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1.  Úvod 

Identifikace pŧvodcŧ znečištění je jednou z nejpalčivějších otázek ochrany ovzduší. Imisní 

situace v mnoha lokalitách České republiky není zcela ideální, zejména v zimním období (a) při 

zhoršených rozptylových podmínkách. Např. imisní limit pro polétavý prach PM10 byl v roce 2006 

překročen na 29 % území, kde ţije 62 % obyvatel ČR. [1] 

Obrázek 1 - Mapa - IL PM10 2006 

 
Chceme-li tuto neutěšenou situaci zlepšit, je nutno přijmout taková opatření, která budou při 

minimalizaci nutně vydaných finančních prostředkŧ znamenat maximální moţný efekt na výsledné 

imisní koncentrace dané znečišťující látky. V rámci projektu Ministerstva školství, mládeţe a 

tělovýchovy 2B08040 – Výzkum pŧvodu znečištění, byla proto navrţena metodika pro identifikaci 

pŧvodcŧ znečištění, která má za cíl identifikovat majoritní pŧvodce znečištění na emisní straně pro 

získání relevantní informace o směrování vhodných opatření ke zlepšení imisní situace v zájmovém 

území právě na ty zdroje, kde bude mít případná redukce emisí maximální imisní efekt. 

2. Metodika 

Metodika pouţívá jako základního nástroje matematický receptorový model Chemical Mass 

Balance, jehoţ pouţití je doplněno o řadu dalších nástrojŧ, které slouţí zejména pro přípravu 

experimentálních dat pro pouţití v tomto matematickém modelu, kvalifikované rozhodnutí o 

výběru modelovaných znečišťujících látek a modelovaných emisních zdrojŧ a interpretaci a 

validaci modelem prezentovaných výsledkŧ. V následujícím textu jsou popsány jednotlivé kroky 

vytvořené metodiky, stěţejní informací je pak na obrázku 9 prezentovaný vývojový diagram 

shrnující jednotlivé nástroje do logicky navazujícího celku. 
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2.1. Speciate 

Speciate 4.2 je U.S. Environmental Protection Agency's (EPA) (www.epa.gov) zveřejněná 

databáze zdrojových profilŧ [5], obsahující data o jemných prachových částicích PM, těkavých 

organických látkách VOC, skleníkových plynech (GHG), těţkých kovech TK, polycyklických 

aromatických uhlovodících a řadě dalších (např. organický a elementární uhlík). Prezentovaná data 

mohou být pouţita přímo do modelu Chemical Mass Balance, případně k doplnění emisním 

šetřením získaného zdrojového profilu o další polutanty. Databázi je rovněţ moţno vyuţít 

k verifikaci faktorŧ získaných za pouţití modelu Pozitive Matrix Factorization. 

Databáze Speciate ve verzi 4.2 obsahuje 5 187 zdrojových profilŧ, z toho 

 3 326 PM profilŧ 

 1 624 profilŧ organických plynŧ 

 237 profilŧ ostatních plynŧ 

Celkem se jedná o 2 207 rŧzných znečišťujících látek. Databáze rovněţ obsahuje sloţené 

profily pro 58 typŧ zdrojŧ znečištění.  

Databázi lze nalézt na http://www.epa.gov/ttn/chief/software/speciate/index.html a sice on-

line, případně lze soubor stáhnout ve formátu *.mdb pro pouţití v Microsoft Access.  

U kaţdého
1
 prezentovaného údaje lze nalézt informace např. o: 

 názvu znečišťující látky 

 analytické metodě 

 nejistotě 

 procento váhy polutantu v sumě (např. PM) 

 datum zařazení profilu do databáze 

 CAS (Chemical Abstracts Service) 

 J – Rating (expertní posudek kvality údaje (1 – slabý aţ 5 – znamenitý) 

Obrázek 2 – J – Rating, Speciate 4.2 

 

                                                 
1
 sloţení prezentovaných údajŧ se liší dle příslušnosti daného údaje ke skupině PM_SPECIES, GAS_SPECIES, 

OTHER_GASES_SPECIES 

http://www.epa.gov/
http://www.epa.gov/ttn/chief/software/speciate/index.html
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2.2. Emisní měření 

Emisní šetření na konkrétních vytipovaných zdrojích znečištění v zájmové lokalitě je 

nutnou podmínkou aplikace dat v receptorovém modelu. Do budoucna se předpokládá, ţe bude 

vytvořena databáze „běţných“ zdrojových profilŧ (domácí topeniště, doprava, velké energetické 

zdroje, rozšířené technologické zdroje) a pro účely aplikace metodiky v konkrétní zájmové lokalitě 

bude jiţ emisní šetření zaměřeno pouze na zdroje specifické pro danou oblast (např. Ostravsko – 

koksovny, ţelezárny apod.) 

Pro realizaci emisních šetření je doporučeno pouţití aparatury VAPS (E) a to z několika 

dŧvodŧ: 

1) je nutné zaručit kompatibilitu mezi jednotlivými zdrojovými profily 

2) je nutné zaručit kompatibilitu dat mezi imisní a emisní částí (díky doporučení na 

vyuţití aparatury VAPS (I) viz kapitola 2.4 pro imisní odběrové kampaně je tato 

podmínka z dŧvodu vyuţití shodného fyzikálního principu třídění a pouţitých matric 

zaručena) 

3) v rámci jednoho odběru je moţné exponovat matrice pro analýzu všech zájmových 

skupin znečišťujících látek dle zadání projektu (typicky PM2,5, PM10, PAH, TK, 

VOC, OC/EC) 

2.2.1. Popis odběrové aparatury 

Emisní verze aparatury VAPS (Versatile Air Pollution Sampler) fy URG Co. USA, je 

vyuţívána k měření emisí agenturou US EPA, mimo jiné např. i při řešení projektu PHARE v 

programech TEPLICE a SILESIA. Aparatura VAPS (E) pracuje na principu větrně gravitačního 

třídění částic, který je odvozen od mechanismu třídění, probíhajícího v atmosféře na trase od 

výstupu částic ze zdroje směrem k příjemci a na simulaci mechanismu prŧniku částic do dýchacích 

cest příjemce. 

2.2.2. Schéma aparatury a princip třídění 
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2.2.3. Popis funkce aparatury 

Znečištěný odpadní plyn je ve směru proudnic plynu, zjištěných sondáţí profilu rychlostní 

Prandtlovou sondou, odebírán z potrubí (proudově správný odběr) skleněnou nebo titanovou 

vytápěnou odběrovou sondou s výměnnou odběrovou hubicí. Mnoţství odebíraného plynu musí být 

takové, aby byla zajištěna rychlost odsávání v ústí odběrové hubice v intervalu 95 aţ 115 % 

rychlosti proudění v okolí hubice (izokinetické odsávání).  

Odpadní plyn je dále veden vytápěným nástavcem do skleněného, temperovaného 

rozdělovače, do kterého je přes čisticí filtr s identickými mechanickými vlastnostmi jako mají 

expoziční filtry, zaústěn přívod venkovního, upraveného (vysušeného a vyčištěného) vzduchu.  

V manifoldu dochází k naředění plynu odebraného z potrubí takovým mnoţstvím ředicího 

vzduchu, aby teplota rosného bodu vodní páry obsaţené v plynu byla spolehlivě niţší neţ je teplota 

třídění (cca 30 - 40°C) a současně aby charakteristický objemový prŧtok směsi plynu a vzduchu za 

normálních termodynamických podmínek (n.p.) byl cca 32 l/min ± 10%, při zachování 

izokinetických podmínek odsávání.  

V rozdělovači dochází ke zpomalení proudění a ke gravitačnímu třídění částic dle jejich 

hybnosti, při teplotě nad rosným bodem vodní páry obsaţené v plynu, přičemţ hrubé částice nad 

PM10 sedimentují a jsou z dalšího zpracování vyloučeny. 

 

Centrální proud je odebírán ve směru kolmém k pŧsobení gravitační síly v mnoţství 2 l/min 

n.p.. Částice v intervalu PM2,5 – PM10, vzhledem ke své hybnosti procházejí rozdělovačem beze 

změny směru proudění a jsou zachyceny na filtru hrubých částic. Malé mnoţství jemných částic si 

zachová směr proudění centrálního proudu (v poměru objemu centrálního proudu a součtu objemŧ 

dílčích proudŧ). O tuto hodnotu musí být výsledná veličina opravena.  

Po prŧchodu centrálního proudu filtrem, na kterém jsou zachyceny tuhé částice, je plyn 

pomocí skleněného kříţe rozdělen do dalších tří směrŧ. Hlavní část centrálního proudu je 

v mnoţství 120 l/hod vedena dál přes čerpadlo do atmosféry. Druhá část centrálního proudu je 

pomocí restriktoru vedena do 400 ml pasivovaného evakuovaného kanystru. Odebraný vzorek je 

následně analyzován na těkavé organické látky. 
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Zbývajících 30 l/min za n.p. je odsáváno proti směru pŧsobení gravitační síly a rozděleno na 

dva stejné proudy. Jemné částice menší neţ PM2,5 sledují dráhu obou dílčích proudŧ plynu (15 

l/min n.p.) a procházejí cyklonovými odlučovači, kde jsou odloučeny proniklé částice v intervalu 

PM2,5 aţ PM10.  

