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1. ÚVOD
1.1. Historie identifikace zdrojů
Spalování fosilních paliv, zejména uhlí a později i ropy, se stalo hlavním hybatelem rozvoje
průmyslu na konci 19. a na počátku 20 století jak v evropských, tak i v amerických městech.
Uhlí bylo ale čím dál více využíváno i k vytápění domácností. Vysoká výhřevnost a bohaté
zásoby tak učinily z uhlí hlavní energetický zdroj vrcholu industriální éry. Nestejná kvalita,
různý obsah popelovin, síry a stopových prvků byly však spolu s ne vždy dokonalou
technologií spalování i významným zdrojem emisí. Zvyšování množství spalovaného uhlí a
tedy i zvyšování emisí bylo dlouhou dobu vnímáno jako progresivní rys průmyslového rozvoje.
Kouř z továrních komínů představoval i výtvarný symbol úspěchu a pokroku.
Zápach pálení sirnatého uhlí a zejména všudypřítomná špína ze sazí a popílku začaly brzy
vyvažovat pozitivní aspekty jeho využívání. Spolu s rozvojem průmyslu a spalování fosilních
paliv se začaly také čím dál více objevovat případy poškození zdraví lidí žijících přímo nebo
v blízkosti znečištěných průmyslových a městských aglomerací. Epizody poškození zdraví byly
obvykle vázány na specifické meteorologické situace, které umožňovaly kumulaci škodlivin a
jejich setrvání v ovzduší po dobu několika dní či dokonce týdnů.
Jeden z prvních dobře zaznamenaných případů nadměrného úmrtí lidí na následky kombinace
vysokých emisí a nevhodných meteorologických podmínek se odehrál v prosinci roku 1930
v údolí řeky Meuse v Belgie. Během tří dnů inverze zemřelo 60 lidí a asi 600 bylo
hospitalizováno na následky různých dýchacích potíží (Firket, 1936; Nemery a kol., 2001).
Během 27.-30. října v roce 1948 ve Webster Hollow v Donoře v Pensylvánii v oblasti se 14 000
obyvateli způsobila teplotní inverze spolu s emisemi z továren zpracující kovy, z domů
vytápěných uhlím, z koksárenských pecí a oceláren epizodu silného znečištění, která si
vyžádala dne 30. října sedmnáct mrtvých a tři další během následujícího týdne. Tato zdánlivě
marginální příhoda ale představovala asi šestkrát větší míru mortality než bylo obvyklé
(Townsend, 1950; Ciocco a Thompson, 1961; Bell and Davis, 2001).
Pravděpodobně nejznámější, ale také co do počtu postižených lidí nejrozsáhlejší epizoda
znečištění ovzduší se odehrála 5.-8. prosince 1952 v Londýně. Několikadenní inverze, která
zapříčinila extrémní zvýšení koncentrací oxidu siřičitého a aerosolu (sazí a popílku), způsobila
okolo 4000 ztrát na životech (Logan, 1953; Bell a Davis, 2001). Následující analýzy ukazují, že
k nadměrným úmrtím docházelo ještě několik týdnů po inverzi, takže celková úmrtnost dosáhla
okolo 12 tisíc lidí (Brunekreef a Holgate, 2002).
I když podobných situací bylo v Evropě i USA více, katastrofické znečištění z prosince 1952
způsobilo přelom v chápání problematiky znečištění ovzduší a v reakcích společnosti na ně.
Britský parlament přijal v roce 1956 zákon na ochranu ovzduší (Clean Air Act), který nejen
zásadně upravoval způsob topení, typy paliva v domácnostech, či výšky komínů, ale také
inicioval „vymístění“ uhelných elektráren a velkých průmyslových celků spalujících uhlí ven
z měst.
USA přijaly první zákon (The Air Pollution Control Act), který se týkal znečištění ovzduší již
v roce 1955, nicméně tento zákon se týkal zejména federální finanční podpory výzkumu
v oblasti znečištění ovzduší. Následující zákon (The Clean Air Act) z roku 1963 se již týkal
předpisů pro monitoring a sledování, případně omezování znečištění ovzduší. Následující
novely (1967, 1970 a další) již v sobě obsahovaly povinnosti registrace emisí a posléze i
opatření ke zmírnění emisí i následků znečištění.
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Již prvních pokusy omezit znečištění ovzduší provázejí snahy nejen kvalitu ovzduší
dlouhodobě a pravidelně monitorovat, či registrovat zdroje, ale také příspěvek jednotlivých
zdrojů určovat (nebo spíše odhadovat), aby bylo možno co nejefektivněji kvalitu ovzduší
regulovat. Pro tyto potřeby byly identifikovány na základě dlouholetých zkušeností a
prováděných měření určité látky, které byly pro hlavní zdroje znečištění charakteristické. Není
divu, že jako první se sledovaly koncentrace sazí (tzv. black smoke - OECD, 1964) a oxid
siřičitý. Později se přidávaly další, jako oxidy dusíku, či oxid uhelnatý.
Identifikace zdrojů se však postupem času stává velmi komplikovaným procesem. Zatímco
v prvních desetiletích 20. století byly hlavním zdrojem atmosférického znečištění především
průmyslové provozy a do určité míry i lokální topení, v polovině minulého století, zejména pak
po II. Světové válce, přibyl ještě další významný zdroj škodlivin – automobilová doprava.
Navíc, dříve spíše lokální epizody znečištění ovzduší dostávají mezistátní a regionální rozměr.
Vlečky znečištěného vzduchu se přesunují mezi státy a zasahují velké oblasti, přičemž při
přenosu dochází ke kvantitativním i kvalitativním změnám ve směsi škodlivin. Zvýšení počtu
různých zdrojů i dálkový transport škodlivin významným způsobem komplikuje určit nebo
dokonce i přesněji odhadnout, který zdroj znečištění přispívá větší, či menší měrou k celkové
situaci. Schopnost podrobněji a přesněji stanovit podíl určitého zdroje do značné míry zlepšuje
i možnosti rozumnou měrou omezit ty významné a malé či nedůležité pominout nebo zanedbat.
1.2. Identifikace znečišťujících látek a jejich interakce s atmosférickými ději
Rozvoj monitorovacích a fyzikálních či chemických analytických metod umožnil poměrně
přesně identifikovat většinu znečišťujících látek, které jsou do ovzduší emitovány z různých
zdrojů. Vypuštění a transport škodlivé látky do ovzduší nemusejí být provázeny zásadními
chemickými a fyzikálními změnami. Látky (obvykle některé plyny a aerosol z určitých zdrojů)
nepodléhající změnám považujeme za tzv. primární (prvotní) polutanty. Primární polutanty
mají svůj konkrétní zdroj. Do této skupiny patří např. tzv. klasické škodliviny, jako jsou SO2,
CO, NO, primární aerosol (uhlíkaté částice a popílek ze spalovacích procesů) a „hrubý“ aerosol
(prach), řada uhlovodíků apod.
Naproti tomu tzv. sekundární (druhotné) polutanty nemají konkrétně definovaný přímý zdroj
bodový ani plošný, mobilní, či stacionární. Vznikají nebo vyvíjejí se v procesu transformace
primárních polutantů během chemických (často fotochemických) reakcí. Patří sem zejména O3,
NO2, některé nitrosloučeniny, např. PAN (peroxyacetyl nitrát), aldehydy apod. Také určitá část
atmosférického aerosolu vzniká sekundárně po chemických reakcích primárních plynných
polutantů a následné kondenzaci (zejména NH4NO3 a (NH4)2SO4).
Koncentrace, složení i charakter znečišťujících látek v ovzduší závisí v mnoha ohledech na
období i místě, které jsou pro potřeby řízení kvality ovzduší sledovány a hodnoceny. V rámci
časové variability lze rozdělit dynamiku procesů na tři základní úrovně: 1) roční běh (sezónní
změny), 2) denní (24hod) cyklus, 3) krátkodobé změny během dne. V rámci ročního i denního
běhu atmosférických podmínek je významná zejména výška tzv. mezní vrstvy atmosféry,
případně přízemní inverze, které do značné míry určují objem vzduchu v němž jsou škodliviny
rozptýleny a promíchávány. Platí tedy, že při vyšších výškách inverzí a mezní vrstvy je i vysoké
množství emisí dobře rozptýleno a nehrozí jejich kumulace. Podobně to platí i pro rychlost a
směr pohybu vzdušných mas (vítr), nebo pro srážky. Zjednodušeně řečeno, vyšší rychlosti větru
umožňují rychlejší disperzi škodlivin, srážky škodliviny z ovzduší vymývají.
Identifikace znečišťujících látek v atmosféře se již dlouhá léta provádí standardizovanými
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metodami v rámci systematického monitoringu. Posláním monitoringu v ochraně ovzduší –
emisního monitoringu, imisního monitoringu i monitoringu atmosférické depozice – je
poskytování důležité informací vědcům a expertům i objektivních údajů politikům pro
přijímání jak operativních, tak dlouhodobě zaměřených opatření směřujících ke zlepšování
kvality ovzduší. V širším smyslu zahrnuje monitoring nejen měření, ale také další způsoby
získávání objektivních údajů (bilance/evidence, statistické šetření). Jednotlivé typy monitoringu
se liší metodikou, společný je však požadavek na zajištění kvality a věrohodnosti získávaných
údajů. Na rozdíl od obecněji vymezeného pojmu měření, označujícího postupy k získávání
objektivního kvantitativního vyjádření hodnot fyzikálních, fyzikálně chemických veličin,
označuje monitoring specializovaně zacílené měření/sledování s určitým záměrem aktivního
ovlivňování, regulování či omezování jevů příčinně souvisejících se sledovanými veličinami.
To vše s ohledem na ochranu lidského zdraví, ekosystémů i staveb, památek a materiálů, které
jsou znečištěnému ovzduší vystaveny. (Fiala, 2010)
1.3. Imisní monitoring
Míra znečištění venkovního ovzduší (imisní situace) je objektivně zjišťována monitorováním
koncentrací vybraných znečišťujících látek (imisním monitoringem). Kvalita ovzduší je pak
hodnocena porovnáním zjištěných koncentrací s imisními limity, případně s přípustnými
četnostmi překročení imisních limitů, jakožto úrovněmi, které by dle legislativy v ochraně
ovzduší neměly být překračovány.
Hlavním problémem celé koncepce i procesu imisního monitoringu je, že není prakticky ani
teoreticky možno dlouhodobě a systematicky sledovat (monitorovat) všechny faktory (látky,
prvky ... veličiny), které mohou poškodit lidské zdraví, ovlivnit stav ekosystémů nebo
korodovat materiály. Mezinárodní instituce, vědecké studie a možnosti praxe tak ve většině
států světa doporučují nebo v rámci zákonů stanovují poměrně omezený soubor proměnných
(veličin), které se v rámci pravidelného monitoringu měří (sledují). Jedná se o látky (prvky) –
indikátory – hlavních zdrojů znečištění (především doprava, průmysl, topení).
Mnohé vědecké studie ovšem dokládají, že jednotlivé zdroje nejsou aktivní samostatně a také
že i při činnosti jednoho zdroje není emitována pouze jedna látka. V současné době se
rozptýlené škodliviny v atmosféře považují za tzv. komplexní směs (Leaderer a kol.,1993;
Scherer, 2005), u níž je velmi obtížné (z praktických, ale zejména z finančních důvodů) nejen
identifikovat všechny složky, ale také od sebe oddělit původ jednotlivých složek, sloučenin
nebo prvků (případně i izotopů prvků). Proto se k detailní identifikaci a odhadu podílu
původních zdrojů znečišťujících látek užívá kromě údajů z pravidelného monitoringu ještě celá
plejáda doplňkových měření a velmi komplikovaných a sofistikovaných statistických metod
především ze skupiny tzv. receptorových modelů. Je tedy nasnadě, že řádná identifikace zdrojů
znečištění ovzduší nemůže být stabilní součástí monitorovacích programů a že je také velmi
obtížné zahrnout tyto procesy do legislativy. Ekonomicky i expertně náročné techniky se proto
uplatňují jen v přesně indikovaných případech, zejména jde li o epizody vysoké expozice
populace, kterou je třeba administrativními opatřeními na zdrojích (přičemž není jasné, které
zdroje mají dominantní vliv) minimalizovat. Je přirozené, že omezení činnosti dominantního
zdroje přináší větší účinek než plošná opatření. Navíc, dobře cílená opatření mají menší dopad
na ekonomiku daného sektoru.
1.4. Přehled hlavních metod určování zdrojů znečištění ovzduší
Vzhledem k tomu, že úkolem předkládané metodiky není komplexní analýza stávajících
postupů (ani není pro takový rozbor v předkládaném textu prostor) uvádíme pouze stručný
přehled hlavních způsobů identifikace a odhadu podílu zdrojů, které se v současné době
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v různých případech používají.
Z definice je receptorové modelování metoda pro určení zdrojů znečištění založená na datech
z monitoringu. Nicméně monitoring je v tomto případě chápán jako pravidelné a systematické
sledování všech potřebných (pro dané statistické analýzy) faktorů. Principiálně jsou
receptorové modely matematické nebo statistické postupy. Na rozdíl od rozptylových modelů
nebo fotochemických modelů (které zde nebudou probírány) nevyužívají receptorové modely
k identifikaci zdrojů jako hlavní vstupy především emisní charakteristiky, meteorologická data
a fyzikálně chemické atmosférické transformační mechanismy. Receptorové modely užívají
chemické (případně fyzikální) měření na monitorovacím místě (v receptoru) k výpočtu
relativního příspěvku hlavních zdrojů znečištění na tomto místě. Receptorové modelování bývá
také jednoduše nazýváno „určením příspěvku zdrojů“ (source apportionment). Receptorové
modely mohou sloužit jak pro výzkum jednotlivých epizod zvýšeného znečištění ovzduší, tak
(v kombinaci s emisními údaji) pro návrhy a implementaci účinných opatření ke snížení
znečištění ovzduší.
Receptorové modely jsou nečastěji užívány pro identifikaci a určení příspěvku zdrojů
znečištění suspendovanými látkami (aerosolem) na základě více či méně detailní chemické a
fyzikální analýzy aerosolu. Je to dáno především poznatky získané z epidemiologických studií,
které svorně dokládají, že aerosol je z hlediska lidského zdraví nejzávažnější atmosférickou
škodlivinou (Pope a Dockery, 2006). Nicméně tyto metody dnes zahrnují i další proměnné
(plynné látky, zpětné trajektorie a pod.), které napomáhají ke zpřesnění odhadů.
Podle americké agentury pro životní prostředí EPA jsou v současné době doporučeny (a jsou i
nejužívanější) k identifikaci a odhadu příspěvku zdrojů tři typy modelů.
1) Chemical Mass Balance (CMB) model vychází z detailní chemické analýzy chemických
látek v ovzduší, dodatečné informace o chybách souvisejících s každou (prvkovou, iontovou
látkovou ...) chemickou analýzou a z informace o tzv. emisním profilu (podpisu) zdroje.
Chemický profil zdroje je procentuelní chemické složení emise vztažené ke každé měřené
(analyzované) látce (kupříkladu zvířený prach obsahuje 50% křemíku, 20% hliníku, 20%
vápníku a 10% elementárního uhlíku). U CMB modelů jsou příspěvky zdrojů interpretovány
spíše než jako individuální (konkrétní) zdroje, jako typy jednotlivých zdrojů. To znamená, že
zdroje s podobnými chemickými a fyzikálními vlastnostmi emisí nemohou být od sebe dobře
rozlišeny. Emisní charakteristiky (podpisy) určitého zdroje bývají často tabelizovány
(standardizovány) z mnoha jednotlivých i opakovaných měření na tomto typu zdroje. Využití
tabelizovaných dat ovšem předpokládá minimální změny v charakteru zdroje (například stabilní
typ paliva nebo výrobku). Jako základ pro CMB postačuje i jeden vzorek. Nevýhodou je, že
CMB neumožňuje analyzovat časovou variabilitu zdroje (podpis je unikátní a předpokládá
neměnnou emisi). CMB také např. obtížně zohledňuje příspěvek sekundárního aerosolu, neboť
pro něj není v podpisu zdroje adekvátní emise.
UNMIX (EPA UNMIX) model “demixuje” (matematicky rozkládá) směs koncentrace
jednotlivých chemických charakteristik imisí aby mohl být zjištěn příspěvek jednotlivých
zdrojů. jejich chemické profily jsou generovány matematickými postupy založenými na
faktorové analýze. UNMIX poskytuje pro vybrané škodliviny (látky) odhad počtu jejich zdrojů,
chemické složení zdrojové emise a příspěvek ke každému odebranému vzorku.
Positive Matrix Factorization (PMF) je také technika založená na faktorové analýze, kde je
transformována mnohačetná (obvykle lineární) korelace mezi velkým množstvím proměnných
do menšího množství faktorů k nimž jsou určité proměnné ve velmi těsné statistické vazbě.
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Matematická struktura PMF dovoluje maximální využití dat a daleko lepší nakládání
s hodnotami měřených veličin, které jsou blízko meze detekce nebo dokonce pod ní. PMF je
v současné době nejrozšířenější typ identifikace a určování podílu zdrojů znečištění ovzduší.
Využití PMF ovšem vyžaduje mnoho měření. V některých případech (kdy se jedná o podobné
nebo časově se překrývající zdroje) nedokáže rozlišit mezi některými zdroji a jako výstup uvádí
jejich kombinaci).
Hlavním rozdílem mezi zmíněnými modely je to, že CMB propojuje koncentrace na receptoru
s (chemicky specifickým) typem zdroje na základě jeho profilu (z přímého měření nebo emisní
databáze profilů), UNMIX a PMF generují profily zdrojů z údajů měření imisí.
K identifikaci zdrojů jsou užívány někdy i další typy faktorové analýzy, například varianty
Principal Component Analysis (PCA). Podobně jako ostatní poskytuje PCA z mnoha
proměnných soubor tzv. hlavních komponentů (faktorů), které v sobě obsahují kombinaci
vzájemně korelovaných proměnných, přičemž jednotlivé faktory spolu korelovány nejsou.
Nevýhodou PCA v určování zdrojů je, že mohou poskytovat také „záporný příspěvek“
některých proměnných, což je fyzikálně nemožné (i když matematicky možné). PCA je ovšem
vhodná pro orientační kvalitativní odlišení zdrojů, kdy není potřebné jejich podíl kvantifikovat.
(pozn.: Pro srovnání výstupů z různých modelů viz např. Hopke a kol., 2006).
Jak bylo výše uvedeno, i když principiálně a z definice nevyžadují primární modely například
meteorologická data, jsou přirozeně tato data při interpretaci výstupů z modelů využívána.
Proto je nezbytné zařadit při sběru dat také zařízení/přístroje/modely, které meteorologické
proměnné umožňují získat. S úspěchem je v posledním desetiletí například využíván pro
zjištění pohybu mas směřujících k receptoru (tzv. zpětné trajektorie) model HYSPLIT.
UPOZORNĚNÍ
I když jsou pro všechny zde uvedené (i mnohé neuvedené) matematické modely dostupné
programové prostředky, ve všech případech platí, že jejich sestavování i interpretaci musejí
provádět školení odborníci s dlouholetou praxí a zkušeností v oblasti atmosférické chemie a
fyziky aplikované na oblast ochrany ovzduší, navíc s nemalým vhledem do užívaných
statistických metod.
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2. VLASTNÍ METODIKA
Návrh metodiky zahrnuje popis hlavních a nepominutelných podmínek a postupů, které musejí
být splněny, aby bylo možno dojít k uspokojivému výsledku, přičemž se předpokládá, že
postup je prováděn nebo koordinován (konzultován) s expertem, který má s identifikací a
odhadem příspěvku zdrojů znečištění ovzduší dlouholeté zkušenosti. Metodika postupně
probere výběr lokalit, období v nichž se doporučuje měření provádět, doporučený soubor
měřených veličin, doporučené přístroje (typy přístrojů) potřebné pro měření vybraných veličin,
přípravu a zpracování dat a konečně uvede příklady využití metodiky na různých typech lokalit
v různých obdobích roku.
Postup:
2.1. Identifikace receptoru (cílová oblast, cílová populace);
2.2. Umístění monitorovacího zařízení (lokalita, kde se bude měřit, její výběr, zohlednění
potenciálních zdrojů);
2.3. Volba období měření (zohlednění aktivity potenciálních zdrojů, meteorologických
charakteristik);
2.4. Výběr měřených veličin (zohlednění typu zdrojů);
2.5. Použité přístrojové vybavení (zohlednění výběru veličin a dynamiky zdrojů);
2.6. Zpracování dat (typ dat, typ vhodného modelu).

