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Souhrn 

V roce 2018 byly opět odběry vzorků zaměřeny na 
lokality vybrané pro dlouhodobý monitoring, 
zároveň však probíhal i odběr bioty a to na dvou 
vybraných lokalitách. V případě dlouhodobého 
monitoringu byly odebírány vzorky zemin a vod ze 
čtyř modelových oblastí. Odběr probíhal ve dvou 
kampaních, na jaře, po zimní údržbě a na podzim. 

Biota byla odebírána v oblasti extrémně zatížené 
dopravou (103km dálnice D1) a dále v oblasti 
Jizerských hor, kde byly vytipovány 3 místa odběru 
(u dálnice, u silnice 1. třídy a v lokalitě minimálně 
ovlivněné dopravou – pozaďová oblast).  

Stanoveny byly vybrané prvky včetně platinových 
kovů. Zaměření na stanovení množství chloridů, 
sodíku a vápníku v souvislosti se zimní údržbou a 
jejím vlivem na životní prostředí je stále prioritním 
tématem.  

Předkládaná zpráva je dílčí zprávou řešení projektu 
za rok 2018 a zaměřuje se stejně jako v předešlých 
letech na rozbor koncepce řešení dílčího cíle 
vycházejícího ze zadání projektu, přehled 
modelových oblastí a lokalit a příklady dosud 
získaných výsledků.  

Oblast použití 

V letošním roce byl průzkum zaměřen na získání 
dalších poznatků v oblastech určených pro 
dlouhodobý monitoring (odběr půdních vzorků), 
zároveň byla velká pozornost věnována 
biomonitoringu. 

Při hodnocení vlivu dopravy na okolní přírodní 
prostředí je třeba vycházet z ekosystémového 
přístupu a analyzovat složky, které poskytnou 
informace nejen o rozložení koncentrací 
sledovaných kontaminantů, ale umožní i odhad 
dynamiky pohybu a osudu těchto látek v prostředí. 
Biomonitoring je stále aktuální téma. Zjišťování 
koncentrací chemických prvků v mechu, lesní trávě, 
lišejníku a jehličí (smrkové, borové) slouží k odhadu 
aktuální úrovně atmosférického spadu sledovaných 

prvků na daném místě a také k odhadu distribuce 
prvků v půdě a jejich kumulace rostlinou. Pozornost 
byla zaměřena převážně na prvky pocházející 
z dopravy, včetně platinových kovů. Společně se 
vzorky bioty byly odebírány i vzorky zemin a to 
v těsné blízkosti zájmového jehličnanu a to ve 3 
půdních profilech. 

Metodika a postup řešení 

Stejně jako v předchozích letech řešení probíhal 
odběr vzorků z pěti vybraných lokalit 
(Českomoravská Vrchovina, Šumava, Jeseníky, 
Beskydy a Krkonoše) pro dlouhodobý monitoring 
(odběr 2krát ročně všech odběrových míst: vozovka, 
krajnice, ekoton, biotop, pozadí). Odběr vzorků vod 
z retenčních nádrží v blízkosti dálnic dvakrát ročně 
(jaro, podzim) pro zjištění obsahu chloridů. Dále 
byly odebrány vzorky bioty (jehličí nové, 1,2,3+ 
leté; mech; lišejník a lesní tráva) včetně zeminy 
(opad jehličí jako první vrstva, humusová vrstva a 
vrstva minerální) ve smrkovém a borovém lese.  
Jako modelový ekosystém byl zvolen smrkový 
hospodářský les (Smrk ztepilý - Picea abies) ve 
stádiu kmenoviny s rozvolněnou strukturou a 
travním a mechových podrostem, nacházející se 
v oblasti Českomoravské vysočiny, tedy v prostředí, 
které je pro daný typ lesa vhodné. Zvolená lokalita 
se nachází v bezprostřední blízkosti dálnice D1 
Praha – Brno v dálničním kilometru 103, před 
exitem na Větrný Jeníkov (ve směru od Prahy). 
Jedná se tedy o lokalitu dlouhodobě vystavené 
kontaminaci látek z dopravy. V případě borového 
lesa (Boovice lesní - Pinus sylvestris) byly odběry 
prováděny na 3 různých lokalitách, s různou 
intenzitou dopravy (v bezprostřední blízkosti 
dálnice, silnice 1. třídy a pozaďová lokalita). 
Lokality se nachází v oblasti mezi Prahou a Mladou 
Boleslaví. Dva typy lesních ekosystémů byly 
vybrány pro porovnání chování kontaminantů 
v těchto systémech.  