Částice PM2,5 jsou zachycovány na filtru, jehoţ materiál je volen s ohledem na případné 

další sledované parametry znečištěného vzduchu, jako je např. morfologie nebo sloţení částic, 

stanovení těţkých kovŧ fixovaných na granulometrickou frakci částic, stanovení polycyklických 

aromatických uhlovodíkŧ atd. Zde byly z dŧvodu následných analýz na obsah těţkých kovŧ resp. 

polycyklických aromatických uhlovodíkŧ zvoleny matrice celulozový filtr millipore na větvi 1 resp. 

křemenný filtr Quartz následovaný PUF patronou na větvi 2. Po prŧchodu centrálního proudu 

v mnoţství 120 l/hod sklovláknovým filtrem, na kterém jsou zachyceny tuhé částice frakce PM10, a 

který je následně podroben gravimetrickému vyšetření, je plyn veden dál přes čerpadlo do 

atmosféry.  

2.2.4. Fotodokumentace odběrů a třídění aparaturou VAPS (E) 
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Odebrané vzorky je moţné následně analyzovat pro stanovení následujících látek: 

 suspendované částice (PM2,5; PM10; TSP) 

 těţké kovy  

 polycyklické aromatické uhlovodíky  

 organický / elementární uhlík OC/EC 

 těkavé organické látky  

2.2.5. Charakteristiky metody 

- koncentrační oblast  0,3 – 200 mg/m
3
 částic ve frakci PM2,5 a PM10 

- koncentrace  TSP v plynu 1 – 500 mg/m
3
,  

- koncentrace vodní páry v plynu  do 15 % hm., 

- kombinovaná nejistota stanovení koncentrací jednotlivých frakcí 20,5 % rel., 

- pokud je změřená koncentrace TSP pod hodnotou 1 mg/m
3
 uvaţuje se při dalším 

vyhodnocení minimálně rovna koncentraci PM10 

2.3. Podpis zdroje 

Na základě realizovaného emisního šetření je následně vytvořen tzv. podpis zdroje (matice 

emisních koncentrací v jednotlivých skupinách sledovaných znečišťujících látek). Tento „podpis 

zdroje“ je nutné následně převést do podoby zdrojového profilu vyuţitelného pro model Chemical 

Mass Balance 8.2, kdy jsou emisní koncentrace dle poţadované metodiky modelu 

„normalizovány“. Na základě těchto dat jsou následně vytvořeny soubory PR vyuţitelné přímo jako 

„input data“ modelu. 

2.3.1.  Vstupní soubory PR 

Tyto soubory obsahují údaje o emisních parametrech sledovaných zdrojŧ znečišťování 

ovzduší ve formě zdrojových profilŧ (source profile). Ty byly vytvořeny na základě změřených 

emisních charakteristik jednotlivých zdrojŧ. Jedná se o emisní koncentrační údaje, převedené do 

podoby vstupních dat pro modelování v programu Chemical Mass Balance (CMB 8.2). Jsou to 

„normalizované“ koncentrace a nejistoty jednotlivých skupin znečišťujících látek.  

Soubory odpovídají svým formátem poţadované struktuře, která je sestavena následujícím 

zpŧsobem: 

PNO, SID, SIZE, OCC, OCU,… 

MTHUF1, MTHUF1, FINE, 0.8110, 0.0811, … 

kde: 

 PNO – číselné či kódové označení zdrojového profilu (do 6 znakŧ) 

 SID – popis zdrojového profilu (do 8 znakŧ) 

 SIZE – frakce částic (do 6 znakŧ) 

 OCC – normalizovaná hodnota emisní koncentrace příslušné znečišťující látky 

v daném zdrojovém profilu (zde organický uhlík) 

 OCU – nejistota normalizované hodnoty emisní koncentrace příslušné znečišťující 

látky v daném zdrojovém profilu 
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Databáze emisních podpisŧ v tuto chvíli obsahuje následující zdrojové profily připravené 

pro aplikace v receptorovém modelu při identifikaci pŧvodcŧ znečištění v jakékoliv zájmové 

lokalitě dle zadání:
2
 

 VEZHUS - Velký energetický zdroj - spalování hnědého uhlí s odsířením 

 SLEVAR - Slévárna 

 KAMLOM - Kamenolom - třídírna 

 VEZBIO - Velký energetický zdroj - spalování biopaliva (černý výluh pocházející z 

vaření dřevní hmoty pro výrobu celulozy) 

 OBALOV - Obalovna ţivičných směsí 

 VEZTO1 - Velký energetický zdroj - spalování TTO1 

 VAPHU - Vápenka - pec s otopem hnědouhelným dehtem 

 DTMDF1 - Domácí topeniště - spalování měkkého dřeva - fáze 1 (zapalování) 

 DTMDF2 - Domácí topeniště – spal. měkkého dřeva - fáze 2 (dýmavé hoření s omez. 

přívodem vzduchu) 

 DTMDF3 - Domácí topeniště – spal. měkkého dřeva - fáze 3 (plné hoření s úplným 

přívodem vzduchu) 

 DTTDF1 - Domácí topeniště - spalování tvrdého dřeva - fáze 1 (zapalování) 

 DTTDF2 - Domácí topeniště – spal. tvrdého dřeva - fáze 2 (dýmavé hoření s omez. 

přívodem vzduchu) 

 DTTDF3 - Domácí topeniště - spalování tvrdého dřeva - fáze 3 (plné hoření s úplným 

přívodem vzduchu) 

 CEMRP - Cementárna - rotační pec 

 VEZHU - Velký energetický zdroj - spalování HU 

 VEZTO2 - Velký energetický zdroj - spalování TTO2 

 VEZPP - Velký energetický zdroj - spalování PP (CU + HU + Biopalivo) 

 MTHUF1 - Malé topeniště - spalování hnědého uhlí - fáze 1 (rozhořívání) 

 MTHUF2 - Malé topeniště - spalování hnědého uhlí - fáze 2 (standardní provoz 

kotle) 

 MTHUF3 - Malé topeniště - spalování hnědého uhlí - fáze 3 (dohořívání) 

 OBALO2 - Obalovna ţivičných směsí 2 

 MDVD - Městská doprava  

 TDVD - Tranzitní doprava  

 SOIL - Sloţení zemské kŧry 

2.4. Imisní měření 

Realizace imisních odběrových kampaní v zájmové lokalitě je další nutnou podmínkou 

aplikace dat v receptorovém modelu. S přihlédnutím na konkrétní parametry zadání aplikace je 

nutné značnou pozornost věnovat výběru místa / míst pro realizaci imisní odběrové kampaně a 

zejména délce jejího trvání. Minimem pro úspěšnou aplikaci metodiky je realizace dvou imisních 

                                                 
2
 Zdrojové profily, jejichţ název je uveden kurzívou, byly sestaveny na základě výsledkŧ řešení projektu Ministerstva 

ţivotního prostředí SP/1a3/148/08 - Stanovení chemických a toxikologických vlastností prachových částic a výzkum 

jejich vzniku, Odpovědný řešitel projektu: Český hydrometeorologický ústav, RNDr. Josef Keder, CSc. Výsledky 

tohoto projektu byly vyuţity na základě Smlouvy o spolupráci o vyuţití výsledkŧ dosaţených v projektu výzkumu a 

vývoje uzavřené podle ustanovení § 269 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, mezi společností Technické sluţby 

ochrany ovzduší Praha a.s. a Českým hydrometeorologickým ústavem. 
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odběrových kampaní (letní a zimní) pro oddělení majoritních pŧvodcŧ znečištění v době topné 

sezony a mimo ni, z pohledu délky trvání těchto kampaní je za absolutní minimum povaţován 

systém 2 + 5 + 2 (tedy dva dny pracovního klidu + pět pracovních dní + dva dny pracovního klidu). 

Tento systém v kombinaci s provedením letní a zimní imisní odběrové kampaně je schopen rozlišit 

specifika jednotlivých „provozních stavŧ“ zejména lokálních topenišť, ale i např. dopravy a 

rŧzných technologických zdrojŧ. Z pohledu tohoto minimálního poţadavku jiţ nejde hovořit o 

následném „statistickém zpracování imisních dat“ a tak vţdy, pokud to situace dovolí by měla být 

délka imisních odběrových kampaní navýšena alespoň na systém 2 + 5 + 2 + 5. 

Pro „správný“ (rozuměno reprezentativní) výběr konkrétního místa pro instalaci aparatury 

VAPS (I) (a tedy realizaci imisní odběrové kampaně) je třeba věnovat zvýšenou pozornost 

specifikŧm dané lokality, rozmístění z pohledu předpokládaného vlivu na imisní znečištění 

dŧleţitých stacionárních zdrojŧ, poloze významných komunikací, rezidenčních čtvrtí, existence 

plynofikace, sloţení palivové základny v rodinných domech residenčních čtvrtí a charakter 

převládajících směrŧ větru (větrná rŧţice, případně aplikace HYSPLIT – viz kapitola 2.8.2) 

Pro realizaci imisních odběrových kampaní je doporučeno pouţití aparatury VAPS (I) a to 

z dŧvodŧ shodných jako u emisních zdrojových měření: 

1) je nutné zaručit kompatibilitu dat mezi imisní a emisní částí (díky doporučení na 

vyuţití aparatury VAPS (E) viz kapitola 2.2 pro emisní zdrojová měření je tato 

podmínka z dŧvodu vyuţití shodného fyzikálního principu třídění a pouţitých matric 

zaručena) 

2) v rámci jednoho odběru je moţné exponovat matrice pro analýzu všech zájmových 

skupin znečišťujících látek dle zadání projektu (typicky PM2,5, PM10, PAH, TK, 

VOC, OC/EC) 

2.4.1. Popis odběrové aparatury 

Univerzální vzorkovač znečištění venkovního vzduchu – VAPS, je sestaven ze součástí 

umoţňujících současné odběry pro analytické stanovení rŧzných parametrŧ znečištěného 

venkovního vzduchu. 

