zpevněné komunikace u obrubníku na křižovatce
blízko zastávky U práce, Plzeň.

0,3 ± 0,04
0,03 ± 0,01

Nejvyšší emisní potenciál byl zjištěn u vzorku odebraného z dlažby na náměstí v Ostravě, který
je skoro čtyřikrát vyšší, než pražský a šestkrát vyšší, než plzeňský. To je možné vysvětlit tím, že
při sítové analýze bylo zjištěno, že ostravský vzorek obsahuje nejvyšší podíl částic v podsítné
53

frakci (20,7%), než pražský (13,5%) a plzeňský (3,7%). Jiným aspektem je chemické složení
vzorku. Bylo zjištěno, že v Ostravě je velký podíl emisí ze spalování uhlí (ocelová produkce a
domácí topeniště), které obsahují popílek. Produkty spalování v Ostravě přispívá 58,6 %
k hmotnosti koncentrace PM0.15-1.15 a k PM1.15 – 10 na 16% v průběhu zimní periody (Pokorná a
kol., 2015).
Vzhledem ke svému mineralogickému složení a velikostí částic má vzorek z kraje zpevněné
komunikace u obrubníku v Plzni nejnižší emisní potenciál ze všech vzorků. I když je resuspenze
pouličního prachu jedním z významných zdrojů, které přispívají k PM10 v městském ovzduší
(Amato a kol., 2014), v literatuře je jen velice málo záznamů o používání resuspenzní komory
k stanovení emisního potenciálu pouličního prachu. Tato metoda se častěji používá pro určení
emisního potenciálu z nezpevněného povrchu, odebírají se převážně vzorky půd nebo písku. A
proto se dá říci, že je tato diplomová práce pilotní v této problematice.
Martuzevicius a kol. (2011) použili resuspenzní komoru hranatého tvaru pro zjištění výskytu
PAH v resuspendovatelné složce pouličního prachu odebraného ze dvou lokalit v Kaunasu v
Litvě. Získané experimentální výsledky odrážejí, že emisní potenciál pouličního prachu za
podmínek prodlouženého sucha může dosáhnout od 1 až 6%.
Carvacho a kol. (2001) stanovili emisní potenciál odebrané půdy z údolí svatého Joaquínu, ten se
rovnal 0,25 – 0,42%.

5. Závěr


Celkem bylo odebráno a vysušeno třicet osm vzorků pouličního prachu ze třech větších
měst České republiky (Ostrava – 13, Praha – 11, Plzeň – 14)



Dvacet osm vzorků bylo přesítováno (Ostrava – 13, Praha – 11, Plzeň – 4)



V resuspenzní komoře bylo rozprášeno devět vzorků z vybraných lokalit (náměstí v
centru města; tramvajový pás u zastávky v centrální části města; kraj zpevněné
komunikace u obrubníku v centrální části města)



Frakce < 0,63 mm tvoří velký procentuální podíl (40 – 80%) u vzorků z tramvajových
pásů a u krajů zpevněných komunikací, protože silniční povrch je místem depozice částic
různých velikostí z širokého spektra zdrojů



Podsítná frakce (< 0,037 mm) tvořila různý procentuální podíl v každém vzorku:
nejmenší byl ve vzorku kraj zpevněné komunikace u obrubníku v Plzni – 0,6%, největší
byl 20,7% z dlažby na náměstí v Ostravě



Nejnižší hustota - 1,32 ± 0,14 g.cm-3 byla pozorována u vzorků odebraných v Ostravě,
nejvyšší hustota - 3,00 ± 0,03 g.cm-3 u vzorku z Plzně
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Vzorky se skládaly převážně z minerálních složek nepravidelné formy. Křemen se
vyskytoval skoro ve všech vzorcích. Ve vzorcích odebraných v Plzni byla nalezena
respirabilní vlákna azbestového minerálu aktinolitu. Kulaté částice oxidů železa se
objevily ve vzorcích z Ostravy. Charakteristickým pro pražské vzorky je výskyt agregátů
menších částic shlukovitého tvaru



Obsah aktinolitu/tremolitu byl určen jednoznačně ve vzorku z Plzně. Ve vzorcích z Prahy
a Ostravy není výsledek jednoznačný, přičemž obsah aktinolitu/tremolitu byl detekován
pouze při zvýšené citlivosti a odpovídající difrakce byly nevýrazné.



Plzeňské vzorky ve srovnání s ostatními vzorky měly delší dobu sedimentace (Ts ~ 2 h až
2 h 40 min), než vzorky z Prahy (Ts ~ 1 h 10 min až 2 h 30 min) a Ostravy (Ts ~ 1 h 40
min až 2 h 30 min)



Velikostní distribuce částic byla bimodální (2,5 µm a 8 µm), v průběhu času druhý mod
zmizel a distribuce byla monomodální.