Půda je základním místem kumulace toxických látek 
v ekosystému, a má proto při hodnocení klíčový 
význam. Význam jehličí smrků jako bioindikátorů 
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spočívá ve schopnosti zachycovat toxikanty 
v povrchové voskové vrstvě a současně i kumulovat 
látky prostřednictvím kořenového systému. Ověřena 
je jejich schopnost záchytu persistentních 
organických látek z i složek posypových solí [1, 2]. 
Tráva metlička křivolaká (Avenella flexuosa) jako 
model primárního producenta typického pro daný 
ekosystém, prostřednictvím kterého mohou 
toxikanty vstupovat do potravních řetězců. Mech 
trávník Schreberův (Pleurozium schreberi) – jako 
akumulační indikátor, především těžkých kovů, 
lišejník Terčovka otrubičnatá (Pseudevernia 

furfurace) byl vybán jako zástupce hub -  jiná 
matrice, houba jako známý kumulátor škodlivin. 

Příprava vzorků k analýze je prováděna dle 
příslušných postupů a norem: mechanická úprava 
vzorků (sušení, sítovaní, mletí), prvková analýza 
(vodní, lučavkový výluh, výluh ve zředěné kyselině 
dusičné), organická analýza (extrakce 
v dichlormetanu), toxikologie (vodní výluh), 
doplňkové analýzy: stanovení pH, CEC, Corg.  

Analýza vzorků metodami ICPMS a GCMS, 
toxikologickými testy, titracemi, 
spektrofotometricky, zpracování výsledků. 

Pro celkové hodnocení vlivu komunikací na životní 
prostředí je studie zaměřena na tři základní zdroje 
kontaminace: emise výfukových plynů, chemickou 
zimní údržbu (solení), resuspenze materiálů 
deponovaných na povrchu vozovky, jako jsou 
obrusy z aut a ze silniční infrastruktury. U každého 
zdroje je jiný způsob šíření v prostředí. Z pohledu 
anorganického je kladen důraz na vliv zimní údržby 
na životní prostředí, zejména na obsah chloridů ve 
vzorcích vod a v jehličí, dále pak na obsah prvků 
pocházejících z dopravy, v případě kumulace 
škodlivin v biotě i na platinové kovy. Z pohledu 
organického byl kladen důraz na obsah PAH ve 
vzorcích vod z retenčních nádrží. Toxikologická 
analýza doplňuje získané výsledky, jež ukazují na 
místa zatížena dopravou a byla provedena u 
vybraných vzorků (z každé lokality u vzorku 
odebraného u krajnice). 
 
Výsledky 

Z dosud zpracovaných výsledků uvedeme příklad 
kontaminace dopravou a dopravní infrastrukturou na 
ekosystému smrkového lesa. Se zaměřením na zimní 
údržbu silnic můžeme konstatovat, že dochází 
k velkému ovlivnění porostu v těsné blízkosti 
komunikace, poškození jehličnanů je patrné už i při 
vizuální kontrole, tedy při charakterizaci 
zdravotního stavu stromu. Obsah sodíku roste se 
stářím jehliček, se vzdáleností od komunikace však 
klesá (graf č. 1). Stejné poznatky nacházíme pro 
další prvky např. Pb, Cr a Zn. Naopak obsah živin se 

stářím jehličí klesá (graf č. 2), vzdálenost od 
komunikace nemá na tento obsah vliv. 

.  
Graf č. 1, 2 

Pokles je působen nejen spotřebou těchto živin 
stromem pro růst, ale pravděpodobně i vytěsněním 
živin kontaminanty (náhrada Mg za Na a Ca 
z posypové soli).  

 
Graf č. 3 

Ve většině případů obsah kontaminantů ve vzorcích 
bioty klesá se vzdáleností od komunikace, ve 
vzorcích zemin naopak roste (graf č. 3). Jak je patrné 
z grafu, mech a lišejník jsou kumulátory škodlivin, 
také se potvrdilo, že ve starších jehličkách je vyšší 
koncentrace škodlivin. Překvapivý, i když částečně i 
očekávaný je trend vyššího obsahu škodlivin ve 
vzdálenosti 100m od komunikace, než ve 
vzdálenosti bližší (20m), předpokládá se, že 
škodliviny se so této vzdálenosti dostanou nejen 
rozmyvem a distribucí přes půdní systém, ale také 
transportem zvířeného prachu ze silnic a jeho 
spadem.  

Závěr 

Řešená problematika v roce 2018 plynule navazuje 
na výsledky získané v předchozích letech a uzavírá 
tak komplexně celou studii kontaminace životního 
prostředí dopravou a dopravní infrastrukturou.  
V příštím roce řešení bude prováděno komplexní 
statistické vyhodnocení naměřených dat a jejich 
interpretace.  
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