Znečištěný vzduch v mnoţství 32 l za minutu je nasáván hlavicí vybavenou dešťovým krytem 

potaţeným teflonem. Tato hlavice je aerodynamicky upravena pro třídění částic PM10 (částice, 

které projdou velikostně selektivním vstupním filtrem vykazujícím pro aerodynamický prŧměr 10 

m odlučovací účinnost 50%). Vzduch dále prochází hlavní tělem vzorkovače, které je vyrobeno z 

hliníku a rovněţ potaţeno teflonem. Vzduch do něj vstupuje přes kónickou urychlovací trysku, kde 

jsou odděleny částice PM2,5 (částice, které projdou velikostně selektivním vstupním filtrem 

vykazujícím pro aerodynamický prŧměr 2,5 m odlučovací účinnost 50%) a je rozdělen do tří 

dílčích proudŧ, kaţdý proud je zpracováván odlišným systémem. 

Vstup odběrové hlavice PM10 je konstruován tak aby odděloval částice s aerodynamickým 

prŧměrem větším neţ 10 mikrometrŧ, zatímco částice menší kvantitativně vede do virtuálního 

impaktoru, kde prochází druhou urychlovací tryskou umístěnou před expanzním prostorem 

filtrového drţáku. Centrální proud je odebírán v mnoţství 2 l/min, částice PM2,5 – 10 procházejí beze 

změny směru proudění hlavním tělesem vzorkovače a jsou zachyceny na sklovláknovém filtru. 

Tento virtuální impaktor je ověřený US EPA pro měření v kombinaci s pouţitou odběrovou hlavicí 

PM10.  

Zbývajících 30 l/min je rozděleno na dva stejné proudy, které procházejí levým a pravým 

zachycovačem. Jemné částice PM2,5 sledují dráhu obou dílčích proudŧ plynu (15 l/min) a jsou 

podrobeny zpracování v těchto větvích. Všechny části vzorkovače přicházející do styku s 

odebíraným vzduchem jsou potaţeny teflonem. 
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Pravá větev (15 l/min) dílčího proudu vzduchu prochází křemenným filtrem podepřeným 

teflonem potaţeným sítkem z nerezové oceli, kde jsou zachyceny jemné částice PM2,5 s obsahem 

anorganických a semivolatilních organických sloučenin. Aerosolových částic zbavená vzdušina s 

obsahem organických par prochází patronou z polyuretanové pěny (PUF), která účinně zachycuje 

volatilní vícemolekulární organické látky. Křemenný filtr a PUF patrona musí být po expozici do 

doby analýzy uloţeny za speciálních teplotních podmínek, PUF patrona musí být před expozicí 

vyčištěna. Zachycovač pro organické látky stejně jako PUF patrona jsou vyrobeny tak, aby je bylo 

moţno spojit bezprostředně před odběrem párovými spojkami. 

Jedna část filtru byla extrahována pro stanovení obsahu organického aerosolu a druhá část 

byla podrobena analytickému spalovacímu procesu, pro stanovení podílu 

organického/elementárního uhlíku. Z filtru se nejprve vysekne vzorek o standardní velikosti 

(obdélník) a vloţí se do křemíkové pece. Po propláchnutí héliem (99,9999 %) vyhřeje teplotní 

program pec na 870°C. Produkty vzniklé termálním rozkladem se kvantitativně oxidují oxidem 

manganičitým (MnO2) v oxidační peci na CO2. V proudu helia se pak oxid uhličitý mísí s vodíkem. 

Tato směs je pak vháněna na rozţhavený niklový katalyzátor, kde je kvantitativně konvertována na 

metan. Obsah metanu je posléze měřen plamenoionizačním detektorem (FID). Jakmile je ukončen 

teplotní program v křemíkové peci, je pec ochlazena na 600°C a proud spalin je převeden do nosné 

oxidační směsi (kyslík/helium). Při tomto druhém teplotním programu se zoxiduje všechen 

elementární uhlík (EC). Elementární uhlík je pak detekován stejným zpŧsobem jako organický 

uhlík (OC). 

PUF materiál byl extrahován pro stanovení polycyklických aromatických uhlovodíkŧ. 

Koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíkŧ se stanoví plynovou chromatografií s 

hmotnostní detekcí. Výsledné mnoţství analytu ve vzorku je při konečném výpočtu koncentrace v 

ovzduší vztaţeno na mnoţství prosátého vzduchu. 

Frakce PM10 byla zachycována ve střední větvi dílčího proudu vzduchu na sklovláknovém 

filtru, který je podepřen teflonem potaţeným sítkem z nerezové oceli. Sklovláknový filtr byl před 

expozicí i po expozici zváţen. 

Levá větev (15 l/min) dílčího proudu vzduchu prochází celulózovým filtrem podepřeným 

teflonem potaţeným sítkem z nerezové oceli. Celulózový filtr byl gravimetricky vyšetřován a 

podroben ICP-MS analýze pro stanovení obsahu kovŧ. Tato analýza byla provedena na 

hmotnostním spektrometru s iontově vázanou plazmou – Thermo Electron X-Series (X7). 

Automatickým dávkovačem nasátý vzorek je v koncentrickém zmlţovači převeden do aerosolové 

formy a při prŧchodu plazmovou hlavicí dochází postupně k desolvataci, odpaření, atomizaci a 

ionizaci komponent. Vzorek dále prochází tlakovým rozhraním do vakuové části, kde jsou 

odděleny nenabité atomy. Dále je svazek iontŧ pomocí iontové optiky zaostřen a v kvadrupólu jsou 

odděleny ionty o určitém poměru hmotnosti a náboje. Kvadrupól funguje v sekvenčním reţimu, 

tedy postupně propouští na elektronový násobič coby detektor vybrané prvky. Tímto zpŧsobem 

byly analyzovány vybrané prvky z celého hmotnostního spektra. 

VAPS byl instalován v uzavřeném boxu, který je teplotně stabilizován s cirkulací vzduchu 

pro temperaci. Odběrový systém obsahuje tři samostatná čerpadla, kaţdé z nich má samostatný 

rotametr s regulačním ventilem pro kontrolu nastaveného prŧtoku a tlakoměr pro kontrolu expozice 

filtru. Výstup kaţdého čerpadla je zaveden do vlastního suchého plynoměru, který slouţí pro 

stanovení celkového objemu odebraného vzduchu. Začátek a konec odběru mŧţe být řízen 

automatickým časovačem. 
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2.4.2. Fotodokumentace odběrů aparaturou VAPS (I) a AVOCs 

Obrázek 3 – VAPS (I) 

 

Obrázek 4 – AVOCS a evakuovaný kanystr 
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Obrázek 5 - VAPS (I) - schema aparatury 
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2.5. Pozaďové koncentrace 

Na základě realizovaných imisních odběrových kampaní je moţno následně vytvořit soubor 

s pozaďovými imisními koncentracemi v zájmovém (matice imisních koncentrací v jednotlivých 

skupinách sledovaných znečišťujících látek pro jednotlivé dny letní i zimní imisní odběrové 

kampaně). Tyto informace je nutné následně převést do podoby souboru AD vyuţitelného pro 

model Chemical Mass Balance. 

2.5.1. Vstupní soubory AD 

Jedná se o vstupní soubor modelu Chemical Mass Balance 8.2 popisující imisní část 

zdrojových dat (AD – Ambient Data), obsahující koncentrace a nejistoty sledovaných 

znečišťujících látek.  

Soubor musí odpovídat svým formátem poţadované struktuře, která je sestavena 

následujícím zpŧsobem: 

ID, DATE, DUR, STHOUR, SIZE, TMAC, TMAU, OCC, OCU,… 

LIBUS, 02/02/09, 24, 0, FINE, 6457.02780, 1291.40556, 5190.07294, 1038.01459, … 

kde: 

 ID – identifikace imisní stanice (do 12 znakŧ) 

 DATE – datum měření (do 8 znakŧ) 

 DUR  - doba trvání vzorkování (do 2 znakŧ) 

 STHOUR – počáteční hodina vzorkování (do 2 znakŧ) 

 SIZE – frakce částic (do 6 znakŧ) 

 TMAC – celková koncentrace  

 TMAU – nejistota celkové koncentrace 

 OCC – imisní koncentrace dané znečišťující látky (zde organický uhlík) 

 OCU – nejistota imisní koncentrace dané znečišťující látky  

2.6. Výběr modelovaných znečišťujících látek 

Přesto, ţe po provedení experimentálních prací (zdrojová emisní šetření a imisní odběrové 

kampaně) mohou být k dispozici výsledné matice zdrojových profilŧ a pozaďových koncentrací 

sestavené z velkého počtu znečišťujících látek, není optimální takto sestavené matice pouţít přímo 

jako „ input data“ do příslušného matematického modelu (Chemical Mass Balance, Pozitive Matrix 