Nejvyšší emisní potenciál byl stanoven u vzorku z Masarykova náměstí v Ostravě –
1,8%; Václavské náměstí v Praze – 0,5%; náměstí Republiky v Plzně – 0,3%, a proto by
bylo dobré zaměřit se na úklid těchto lokalit; nejnižší emisní potenciál měl vzorek
odebraný z kraje zpevněné komunikace u obrubníku v Plzni – 0,03%; ostatní vzorky
měly – 0,2%



Odebraný pouliční prach se liší svými charakteristikami (velikostními distribucemi,
hustotou, morfologií a elementárním složením částic) nejen mezi třemi městy, ale i
v rámci jednoho města, a proto se liší i jejich emisní potenciál



Pro další studie mohou být použity ostatní odebrané vzorky, které mohou být porovnány
mezi sebou následujícími charakteristikami: obsahem organického uhlíku nebo
bioaerosolů. Jedná se o obsahu částic suchých psích výkalů v pouličním prachu, který je
rizikovým faktorem jak pro lidi, tak i pro samotné psy, z důvodu výskytu alergenů.



Pouliční prach je jedním z významných zdrojů znečištění ovzduší aerosolovými
částicemi v městském prostředí. Při procesu resuspenze se prach může usadit i na
povrchu rostlin. A proto listy rostlin slouží jako bioindikátory kvality ovzduší. V
budoucnu

můžou

resuspendovatelné

výsledky
složky

této
a

práce
prachu
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sloužit

k

usazenému

porovnání
na

charakteristik

povrchu

rostlin.
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7. Přílohy
Příloha 1. Seznam míst odběrů
V tabulce č. 1 jsou uváděny lokality odběru všech vzorků.
Tab. 1 Lokality odběru vzorků
Označení

GPS souřadnice

Popis
OSTRAVA

OS1

Kaliště

49º47'36.4''N 18º20'25.5'' E

OS2

Kraj zpevněné komunikace u obrubníku zastávky 49°48'11.9"N 18°20'49.1"E
Olšák, suchý povrch

OS3

Kraj zpevněné komunikace u obrubníku zastávky 49°48'11.9"N 18°20'49.1"E
Olšák, vlhký povrch

OS4

Kraj zpevněné komunikace u obrubníku blízko 49°48'54.8"N 18°20'13.9"E
domu Vrchlického, 14

OS5

Dlažba - Masarykovo náměstí

49°50'09.1"N 18°17'31.4"E

OS6

Tramvajový pás, zastávka Karolina

49°49'57.9"N 18°17'12.2"E

OS7

Kraj zpevněné komunikace u obrubníku, zastávka 49°49'57.9"N 18°17'12.2"E
Karolina

OS8

Perón zastávky Karolina

49°49'57.9"N 18°17'12.2"E

OS9

Schody u VŠB – TUO

49°49'51.3"N 18°09'48.6"E

OS10

Tramvajový pás u zastávky Hlavní třída – Poruba

49°49'52.8"N 18°09'51.6"E

OS11

Kraj zpevněné komunikace u obrubníku, zastávka 49°49'52.8"N 18°09'51.6"E
Hlavní třída – Poruba

OS12

Perón zastávky Hlavní třída – Poruba

49°49'52.8"N 18°09'51.6"E

PRAHA
PHA14

Hřiště v parku u Karlova náměstí

50°04'27.0"N 14°25'09.5"E

PHA15

Tramvajový pás u zastávky Botanická zahrada

50°04'16.2"N 14°25'07.9"E

PHA16

Perón zastávky Botanická zahrada

50°04'15.7"N 14°25'08.2"E

PHA17

Prach z parapetu domu na Vyšehradské, 20

50°04'15.9"N 14°25'09.2"E

PHA18

Albertovské schody

50°04'10.4"N 14°25'36.9"E

PHA19

Chodník u magistrály na Nuselském mostu

50°04'08.6"N 14°25'48.5"E
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PHA20

Kraj

zpevněné

komunikace

u

obrubníku

na 50°04'05.7"N 14°25'48.8"E

u

obrubníku

na 50°04'03.9"N 14°25'48.9"E

Nuselském mostu I
PHA21

Kraj

zpevněné

komunikace

Nuselském mostu II
PHA22

Pomník svátého Václava

50°04'47.1"N 14°25'47.0"E

PHA23

Dlažba - Václavské náměstí

50°04'47.1"N 14°25'46.6"E

PHA24

Kraj zpevněné komunikace u obrubníku blízko 50°04'45.7"N 14°25'48.1"E
Národního Muzea
PLZEŇ