2.1. Identifikace receptoru
Jelikož je proces identifikace zdrojů znečištění ovzduší a odhad jejich příspěvku časově,
personálně a finančně náročný proces, je nezbytné vždy, když je předpokládáno nebo zjištěno
poškození zdraví následkem zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší, definovat co
nejpodrobněji potenciálně exponovanou populaci a odpovídající geografickou oblast receptor. K primárnímu přibližnému definování takové oblasti obvykle dochází na základě
výsledků systematického imisního monitoringu sítí AIM. Čím hustší síť monitorů v daném
místě (městě, regionu), tím přesnější je identifikace receptoru, tedy oblasti s nejvyššími
koncentracemi škodlivin, pro něž se následně provádí identifikace zdrojů a odhad jejich
příspěvku. Čím větší je oblast a čím menší je počet monitorů, tím obtížnější je definování
hranic receptoru.
Receptor je obvykle identifikován jako okolí monitoru/ů AIM, na němž/nichž jsou koncentrace
kriteriálních škodlivin nejvyšší, případně jako oblast v nichž jsou nejvyšší vypočtená pole
koncentrací daných škodlivin.
Receptor lze také identifikovat jako populaci, u které se předpokládá určitá (zvýšená) míra
expozice škodlivinám, nebo populace, která vykazuje některé známky efektu takové expozice
(specifická nemocnost nebo úmrtnost a pod).
K identifikaci receptoru je nezbytné součinnosti odborníků na problematiku kvality ovzduší a
veřejného zdraví (ČHMÚ, SZÚ), případně vědeckých odborníků prokazatelně se zabývajících
touto problematikou. Správné určení a charakterizace specifikace postiženého regionu/populace
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je základním předpokladem pro další postup. Chybné (neúplné) vymezení receptoru nepřináší
potřebnou informaci pro rozhodování.
2.2. Umístění monitorovacího zařízení (lokalita, kde se bude měřit, její výběr, zohlednění
potenciálních zdrojů)
Je-li vybrán receptor, je nezbytné volit reprezentativní lokalitu pro následující měření. Lokalita
pro umístění souboru přístrojů musí dobře reprezentovat místní atmosférické podmínky,
podmínky charakteristické pro celý receptor (populace, oblast). Z tohoto důvodu je třeba
provést expertní posouzení dané lokality. Ideálním případem je umístění měřících přístrojů do
(do blízkosti) existujícího měřícího bodu sítě AIM. Takové místo by mělo mít charakteristiku
s reprezentativností pro danou oblast, tedy několik km2 (stanice městská pozaďová, viz EC,
2008). Lokality vybrané pro umístění monitorů AIM již prošly hodnocením reprezentativnosti a
pokud umístění odpovídalo všem požadovaným charakteristikám, mělo by vyhovovat i pro ad
hoc měření za účelem identifikace zdrojů a receptorové modelování.
Pokud není možno umístit aparaturu k již existujícímu monitoru AIM, je třeba reprezentativní
místo vybrat. Volba místa musí splňovat řadu kritérií:
1) Místo musí být dobře přístupné;
2) V okolí by neměly být aktivní místní zdroje (malé výrobní podniky, lokální topeniště, volné
plochy půdy s resuspendovatelným povrchem, blízká komunikace s automobilovým provozem
a pod.;
3) K přístrojům musí být k dispozici zdroj elektrické energie (dle příkonu přístrojů a typu
obvykle třífázový proud);
4) Místo musí mít postačující fyzickou ochranu (oplocení, umístění na budově, hlídač).
Místo pro měření je vybíráno empiricky (pochůzka, mapa). Před umístěním je doporučeno
ověřit dobré promísení místní přízemní vrstvy atmosféry. Vzhledem k tomu, že aerosol je
klíčovou škodlivinou, pro kterou se identifikace a určení podílu zdrojů vypracovává především,
slouží jako orientační měření atmosféry jednoduché fotometrické přístroje (např. Grimm,
DustTrak a pod). Jejich rozmístění, v síťovém nebo liniovém uspořádání, by mělo pokrývat
receptor (zájmovou oblast) rovnoměrně. Jako integrační doba přístrojů se volí doba mezi 5-30
minutami, aby bylo možno zjistit denní dynamiku koncentrací. Měření by mělo probíhat po
několik dní, aby byly zastiženy pokud možno různé povětrnostní podmínky a chování zdrojů.
Výsledky měření lze zpracovat jednoduchými statistickými metodami, které zjišťují rozdíly
mezi naměřenými hodnotami (korelační analýza, testování rozdílů mezi soubory – např analýza

dat Wilcoxonovým znaménkovým testem pro dva závislé výběry, rozlišující řazení Wilcoxon sign-ranks
test for 2 dependent samples – použitá při ověření navrhované metodiky). Místo pro měřící stanici je

voleno pokud možno uprostřed zájmové oblasti (pro detaily metody viz Grégr a kol, 2012).