Factorization), ale je potřeba s vyuţitím dalších nástrojŧ provést výběr takových znečišťujících 

látek, které vnesou do matematického modelu validní informaci. K tomu slouţí zejména: 

 statistické vyhodnocení dat 

 porovnání s detekčními limity 

 odstranění duplicit (izotopy) 

 zohledněné nejistot stanovení 

2.6.1. Statistické vyhodnocení 

Statistické vyhodnocení (prŧzkumová analýza dat) je nástrojem aplikovaným na výsledky 

imisních odběrových kampaní na jednotlivých lokalitách. Cílem je vyhodnocení experimentálních 

dat získaných v prŧběhu imisních odběrových kampaní pro optimální nastavení parametrŧ výpočtu 

v receptorovém modelu. Dŧleţitým aspektem receptorového modelování je totiţ přenesení těţiště 

pozornosti na „předpřípravu“ dat s cílem provádět výběr příslušných proměnných vstupujících do 
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výpočtu na základě závěrŧ, plynoucích (nejen) z prŧzkumové analýzy dat. Výsledkem aplikace 

matice 24-hodinových imisních koncentrací sledovaných znečišťujících látek v zájmových 

lokalitách ve statistickém software (např. Statistica 10 [6]) jsou základní parametry dané matice 

dat, jako: 

 počet platných údajŧ 

 prŧměr 

 medián 

 minimum 

 maximum 

 rozptyl 

 směrodatná odchylka 

 variační koeficient 

Tato údaje jsou doprovázeny přehlednými histogramy a krabicovými grafy, coţ umoţňuje 

následné zhodnocení experimentálním měřením stanovených imisních koncentrací, ve vztahu na 

variabilitu dat ve sledovaném období, porovnání s MDL apod. 

Prezentovány jsou rovněţ grafy korelační kruţnice, kde je sledováno rozmístění 

jednotlivých sledovaných znečišťujících látek a korelace pŧvodních proměnných s prvními dvěma 

hlavními komponentami a graf skóre, který ukazuje rozdělení všech „vzorkŧ“ (vektorŧ pozorování) 

v prostoru prvních dvou hlavních komponent. Mŧţe tak napovědět, zda se na znečištění v dané 

lokalitě podílí pouze jeden majoritní emisní zdroj, či zda je znečištění kombinací vlivu více 

emisních zdrojŧ. 

2.6.2. MDL 

Výsledky analýzy exponovaných matric (nejlépe) z akreditované laboratoře, musí kromě 

samotných analytických výsledkŧ vţdy obsahovat informaci o mezi detekce (MDL). S touto 

hodnotou je následně moţné konkrétní výsledky experimentálních odběrŧ porovnat, a pokud se 

hodnoty pohybují pod mezí detekce, tyto z hodnocení vyloučit, případně nahradit ½ MDL. 

2.6.3. Duplicity (izotopy) 

Při analýze celulozové matrice (větev 1 – PM2,5) na prvkové sloţení metodou ICP-MS jsou 

u některých prvkŧ k dispozici výsledky pro více izotopŧ. Typicky se jedná o: 

 měď (
63

Cu a 
65

Cu) a 

 olovo (
206

Pb, 
207

Pb a 
208

Pb) 

V tom případě vstupuje do dalších výpočtŧ pouze izotop 
65

Cu a 
208

Pb (přičemţ izotop 
208

Pb 

je vyjádřen (dle interních postupŧ akreditované laboratoře) součtem 
206

Pb + 
207

Pb + 
208

Pb) 

2.6.4. Nejistoty stanovení 

Informace o analýze exponovaných matric z akreditované laboratoře, musí být kromě 

samotných analytických výsledkŧ vţdy doprovázeny údaji o nejistotě stanovení. Jak model 

Chemical Mass Balance, tak model Pozitive Matrix Factorization vyţadují v rámci vstupních dat 

přiřadit kaţdému konkrétnímu koncentračnímu údaji nejistotu jeho stanovení. Polutanty s příliš 

vysokou nejistotou stanovení je nutné z následné aplikace v modelu vyloučit. 

2.7. Výběr modelovaných zdrojů 

Přesto, ţe po provedení experimentálních prací zaměřených na získání zdrojových profilŧ 

jsou k dispozici „source profile“ pro všechny emisnímu šetření podrobené zdroje, nelze vţdy 
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z rŧzných dŧvodŧ veškeré tyto zdroje vyuţít pro aplikaci v samotném receptorovém modelu. 

Jedním z těchto dŧvodŧ je omezení samotného receptorového modelu Chemical Mass Balance, kdy 

počet v jednom kroku modelovaných zdrojŧ (kategorií zdrojŧ) musí být menší nebo roven počtu 

modelovaných znečišťujících látek. Toto omezení se týká zejména modelování skupiny PAH, kdy 

počet analyzovaných polycyklických aromatických uhlovodíkŧ je 13, přičemţ 

dibenzo[a,h]antracen bývá většinou z dŧvodu imisních hodnot z letních imisních odběrových 

kampaní pod mezí detekce z aplikace v modelu Chemical Mass Balance vyřazen. 

Je tedy potřeba s vyuţitím dalších nástrojŧ provést výběr takových zdrojŧ znečišťování, u 

nichţ se předpokládá znečišťujících látek, které vnesou do matematického modelu validní 

informaci. K tomu slouţí zejména: 

 shlukování metodou k – prŧměrŧ 

 charakteristické PAH indexy 

 imisní prototypy 

 korelační matice 

2.7.1. Shlukování metodou k – průměrů 

Metoda shlukování k prŧměrŧ je jedním z nejjednodušších algoritmŧ, který řeší problém 

shlukování. Procedura podává jednoduchý a snadný zpŧsob klasifikace daného datového souboru 

prostřednictvím daného počtu shlukŧ. Hlavní myšlenka je definovat k centroidŧ, jeden pro kaţdý 

shluk. Tyto centroidy by měly být umístěny na vhodné pozici, jelikoţ rŧzná umístění nám mohou 

dát rŧzné výsledky. Dalším krokem je vzít kaţdý bod z datového souboru a přiřadit jej k 

nejbliţšímu centroidu. Následně přepočítáme k nových centroidŧ jako barycentrum shlukŧ (m-

rozměrný vektor prŧměrných hodnot jednotlivých proměnných odpovídající dané skupině shlukŧ). 

Po výpočtu nových centroidŧ uděláme opět spojení mezi body datového souboru s danými cetroidy. 

Tento proces budeme opakovat, dokud bude docházet ke změnám ve shlucích, tj. dokud se bude 

měnit umístění centroidŧ. Algoritmus usiluje o minimalizaci funkce, v tomto případě čtvercové 

chyby: 

  Thhi

k

h

n

i

hhi xxxxW
h


 

.
1 1

 

Symbol k představuje celkový počet shlukŧ, nh počet objektŧ v h-tém shluku, xhi je i-tý 

objekt v h-tém shluku a xh je vektor prŧměrŧ h – tého shluku. W je stopa matice [8] 

Výsledky provedeného shlukování metodou k-prŧměrŧ jsou dále vyuţity pro: 

 Srovnání prototypŧ jednotlivých souborŧ s podpisem zdroje (Příloha 3) 

 Identifikaci pŧvodcŧ znečištění vyuţitím korelačních matic (Příloha 4) 

 Identifikaci pŧvodcŧ znečištění PAH vyuţitím charakteristických PAH indexŧ (Příloha 5) 

2.7.2. Charakteristické PAH indexy 

Pro odhad pŧvodu zdroje emisí polycyklických aromatických uhlovodíkŧ se někdy 

pouţívají tzv. charakteristické indexy. Jedná se o poměry koncentrací některých PAH. Tyto 

„markery“ mohou indikovat, jaký typ emisních zdrojŧ je pŧvodcem imisního znečištění v dané 

lokalitě. Vyuţitelné jsou zejména pro identifikaci zdrojŧ jako benzínové a naftové motory, domácí 

topeniště, spalování dřeva a některé další zdroje znečištění. 

Nejčastěji jsou pro tyto účely pouţívány poměry IP/(IP+BghiP), Phe/(Phe + Ant), 

BaA/(BaA+Chry), Fl/(Fl+Pyr) a některé další. Odborná literatura uvádí řadu „typických“ indexŧ, 

stručný přehled uvádíme v tabulce níţe [9], [10], [11], [12], [13].  
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Tabulka 1 - Diagnostické indexy PAH 

Index Hodnota Interpretace 

IP/(IP+BghiP)
3
 

0,18 – 0,22 benzínové motory 

0,37 – 0,7 dieselové motory 

0,56 uhelný prach 

0,62 spalování dřeva 

BaA/(BaA+Chry)
9
 

0,16 venkovské zdroje 

0,33 městské zdroje – automobily s katalyzátory 

0,55 
prŧmyslové emise a emise z těţkých 

nákladních automobilŧ  

0,38 – 0,65 dieselové motory 

0,43 benzinové motory 

Fl/(Fl + Pyr)
9
 

0,4 – 0,5 spalování kapalných paliv 

> 0,5 spalování dřeva a uhlí 

Fl/Pyr
4
 

< 1 benzinové a naftové motory 

1 – 1,4 spalování uhlí 

BaP/BghiP
10

 
0,3 – 0,44 benzinové a naftové motory 

0,9 – 6,6 spalování uhlí 

BaP/(BaP+Chry)
10

 

