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Úvod  

Předkládaná zpráva shrnuje výsledky identifikace zdrojů znečišťování ovzduší, která byla 
provedena na základě archivních dat naměřených v lokalitách Třinec-Konská (TTRA) a Třinec-
Nebory (TTRR), získaných v průběhu roku 2018 v rámci celoročního projektového měření 
imisních koncentrací, spolufinancovaného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.  

Cílem hodnocení bylo otestovat použitelnost dat z uvedeného projektového měření pro 
identifikaci zdrojů pomocí PMF (Positive Matrix Factorization). Měřicí kampaň k tomuto účelu 
původně nebyla navržena. Naměřená data se proto vyznačují z hlediska PMF významnými 
omezeními, která se promítají do rozlišovací schopnosti a přesnosti identifikace zdrojů. 
Druhým cílem v případě, že se data ukáží jako využitelná, bylo porovnat získané výsledky se 
závěry identifikace získané pomocí PMF na základě specializovaného kampaňového měření na 
lokalitách Třinec-Kosmos, Třinec-Ropice a Třinec-Nebory, místní část Vrchy v roce 2018  
v rámci projektu TAČR TITSMZP704. 

Vstupní data 

Datová základna pro PMF model obsahovala naměřené imisní koncentrace PAH pomocí GC-
MS, koncentrace prvků pomocí ICP-MS a gravimetricky stanovené koncentrace 
suspendovaných částic PM2,5 na obou hodnocených lokalitách. Odběry těchto analytů probíhaly 
na filtry po dobu 24 hodin každý 6. den, přičemž mezi odběrem kovů a PAH byl ve většině 
případů posun o 24 hodin. Tato skutečnost vedla k nutnosti agregovat data, čímž časové 
rozlišení měření kleslo z 24 na 48 hodin a do vyhodnocení byla vnesena významná 
nekvantifikovatelná nejistota (odběry pro prvkovou analýzu a PAH nereprezentují stejný 
časový interval). 

Do modelu PMF bylo použito celkem 115 agregovaných vzorků, z toho 57 z lokality TTRA 
a 58 z lokality TTRR. V každém vzorku byla v ideálním případě (pomineme-li ojedinělé 
výpadky laboratorních analýz) k dispozici koncentrace 28 analytů (PM2,5, PAH: A, BaA, BaP, 
BbF, BghiPRL, BjF, BkF, COR, CRY, DBahA, FEN, Fl, FLU, I123cdP, PYR, kovy: As, Cd, 
Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se, V, Zn). Počet vzorků z jednotlivých lokalit je na hranici 
použitelnosti pro PMF (dle odborné literatury je nezbytných minimálně 50 vzorků, standardně 
několik set). Po sloučení obou lokalit byl rozsah statistického souboru pro zpracování 
jednoduchého modelu dostatečný. 

Měření meteorologických parametrů nebylo na hodnocených lokalitách prováděno. 
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S ohledem na nestandardní datovou sadu pro PMF bylo možné provést zjednodušenou 
(přibližnou) kvantifikaci nejistot na základě obvyklých analytických nejistot v projektu TAČR 
TITSMZP704 na Třinecku z roku 2018, protože chyba modelu spojená s tímto zjednodušením 
je pravděpodobně výrazně menší, než zásadní nejistoty, které jsou způsobeny zejména agregací 
vzorků PAH a kovů odebraných v jiné dny. Použité relativní rozšířené nejistoty jsou uvedeny 
v Tabulce 1. 

Tabulka 1 Relativní nejistoty analytů použité v PMF 

Analyt Nejistota Analyt Nejistota 

A 25% As 33% 
BaA 25% Cd 31% 
BaP 25% Co 100% 
BbF 25% Cr 75% 
BghiPRL 25% Cu 12% 
BjF 25% Fe 10% 
BkF 25% Mn 12% 
COR 25% Ni 67% 
CRY 25% Pb 3% 
DBahA 25% Se 79% 
FEN 50% V 40% 
Fl 50% Zn 9% 
FLU 50% PM2,5 10% 
I123cdP 25%   
PYR 25%   

Model PMF a interpretace výsledků 

Příprava dat byla provedena podle manuálu U.S. EPA k modelu PMF 5.0. Pro dosažení 
stabilního a interpretovatelného řešení s přijatelnou mírou reziduí a shody naměřených a 
modelových koncentrací suspendovaných částic PM2,5 byly analyty postupně rozděleny do 
kategorií  podle jejich váhy (vlivu na modelové řešení) – viz Tabulka 2. 

Tabulka 2 Výsledné váhy analytů v PMF modelu 

Analyt Kategorie Analyt Kategorie 

A Weak DBahA Strong 
As Weak Fe Strong 
BaA Strong FEN Strong 
BaP Strong Fl Strong 
BbF Strong FLU Strong 



 

 

 

   5 

Analyt Kategorie Analyt Kategorie 

BghiPRL Strong I123cdP Strong 
BjF Strong Mn Weak 
BkF Strong Ni Bad 
Cd Strong Pb Bad 
Co Bad PM2.5 Strong 
COR Strong PYR Strong 
Cr Bad Se Bad 
CRY Strong V Bad 
Cu Weak Zn Strong 

Jako interpretovatelné se ukázalo řešení se 4 faktory: 

 Heating 1: Individuální vytápění domácností pevnými palivy. Zvýšené zastoupení PAH, 
zejména lehkých, vysoký podíl As nasvědčuje dominanci uhelných paliv.  

 Heating 2: Dominance „těžkých“ zástupců PAH doprovázených As, Cd a méně také Zn. 
 Traffic/city: Kombinace Cu a Zn bez významného obsahu PAH je typickým diagnostickým 

seeskupením prvků reprezentujících silniční dopravu, interpretaci podporuje náznak Fe a 
Mn ze silniční resuspenze. Cd v profilu indikuje komplexnější charakter znečištění typický 
pro městský aerosol.  