PL27

Kraj

zpevněné

komunikace

u

obrubníku

na 49°44'39.4"N 13°22'19.7"E

křižovatce blízko zastávky U práce
PL28

Tramvajový pás u zastávky U práce

49°44'37.1"N 13°22'19.9"E

PL29

Prach z parapetu doma na Zbrojnické ul., 1

49°44'47.0"N 13°22'42.7"E

PL30

Dlažba - náměstí Republiky

49°44'47.5"N 13°22'40.2"E

PL31

Tramvajový pás u konečné zastávky tramvaje č. 2, 49°44'43.8"N 13°19'14.9"E
Skvrňany

PL32

Kraj zpevněné komunikace u obrubníku na konečné 49°44'45.5"N 13°19'15.3"E
zastávce tramvaje č. 2, Skvrňany

PL33

Stavebný materiál u základní školy, Vinice

49°45'43.6"N 13°21'12.6"E

PL34

Čistý povrch u vchodu základní školy, Vinice

49°45'43.6"N 13°21'12.2"E

PL35

Přechod na Karlovarské ul.

49°45'37.8"N 13°22'07.4"E

PL36

Tramvajový pás na Karlovarské ul.

49°45'41.1"N 13°22'02.2"E

PL37

Kraj zpevněné komunikace u obrubníku, Lochotín - 49°46'01.1"N 13°22'26.0"E
Lidická

PL38

Přechod na Koterovské ul.

49°43'39.4"N 13°24'44.8"E

PL39

Tramvajový pás u zastávky

49°43'39.5"N 13°24'45.4"E

PL40

Přechod na Koterovské ul. blízko Magistrátu města 49°43'25.9"N 13°24'54.6"E
Plzeň - Odbor registru vozidel řidičů
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Příloha 2. Přehled míst odběrů
Přehledné mapy míst odběru jsou uváděny na obrazcích č. 1 až č. 3.

Obr. 1: Přehledná mapa míst odběrů v Ostravě.
Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM25_PUB/WMService.aspx
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Obr. 2: Přehledná mapa míst odběrů v Praze.
Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM10_PUB/WMService.aspx
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Obr. 3: Přehledná mapa míst odběrů v Plzni.
Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM25_PUB/WMService.aspx
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Příloha 3. Mapy míst odběrů
Mapy míst odběru jsou uváděny na obrazcích č. 4 až č. 22.

Obr. 4: Místo odebrání vzorku OS1. Zdroj: https://maps.google.com/

Obr. 5: Místo odebrání vzorků OS2 a OS3. Zdroj: https://maps.google.com/
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Obr. 6: Místo odebrání vzorku OS4. Zdroj: https://maps.google.com/

Obr. 7: Místo odebrání vzorku OS5. Zdroj: https://maps.google.com/
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Obr. 8: Místo odebrání vzorků OS6, OS7 a OS8. Zdroj: https://maps.google.com/

Obr. 9: Místo odebrání vzorků OS9, OS10, OS11 a OS12. Zdroj: https://maps.google.com/
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Obr. 10: Místo odebrání vzorku PHA14. Zdroj: https://maps.google.com/

Obr. 11: Místo odebrání vzorků PHA15, PHA16 a PHA17. Zdroj: https://maps.google.com/

69

Obr. 12: Místo odebrání vzorku PHA18. Zdroj: https://maps.google.com/

Obr. 13: Místo odebrání vzorků PHA19, PHA20 a PHA21. Zdroj: https://maps.google.com/
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Obr. 14: Místo odebrání vzorků PHA22, PHA23 a PHA24. Zdroj: https://maps.google.com/

Obr. 15: Místo odebrání vzorků PL27 a PL28. Zdroj: https://maps.google.com/
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Obr. 16: Místo odebrání vzorků PL29 a PL30. Zdroj: https://maps.google.com/

Obr. 17: Místo odebrání vzorků PL32 a PL31. Zdroj: https://maps.google.com/

72

Obr. 18: Místo odebrání vzorků PL33 a PL34. Zdroj: https://maps.google.com/

Obr. 19: Místo odebrání vzorků PL35 a PL36. Zdroj: https://maps.google.com/
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Obr. 20: Místo odebrání vzorku PL37. Zdroj: https://maps.google.com/

Obr. 21: Místo odebrání vzorků PL38 a PL39. Zdroj: https://maps.google.com/

74

Obr. 22: Místo odebrání vzorku PL40. Zdroj: z https://maps.google.com/
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