0,49 benzínové motory 

0,73 dieselové motory 

0,07 – 0,24 uhelný prach 

IP/BghiP
5
 

~ 1 dieselové motory 

0,4 benzínové motory 

Pyr/BaP
6
 ~ 10 dieselové motory 

Pyr/BaP
4
 ~ 1 benzinové motory 

Fl/Pyr
4
 0,6 dopravní emise 

Fl/(Fl+Pyr)
7
 

0,57 spalování uhlí 

0,40 dieselové motory 

0,52 benzinové motory 

0,49 spalování zemního plynu 

0,52 spalování kapalných paliv 

                                                 
3
 Polycyclic aromatic hydrocarbons and thein molecular diagnostic ratios in urban atmospheric respirace particulate 

matter – María del Rosario Sienra, Nelson G. Rosazza, Margarita Préndez, 277 - 278 
4
 Characterization and Source Identification of PM10-bound Polycyklic Aromatic Hydrocarbons in Urban Air of Tijin, 

China – Jianwu Shi, Yue Peng, Weifang Qiu, Zhipeng Bai, Shaofei Kong, Taosheng Jin, 515 
5
 Particle associated polycyklic aromatic hydrocarbons in urban air of Agra, Nirat Rajput & Anita Lakhani, 2008, 102 

6
 Atmospheric polycyklic aromatic hydrokarbons: Source attribution, emission facto rand regulativ, Khawal Ravindra, 

Ranjeet Sokhi, René Van Grieken, Atmospheric Environment 42 (2008), 2895 - 2921 
7
 Source specificity and amtospheric processing of airborne PAHs: Implications for source apportionment, Elisabeth 

Galarneau, Atmospheric Environment 42 (2008), 8139 - 8149 
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0,49 spalování biopaliv 

0,51 spalování dřeva 

BaA/(BaA + Chry)
5
 

0,46 spalování uhlí 

0,65 dieselové motory 

0,50 benzinové motory 

0,39 spalování zemního plynu 

0,50 spalování kapalných paliv 

0,59 spalování dřeva 

IP/(IP+BghiP)
5
 

0,48 spalování uhlí 

0,19 dieselové motory 

0,32 benzinové motory 

0,32 spalování zemního plynu 

0,36 spalování kapalných paliv 

0,35 spalování biopaliv 

0,42 spalování dřeva 

Fen/(Fen+A)
5
 

0,85 spalování uhlí 

0,73 dieselové motory 

0,77 benzinové motory 

0,88 spalování zemního plynu 

0,89 spalování kapalných paliv 

0,84 spalování dřeva 

2.7.3. Imisní prototypy 

Srovnání prototypŧ jednotlivých souborŧ imisních dat s emisními podpisy zdroje je jedním 

z prvních krokŧ slouţících pro předběţný odhad pŧvodcŧ znečištění v jednotlivých zájmových 

lokalitách. Slouţí tak zejména k výběru zdrojŧ následně vstupujících do receptorového modelu 

Chemical Mass Balance 8.2. Z pohledu celkového porovnání je dŧleţité se zaměřit zejména na 

změny ve sloţení zastoupení jednotlivých znečišťujících látek v prŧběhu imisních dat v letním a 

zimním (topná sezona) období a rovněţ na prŧběhy zastoupení jednotlivých sledovaných 

znečišťujících látek v imisním prototypu v porovnání s konkrétním zdrojovým profilem. 

Na obrázku 6 je pro ukázku uveden imisní prototyp pro letní imisní kampaň na lokalitě 

Praha – Smíchov, na obrázcích 7 a 8 jsou pak pro porovnání uvedeny zdrojové profily pro 

městskou dopravu a zdrojový profil pro velký energetický zdroj při spalování hnědého uhlí. 

Zatímco podobnost mezi letním imisním prototypem a zdrojových profilem pro městskou dopravu 

je patrná na první pohled, zdrojový profil pro velký energetický zdroj při spalování hnědého uhlí 

vykazuje zcela odlišný charakter. 
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Obrázek 6 - Prototyp Smíchov - léto 

 

Obrázek 7 - Zdrojový profil - městská doprava 
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Obrázek 8 - zdrojový profil - velký energetický zdroj na hnědé uhlí 

 

2.7.4. Korelační matice 

K odhadu prvotní identifikace moţných pŧvodcŧ znečištění mohou do jisté míry slouţit i 

korelační matice pro skupinu znečišťujících látek PAH, TK a VOC. Jedná se o korelační matice 

sestavené pro jednotlivé emisní charakteristiky sledovaných zdrojŧ (podpisy zdrojŧ) a prototypy 

charakterizující letní a zimní imisní odběrové kampaně sestavené za pomoci shlukování metodou k-

prŧměrŧ z dat imisních odběrových kampaní (viz 2.7.1) 

Dŧleţitým aspektem při vyuţití korelačních matic pro první „hrubý“ výběr potencionálních 

zdrojŧ znečištění je určení výše rozhodného korelačního koeficientu. Tuto hodnotu je třeba určit 

vţdy individuálně na základě konkrétních hodnot korelačních koeficientŧ pro kombinaci dané 

lokality a skupiny polutantŧ. 

2.8. Meteorologická charakteristika 

Dŧleţitou součástí identifikace pŧvodce daného znečištění jsou i meteorologická data (i 

kdyţ např. model CMB s meteorologickými daty nepracuje). Známe-li směry a sílu převládajícího 

větru, případně konkrétní meteorologické podmínky v době odběru konkrétního vzorku, lze 

skupinu potenciálních pŧvodcŧ znečištění zúţit na zdroje leţící ve směru zpětné trajektorie vzdušné 

masy. Nástroji k získání informací o meteorologické charakteristice zájmového území mŧţou být 

zejména: 

 HYSPLIT 

 větrná rŧţice 

 meteo měření 
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2.8.1. Větrná růžice 

Větrná rŧţice je standardní nástroj pro grafické znázornění převládajících směrŧ větru, 

vyuţívaný např. i v rámci modelu SYMOS´97 pouţívaného pro zpracování rozptylových studií. 

Jedná se o grafické znázornění četnosti výskytu rŧzných směrŧ větru daného místa na radiálním 

diagramu. Od středu kruţnice se vynášejí úsečky, jejichţ délka je úměrná četnosti výskytu větrŧ 

vanoucích z příslušného směru nebo sektoru. 

Vhodným softwarovým nástrojem na vizualizaci meteorologických dat je např. program 

Windrose (ke staţení na internetových stránkách společnosti Enviroware www.enviroware.com). 

Nevýhodou je, ţe vstupní data musí mít jinou strukturu neţ standardní zápis větrné rŧţice 

pouţívaný např. pro rozptylové studie a tyto zápisy nejsou navzájem kompatibilní. 

Naměřená imisní data je následně nutno zpracovávat právě s přihlédnutím na konkrétní 

meteorologické podmínky a vyhodnocení a závěry činit s přihlédnutím k nim. Větrná rŧţice je vţdy 

určena v návaznosti na konkrétní lokalitu. Příklad výstupu z programu Windrose je uveden na 

obrázku níţe. 

Obrázek 9 - Větrná růžice - WindRose 

 

2.8.2. HYSPLIT 

Pod názvem HYSPLIT (Hybrid Single – Particle Lagrangian Integrated Trajectory) se 

skrývá aplikace umístěná na webových stránkách NOAA (National Oceanic and Atmospheric 

Administration) www.arl.noaa.gov/ready/hysplit4.html. Ta vychází z předpokladu existence dobře 

promíchané vrstvy vzduchu, ve které dochází k transportu a rozptylu. Třírozměrný pohyb je počítán 

http://www.enviroware.com/
http://www.arl.noaa.gov/ready/hysplit4.html
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z výstupních větrných polí modelu NGM (National Meteorological Center´s Nested Grid Model). 

Mimo jiné umoţňuje po zadání vstupních údajŧ jako: 

 souřadnice zájmového bodu 

 výšky vzdušné masy 

 počátečního času 

 a dalších volitelných nastavení, 

získat zpětné i dopředné trajektorie vzdušné masy. Při určování zpětných trajektorií vychází 

ze sítě meteorologických stanic a údajŧ na nich zjišťovaných, při určování dopředných trajektorií 

vstupují do procesu ještě matematické modely. Výstupem je mimo jiné mapový zákres trasy 

vzdušné masy k receptoru (v případě zpětné trajektorie) nebo trasy šíření vzdušné masy směrem od 

zdroje (v případě dopředné trajektorie). 

Pomocí této aplikace tak lze provést prvotní výběr potenciálních pŧvodcŧ znečištění v dané 

lokalitě a konkrétním období, případně lépe interpretovat výsledky modelu Chemical Mass Balance 

při zjištění souvislosti imisního znečištění s konkrétním specifickým zdrojovým profilem 

vyskytujícím se v několika rozdílných lokalitách v okolí imisní stanice, na které byla realizována 

imisní odběrová kampaň. Model HYSPLIT je však v lokálním měřítku vyuţitelný jen částečně 

(vyuţitelný je spíše na větší oblasti, např. Evropa). 

HYSPLIT téţ umoţňuje propojení s poměrně rozšířenou aplikací Google Earth a tím 

znázornění pozice konkrétní vzdušné masy v daném čase na daném místě prostřednictvím 

satelitních snímkŧ Země. Trajektorie jsou nejčastěji sestaveny pro dobu 12 hodin před dosaţením 

cílového bodu s finální výškou 10 m nad úrovní terénu. 