2.3. Volba období měření (zohlednění aktivity potenciálních zdrojů, meteorologických
charakteristik)
Zdroje znečišťujících látek obvykle vykazují specifickou časovou dynamiku. Podle této
dynamiky se také řídí emisní charakteristiky a imisní variabilita. Řada zdrojů vykazuje denní
chod (doprava, lokální topeniště), týdenní chod (doprava, lokální topeniště), chod odpovídající
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technologickému procesu (průmyslové zdroje), sezónní chod (topení, resuspenze). Jelikož se
výše koncentrací řídí nejen činností zdroje, ale také meteorologickými podmínkami, lze
v mnoha případech nalézt (i při relativně vyrovnané dynamice aktivity zdroje) významné
rozdíly mezi dnem a nocí, pracovními dny a víkendy a sezónami. Denní chod koncentrací je
tedy také dán teplotou a intenzitou slunečního svitu, sezónní chod též teplotou a intenzitou
slunečního svitu, ale také například výškou mezní vrstvy atmosféry (Gu a kol., 2011).
Z těchto důvodů je nezbytné volit pro měření případnou dobu. Je-li cílem měření identifikovat
zdroje a určit jejich příspěvek v době nejvyšších koncentrací (nejvyšší potenciální expozice
dané populace), je třeba volit pro měření období, v němž interakce aktivity zdroje a
meteorologických podmínek umožňuje kumulaci škodlivin v ovzduší. Vybírá se tedy perioda
inverzní situace s horšími rozptylovými podmínkami, nízkou teplotou. Uvedené podmínky
dovolují aby se kumulovaly v ovzduší škodliviny ze všech potenciálních zdrojů (průmysl,
doprava, lokální topení, spalovny ...). (Pozn.: Nízké teploty, inverzní počasí, vysoká vlhkost
obvykle představuje nevhodné podmínky pro zjištění resuspenze).
V případě, že je třeba odhalit příspěvek primárních a sekundárních polutantů zejména
z dopravy a průmyslu, případně hrubých otěrových (nespalovacích) a resuspendovaných frakcí
aerosolu, vybírá se naopak období letní, sušší, s vyššími teplotami, vyšší intenzitou slunečního
záření (obvykle stav anticyklony), které podporují nejen resuspenzi, ale i tvorbu sekundárních
(fotochemických) polutantů.
Vzhledem k materiálním, logistickým a personálním omezením monitoringu určeného
k identifikaci zdrojů, využívá se pro tyto potřeby měření v tzv. kampaních. Ve světě existuje
pouze velmi málo případů, kdy byly k dispozici časové řady delší než několik měsíců,
výjimečně rok (Hopke a kol., 2006). Délka kampaně se ovšem do značné míry řídí i
podmínkami a důvody pro měření. Krátkodobé kampaně (řádově týdny) jsou realizovány
zejména během smogových epizod (období špatných rozptylových podmínek). Ty v našich
zeměpisných šířkách trvají několik dnů, obvykle však nepřesahují dva až tři týdny. Právě
v těchto periodách dochází ke zvýšené expozici obyvatel v dané oblasti. Měření mimo epizody
smogu sice přinášejí ne nepodstatné informace vhodné ke srovnání, mnohdy však pro
identifikaci zdrojů nemají zásadní význam, neboť při nich dochází k disperzi (vítr) nebo vymytí
(srážky) sledovaných škodlivin. Navíc nízké hodnoty koncentrací škodlivin vedou ke zvýšení
počtu měření pod mezí detekce, což značně omezuje výpovědní hodnotu informací získaných
interpretací modelu.
Pokud je třeba identifikovat zdroje a jejich činnost v dlouhodobém časovém úseku, je nezbytné
rozložit kampaně měření do celého roku, a to tak aby byly pokryty klíčové časové úseky.
Vzhledem k tomu, že některé zdroje jsou aktivní spíše v zimě, zatímco některé v létě (zejména
se jedná o lokální vytápění) lze doporučit měření „letní“ (mimo topnou sezónu) a „zimní“ (v
topné sezóně). Samozřejmě, že je možno realizovat měřící kampaně i na jaře a na podzim, je
třeba však počítat s tím, že tato období jsou přechodná, z pohledu meteorologických jevů velmi
nestabilní a data získaná nepřinášejí mnoho relevantních informací.
Navržená metodika vychází z reálných podmínek ČR, kde jsou prostředky na monitoring
omezeny rozpočtem institucí, které nedovolují zařazení dlouhodobých kampaní. Jak bude
uvedeno v oddíle „Použité přístroje“, je při námi doporučeném a ověřeném užití zařízení
s vysokým časovým rozlišením možno získat potřebné počty datových bodů do výpočtových
matic (viz níže oddíl „Zpracování dat“), a tak významným způsobem nejen zkrátit dobu
měření, ale zlevnit i analýzy chemických látek a následně i celé náklady na proces identifikace
a odhadu příspěvku zdrojů.
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Zkrácení doby potřebné pro získání potřebného počtu datových bodů však vyžaduje (i když to
delší kampaně do jisté míry také) pečlivé sledování vývoje meteorologické situace. Jak bylo
uvedeno výše, identifikace zdrojů znečištění má vyšší výpovědní hodnotu, když měření probíhá
(většinu doby trvání kampaně) v rámci smogové epizody.
2.4. Výběr měřených veličin (zohlednění typu zdrojů);
Přestože definice výše uvedených receptorových modelů předpokládají, že jsou výpočty
založeny na monitorovaných veličinách, nelze se při robustních analýzách identifikujících
zdroje znečištění a odhadujících jejich podíl na znečištění spoléhat pouze na standardní soubor
referenčních veličin měřených rutinně v národní monitorovací síti AIM (automatický imisní
monitoring). K řádné identifikaci zdrojů je třeba mít k dispozici celou řadu dalších
proměnných, které standardně měřeny nejsou.
Národní imisní a cílové imisní limity jsou stanoveny pro: SO2, NO2 a sumu oxidů dusíku
(NOx), amoniak, suspendované částice frakce PM10, CO, O3, Pb, Cd, As, Ni, benzen a
benzo[a]pyren. Další měřené škodliviny, pro které nejsou stanoveny imisní limity (sledované
pouze na některých stanicích): PM2,5, VOC (těkavé organické látky - benzen, toluen, xylen)
polycyklické aromatické uhlovodíky, další kovy (V [vanad], Cr [chrom], Mn [mangan], Fe
[železo], Co [kobalt], Ni [nikl], Cu [měď], Zn [zinek], As [arsen], Se [selen]). Pouze na
vybraných stanicích (například Košetice) se měří v aerosolu též elementární a organický uhlík
(EC/OC) a/nebo některé ionty (SO42-, NO3-, NH4+). Na žádné ze stanic se systematicky
neodebírají vzorky velikostně rozdělených frakcí (s výjimkou odděleného měření PM10 a
PM2,5) ani významné fyzikální parametry, jako je velikostní distribuce četnosti aerosolu.
Ve studiích, které se modelováním na receptoru věnují rutinně je ovšem užívána daleko širší
baterie proměnných (např. Hopke a kol., 2006), které jsou pro určení zdrojů nezbytné. Důležité
je, aby v souboru sledovaných prvků (případně dalších měřených proměnných) nebyly pouze
prvky nebo látky (markery) se známým efektem na lidské zdraví (toxické, dráždivé nebo
kancerogenní látky) ale také prvky a sloučeniny (markery) diagnostické, tedy takové, které
umožňují identifikovat určitou technologii, palivo, proces (přírodní nebo antropogenní), směs
apod., tedy ukazatele, které mohou být pro daný zdroj specifické.
2.4.1. Doporučené veličiny:
Přestože lze receptorové modelování provádět s různým počtem a kombinací proměnných,
vždy je výpovědní hodnota výsledku úměrná počtu a spektru sledovaných proměnných. Obecně
lze rozlišit použité proměnné na veličiny chemického a fyzikálního typu a meteorologické
ukazatele.

