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1. Úvod 

K odhadu prvotní identifikace možných původců znečištění mohou do jisté míry 

sloužit i v následujícím textu uvedené korelační matice pro skupinu znečišťujících látek PAH, 

TK a VOC. Jedná se o korelační matice sestavené pro jednotlivé emisní charakteristiky 

sledovaných zdrojů (podpisy zdrojů) a prototypy charakterizující letní a zimní imisní 

odběrové kampaně. 

1.1 Korelační matice PAH 

Do korelační matice pro PAH jsou zahrnuty emisní charakteristiky zdrojů 

znečišťování ovzduší a tzv. imisní prototypy popisující realizované imisní odběrové kampaně 

na stanicích Smíchov, Libuš a Suchdol, a to v letním a zimním období. Hladina korelačního 

koeficientu byla nastavena na 0,95. 

Jak je vidět z korelační matice prezentované dále v textu, všechny zimní imisní 

prototypy poměrně dobře korelují se spalováním paliv v domácích topeništích, a to jak při 

spalování dřeva, tak při spalování hnědého uhlí. Pozoruhodná je korelace zdrojových profilů 

charakterizujících spalování paliv v malém topeništi s některými prototypy letní imisní 

odběrové kampaně, kdy se ve sledovaném období již nepředpokládá provoz malých topenišť 

pro lokální vytápění. S ohledem na charakter lokalit Libuš a Suchdol se s největší 

pravděpodobností jedná o souvislost s emisemi ze spalování dřeva v otevřených ohništích, 

grilování apod. Tuto závislost již nastínil rozbor dat za využití charakteristických PAH 

indexů.  

Výrazná je rovněž korelace imisních prototypů se zdrojovými profily pro tranzitní a 

městskou dopravu, která opět indikuje dopravu jako významného původce imisního 

znečištění. 

Naproti tomu korelace se  zdrojovým profilem pro kamenolom je klamná, způsobená 

metodou provedení podpisu zdroje v prostorách třídírny. V tomto případě se u skupiny PAH 

jedná spíše o imisní pozadí.  

1.2 Korelační matice TK 

Do korelační matice pro TK jsou stejně jako v případě PAH zahrnuty emisní 

charakteristiky zdrojů znečišťování ovzduší a tzv. imisní prototypy popisující realizované 

imisní odběrové kampaně na stanicích Smíchov, Libuš a Suchdol, a to v letním a zimním 

období. Hladina korelačního koeficientu pro skupinu látek TK byla nastavena na 0,65. 

Jak je vidět z korelační matice uvedené v tabulce 2, výsledky nejsou tak 

„jednoznačné“ jako v případě PAH. Z výsledků je patrná korelace letních i zimních imisních 

prototypů z lokality Smíchov s emisními podpisy pro tranzitní i městskou dopravu, stejně jako 

korelace letních imisních dat ze stanice Libuš.  

Domácí topeniště při spalování dřeva se objevují v datech pro Suchdol (v letním i 

zimním období – důvodem je pravděpodobně blízkost vilové zástavby a s ní související 

spalování (nejen) dřeva v otevřených ohništích a grilování) a v lokalitě Libuš v zimním 

období.  

Z dalších zdrojů stojí za zmínku korelace imisních dat se zdrojovým profilem pro 

slévárnu (je komentováno v dalších přílohách) a se zdrojovým profilem pro vápenku, zejména 

v letních měsících na všech sledovaných stanicích AIM, které se dá interpretovat jako 

znečištění pocházející ze stavební činnosti. 
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1.3 Korelační matice VOC 

Do korelační matice pro VOC jsou zahrnuty emisní charakteristiky zdrojů 

znečišťování ovzduší a tzv. imisní prototypy popisující realizované imisní odběrové kampaně 

na stanicích Smíchov, Libuš a Suchdol, a to v letním a zimním období. Hladina korelačního 

koeficientu byla nastavena na 0,5. 

Na všech stanicích a to jak v letním, tak zimním období je patrná korelace imisních 

prototypů se zdrojovými profily pro tranzitní dopravu, městskou dopravu a zejména v zimním 

období se spalováním paliv v lokálních topeništích. Dá se očekávat, že právě tyto zdroje 

budou modelem CMB 8.2 identifikovány jako majoritními původci znečištění. 

Na datech pro skupinu VOC je výrazně patrné rozložení korelace se zdrojovými 

profily pro lokální vytápění do zimního období. 
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Tabulka 1 - Korelační matice PAH 
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Tabulka 2 - Korelační matice TK 
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Tabulka 3 - Korelační matice VOC 

 