Obrázek 10 - Propojení aplikace HYSPLIT s Google Earth 

 
 



Příloha 1  Závěrečná zpráva projektu 2B08040 

Metodika identifikace původců znečištění  Strana 24 z 35 

2.8.3. Meteo měření 

Protoţe jak je uvedeno výše, aplikace HYSPLIT je vyuţitelná spíše v globálním neţ 

lokálním měřítku a větrná rŧţice představuje vţdy „pouze“ statistické rozloţení směru a rychlosti 

větru vztaţené k třídám vertikální stability ovzduší v mezní vrstvě atmosféry, je optimální realizaci 

imisních odběrových kampaní doplnit souběţným meteorologickým měřením, které bude 

reprezentativní pro konkrétní naměřené imisní koncentrace v daných dnech imisní kampaně. Pro 

instrumentaci mŧţe být pouţita standardní meteo stanice, umoţňující kromě rychlosti a směru větru 

zaznamenávat i údaje o atmosférické teplotě, sráţkách, tlaku apod. 

  

2.9. Poloha zdrojů 

Pro vyuţití meteorologické charakteristiky jako nástroje pro prvotní „hrubou“ identifikaci 

pŧvodce znečištění, případně pro interpretaci výsledkŧ receptorového modelu Chemical Mass 

Balance je pochopitelně nutné znát ještě polohu významných zdrojŧ znečišťování. K tomu lze, 

kromě šetření na místě, vyuţít i informací shromáţděných v: 

 Integrovaném systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) 

 Registru emisí a zdrojŧ znečišťování ovzduší (REZZO) 

2.9.1. ISPOP 

Legislativa z oblasti ţivotního prostředí ukládá ekonomickým subjektŧm povinnost hlásit 

státní nebo veřejné správě informace o vlivu jejich ekonomické činnosti na ţivotní prostředí. Tyto 

subjekty se tak stávají ohlašovateli evidencí z oblasti ţivotního prostředí, přičemţ povinnost podání 

hlášení je uloţena v příslušných právních normách, které ukládají povinnost evidenci vést a 
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ohlašovat. Evidence obsahují informace o znečišťování ovzduší, vod, pŧdy, evidence odpadŧ či 

např. likvidace elektrozařízení nebo evidence autovrakŧ v  příslušných zařízeních.  

Účelem sběru informací prostřednictvím uvedených hlášení je získání informací potřebných 

pro výkon státní správy v oblasti ţivotního prostředí, jejímţ primárním cílem je ochrana a 

zlepšování kvality ţivotního prostředí. Právě tyto informace mohou mít zásadní dopad na výběr 

zdrojŧ, na které bude zaměřeno, pro aplikaci metodiky v daném území emisní zdrojové šetření, 

případně pro interpretaci výsledkŧ receptorového modelu Chemical Mass Balance. 

Zřizovatelem integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti ţivotního 

prostředí (ISPOP) je Ministerstvo ţivotního prostředí ČR. Provozovatelem ISPOP je CENIA. [3] 

2.9.2. REZZO 

Dalším moţným zdrojem informací (nejen) o poloze konkrétních stacionárních zdrojŧ je 

databáze REZZO (Registr emisí a zdrojŧ znečišťování ovzduší), která je členěna na: 

 REZZO 1 - velké stacionární zdroje znečišťování  

Stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu vyšším neţ 5 MW a zařízení 

zvlášť závaţných technologických procesŧ. Jedná se hlavně o velké elektrárny, spalovny a 

další bodové zdroje. 

 REZZO 2 - střední stacionární zdroje znečišťování  

Stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu od 0,2 do 5 MW, zařízení 

závaţných technologických procesŧ, uhelné lomy a plochy s moţností hoření, zapaření nebo 

úletu znečišťujících látek.  

 REZZO 3 - malé stacionární zdroje znečišťování  

Stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu, niţším neţ 0,2 MW, zařízení 

technologických procesŧ nespadajících do kategorie velkých a středních zdrojŧ, plochy, na 

kterých jsou prováděny práce, které mohou zpŧsobovat znečišťování ovzduší, skládky paliv, 

surovin, produktŧ a odpadŧ a zachycených exhalátŧ a jiné stavby, zařízení a činnosti, 

výrazně znečišťující ovzduší. Jedná se hlavně o plošné zdroje. Emise z domácích topenišť 

jsou odhadovány díky informacím poskytnutým regionálními energetickými a 

teplárenskými závody. 

 REZZO 4 - mobilní zdroje znečišťování  

Pohyblivá zařízení se spalovacími nebo jinými motory, zejména silniční motorová vozidla, 

ţelezniční kolejová vozidla, plavidla a letadla.  

Registr je zajišťován ze strany Ministerstva ţivotního prostředí. Správou databáze REZZO 

je pověřen Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). ČHMÚ zároveň provozuje Informační 

systém kvality ovzduší (ISKO), jehoţ je REZZO součástí. Potřebná data o velkých a středních 

zdrojích emisí se získávají přímo od provozovatelŧ a provádějí se kontroly za pomoci České 

inspekce ţivotního prostředí (ČIŢP), přičemţ výchozí informace pocházejí ze Souhrnné provozní 

evidence zdrojŧ znečišťování ovzduší. Údaje o provozu malých zdrojŧ pocházejí od orgánŧ obcí, 

vyuţívá se také dat ze Sčítání lidu, domŧ a bytŧ (SLDB). [2] 

2.10. Receptorové modelování 

Model Chemical Mass Balance (dále jen CMB) je jedním z matematických modelŧ 

slouţících k receptorovému modelování. CMB je prezentován na internetových stránkách U.S. 

Environmental Protection Agency (www.epa.gov). Receptorové modelování pouţívá fyzikální a 

chemické charakteristiky plynŧ a tuhých částic změřené na zdroji znečišťování a v místě příjemce 

(receptoru) k identifikaci a kvantifikaci příspěvku konkrétního zdroje (zdrojového typu) ke 

koncentraci znečišťující látky v místě příjemce (imisní odběrové místo). 

http://www.epa.gov/
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Výsledky receptorového modelování mohou být porovnávány s výsledky disperzních 

modelŧ (rozptylové studie), které pouţívají emisní parametry zdroje, meteorologická data a popis 

mechanismŧ chemické transformace k odhadu příspěvku kaţdého emisního zdroje znečišťování ke 

koncentraci dané znečišťující látky v místě příjemce. 

Základními poţadavky pro uskutečnění receptorového modelování s dobrými výsledky je: 

a) stabilita emisních zdrojŧ v monitorovaném období 

b) nalezení všech významných emisních zdrojŧ, které přispívají k charakterizaci 

imisních míst 

c) chemické látky spolu nereagují, sčítají se lineárně 

d) počet zdrojŧ (kategorií zdrojŧ) je menší nebo roven počtu znečišťujících látek 

e) nejistoty měření jsou náhodné, není mezi nimi korelace a jsou normálně rozloţené 

V tomto matematickém modelu je koncentrace Ci látky i naměřená v receptoru vyjádřena 

jako: 

  ijiji eSaC  

kde 

 Ci je koncentrace látky i naměřená v receptoru 

 aij je frakce látky i ve zdroji j 

 ei je rozdíl mezi naměřenou a vypočtenou koncentrací látky i 

 Sj je hmotnostní příspěvek zdroje j 

Účelem receptorového modelování je „přidělit“ imisní koncentrace PM2,5; PM10 (případně 

jiné skupiny polutantŧ – PAH, TK, VOC apod.) emisním zdrojŧm, tedy na základě imisního 

monitoringu identifikovat příspěvek emisního pŧvodce k danému znečištění. CMB model vyjadřuje 

všechny měřené koncentrace znečišťujících látek jako lineární součet produktŧ zdrojových profilŧ a 

příspěvkŧ zdrojŧ a následně řeší sadu lineárních rovnic. 

Vstupní informace do modelu obsahují: 

 zdrojové profily znečišťujících látek (source profile) obsahující normalizovaná 

mnoţství znečišťujících látek 

 koncentrace znečišťujících látek zjištěné v místě receptoru (příjemce) – tedy 

údaje o imisních koncentracích 

 reálné nejistoty pro zdrojové a receptorové hodnoty pro kaţdou znečišťující látku, 

kaţdý den imisního monitoringu a kaţdý emisní zdroj 

Výstupní informace z modelu obsahují: 

 příspěvek kaţdého zdrojového profilu k imisnímu zatíţení 

Práce s modelem představuje zejména: 

 zhodnocení použitelnosti modelu (dostatečný počet znečišťujících látek, 

identifikace majoritních emisních znečišťovatelŧ v zájmové oblasti, existence 

vstupních hodnot s „rozumnými“ nejistotami) 

 výběr zdrojových profilů s ohledem na potenciální pŧvodce (výsledky 

předběţných analýz jako korelační matice, meteorologická data, poloha 

jednotlivých zdrojŧ, typy zdrojŧ či technologií, které se vyskytují v zájmových 

oblastech, sezónní emitenti, nekolineární profily) 
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 stanovení počátečního příspěvku zdroje (SCE) – pouţití rŧzných kombinací 

zdrojových profilŧ a volba vhodných znečišťujících látek (fitting species), 

stanovení vlivu změny kombinace těchto proměnných na výsledky receptorového 

modelování 

 zkoumání výstupů z modelu – vyhodnocení smyslu prostorově a časově 

závislých výsledkŧ s ohledem na převládající meteorologické podmínky a typy 

emisních zdrojŧ 

 ověření jak přidání či odstranění některých znečišťujících látek či zdrojových 

profilŧ ovlivní výsledky receptorového modelování 

 identifikace odchylek od požadavků modelu (viz. výše) – stabilita emisních 

zdrojŧ v čase, znalost emisních podpisŧ majoritních zdrojŧ, nezávislé zdrojové 

profily atd.) 

 identifikace a korekce chyb vstupŧ do modelu (zvýšení nejistot, identifikace a 

označení chybějících dat -99., rozdělení zdrojŧ dle meteorologických dat) 

 ověření shody a stability SCE (nahrazení rŧzných profilŧ pro stejné zdrojové 

typy, přidání či odebrání znečišťujících klátek z kategorie fit (vhodné), zkoumání 

příspěvkŧ zdrojŧ pro individuální znečišťující látky) 

 vyhodnocení výsledků modelu CMB8.2 s ohledem k metodám stanovení 

pŧvodcŧ znečištění (porovnání SCE mezi rŧznými imisními stanicemi, aplikace 

jiných receptorových metod a porovnání výsledkŧ, aplikace disperzních modelŧ 

(rozptylová studie) a porovnání výsledkŧ apod.) 