Chemické látky
Základní soubor sledovaných proměnných vychází z veličin měřených monitorovací sítí AIM:
S výjimkou PM10 (aerosol o aerodynamickém průměru částic do 10 µm) se jedná o rutinně
sledované plynné látky - indikátory hlavních skupin zdrojů - SO2, NO2 a suma oxidů dusíku
(NOx), CO, O3 a suspendované částice frakce PM10. V plynné fázi lze doporučit též
monitorování dalších látek, jako NMHC (nemetanické uhlovodíky), CH4, případně některé
těkavé organické látky skupiny BTX (benzen, toluen a xyleny).
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Prvky:
Baterie analyzovaných prvků pro využití ve faktorové analýze vychází z možností dostupných
vzorkovacích a analytických technik, z nichž ty nejužívanější mají svoje principiální omezení.
V současné době se v rámci identifikace a určování příspěvku zdrojů ustálilo užívání
následujících analytických metod:
ICP – MS (Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plasmatem)
XRF – (Rentgenová fluorescenční spektrometrie)
PIXE – (Particle induced X-ray emission)
AAS – (Atomová absorpční spektrometrie)
Příklady baterií analyzovaných prvků v aerosolu:
Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Rb,
Sr, Y, Zr, Mo, Rh, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, I, Cs, Ba, La, W, Au, Hg, Pb (Hopke a kol., 2006)
Zn, Cu, Mn, Pb, Ti, Ba, Sn, Cr, Sb, Ni, Sr, V, Rb, As, Bi, Ce, Se, Cd, Li, Co, La, Tl, Y, Nd, Cs
(Minguillon a kol., 2012)
As, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, K, La, Mg, Mn, Ni, Pb, Sb, Ti, Tl, Zn ( Gu a kol., 2011)
Prvky analyzované v rámci ověření předkládané metodiky:
Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Se, Br, Rb, Sr, Y, Zr,
Mo, Pb.
Příklady markerů zdrojů:
Prvky:
Zemská kůra, půda - Al, Si, Ti, Ca
Spalování olejů - Ni a V
Spalování odpadů - Zn, Cr
Automobily spalování - Zn, Cr, Cu, Sb, Sn
Automobily abraze brzd - Cu, Mn, Ti, Sb, Sr, Bi, Li, La, Nd
Spalování dřeva/biomasy - K
Mořský aerosol - Na, Mg, K, Ca, Cl
Spalování uhlí - As, Pb, Se (a další dle složení)
Průmysl – Fe, Cd, Cu, Ni, Mn ..... (a řada dalších prvků, zejména kovů dle technologie, surovin
a produktu).
Formy uhlíku:
EC elementární uhlík (doprava – dieselové motory)
OC organický uhlík (sekundární aerosol, biogenní emise)
Pokud je možno, doporučuje se analyzovat i WSOC (water soluble organic carbon) ve vodě
rozpustný organický uhlík (marker spalování biomasy).
Ionty:
SO42-, NO3-, NH4+, (marker sekundárního aerosolu, dálkového transportu „zralého“ aerosolu)
Cl-, Na+, K+, Ca2+, Mg2+ (markery mořského aerosolu)
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Organické sloučeniny:
K identifikaci zdrojů lze podle možností měřících a analytických metod využít celou řadu
(desítky) dalších organických markerů (viz např. přehled v Duton a kol., 2010; Křůmal a kol.,
2012).
PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky). Patří k nejčastěji užívaným organickým markerům
různého typu spalování a vysokoteplotních technologií. Dle EPA bývá stanovováno (a
doporučeno)16 kriteriálních PAU, nicméně pro potřeby analýzy aerosolů je bez problémů
použitelných pouze 5-6 stabilních na částice vázaných PAU s nízkou tenzí par (BBF, BKF,
BAP, IPY, DBA, BGP). (PAU jsou obecně markery různých spalovacích procesů, přičemž
mohou různé PAU bývají specifické pro různé typy paliv, či technologií nebo podmínek
spalování).
Fyzikální veličiny
Jako důležité fyzikální veličiny jsou ve většině aplikací receptorových modelů užívány hmota
aerosolu, velikostně rozlišené hmotnosti aerosolu a velikostně rozlišené četnosti aerosolu.
Hmota aerosolu je stanovena jako 24-hodinově integrovaný vzorek (obvykle gravimetricky)
nebo s krátkou integrační dobou (Beta atenuace, TEOM - viz oddíl užité přístroje).
Velikostně rozlišené hmotnosti aerosolu jsou stanoveny jako 24-hodinově integrovaný vzorek
získávaný kaskádovými impaktory obvykle gravimetricky. V předkládané metodice jsou jako
významný zdroj informace zařazeny vzorky aerosolu s krátkou integrační dobou získané
pomocí RDI (rotační bubnový impaktor), které jsou analyzovány prostřednictvím beta atenuace
(viz také oddíl užité přístroje).
Stanovení velikostní distribuce počtu částic je prováděno kontinuálně (on-line) s krátkou
integrační dobou (obvykle 5 minut) s rozlišením velikostních skupin (dle typu použitých
přístrojů) v rozsahu řádově od 10nm do 10µm.
Meteorologické ukazatele
Jako podpůrné veličiny jsou sledovány základní meteorologické charakteristiky (které jsou
obvykle dostupné ze sítě ČHMÚ): Teplota, relativní vlhkost, délka slunečního svitu
(UVA/UVB), rychlost větru, směr větru, atmosférický tlak, charakteristika srážek (četnost,
délka trvání, typ, případně další proměnné). Meteorologické veličiny jsou významné pro
interpretaci naměřených dat (přenos škodlivin, ovlivnění chemismu škodlivin, kumulace
škodlivin, disperze škodlivin a pod.).
2.4.2. Problematika komplexních směsí
Vzhledem k tomu, že předkládaná metodika neuvažuje modely typu CMB (s dostupným
podpisem zdroje), ale modely typu PMF, které navrhují identifikaci a podíl zdrojů autonomně,
je vždy třeba při volbě proměnných (veličin) přihlédnout k typu zdroje a charakteru sezóny.
Komplexní směsi, které jsou v industriálně urbanizovaných oblastech analyzovány, téměř vždy
obsahují řadu různých tříd zdrojů:
•
•

Automobilová doprava (spalování benzínu a nafty, nespalovací otěrové procesy,
resuspenze);
Lokální vytápění (spalování uhlí, dřeva a často i domovního odpadu);
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•
•
•
•
•
•

Průmysl (různé typy výrob užívajících různých surovin, aditiv a paliv, resuspenze,
otěry);
Resuspenze pohybem vzduchu (zvířený pouliční prach, půdní a horninové částečky,
pouštní „prach“);
Dálkový transport z urbánních a průmyslových oblastí (směsi látek);
Dálkový transport z přírodních procesů (mořský aerosol, organické látky z lesních
oblastí);
Primárně tvořený aerosol při epizodách nukleace (závislost na lokálních až regionálních
meteorologických podmínkách);
Sekundární fotochemické procesy (závislost na intenzitě slunečního záření, typu
vegetace, typu antropogenní emise).

Úkolem receptorových modelů je odlišit od sebe nejen tyto hlavní skupiny zdrojů, ale najít
mezi nimi i zdroje specifické pro dané město, populaci, lokalitu. To je možné pouze při volbě
dostatečného množství veličin, které reálně nebo potenciálně reprezentují charakter
hodnocených zdrojů. Volba sledovaných veličin je záležitost expertní. Bez konzultace
s odborníky na problematiku znečištění ovzduší je obtížné vybrat vhodnou baterii
stanovovaných látek, fyzikálních faktorů a meteorologických proměnných.
2.5. Použité přístrojové vybavení (zohlednění výběru veličin a dynamiky zdrojů)
Základní instrumentace
Výchozí instrumentace pro standardní identifikaci zdrojů by měla vycházet z měřících zařízení
(nebo jejich ekvivalentů) automatizované sítě monitorů AIM (ČHMÚ/SZÚ), případně
některých manuálních metod (pro odběr vzorku aerosolu) určených k elementární analýze:
SO2 - UV-fluorescence
NO2 a suma oxidů dusíku (NOx) - chemiluminiscence
CO – IR- spektroskopie
O3 - UV-absorpční fotometrie
Suspendované částice frakce PM10 (PM2.5) – Beta atenuace, TEOM
BTX - plynová chromatografie

Analýza uhlíku
Jelikož většina zdrojů využívá jako zdroj energie spalovací procesy s různým typem paliva, je
pro plnohodnotnou identifikaci zdrojů třeba zařadit do přístrojového vybavení i analyzátory
uhlíku (stanovení elementárního a organický uhlíku). Jako vhodný přístroj je doporučen
EC/OC Thermal optic analyzer TOA (Sunset Laboratory Inc. Oregon USA).
Gravimetrie (+chemická analýza)
Klíčovými veličinami stanovovanými při každé identifikaci zdrojů jsou prvky a některé
sloučeniny. Pro vzorkování aerosolu, v němž je obsah prvků stanovován jsou gravimetrické
metody s různým typem separace velikostních frakcí částic. Pro tyto účely se volí (i v závislosti
na typu užité analýzy) jedno nebo více stupňové impaktory. Jelikož je výběr instrumentace
veliký, uvádíme příklady přístrojů využitých při ověřování předkládané metodiky:
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Jednostupňový Harvard Impaktor (PM10, PM2,5) Air Diagnostics and Engineering (Maine
USA). Použitý substrát je PTFE filtr o průměru 37mm a velikosti póru 2µm. Integrační doba
odběru je 24 hodin.
PCIS (Personal Cascade Impactor Sampler) – kaskádový impaktor s rozlišením frakcí na 5
stupních (A: 2,5-10µm; B: 1,0-2,5µm; C: 0,5-1,0µm; D: 0,25-0,5µm; a koncový filtr F:
<0,25µm). Použitý substrát pro malé filtry (A-D) je PTFE Zefluor o průměru 20mm, koncový
filtr je o průměru 37mm a velikosti póru 2µm. Integrační doba odběru je 24 hodin.
Pokud slouží odebraný vzorek aerosolu též pro stanovení organických látek (zejména PAU, ale
i dalších – hopany, sterany, vyšší sacharidy apod.), případně iontů, je třeba velkého množství
(řádově mg až g) substrátu. Z těchto důvodů se volí pro odběr aerosolu velkoobjemová
zařízení – jednostupňové nebo více stupňové impaktory.
Pro potřeby projektu v případě ověřování metodiky byl využit přístroj BGI 900 = 4 stupňový
kaskádový impaktor s vysokým průtokem (900 l min-1). Aerosol je deponován na PUF
substrát (polyuretanová pěna). Vysoké hmotnosti vzorků umožňují využití vzorku na paralelní
analýzy (např. stanovení biologického účinku aerosolu). Certifikováno US-EPA. Integrační
doba odběru je 24 hodin.
K odběrům pro získání vysokých hmot aerosolu lze použít též jiné druhy velkoobjemových
kaskádových impaktorů (např: šestistupňový Tisch Environmental, Inc. Series 230 High
Volume Cascade Impactor) nebo jednostupňových - bez velikostního rozdělení částic aerosolu
– pro odběr PM10, PM2.5 (např. Andersen Hi-Vol sampler, Andersen dichotomous sampler fy
Andersen Instruments Inc.). Jako substrát mohou být kromě PTFE užity podle potřeb následné
chemické analýzy i další typy filtrů (křemenný, nuclepore a pod).
Nejsou-li k dispozici velkoobjemová odběrová kaskádové zařízení, lze omezeně využít též
maloobjemových (viz výše) nebo středně objemových, např BLPI (Berner Low Pressure
Impactor), ELPI (Electrical Low Pressure Impactor) a další typy.
Jelikož mají různé zdroje různou dynamiku, která se může během dne výrazným způsobem
měnit) zařazuje předkládaná metodika vedle klasických gravimetrických přístrojů s dlouhou
integrační dobou (24hod) též zařízení, která umožňují vzorkovat atmosférický aerosol
s vysokým časovým rozlišením. Tyto přístroje umožňují získat informaci jak o hmotě aerosolu,
tak i o velikostní distribuci hmotnosti a o chemickém složení aerosolu.
Předkládaná metodika využívá a doporučuje tří (osmi) stupňový bubnový impaktor
s rotujícím substrátem, pro stanovení hmotnosti a elementárního složení aerosolu ve třech
(osmi) velikostních frakcích. (3/8 - Davis Rotating Drum Impactor, UC-Davis, USA):
•

Třístupňový bubnový impaktor - 3DRUM odebírá vzorky aerosolu ve frakcích o
aerodynamickém průměru částic: 0.15–0.34µm, 0.34 -1.15µm, 1.15-10µm;

•

Osmistupňový bubnový impaktor - 8DRUM odebírá vzorky aerosolu ve frakcích o
rozsahu aerodynamického průměru částic: <0.09µm, 0.09-0.26µm, 0.26-0.34µm, 0.340.56µm, 0.56-0.75µm, 0.75-1.15µm, 1.15-2.5µm, 2.5-10µm.

Fyzikální veličiny
Pro detailní identifikaci zdrojů aerosolu je důležité použití přístrojů umožňující charakterizovat
15

částice v ovzduší i co do některých fyzikálních charakteristik (četnost, velikost, objem, povrch).
K on-line stanovení velikostní distribuce počtu částic o velikosti 14-730nm s rozlišením do 128
velikostních skupin bylo využito spektrometru fy TSI SMPS (Scanning Mobility Particle
Sizer). Pro on-line stanovení velikostní distribuce počtu částic o velikosti mezi 0,5-20µm s
rozlišením do 53 velikostních skupin bylo využito spektrometru TSI APS (Aerodynamic
Particle Sizer).
Pro velikostní rozlišení částic lze použít podobné spektrometry jiných firem (SMPS+C Grimm,
Particle Analyzer HORIBA LA-950 apod.).
Meteorologie
Vzhledem k tomu, že existuje celá škála příslušných meteorologických přístrojů různých firem
a různé kvality, doporučuje předkládaná metoda využití přístrojů dodávaných pro standardní
měření meteorologických prvků renomovanými dodavateli. Přístrojové vybavení musí
umožňovat měření rychlosti a směru větru, teplotu, relativní vlhkost (případně rosný bod,
globální záření, tlak vzduchu a srážkovou činnost).
Předkládaná metodika pro ověření využívala ultrasonického anemometru Windsonic a
meteorologické stanice Commet.
Pro interpretaci dat je doporučeno využít i modelů umožňujících zjišťování zpětných trajektorií
vzdušných mas. Jako optimální metodu doporučuje předkládaná metodika model HYSPLIT
(Hybrid Single Particle Lagrangian Integrated Trajectory Model -http://www.arl.noaa.gov/index.php).