 Iron/steel: Chyrakteristická dominance Fe a Mn, často v kombinaci a As a dalšími kovy, 
v tomto případě Cu (projevovaly se zde také Cr a Co, které však byly pro co nejstabilnější 
řešení z analytické sady odstraněny).  

Chemické profily identifikovaných faktorů jsou obsahem následujícího Obrázku 1. Časové 
průběhy jejich imisních příspěvků jsou znázorněny na Obrázku 2. 

Použitá analytická sada je z hlediska identifikace zdrojů znečišťování ovzduší silně omezená. 
Zásadní je zejména absence EC/OC a iontů, které tvoří obvykle většinu hmoty PM2,5. 
Interpretace je proto zatížena významnými nejistotami a je proveditelná jedině proto, že se lze 
opřít o zkušenosti z identifikace zdrojů v rámci projektu TAČR TITSMZP704, která byla 
provedena s plnohodnotnou datovou sadou reprezentující stejný rok a stejnou oblast (Třinecko). 
Faktory lokalit TTRA a TTRR jsou nyní rozpoznatelné na základě jejich podobnosti s faktory 
TAČR TITSMZP704. Bez těchto dřívějších výsledků by je nebylo možno  jednoznačně 
interpretovat.  

Je nutno upozornit na to, že ionty jsou zásadním markerem sekundárního aerosolu. Jejich 
absence tak vylučuje identifikaci této zásadní části znečištění PM2,5, a prakticky tedy 
i dálkového transportu znečištění, který většinově sestává právě ze sekundárních částic. 
Zpracovaný model lze proto využít pouze k přibližné představě o podílech zdrojů primárních 
částic, tedy místních druhů znečištění, a nemůže být vykládán jako komplexní model zahrnující 
všechny podstatné faktory kvality ovzduší. Na druhou stranu absence významné části 
sekundárního aerosolu umožňuje vyšší rozlišení méně významných lokálních faktorů, které by 
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mohly být většinovým znečištěním překryty a nebylo by je proto možno pomocí PMF 
detekovat. To může být případ silniční dopravy, která v rámci výsledků projektu TAČR 
TITSMZP704 z Třinecka nebyla jako samostatný faktor izolována (fragment jejího 
chemického profilu byl patrný ve faktoru reprezentující regionální sekundární aerosol). 

 

Obrázek 1 Chemické profily identifikovaných faktorů 
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Obrázek 2 Časové průběhy imisních příspěvků identifikovaných faktorů 

Kvantifikované imisní podíly identifikovaných faktorů jsou obsahem Obrázku 3. 

 

Obrázek 3 Relativní podíly identifikovaných faktorů na celkové průměrné roční imisní 
koncentraci suspendovaných částic PM2,5 
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Podle modelových výsledků má ze zdrojů primárních částic na průměrné koncentraci 
dominantní vliv individuální vytápění domácností pevnými palivy (cca ¾ celkové koncentrace 
primárních částic). Toto zjištění je v souladu s výsledky projektu TAČR TITSMZP704. 
Individuální vytápění typu 2, které se vyznačuje nejvyšším zastoupením těžkých PAH ze všech 
4 identifikovaných faktorů v poměru k dalším analytům, má zřejmě na průměrné koncentrace 
PM2,5 malý vliv. Je pravděpodobné, že tento faktor reprezentuje extrémně nepříznivý způsob 
vytápění pevnými palivy, pravděpodobně uhlím, který je spíše ojedinělý (zcela převažuje 
„standardní“ vytápění uhlím s nižšími PAH v poměru k těžkým kovům), popř. se jedná 
o specifické meteorologické situace, které podminují málo častý transport znečištění ze 
specifických oblastí. Dvoudenní časové rozlišení datové sady ale neumožňuje smysluplný 
rozbor meteorologických poměrů, který by mohl tuto hypotézu ověřit. 

Podíl dopravně-městského znečištění byl určen ve výši mezi 10 a 20 % a podíl hutního 
průmyslu mezi 5 a 10 %. Tato zjištění nejsou v rozporu s výsledky projektu TAČR 
TITSMZP704. V případě vlivu hutního průmyslu je shoda nezávislých modelů velmi dobrá, 
navzdory značným omezením vstupních dat, což je pravděpodobně způsobeno zcela 
charakteristickým, nezaměnitelým a velmi stabilním chemickým profilem výroby železa a oceli 
ve všech PMF modelech, které byly ČHMÚ v rámci regionu zpracovány. 

Závěr 

Dříve realizovaný výzkum v rámci projektu TAČR TITSMZP704 umožnil provést orientační 
identifikaci zdrojů znečišťování ovzduší na Třinecku na základě silně limitované sady měření. 

Zpracovaný model lze využít k přibližné představě o podílech zdrojů primárních částic, tedy 
místních druhů znečištění, z důvodu absence markerů sekundárního aerosolu ale nemůže být 
vykládán jako komplexní model zahrnující všechny podstatné faktory kvality ovzduší. 

Ve shodě s výsledky projektu TAČR TITSMZP704 bylo zjištěno, že na průměrné koncentraci 
suspendovaných částic PM2,5 má dominantní podíl individuální vytápění domácností pevnými 
palivy (cca ¾ hmotnostní koncentrace primárních částic). Druhým nejvýznamnějším zdrojem 
primárních jemných prachových částic je silniční doprava (do 20%). Hutní průmysl působí na 
sledovaných lokalitách v průměru do 10% celkové hmotnostní koncentrace primárních částic 
PM2,5.  