2.10.1. Vyhodnocení výstupů z modelu CMB8.2 

Součástí výstupních souborŧ modelu CMB8.2 je řada ukazatelŧ, charakterizujících kvalitu a 

spolehlivost prezentovaných výsledkŧ, jedná se zejména o: 

 R
2
 je vyuţito k posouzení odchylky v imisních koncentracích znečišťujících 

látek, která je vyjádřena jako vypočtené koncentrace znečišťujících látek 

prostřednictvím lineární regrese. Maximální hodnota je 1.0, lepší SCE vysvětlí 

změřené koncentrace. 

 standard error je odchylka SCE 

 chi square (
2
) je pouţito k posouzení nejistoty vypočtených koncentrací 

znečišťujících látek (váţená suma mocnin rozdílŧ mezi vypočtenou a změřenou 

koncentrací). Hodnoty menší neţ 1.0 indikují velmi dobrou shodu 

 percent mass je procentní podíl sumy modelem spočítaných SCE k celkové 

naměřené koncentraci, hodnota blízko 100 % mŧţe být matoucí, protoţe někdy i 

nekvalitní údaje mohou vést k velké percent mass  

 t-statistic je poměr mezi SCE k její standardní odchylce. Standardní odchylka 

SCE je indikátorem precizního odhadu modelu. Hodnoty < 2.0 identifikují odhad 

modelu, který není významně rozdílný od 0  

 degrees of freedom je počet znečišťujících látek označených jako fit 

(vstupujících do modelu) mínus počet zdrojů označených jako fit. Některé 

výzkumy doporučují degrees of freedom >> 5 

 ratio of the mass  je poměr mezi vypočtenou koncentrací (C) a změřenou 

koncentrací (M) a slouţí k identifikaci znečišťujících látek pod či nad hodnotou 

vypočtenou modelem. Ratio > 1.0 znamená, ţe více hmoty pro danou znečišťující 

látku bylo spočteno modelem neţ bylo naměřeno v imisním monitoringu 
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 ratio of the residuals to the uncertainty je rozdíl mezi C a M dělený nejistotou. 

Pouţívá se k identifikaci znečišťujících látek pod či nad hodnotou vypočtenou 

modelem. 

 MPIN (normalizovaná modifikovaná pseudo-inversní matice) diagnostikuje 

výstupy, indikuje stupeň vlivu kaţdé znečišťující látky k příspěvku a standardní 

chybu odpovídající kategorie zdroje. MPIN je normalizována tak, ţe dává 

hodnoty od -1.0 do 1.0. Hodnoty v MPIN s absolutní hodnotou od 0.5 do 1.0 jsou 

spojeny se znečišťující látkou mající vliv na celkový příspěvek 

Tabulka 2 - Cílové hodnoty výsledkových parametrů 

Parametr Cílová hodnota 

R
2 

0,8 – 1 

Standard error (STDERR) < SCE 


2
 < 4,0 

percent mass 80 – 120 % 

degrees of freedom > 5 

t-statistic (TSTAT) > 2,0 

ratio C/M (calculated/measured) 0,5 – 2,0 

ratio R/U (residuals/uncertainties) -2,0 – 2,0 

2.11. Výsledky modelu 

Na základě zadání parametrŧ modelu, které lze kvalifikovaným zpŧsobem definovat na 

základě v předcházejícím textu uvedených nástrojŧ, je provedena aplikace zvolených znečišťujících 

látek a zvolených emisních zdrojŧ pro dny letní a zimní imisní odběrové kampaně v modelu 

Chemical Mass Balace 8.2. Prvotní volba proměnných dává základní nastavení pro další, iterační 

kroky, kdy se hledá optimální nastavení mezi zvolenými znečišťujícími látkami a zvolenými 

emisními zdroji, pro nalezení optimálního řešení pŧvodcŧ znečištění pro danou skupinu látek 

v dané lokalitě (a daném ročním období, resp. v prŧběhu a mimo období topné sezóny). Výsledky 

modelu se řídí tzv. kvalitativními charakteristikami výsledkŧ receptorového modelování, které se 

musí pohybovat v oblasti poţadovaných hodnot. V této souvislosti se jedná zejména o: 

o R
2
  - oblast poţadované hodnoty je 0,8 – 1 

o 2
  - oblast poţadované hodnoty je < 4 

o % Mass - oblast poţadované hodnoty je 80 – 120 % 

Při splnění poţadovaných hodnot kvalitativních charakteristik výsledkŧ receptorového 

modelování, je moţné přihlédnout ke konkrétním parametrŧm stanovených modelem danému 

emisnímu (typovému) zdroji. Jedná se o hodnoty SCE (source contribution estimate – odhad 

příspěvku zdroje), Std Err (odchylka SCE) a Tstat (poměr mezi SCE a její standardní odchylkou). 

Zjednodušeně lze říci, ţe čím větší SCE, tím větší je vliv zdroje (typu zdroje) na znečištění dané 

lokality pro danou skupinu modelovaných znečišťujících látek v konkrétní modelovaný den. Je 

však nutné dodrţet podmínku, ţe Tstat musí být větší neţ 1 (ideálně > 2). 

2.12. PMF 

Model Positive Matrix Factorization (PMF) je zaloţen na faktorové analýze.  Program EPA 

PMF 3.0 je určen k odhadu zdrojŧ znečištění na základě dat imisního monitoringu ţivotního 

prostředí. Jedná se o nalezení skrytých závislostí v datech, které mohou být povaţovány za profily 

potenciálních zdrojŧ znečištění. Z naměřených imisních dat program identifikuje zvolený počet 
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faktorŧ znečištění, druh profilu kaţdého zdroje a mnoţství hmoty, které přispěl kaţdý faktor pro 

jednotlivé znečišťující látky. 

Postup faktorové analýzy – jednotlivé kroky: 

1) Vstupní data sestávají ze dvou tabulek ve formátu .xls, první obsahuje koncentrace, druhá 

nejistoty měření. Řádky představují jednotlivé dny měření, sloupce měřené znečišťující 

látky. 

2) Dalším krokem je analyzovat vstupní data pomocí základních statistických výpočtŧ, grafu 

rozptylu koncentrací a časové řady koncentrací. Znečišťujícím látkám lze přiřadit míru váhy 

pro výpočet nebo je z vyhodnocení vyřadit. 

3) Spuštění modelu se provádí pro zvolený počet hledaných faktorŧ znečištění – na základě 

analýzy dat a předpokládaného počtu zdrojŧ znečištění. 

4) Základní model výpočtu určí pro kaţdý hledaný faktor jeho profil, rozloţení příspěvkŧ 

v čase, příspěvky jednotlivých znečišťujících látek. 

Positive Matrix Factorization mŧţe být pouţit k určení zdrojových profilŧ zaloţených na 

imisních datech. 

 PMF pouţívá Metodu nejmenších čtvercŧ vhodnou pro data s normálním rozdělením a 

Metodu maximální věrohodnosti odhadu  pro data s logaritmicko normálním rozdělením 

 PMF normalizuje datové body jejich analytickými nejistotami 

 PMF omezuje faktorovou zátěţ a faktorové skóre na nezáporné hodnoty a proto 

minimalizuje nejasnost zpŧsobenou rotačními faktory. Toto je jeden z hlavních rozdílŧ mezi 

PMF a analýzou hlavních komponent (PCA) 

 PMF vyjadřuje faktorovou zátěţ v koncentračních jednotkách coţ dovoluje pouţít faktory 

přímo jako zdrojové profily (podpisy) 

 PMF uvádí nejistoty pro faktorovou zátěţ a faktorové skóre, které dělají zátěţe a skóre 

jednodušší k pouţití v kvantitativních procedurách jako je Chemical Mass Balance 

Konkrétní vyuţití modelu Pozitive Matrix Factorization v navrţené metodice je popsáno 

v kapitole 2.13.2 a 2.13.3. 

2.13. Interpretace 

Na základě získaných parametrŧ receptorového modelování je moţné přikročit 

k interpretaci získaných údajŧ směrem k identifikaci konkrétních majoritních znečišťovatelŧ 

ovzduší v modelované lokalitě (zájmovém území). Výčet nastalých případŧ je poměrně široký a tak 

jsou v dalším textu komentovány pouze typické případy, ke kterým dochází nejčastěji, a s kterými 

je potřeba se v rámci interpretace dat vypořádat. 