2.6. Zpracování dat (typ vhodného modelu, typ dat).
2.6.1. Statistický model
Jak bylo uvedeno výše (Kap. 1.4.), pro identifikaci zdrojů znečištění ovzduší a odhad jejich
příspěvku lze použít několik typů receptorových modelů. Jelikož je v současné době
nejrozšířenější a nejpropracovanější postup doporučovaný US EPA, je pro zpracování dat i
v případě předkládané metodiky využito (a doporučeno využít) modelu PMF (Positive Matrix
Factorization - http://www.epa.gov/heasd/products/pmf/pmf.html). EPA PMF software
program je samostatný produkt nevyžadující žádnou další programovou podporu. Je to produkt
volně dostupný (není nutná licence). Komunikace se softwarem je založena na systému menu
což velmi usnadňuje vkládání dat, generování vyhodnocování a exportování výsledků.
(Požadavky na systém: EPA PMF 3.0 model pracuje pod Windows XP a Windows Vista.
Počítač by mě obsahovat minimálně 2.0 GHz procesor a minimálně 1 GB pracovní paměti.
Doporučené je rozlišení grafické karty/obrazovky 800x600 pixelů).
Model předpokládá vytvoření dvou typů matic:
1. První matice obsahuje ve sloupcích binární data měřených veličin. Počet řádek pak
udává čas naměřených veličin. Pro zpracování dat je vhodné, aby počet řádek matice
byl větší nežli počet sloupců a pro normální rozdělení dat by měl být počet řádek větší
nežli 50.
2. Druhá matice obsahuje binární data nejistot ekvivalentních k datům v datové matici.
Formát datových datového souboru dat může být MS-Excell nebo txt, nesmí obsahovat 0
nebo hodnoty menší než 0. Postup modelování je iterační proces, při kterém se optimalizuje
nejprve počet proměnných a jejich statistická váha, počet faktorů, jejich možná interpretace.
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V případě, že řešení modelu nekonverguje, hodnota Q-teoretické se neblíží vypočtené, je
třeba na základě analýzy reziduí přejít k vylučování/nahrazení jednotlivých dat měření
matice. Pak je ale třeba nechat znovu namodelovat celý soubor dat znovu. Kritériem pro
ukončení iteračního postupu je dobrá shoda Q hodnot a smysluplnost řešení. Nicméně
správné hodnocení smysluplnosti řešení vyžaduje bohaté zkušenosti.
Využití naměřených veličin i analyzovaných látek pro zpracování cestou PMF vyžaduje,
aby u každého měření byla k dispozici informace o nejistotách stanovení. Z tohoto důvodu
je nezbytné provádět všude tam, kde je to možné vlastní kontrolu kvality dat (QC/QA
procedury), při analytických metodách stanovení využít příslušných standardů a
zaznamenat i omezení metod (detekční limity, meze rozlišení a pod.) daných výrobci
užitých zařízení.
Kvalita dat musí být zajištěna i správným značením, uchováním vzorků a nakládání s nimi.
O měřeních musí být vedeny protokoly a k měření a analýzám zabezpečeno ukládání
příslušných metadat.
2.6.2. Využití údajů s vysokým časovým rozlišením
Přestože je využití přístrojů s vysokým časovým rozlišením ve světové vědecké literatuře
známo (Lundgren 1967; D’Alessandro, a kol., 2003; Bukowiecki a kol., 2005; Bukowiecki a
kol., 2007; Ancelet a kol., 2012 a další), pro identifikaci zdrojů se jí využívá pouze výjimečně
ve specifických případech. Předkládaná metodika na tomto způsobu odběru vzorků staví.
Vychází z faktu, že chování hlavních zdrojů, které připadají ve většině případů na území České
republiky v úvahu (doprava, lokální topeniště, průmysl, resuspenze, dálkový transport) má
výrazný denní chod a příspěvky jednotlivých zdrojů k celkovému znečištění mohou vykazovat
v různou denní dobu různý podíl. Výhodou využití přístrojů (a dat) s krátkou integrační dobou
odběru (vysokým časovým rozlišením) je také to, že lze během relativně krátké monitorovací
kampaně (řádově dny) vytvořit datovou matici o potřebném rozsahu umožňujícím
kvalifikovaně identifikovat zdroje znečištění a odhadnou jejich podíl nejen u zdrojů, které
přispívají k atmosférickému mixu škodlivin rovnoměrně (s pomalou dynamikou), tak i
epizodicky. Právě odhalení krátkých epizod činnosti zdrojů je pro rozhodování o omezení emisí
nebo pro distribuci informací o možnostech vyhnout se epizodické expozici u potenciálně
postižené populace důležité.
Pochopení dynamiky činnosti zdrojů a odhalení epizodního charakteru některých emisí může
také výrazným způsobem pomoci upravit činnost zdrojů krátkodobými opatřeními (například
posun některých procesů do období s vhodnými rozptylovými podmínkami) a tak ušetřit
nemalé prostředky vázané na dlouhodobá omezení aktivity zdrojů (omezení průmyslových
procesů).
Předkládaná metodika vychází z (a doporučuje využít) hodinových integračních dob odběru
vzorků. Data tohoto typu jsou poskytována výchozí instrumentací národní monitorovací sítě
AIM (nebo ekvivalentu), jsou k dispozici z přístrojů zaznamenávající fyzikální veličiny
koncentrace aerosolu (četnostní a hmotnostní koncentrace velikosti částic) i z podpůrných
meteorologických měření.
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3. OVĚŘENÍ METODIKY ODHADU ZDROJŮ ATMOSFÉRICKÉHO AEROSOLU
POMOCÍ RECEPTOROVÉHO MODELOVÁNÍ
3.1 Výběr lokalit a jejich příprava pro odběrové kampaně
Pro sledování byly vybrány lokality, které charakterizují různá prostředí z hlediska výskytu, provozu a
působení emisních zdrojů. Jedná se o čtyři typové lokality:
1.
2.
3.
4.

městská lokalita
malé sídlo
lokalita v blízkosti dálnice
pozaďová lokalita

Ad 1. Za městskou lokalitu byla vybrána univerzitní botanická zahrada v centru Prahy, kde je umístěna
stanice Laboratoře pro měření kvality ovzduší (50°4'16.508"N, 14°25'15.286"E).
Ad 2. Lokalita malé sídlo (50°24'0.673"N, 13°25'20.238"E) byla zajištěna v obci Březno okres
Chomutov.
Ad 3. Lokalita pro umístění stanice v blízkosti dálnice byla vybrána v osadě Dobré Štěstí
v bezprostřední blízkosti dálnice D5 (49°40'59.182"N, 13°18'8.388"E)..
Ad 4. Pozaďová měření byla prováděna na hrázi rybníka Láz (49°39'34.139"N, 13°53'44.606"E) JZ od
Příbrami.
Na lokalitách byly zajištěny: zdroj napětí 380V s 32A jističem, dostupnost signálu operátora pro
vzdálenou správu, dostupnost pro dopravu a obsluhu po 24h.
3.1.1. Validace umístění stanice na lokalitě
Umístění stanice musí být pro danou lokalitu reprezentativní. Variabilita PM10 a PM1 v mikroměřítku
lokalit byla na všech čtyřech lokalitách zjišťována síťovými měřeními s využitím laserových
přenosných nefelometrů DustTrak – DT. (Grégr a kol., 2012)
Z celkového hodnocení měření, včetně sezonního vlivu, vyplývají následující závěry:
1. Relativní standardní chyby měření, dané použitím DT, se pohybují pro PM10 / PM1 v létě v rozsahu 611% / 4-9% a v zimě v rozsahu 1-3% pro obě velikostní frakce. Standardní chyba je malá a umožňuje
dobře hodnotit rozdíly v dynamice a koncentraci měřených veličin mezi měřícími body na jednotlivých
stanovištích.
2. Z analýzy dat ze síťových měření Wilcoxonovým znaménkovým testem pro dva závislé výběry,
rozlišující řazení (Wilcoxon sign-ranks test for 2 dependent samples) na hladině 95% vyplývá, že
v dynamice a koncentracích PM10 nebo PM1 mezi měřícími body není rozdíl.
Umístění měřící stanice lze považovat na všech lokalitách za reprezentativní.
3.1.2. Zajištění a kontrola kvality měření a zabezpečení dat
Byl vypracován systém dvojí kontroly (elektronické a papírové) kvality terénních a laboratorních
měření. Dále byly zpracovány vzorové protokoly a formuláře, systém uchovávání vzorků, systém a
uchovávání a přístupu k datům, rozvržení slepých pokusů a předběžných měření.
3.2. Měřící kampaně
Měřící kampaně byly naplánovány pro letní a zimní období, kdy lze očekávat sezonně charakteristický
průběh meteorologické situace.
Časový průběh jednotlivých kampaní na všech lokalitách je uveden v Tabulce 1.
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Tabulka 1. Časování měřících kampaní na všech lokalitách
Lokalita
Březno
Praha
Důl Dobré Štěstí
léto 2008
11.-29.7 08
10.8.-2.9.2008
zima 2009
18.12.08 -5.1.09
20.1.-10.2.09
11.– 28.2.09
29.2. – 17.3. 09
léto 2009
3. - 21.8. 09
1. – 23.6.09
10. – 29.9.09zima 2010
6. - 28.1.10
2. - 19.3.2010
28.1 – 12.2.10
léto 2010
10. – 27.8.10
3.- 19.6.10
27.8. - 10.9.10

Láz
18.3.– 3.4.09
21.8– 10.9.09
12.2. – 2.3.10
10. – 30.9.10

3.3. Měřené veličiny a použité přístroje
Pojmenování a účel využití měřících přístrojů, měřené parametry a jejich integrační doby měření jsou
shrnuty v Tabulce 2.

Tabulka 2. Měřené veličiny, použitá technika během měřících kampaní
Parametr/
velikostní frakce částic

Integrační
doba

Technika/
model

PM10
<0.17, 0.17-0.5 µm, 0.5-1 µm,
1 -10 µm, >10 µm,

24h
24

HI
BGI900

<0.25 µm, 0.25-0.5 µm, 0.5-1.0 µm,1.02.5 µm, 2.5-10 µm

24h

PCIS

0.09-0.26 µm, 0.26-0.34 µm,
0.34-0.56µm,0.56-0.75, 0.75-1.15µm,
1.15-2.5µm, 2.5-5µm, 5-10 µm
0.15–0.34µm, 0.34–1.15µm, 1.15-10µm

2h

8DRUM

1h

3DRUM

PM 2.5, organický/elementární uhlík
Velikost dešt. kapek, srážkový úhrn
PM10
14-730 nm, velikostní distribuce
0.5-20 µm, velikostní distribuce

1h
5 min
5 min
5 min
5 min

Sunset OC/EC
Disdrometer, THIES
Beta prachoměr
SMPS3936L25
APS 3321

NO, NO2, NOx, CH4, NMHC, THC,
O3, SO2, CO

5 min

Analyzátory
HORIBA-360serie

Meteorologie - WS,WD,GR, T, RH, DP

5 min

Windsonic, Commeter

HI = Harvard Impactor, jednostupňový impaktor, stanovení hmotnosti a elementárního složení aerosolu,
certifikováno US-EPA
BGI900 = 4 stupňový kaskádní impaktor s vysokým průtokem (900 l min-1), aerosol je deponován na PUF
substrát, vysoké hmotnosti vzorků umožňují stanovení biologického účinku aerosolu, certifikováno US-EPA
PCIS = Personal cascade impactor sampler, pětistupňový impaktor s backup filtrem, stanovení hmotnosti a
elementárního složení aerosolu, certifikováno US-EPA
3/8DRUM = tří (osmi) stupňový bubnový impaktor, pro stanovení hmotnosti a elementárního složení aerosolu ve
třech (osmi) velikostních frakcích s vysokým časovým rozlišením
SMPS = Scanning Mobility Particle Sizer, on-line stanovení velikostní distribuce počtu částic s rozlišením do 128
velikostních skupin
APS = Aerodynamic Particle Sizer, on-line stanovení velikostní distribuce počtu částic s rozlišením do 53
velikostních skupin
WD,WS = rychlost a směr větru, stanoveno ultrazvukovým anemometrem Windsonic. T, RH, DP,GR = teplota,
relativní vlhkost, rosný bod, globální záření, stanoveno Commeter
Sunset OC/EC = semikontinuální stanovení koncentrace organického a elementárního uhlíku v aerosolu frakce
PM2.5

3.4. Chemická analýza aerosolu
19

Byla provedena gravimetrická analýza vzorků aerosolů. Rozsah gravimetrických analýz byl
následující: počet vzorků odebraných PCIS byl 1540, odebraných HiVol impaktorem 560,
3DRUM impaktory 7200.
Více nežli 11000 vzorků odebraných 3DRUM impaktory bylo analyzováno na Mg,Al, Si, P, S,
Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Se, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Mo, Pb.
Další stanovovanou veličinou byla koncentrace organického a elementárního uhlíku
semikontinuálním analyzátorem s integrační dobou 60 minut v aerosolu frakce PM2.5. Počet
analýz se pohyboval kolem 3960.
3.5. Předběžná analýza kvality dat a aplikace receptorových modelů
1. kontrolu kvality datových souborů před analýzou v modelech Positive Matrix Factorization –
PMF.
2. kvalitativní analýzu podobnosti/rozlišnosti datových souborů pro snazší interpretaci faktorů
zjištěných PMF.
3.6. Kvantifikace zdrojů/procesů aerosolu na lokalitě
Látkové množství aerosolu na měřených receptorech je spojeno se třemi procesy:
1. Meterologické podmínky
2. Vznik nových částic a jejich kondenzační růst
3. Emise primárního aerosolu a odhad jeho zdrojů
ad 1.) Změny meteorologických podmínek mohou vysvětlovat v našem případě kolem 15%
variability naměřených koncentrací aerosolu bez ohledu na typ lokality a sezónu. Naše
zjištění jsou nižší ve srovnání se studií zpracovávající 12-leté měření v USA (Tai a kol.,
2010) pravděpodobně z důvodu nižšího srážkového úhrnu během našeho měření. Ale
podobně jako v americké studii, i v našem případě jsme naměřili výrazně nižší koncentrace
aerosolu během srážkových epizod jak v zimě, tak i v létě. Atmosférickými srážkami je
ovlivněna zejména koncentrace ultrajemného a hrubého aerosolu. Pro odhad snížení
koncentrace aerosolu v souvislosti s atmosférickou srážkou nestačí informace o srážkovém
úhrnu, ale je nutná informace o velikostní distribuci dešťových kapiček a její dynamice
během dešťové epizody.
ad 2.) Vznik nových částic aerosolu z plynných prekurzorů a jejich následný kondenzační růst
zásadně ovlivňují látkové množství a chemické složení jemného aerosolu, tj. aerosolových
částic s aerodynamickým průměrem menším nežli jeden mikrometr. Na množství hrubého
aerosolu, tj. aerosolových částic s aerodynamickým průměrem větším nežli jeden mikrometr,
tyto procesy vliv nemají.
Vznik aerosolu, nukleace, je částečně podmíněn meteorologickými podmínkami. Nukleace
lze pozorovat poklesne-li relativní vlhkosti vzduchu pod 60%, za snížené koncentrace částic
akumulačního modu tj. zejména po srážkovém období a při vyšším příkonu slunečního
záření, tj kolem poledních hodin. Nezbytnou podmínkou nukleace je přítomnost snadno
kondenzující chemické sloučeniny v atmosféře. Takovou sloučeninou jsou v atmosféře
zoxidované těkavé organické látky v hojné míře produkované rostlinami. Z našich měření
dynamiky velikostních distribucí vyplývá, že proces vzniku nových částic ovlivňoval
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zásadním způsobem látková množství submikronového aerosolu zejména na pozaďové
lokalitě Láz (>60% času v létě a kolem 50% v zimě) umístěné na otevřené ploše v lese. V
Praze a Březně jsme zaznamenali nukleaci v 25% případů v létě i v zimě, a nejméně v
blízkosti dálnice (kolem 15% pouze v létě). Důvodem absence nukleace v zimě v blízkosti
dálnice je provoz automobilů produkující vysoké koncentrace ultrajemných částic (až 105 /
cm-3). Na těchto částicích přednostně snadno kondenzující složky atmosféry kondenzují a
tím poklesne jejich koncentrace pod kritickou hodnotu nezbytnou k zahájení nukleace.
Z téhož důvodu je téměř dvojnásobně nižší frekvence výskytu nukleace v Praze a Březně
ve srovnání s lokalitou Láz.
ad 3.) Pro odhad zdrojů primárně emitovaných aerosolů, jejichž chemické složení doznává
v atmosféře jen malých změn, byl použit software receptorového modelu Positive Matrix
Factorisation - PMF beta verze 4.0.1.1 publikované US-EPA. Modelování bylo prováděno
s nejistotou 5% a hodnoty Q koeficientů se pohybovaly v rozmezí 2500-4000. Výsledky
receptorového modelování PMF jsou dále v kapitole vždy uvedeny zvlášť pro velikostní
frakce A (1.15-10µm), B (0.34 - 1.15µm), a C (0.15 - 0.34µm) pro jednotlivé lokality
v pořadí, v jakém byla prováděna terénní měření. Pro jednotlivé frakce první graf ukazuje
časové závislosti experimentálně změřené a modelované koncentrace hmotnosti příslušné
velikostní frakce s včleněným koláčovým grafem znázorňujícím odhad podílu jednotlivých
faktorů – zdrojů aerosolu v průměru za dobu měření. Druhý graf zobrazuje časový průběh
normalizovaných příspěvků jednotlivých faktorů na lokalitě a poté následují dvojice grafů
znázorňující vždy chemických profil faktoru a jeho časové průběhy příspěvku. Komentáře,
vysvětlení a pojmenování jednotlivých faktorů jsou uvedeny vždy v závěru výsledků pro
jednotlivé frakce případně lokality.
Dále jsou uvedeny jako příklad řešení výsledky modelování odhadu zdrojů aerosolu na 4
lokalitách pro sezonní měření zima 2010 vždy pro jednotlivé velikostní skupiny aerosolu a
souhrnné hodnocení podílu zdrojů aerosolu na celkové koncentraci aerosolu na lokalitě. Pro
letní měření je struktura získaných výsledků stejná.
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Březno frakce A= 1.15-10 µm
1. A) Časový průběh modelované/experimentálně zjištěné hmotnostní koncentrace frakce A na
stanici Březno, podíl faktorů podílející se na hmotnosti frakce A a jejich časový průběh a
chemický profil
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Shrnutí výsledků modelování frakce A Březno
Medián hmotnostní koncentrace aerosolu frakce A byl v daném období 4.7 µgm-3.
Z pěti faktorů modelující zdroje hrubého aerosolu v Březně přispívají k jeho hmotnosti během
měření víceméně tři rovnoměrně a dva epizodicky zejména během koncentračních maxim.
Rovnoměrně přispívající faktory lze interpretovat následovně:
1. faktor (28%) jako emise úletových popílků z průmyslové výroby a zpracování kovů
v Chomutově. Indikačními elementy jsou Cr, V a Pb. Význam tohoto zdroje roste v druhé
polovině měření, v období 21-25.1.
4. faktor (19%) jako emise prachu z těžby uhlí. Indikačními elementy jsou As, Zn,
indikující uhlí a P, K, Mg, Al a Si indikující prvky zemské kůry. Zdroj významně přispívá
v období 22-26.1.
5.faktor (28%) jako emise úletových popílků z uhelných elektráren. Indikujícími prvky
jsou As, Cu, Ca, zvýšená koncentrace Cu, Mn a Fe vzhledem k elementárnímu prvkovému
profilu místní půdy. Zdroj přispívá rovnoměrně během celého sledovaného období, což
odpovídá poloze emitenta ve výšce cca 250m a z toho přepokládanému dobrému smíšení
v mezní vrstvě atmosféry.
Epizodicky přispívající faktory lze interpretovat:
2. faktor (5%) jako mořský aerosol. Indikačním prvky jsou Cl a Mg. Významný je
příspěvek tohoto zdroje během dvou dnů, významně přispívá k prvnímu maximu (10 µg m-3) ve
dnech 18-20.1.
3. faktor (20%) jako emise z hutního průmyslu. Indikačními prvky jsou Fe, Co, Ti, Si a
Al a převládající směr větru pro období koncentračních maxim.
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Březno frakce B= 0.34 - 1.15 µm
1 B) Časový průběh modelované/experimentálně zjištěné hmotnostní koncentrace frakce B na
stanici Březno, podíl faktorů podílející se na hmotnosti frakce B a jejich časový průběh a
chemický profil
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Medián hmotnostní koncentrace aerosolu frakce B byl v daném období 22.2 µgm-3. Frakce
s nejvyšší hodnotou hmotnostní koncentrace na lokalitě i mezi ostatními lokalitami a
velikostními frakcemi.
Ze třech faktorů modelující zdroje aerosolu akumulační frakce v Březně přispívají k jeho
hmotnosti během měření víceméně dva rovnoměrně a jeden epizodicky zejména během
koncentračních maxim.
Rovnoměrně přispívající faktor lze interpretovat následovně:
2. faktor (55%), vzhledem k hodnotě mediánu frakce B je nejvýznamnějším
faktorem pro celé velikostní spektrum aerosolu. Interpretace faktoru je obtížná. Jedná se
pravděpodobně o směsný faktor několika zdrojů. Prvky Cu, Ti indikují průmyslovou výrobu a
zpracování kovů, malý podíl As ukazuje na emise uhelných elektráren naopak asociace se
Zn může indikovat dopravu.
Epizodicky přispívající faktory lze interpretovat:
1. faktor (25%) jako emise z uhelných elektráren. Indikujícími prvky jsou As, Cl, K.
Zdroj významně přispívá k maximům ve dnech 17-18.1 a v druhé polovině měření, v období
22-26.1.
5. faktor (20%) jako emise z uhelných elektráren ale z jiného zdroje nežli v případě 1.
faktoru. Indikujícími prvky jsou As, Zn, K, S a prvky zemské kůry Mg, Al, Si, P. Zdroj je
významný zejména v období 22-26.1.
Odlišit emise z jednotlivých uhelných elektráren není na základě elementárního složení
aerosolu možné. Rozlišení zdrojů znemožňuje jejich rychlé mísení v mezní vrstvě atmosféry
v období častých teplotních inverzí v podhůří Krušných hor.
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Březno frakce C= 0.15 - 0.34 µm
1 C) Časový průběh modelované/experimentálně zjištěné hmotnostní koncentrace frakce C na
stanici Březno, podíl faktorů podílející se na hmotnosti frakce C a jejich časový průběh a