2.13.1. Příliš nízké % Mass 

Pokud se nedaří nastavit výpočet v Chemical Mass Balance takovým zpŧsobem, aby se 

parametr %Mass pohyboval v poţadovaných mezích (80 – 120%), mŧţe to znamenat (v případě 

hodnot niţších neţ je poţadovaná oblast), ţe v zájmové lokalitě se vyskytuje další, významný 

pŧvodce znečištění, který nebyl zahrnut do experimentální části řešení, a jehoţ zdrojový profil 

nemá model k dispozici. V tom případě je nutné vyuţít některých nástrojŧ pro identifikaci tohoto 

zdroje, provést následné „doměření“ zdroje s cílem získání zdrojového profilu a aplikaci v modelu 

Chemical Mass Balance realizovat znovu, se zahrnutím tohoto chybějícího zdrojového profilu. 



Příloha 1  Závěrečná zpráva projektu 2B08040 

Metodika identifikace původců znečištění  Strana 30 z 35 

Při identifikaci chybějícího zdrojového profilu je moţné vycházet ze: 

 znalosti zájmové lokality (nepředpokládá se, výběr zdrojŧ vyuţitím tohoto nástroje 

byl realizován jiţ při prvotní selekci zdrojŧ, na které budou zaměřeny 

experimentální práce) 

 detailního rozboru změn v zájmovém území v poslední době (zda se při prvotním 

výběru potencionálních pŧvodcŧ znečištění nevycházelo z neaktuálních údajŧ) 

 vyuţití modelu Pozitive Matrix Factorization 

2.13.2. Hledání dalších původců znečištění využitím PMF 

Jak je uvedeno v Příloze 6, model Pozitive Matrix Factorization, na základě rozboru dat 

z imisních odběrových kampaní, provádí odhad faktorŧ (profilŧ zdrojŧ) definujících pŧvodce 

imisního znečištění v zájmové lokalitě. Dojde-li tak k situaci popsané v úvodu kapitoly 2.13.1 a 

zároveň při aplikaci imisních dat v modelu Pozitive Matrix Factorization není moţné některý 

z odhadnutých faktorŧ popsat na základě údajŧ obsaţených v databázi emisních podpisŧ zdrojŧ, 

která je k dispozici, je moţné při identifikaci chybějícího pŧvodce znečištění vycházet právě 

z poměrŧ jednotlivých znečišťujících látek uvedených ve zmíněném faktoru. 

2.13.3. Validace výsledků využitím PMF 

Stejným zpŧsobem, jako k identifikaci chybějících zdrojových profilŧ pro model Chemical 

Mass Balance v případě kvalitativního parametru výsledkŧ %Mass po poţadovanou hodnotou, lze 

model Pozitive Matrix Factorization pouţít i pro validaci výsledkŧ prezentovaných modelem 

Chemical Mass Balance. Jedná se o prosté porovnání zdrojových profilŧ identifikovaných modelem 

Chemical Mass Balance jako nejvýznamnějších pŧvodcŧ znečištění s faktory získanými aplikací 

imisních dat v modelu Pozitive Matrix Factorization. 

2.13.4. Identifikace konkrétních znečišťovatelů v zájmové lokalitě 

Chceme – li v rámci interpretace výsledkŧ receptorového modelu identifikovat nejen typové 

zdroje, které mají rozhodující vliv na imisní zatíţení sledované lokality, ale pokusit se identifikovat 

i konkrétní zdroj (ve smyslu stacionárního bodového zdroje, nikoli zdrojŧ jako je doprava či lokální 

topeniště, které se svým charakterem dají přirovnat spíše ke zdrojŧm liniovým, resp. plošným) je 

moţné vyuţít informací o pohybu vzdušných mas, za vyuţití: 

 modelu HYSPLIT 

 větrné rŧţice 

 výsledkŧ meteorologických měření realizovaných přímo v lokalitě a čase imisních 

odběrových kampaní 

a poloze zdroje, získané 

 místním šetřením v zájmové lokalitě 

 z databáze REZZO 

 ze systém ISPOP 

Kombinací informace o typovém zdroji s významným vlivem na imisní znečištění, podobě 

zpětné trajektorie vzdušné masy a lokace jednotlivých stacionárních zdrojŧ je následně moţné, byť 

pouze orientačně, identifikovat konkrétní stacionární zdroje, které se pravděpodobně významným 

zpŧsobem podílejí na daném znečištění. 
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2.13.5.  „Falešné“ korelace 

V některých případech se mŧţe stát, ţe receptorový model naleznete vztah mezi imisním 

zatíţením v zájmové lokalitě a typovým zdroje, který se zde vŧbec nevyskytuje. V tom případě je 

nutné prověřit: 

 moţnost instalace nové technologie, která nebyla v počátku řešení v zájmové lokalitě 

provozována 

 moţnost dálkového přenosu znečištění 

 podobnost zdrojového profilu, který model predikuje jako pŧvodce znečištění (a který se 

v dané lokalitě nevyskytuje) s technologií (zdrojem znečištění), který se v dané lokalitě 

vyskytuje, a který (např.) nebyl podroben emisnímu šetření, tj, jeho zdrojový profil 

nemá model k dispozici 

3. Závěr 

Navrţená metodika unikátním zpŧsobem kombinuje dostupné nástroje vyuţitelné pro řešení 

jednotlivých krokŧ slouţících k finální identifikaci majoritních pŧvodcŧ znečištění v hodnocených 

lokalitách, kterými jsou: 

1) Získání experimentálních dat (případně vyuţití datové knihovny) 

2) Příprava dat 

3) Aplikace v receptorovém modelu 

4) Interpretace dat 

5) Validace / doplnění 

Aplikace navrţené metodiky na oblast praţské aglomerace (detailně popsáno v Přílohách 2 

– 8) prokázala patřičnou shodu finálních výsledkŧ metodiky s dílčími hypotézami učiněnými na 

základě odhadu pŧvodu zdroje emisí pomocí charakteristických PAH indexŧ, korelačních matic 

sestavených pro emisní podpisy zdrojŧ a prototypy reprezentující provedená imisní šetření i 

srovnání prototypŧ jednotlivých souborŧ imisních dat (PAH/TK/VOC) s emisními podpisy zdrojŧ. 

Do budoucna je tak moţno s nevrţenou metodikou počítat jako s jedním z nástrojŧ 

identifikace klíčových znečišťovatelŧ, i kdyţ je vţdy nutné výsledky porovnávat v kontextu s 

dalšími metodami. 

Dŧleţitým aspektem navrţené metodiky je její obecná pouţitelnost i v oblastech se 

specifickými zdroji znečišťování (např. Moravskoslezský kraj – koksovny, ţelezárny apod.). Pokud 

je získán příslušný zdrojový profil (je získán souhlas provozovatele daného zdroje s realizací 

emisního šetření aparaturou VAPS) je moţné u kaţdého zdroje (zdrojového typu) jeho vliv na 

imisní zatíţení hodnocené lokality: 

 potvrdit 

 vyvrátit 

 kvantifikovat 

Konkrétní opatření směrující ke zlepšení imisní situace v hodnocené lokalitě je pak moţné 

směrovat právě na ty zdroje, jejichţ redukce bude mít maximální moţný efekt v celkovém zlepšení 

kvality ovzduší. To mimo jiné znamená i maximální výtěţnost z případně investovaných finančních 

prostředkŧ. 
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Obrázek 11 - Metodika identifikace původců znečištění - vývojový diagram 
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4. Použité zkratky 

US EPA    US Environmental Protection Agency 

CMB    Chemical Mass Balance 

PMF    Pozitive Matrix Factorization 

HYSPLIT   Hybrid Single – Particle Lagrangian Integrated Trajectory 

ISPOP    Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností 

REZZO    Registr emisí a zdrojŧ znečišťování ovzduší 

PAH    Polycyklické aromatické uhlovodíky 

PM    Prachové částice 

PM2,5    Částice s aerodynamickým prŧměrem 2,5 µm 

PM10    Částice s aerodynamickým prŧměrem 10 µm 

VAPS    Versatile Air Pollution Sampler 

IL     Imisní limit 

TK    Těţké kovy 

GHG    Skleníkové plyny 

VOC    Těkavé organické látky 

CAS    Chemical Abstracts Service 

OC    Organický uhlík 

EC    Elementární uhlík 

TSP    Celkový prach 

AD    Vstupní soubory do modelu CMB popisující imisní situaci 

PR    Vstupní soubory do modelu CMB obsahující zdrojové profily 

MDL    Detekční limit metody  

SYMOS    Systém modelování stacionárních zdrojŧ 

NOAA    National Oceanic and Atmospheric Administration 

NGM    National Meteorological Center´s Nested Grid Model 

CENIA    Česká informační agentura ţivotního prostředí 

ISKO    Informační systém kvality ovzduší 

SLBD    Sčítání lidu, domŧ a bytŧ 

ČHMÚ     Český hydrometeorologický ústav  

SCE    Source contribution estimate 

Fl     Fluoren 

Fen     Fenantren 

A      Antracen 

Flu     Fluoranten 

Pyr     Pyren 

BaA     Benzo[a]antracen 

Cry     Chrysen 

BbF     Benzo[b]fluoranten 

BkF     Benzo[k]fluoranten  
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BaP     Benzo[a]pyren 

I123cdP     Indeno[1,2,3,c,d]pyren  

DahA     Dibenzo[a,h]antracen 

BghiPRL    Benzo[g,h,i]perylen 
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