chemický profil
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Medián hmotnostní koncentrace aerosolu frakce C byl v daném období 15.3 µgm-3. Jedná se o
nejvyšší hodnotu koncentrace hmotnosti dané frakce mezi lokalitami.
Z pěti faktorů modelující zdroje ultrajemného aerosolu v Březně přispívají k jeho hmotnosti
během měření víceméně čtyři rovnoměrně a jeden epizodicky.
Rovnoměrně přispívající faktory lze interpretovat následovně:
2. faktor (5%) lze obtížně interpretovat. Indikujícími prvky jsou Ca a Ti, které nejsou
jednoznačnými indikátory zdrojů. Příspěvek zdroje je za celou dobu měření víceméně
konstantní a jeho význam roste pouze během posledního měření. Může se jednat o prvkově
specifický faktor odrážející spíše postup chemické analýzy nežli fyzikální realitu možného
zdroje aerosolu
3. faktor (22%) jako směsný zdroj: As indikuje spalování uhlí nicméně Cu a Ti
elektrotechnický průmysl. Slévárny vylučuje téměř nulová asociace s Fe.
4. faktor (26.5%) jako emise z uhelných elektráren. Indikujícími prvky jsou As, Zn, K,
S a prvky zemské kůry Mg, Al, Si, P. Zdroj je významný zejména v období 22-26.1. Jedná se
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pravděpodobně o stejný zdroj označený jako 5. faktor pro frakci B
5. faktor (39%) jako emise ze spalování biomasy. Indikujícími prvky jsou Zn, malý
podíl těžkých kovů naopak vysoký podíl K, S. Zdroj přispívá průměrně v první polovině
měření a jeho význam roste v období 22.- 26.1.
Epizodicky přispívající faktor lze interpretovat:
1. faktor (7.5%) jako slévárnu kovů. Indikačními prvky jsou Fe, Mn a Ti.
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Dobré Štěstí frakce A= 1.15-10 um
2 A) Časový průběh modelované/experimentálně zjištěné hmotnostní koncentrace frakce A na
stanici Dobré Štěstí, podíl faktorů podílející se na hmotnosti frakce A a jejich časový průběh a
chemický profil
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Medián hmotnostní koncentrace aerosolu frakce A byl v daném období 2.9 µgm-3. Koncentrace
je velmi nízká, frakce není s hlediska kvality ovzduší na lokalitě významná.
Ze tří faktorů modelující zdroje hrubého aerosolu na lokalitě Dobré Štěstí v blízkosti dálnice
přispívá k jeho hmotnosti během měření jeden rovnoměrně a dva epizodicky zejména během
koncentračních maxim.
Rovnoměrně přispívající faktor lze interpretovat následovně:
4. faktor (39%) jako prach z dálnice. Indikačními elementy jsou Ca, K a Cu, která se
nabohacuje v dálničním prachu vlivem provozu automobilů
Epizodicky přispívající faktory lze interpretovat:
1. faktor (44%) jako úletový popílek z lokálního topeniště spalující uhlí. Indikačními
prvky jsou As, Zn, K, S a Mg. Faktor významný v období 6-8.2 a 10 – 12.2. Indikováno též
rychlostí a směrem větru.
5. faktor (17%) jako emise z hoření pneumatik. Indikačním prvkem je Zn a Cr, Mn, Fe a Cu.
Faktor se objevuje i v B frakci.
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Dobré Štěstí frakce B= 0.34-1.15 µm
2 B) Časový průběh modelované/experimentálně zjištěné hmotnostní koncentrace frakce A na
stanici Dobré Štěstí, podíl faktorů podílející se na hmotnosti frakce B, jejich časový průběh a
chemický profil
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Medián hmotnostní koncentrace aerosolu frakce B byl v daném období 13.8 µgm-3.
Nejvýznamnější velikostní frakce s hlediska hmotnostní koncentrace aerosolu na lokalitě.
Z pěti faktorů modelující zdroje aerosolu akumulačního modu na lokalitě Dobré Štěstí
v blízkosti dálnice přispívají k jeho hmotnosti během měření dva rovnoměrně a tři epizodicky
zejména během koncentračních maxim.
Rovnoměrně přispívající faktor lze interpretovat následovně:
2. faktor (10%) jako emise z lokálních topenišť. Indikující prvky As, Zn, K
4. faktor (6%) jako spalování mazacích hmot nejspíše provozem nákladních automobilů.
Indikačními prvky jsou Co a Br.
Epizodicky přispívající faktory lze interpretovat:
1. faktor (5%) jako emise z hoření pneumatik. Indikačním prvkem je Zn a Cr, Mn, Fe a
Cu. Faktor se objevuje i v A frakci a C
3. faktor (35%) emise z lokálního topeniště ale jiného nežli v případě 5. faktoru.
Indikační elementy As, Br, Zn, K, Mg.
5. faktor (44%) jako emise z lokálního topeniště. Indikačními prvky jsou As, S, Mg, Al.
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Dobré Štěstí frakce C= 0.15 - 0.34µm
2 C) Časový průběh modelované/experimentálně zjištěné hmotnostní koncentrace
frakce A na stanici Dobré Štěstí, podíl faktorů podílející se na hmotnosti frakce C jejich
časový průběh a chemický profil
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Medián hmotnostní koncentrace aerosolu frakce C byl v daném období 10.5 µgm-3. Druhá
nejvýznamnější velikostní frakce s hlediska hmotnostní koncentrace aerosolu.
Z pěti faktorů modelující zdroje ultrajemného aerosolu v Dobrém Štěstí přispívají k jeho
hmotnosti během měření víceméně dva rovnoměrně a tři epizodicky.
Rovnoměrně přispívající faktory lze interpretovat následovně:
3. faktor (32%) emise z dieselu. Indikační prvek V, Br a S.
5. faktor (5%). emise ze spalování benzínu v automobilech. Indikační prvek Br, Ti a Cu.
Epizodicky přispívající faktor lze interpretovat:
1. faktor (1%) emise z hoření pneumatiky. Indikačním i elementy jsou Cr, Mn, Fe, Cu,
Zn. Zdroj se projevuje i u předchozích dvou velikostních frakcí A a B ve větší míře.
2. faktor (42%) spalování uhlí, dřeva i odpadu v lokálním topeništi. Indikační prvky As,
Zn, K na uhlí a dřevo a Cu, Mn, Ti na spalování odpadu. Zdroj se významně podílí na zvýšení
koncentrace aerosolu na lokalitě.
4. faktor (21%) spalování uhlí v lokálním topeništi ale v jiném, než platí pro 2. faktor..
Indikační prvky As, Zn, S. Zdroj se významně podílí na zvýšení koncentrace aerosolu na lokalitě
v období 7.2-12.2. Jedná se o stejný zdroj označený jako faktor 5. produkující i částice velikostní
frakce B
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Láz A= 1.15-10 µm
3 A) Časový průběh modelované/experimentálně zjištěné hmotnostní koncentrace frakce A na
stanici Láz, podíl faktorů podílející se na hmotnosti frakce A a jejich časový průběh a chemický
profil
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Medián hmotnostní koncentrace aerosolu frakce A byl v daném období 0.9 µgm-3. Jedná se o
extrémně nízkou koncentraci.
Ze čtyř faktorů modelující zdroje hrubého aerosolu na pozaďové lokalitě Láz přispívají k jeho
hmotnosti během měření jeden rovnoměrně a tři epizodicky.
Rovnoměrně přispívající faktory lze interpretovat následovně:
3. faktor (38%) jako dálkový přenos aerosolu. Koncentrace prvků jsou vzhledem k velmi
nízké hmotnosti aerosolu blízko mezi detekce a nelze snadno vyčlenit indikační prvek.
Jedná se o pozaďový aerosol dané frakce, který je společný všem lokalitám.
Epizodicky přispívající faktory lze interpretovat:
1. faktor (31%) může se jednat o mořský aerosol vzhledem k indikačním prvkům Cl a Mg.
Zdroj přispívá epizodicky během druhé poloviny měření, kdy vál vítr od SZ tj od velkého
lesního celku.
4. faktor (21%) spalování dřeva v lokálním topeništi. Indikační prvky K, S, Mg. Zdroj se
epizodicky projevoval v první polovině měření, kdy vál vítr od JV. Proti směru větru je
umístěna pila, kde spalují dřevní odpad vznikající při zpracování dřeva
5. faktor (10%) jako dálkový přenos. Epizodicky se projevující zdroj nezávisle na směru
proudění větru.
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Láz B= 0.34 - 1.15 µm
3 B) Časový průběh modelované/experimentálně zjištěné hmotnostní koncentrace frakce A na
stanici Láz, podíl faktorů podílející se na hmotnosti frakce B a jejich časový průběh a chemický
profil
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Medián hmotnostní koncentrace aerosolu frakce B byl v daném období 3.2 µgm-3. Koncentrace
je velmi nízká, frakce není s hlediska kvality ovzduší na lokalitě významná.
Ze tří faktorů, modelující zdroje aerosolu B frakce na pozaďové lokalitě Láz, přispívají k jeho
hmotnosti během měření jeden rovnoměrně a dva epizodicky zejména během koncentračních
maxim.
Rovnoměrně přispívající faktor lze interpretovat následovně:
4. faktor (6%) jako pozaďový aerosol pro tuto frakci. Nelze snadno vyčlenit indikační
prvek. Zdroj přispívá k hmotnosti aerosolu dané frakce bez ohledu na směr větru.
Epizodicky přispívající faktory lze interpretovat:
1. faktor (<1%) jako mořský aerosol, Indikačními prvky jsou Cl a Mg
2. faktor (1%) jako stopa industriálního aerosolu přenášeného dálkovým transportem.
Zdroj nejspíše v 30 km vzdálené Příbrami. Indikováno Cr, Mn, Ni Cu
3. faktor (53%) jako aerosol emitovaný blízkou vesnicí. Indikačními prvky jsou S, P, Mg.
Faktor lze spojit s 5. faktorem
5. faktor (40) jako sekundární aerosol. Indikačními prvky jsou S, Zn, K. K dané frakci
přispívají zejména v první polovině měření, kdy vál vítr od JV.
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Láz C= 0.15 - 0.34 µm
3 C) Časový průběh modelované/experimentálně zjištěné hmotnostní koncentrace frakce A na
stanici Láz, podíl faktorů podílející se na hmotnosti frakce B a jejich časový průběh a chemický
profil
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Medián hmotnostní koncentrace ultrajemného aerosolu frakce C byl v daném období 5.8 µgm-3.
Koncentrace této frakce je výrazně nejvyšší ve srovnání s ostatními frakcemi na lokalitě
Ze čtyř faktorů, modelující zdroje ultrajemného aersolu na pozaďové lokalitě Láz, přispívají k
jeho hmotnosti během měření dva rovnoměrně a dva epizodicky zejména během koncentračních
maxim.
Rovnoměrně přispívající faktor lze interpretovat následovně:
1. faktor (10%) jako pozaďový aerosol pro tuto frakci, tj aerosol z dálkového transportu.
Nelze snadno vyčlenit indikační prvek. Zdroj přispívá k hmotnosti aerosolu dané frakce
bez ohledu na směr větru.
5. faktor (23%) jako industriální aerosol z dálkového transportu. Indikačními prvky jsou
CU, Ni, Ti a Ca. Podobně jako u faktoru 1 zdroj přispívá k hmotnosti aerosolu dané
frakce bez ohledu na směr větru.
Epizodicky přispívající faktory lze interpretovat:
3. faktor (35%) jako aerosol emitovaný spalováním biomasy, zejména dřeva v blízké
vesnici. Indikačními prvky jsou Zn, K. Faktor lze spojit s 4. faktorem
4.faktor (32%) jako sekundární aerosol vznikající konverzí y topenišť emitovaného SO2.
na SO4. Spojením s faktorem 3. tvoří téměř 67% hmoty aerosolu této velikostní frakce.
Souhrnně lze faktory 3 a 5 považovat za emise ze spalováním biomasy v lokálních
topeništích ve vesnici nebo na pile. Indikačními prvky jsou S, Zn, K. K dané frakci
přispívají zejména v první polovině měření, kdy vál vítr od JV.
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Praha frakce A= 1.15-10 µm
4 A) Časový průběh modelované/experimentálně zjištěné hmotnostní koncentrace frakce A na
stanici Praha, podíl faktorů podílející se na hmotnosti frakce A a jejich časový průběh a
chemický profil
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Medián hmotnostní koncentrace aerosolu frakce A byl v daném období 9.8 µgm-3. Překvapivě se
jedná o nejvyšší hodnotu koncentrace pro hrubou frakci aerosolu ze všech lokalit. Důvodem
může být, že v Praze probíhala měřící kampaň jako poslední až v březnu. Významnou složkou
hrubého aerosolu pak může být bioaerosol.
Z pěti faktorů, modelující zdroje hrubého aerosolu centru Prahy, přispívá k jeho polovině
hmotnosti jeden zdroj a ostaní čtyři se podílejí víceméně stejnou měrou na druhé polovině
příspěvku. S hlediska časového průběhu, přispívají k hmotnosti aerosolu během měření dva
rovnoměrně a tři epizodicky zejména během koncentračních maxim.
Rovnoměrně přispívající faktor lze interpretovat následovně:
2. faktor (45%) jako silniční prach. Faktor zahrnuje široké spektrum elementů
4.faktor (19%) jako bioaersol. Indikujícími prvky je Zn, Se.
Epizodicky přispívající faktory lze interpretovat:
1. faktor (10%) jako aerosol vzniklý spalováním oleje. Indikačními prvky jsou V a S.
Zdroj pracoval významně ve dne 12.3., kdy byl v provozu záložní dieselagregát napájející
plynovou kotelnu botanické zahrady.
5. faktor (9%) jako mořský aerosol. Indikačními prvky jsou Cl a Mg.Zdroj přispívá
výrazně k celkové hmotnosti hrubého aerosolu pouze v období 15-16.3. Rychlost a směr
větru od SZ potvrzuje interpretaci tohoto faktoru 2. faktor (45%) jako silniční prach
vířený větrem a provozem automobilů. Indikačními prvky jsou Ca, K, Si, Al a Mg. Ve
srovnání s lokální půdou nabohaceny prvky Mn a Fe.
3. faktor (17%) jako prach nabohacený aerosolem vznikajícím při spalování oleje a
maziv, nejspíše v dieselových motorech
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Praha frakce B= 0.34 - 1.15 µm
4 B) Časový průběh modelované/experimentálně zjištěné hmotnostní koncentrace frakce A na
stanici Praha, podíl faktorů podílející se na hmotnosti frakce B a jejich časový průběh a
chemický profil
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Medián hmotnostní koncentrace aerosolu frakce B byl v daném období 8.7 µgm-3.
Z šesti faktorů, modelující zdroje aerosolu frakce B v centru Prahy, dva zdroje přispívají k 80%
jeho hmotnosti rovnou měrou. S hlediska časového průběhu zdrojů během měření přispívají dva
zdroje během měření rovnoměrně a čtyři epizodicky zejména během koncentračních maxim
Rovnoměrně přispívající faktor lze interpretovat následovně:
2. faktor (3%) lze těžko identifikovat. Faktor je specifický pro Br a Ti. Může souviset
s provozem nákladních automobilů.
3. faktor (7%) jako aerosol vzniklý spalování maziv v dieselových motorech. Indikováno
V a Cr.
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5. faktor (40%) jako aerosol vzniklý spalováním biomasy. Indikovaný Zn, K a As. Jeho
podíl od začátku měření je průměrný, od 10.3. postupně roste, 12.3. kolem poledne dosahuje
maxima a poté jeho podíl klesá pod průměrnou úroveň
6. faktor (8%) jako průmyslový zdroj indikovaný Mn, Fe, Cr. Zdroj periodicky vykazuje
denní chod
Epizodicky přispívající faktory lze interpretovat:
1. faktor (3%) jako mořský aerosol. Indikačními prvky je Cl. Zdroj přispívá k celkové
hmotě aerosolu pouze ve třech případech, 10 a 11.3. a v odpoledních hodinách 15.3. S mořským
aerosolem přispívajícím k hrubé frakci souvisí pouze 15.3. Vysvětlením může být sušší vzduch
ve dnech 10 a 11.3. kdy mořský aerosol nedorostl kondenzací vzdušné vlhkosti do hrubé frakce a
nebyl v ni tak zaznamenán.
4.faktor (39%) jako sekundární aerosol. Indikovaný S a širokým spektrem ostatních
prvků. Příspěvek zdroje se pohybuje na průměrné úrovni, 11.3 odpoledne prudce vzroste a 14.3
se vrací na průměrnou úroveň.
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Praha frakce C=0.15 - 0.34
4 C) Časový průběh modelované/experimentálně zjištěné hmotnostní koncentrace frakce C na
stanici Praha, podíl faktorů podílející se na hmotnosti frakce C a jejich časový průběh a
chemický profil
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Medián hmotnostní koncentrace ultrajemného aerosolu frakce C byl v daném období 4.7 µgm-3.
Koncentrace této frakce je nejnižší ve srovnání s ostatními frakcemi na lokalitě
Z šesti faktorů, modelující zdroje aerosolu frakce C centru Prahy, přispívá k jeho hmotnosti
zásadním způsobem jeden zdroj a ostaní čtyři víceméně stejnou měrou. S hlediska časového
průběhu zdrojů během měření přispívají čtyři rovnoměrně a dva epizodicky zejména během
koncentračních maxim.
Rovnoměrně přispívající faktor lze interpretovat následovně:
1. faktor (43%) jako sekundární aerosol v směsi s aerosolem z dopravy
2. faktor (4%) je specifiký faktor pro Cr. Obtížně se interpretuje
4. faktor (22%) aerosol z dopravy, spalování benzínu. Indikace Br, Cu a Ti.
6. faktor (10%) jako aerosol ze spalování zemního plynu. Indikačními prvky jsou V , S a
Mg. Zdroj přispívá kontinuálně, ale vykazuje výrazná maxima v noci v souladu
s intenzitou vytápění
Epizodicky přispívající faktory lze interpretovat:
3. faktor (2%) jako aerosol z dopravy. Indikačním prvkem je Br a Cu. Časová variabilita
vykazuje ranní maxima v souladu s intenzitou dopravy.
5. faktor (19%) jako mořský aerosol. Indikačními prvky jsou Cl a Mg.Zdroj přispívá
výrazně k celkové hmotnosti aerosolu pouze v období 10-12.3. Rychlost a směr větru od
SZ potvrzuje interpretaci tohoto faktoru
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3.7. Shrnutí výsledků modelování zdrojů aerosolu
3.7.1. Zdroje aerosolu
Nevyšší mediány koncentrací aerosolu ve všech velikostních frakcích byly dosaženy na lokalitě
Březno. Oproti předpokladu, založeném na emisi hrubého aerosolu z těžební činnosti na této
lokalitě dominoval zejména aerosol frakce B a C tj. frakce submikronového aerosolu.
Souhrnně, zdroji submikronového aerosolu jsou z více nežli 60% emise uhelných elektráren,
15% lze přisoudit průmyslové výrobě kovů, 5% spalování biomasy a zbývajících 20% zahrnuje
blíže nespecifikovanou směs dopravy a průmyslové výroby.
Druhý nejvyšší souhrnný medián koncentrací pro všechny frakce byl změřen na lokalitě při
dálnici. Dálnice na této lokalitě protíná rozsáhlý lesní celek a byl předpoklad, že dominantním
zdrojem aerosolu budou mobilní zdroje. Analýza dat však ukázala, že významným zdrojem
aerosolu jsou lokální topeniště spalující pevná paliva a několika případech i odpad. Lokální
topeniště produkují v souhrnu více nežli 60% submikronového aerosolu, podíl mobilních
zdrojů se pohybuje kolem 20%, 5% lze vyhradit epizodickým jevům jako např. v našem
případě hoření pneumatik. Mobilní zdroje dominují v oblasti velikosti částic pod 100 nm.
Koncentrace počtu nanočástic o aerodynamickém průměru 15 nm korelovaly s dopravou a
dosahovaly hodnot až 105 cm-3. Koncentrace nanočástic byly řádově vyšší ve srovnání
s ostatními lokalitami. Tyto částice ale nejsou užívanou metodou odběru aerosolu vzorkovány a
nemohly být zachyceny v modelových výsledcích.
Medián koncentrací v Praze překvapivě dosahoval vysokých hodnot pro hrubý aerosol. Vyšší
prašnost, ve srovnání s ostatními lokalitami, může být důsledkem produkce bioaerosolu,
vzhledem k době měření. Dominantním zdrojem submikronového aerosolu je v Praze z více
nežli 40% sekundární aerosol. S 18% následuje spalování biomasy stejně jako směsný podíl
dopravy. Kolem 10% hmoty produkuje spalování zemního plynu a na epizodické jevy jako je
mořský aerosol zbývá kolem 8%.
Mediány koncentrací na pozaďové lokalitě dosahovaly výrazně nejnižších hodnot ze všech
stanic kromě hmoty ultrajemného aerosolu. Důvodem může být vyšší frekvence nukleace a tím
i hmota aerosolu v rozmezí velikostí ultrajemné frakce. Časové období měření na pozaďové
stanici lze rozdělit do dvou částí. V první třetině byla lokalita po větru vanoucího od vesnice,
průměrná koncentrace submikronového aerosolu byla zhruba až pětkrát vyšší nežli ve
zbývajících dvou třetinách kampaně, kdy vanul vítr od SZ z oblasti velkého lesního celku.
Z tohoto důvodu vychází jako dominantní zdroje submikronového aerosolu z 60% spalování
biomasy, 15% podíl dosahuje dálkový transport průmyslového aerosolu, kolem 8% zbývá na
sekundární aerosol a zhruba 5 % představuje mořský aerosol.
3.7.2. Nukleace aerosolu a kondenzační růst
Kromě primární emise ze zdroje, se na koncentraci ultrajemného aerosolu podílí nukleace a
kondenzační růst aerosolu. Největší vliv má tento jev na pozaďové stanici (kolem 50%), zhruba
z 25% stejně ovlivňuje koncentraci ultrajemného aerosolu v Praze a Březně a nejmenší vliv se
projevuje na lokalitě Dobré Štěstí při dálnici (méně nežli 15%)
3.7.3. Meteorologická situace
Meteorologická situace ovlivňuje celkovou koncentraci aerosolu z 15% na všech lokalitách bez
ohledu na její typ.
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4. ZÁVĚR
Přestože existují v České republice publikované i nepublikované pokusy o návrh metodiky pro
identifikaci zdrojů a podobně existuje i několik publikací, které se na území ČR (z místních
datových souborů) pokoušejí o jednotlivá řešení této problematiky, není zatím systematicky ze
strany kompetentních institucí a úřadů (ČHMÚ, SZÚ, MŽP) tato problematika řešena.
Současně problémy se znečištěním ovzduší nepomíjejí, naopak v mnoha regionech přetrvávají
(Behinauerová 2011; Velíšek a Bureš, 2011; Maša, 2009; Thimmaiah a kol., 2009).
Hlavní problémy vycházejí z narůstajícího počtu vozidel v ČR a tedy i narůstajícími emisemi
z automobilové dopravy, z využívání pevných paliv (často v kombinaci s domovním odpadem)
v lokálních topeništích a v neposlední řadě z některých průmyslových výrob, respektive
z koncentrace těžkého průmyslu v některých regionech (Ostravsko). Jelikož je možno (a nutno)
každý z uvedených typů zdrojů minimalizovat nebo jakkoli jinak ovlivňovat různým způsobem
a různými nástroji (včetně legislativních) je třeba je jednoznačně a pokud možno jednotně, tedy
jednotným způsobem, analyzovat a charakterizovat. K tomu je třeba jednotné metodiky.
Vzhledem k tomu, že předpokládané zdroje atmosférického aerosolu se podstatně liší velikostí
emitovaných částic a přitom mohou vykazovat značnou denní dynamiku, jádrem navržené
metodiky je elementární analýza velikostně segregovaných frakcí aerosolu s vysokým časovým
rozlišením. Výhody navrženého metodického postupu jsou následující:
1. integrační doba měřených veličin odpovídá dynamice předpokládaných zdrojů;
2. použití 3/8 DRUM pro odběr aerosolu nevyžaduje denní obsluhu ani její obzvláštní
školení;
3. optimální doba měření je 14 dní za sezonu. Měření tak vyjde podstatně levněji nežli
klasická měření dat s integrační dobou 24h;
4. navzdory krátké době měření, díky integrační době dat 60 (90) minut je datová matice
dostatečně rozsáhlá a její analýza má vysokou míru spolehlivosti
5. software EPA PMF 3.0 je volně přístupný;
6. na rozdíl od dosavadní uznané metodiky MŽP, která je podobně zaměřena (Adamec a
kol., 2010 - Metodika identifikace zdrojů pevných částic a pouličního prachu
statistickými metodami), předkládá návrh uspořádání měření, navrhuje sledované
veličiny, typy měřících přístrojů a také využívá standardního a uživatelsky příznivého (a
dlouhodobě ověřeného) modelu Environmental Protection Agency – PMF (naproti tomu
např. návrh podobné metodiky Velíška a Bureše, 2011 vychází z komplikovanějšího
modelu CMB, který vyžaduje tzv. podpisy zdrojů, současně uznaná metodika MŽP
doporučuje poměrně komplikovaný model závislý na řadě dalších programů).
I když je v metodickém návodu postačující komplex informací, je nezbytné na závěr
připomenout, že jeho využití v praxi v každém případě vyžaduje nejen kvalifikovaný personál
k provádění měření, ale také odborníky, kteří se dlouhodobě věnují problematice znečištění
ovzduší. Pouze ti mohou plnohodnotně využít potenciálu užitého statistického modelu k řádné
interpretaci získaných výsledků – k identifikaci zdrojů a odhadu jejich příspěvku k celkovému
znečištění ovzduší v daném receptoru.
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