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Souhrn
V roce 2019 byly provedeny doplňující odběry
pouze na dvou lokalitách, jednalo se o odběry
vzorků zemin a bioty. Odběr probíhal v jarní
kampani, po zimní údržbě silnic. Jednalo se o oblasti
extrémně zatížené dopravou (103km dálnice D1 u
Větrného Jeníkova) a dále v oblasti mezi Prahou a
Mladou Boleslaví, kde byly vybrány 3 místa odběru
(u dálnice, u silnice 1. třídy a v lokalitě minimálně
ovlivněné dopravou – pozaďová oblast). Tyto dvě
lokality byly v roce 2018 vybrány pro zjištění
kontaminace lesních ekosystémů dopravou.
U Větrného Jeníkova se nachází vzrostlý smrkový
les, kde najdeme všechny zájmové složky: zeminu,
humusovou vrstvu, vrstvu opadu, mech, lišejník,
lesní trávu a jehličí různého stáří. U Mladé Boleslavi
jde o les borový se stejnými zájmovými složkami.
Všechny matrice jsou využity pro tzv.
biomonitoring, jsou v nich stanoveny 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.

Oblast použití
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.
Velká pozornost je tedy věnována biomonitoringu.
Jde o stanovení obsahu škodlivých látek v živých
organismech, v tomto případě v jednotlivých
složkách lesních ekosystémů.  Výsledky získané
z těchto měření jsou využity pro zjištění distribuce
škodlivých látek v prostředí, pro zjištění vlivu zimní
údržby na okolní prostředí. Výsledky získané za
celou dobu měření z vybraných lokalit pro
krátkodobý i dlouhodobý monitoring poslouží pro
zhodnocení vlivu dopravy na životní prostředí,
a mohou napomoci přijmout opatření ke snížení
negativních vlivů dopravy například výsadbou
vhodných druhů zeleně v okolí komunikací,

využitím retenčních nádrží pro záchyt smyvových
vod apod. Výsledky jsou přehledně zpracovány do
databáze.

Metodika a postup řešení
V letošním roce proběhly odběry ve smrkovém i
borovém lese (jehličí nové, 1,2,3+ leté; mech;
lišejník a lesní tráva) včetně zeminy (opad jehličí
jako první vrstva, humusová vrstva a vrstva
minerální). Příprava vzorků k analýze je prováděna
dle příslušných postupů a norem: Všechny vzorky
bioty byly vysušeny, rozstříhány, pomlety
a rozloženy při teplotě 230°C a tlaku 30 bar
v koncentrované kyselině dusičné (ultračisté)
v mikrovlnném rozkladném zařízení SW-4 Berghof
(Německo). Různě staré vzorky jehličí byly
analyzovány jednotlivě. Vzorky zemin byly přesáty
a pomlety a extrahovány lučavkou královskou ve
stejném zařízení při teplotě 200°C a tlaku 30 bar.
Před analýzou byly vzorky zředěny. Obsah
vybraných prvků byl stanoven s využitím
hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným
plazmatem (ICPMS/MS, Agilent Technologies,
Japonsko) Stanovení chloridů po extrakci ultračistou
vodou probíhalo spektrofotometricky (Spectroquant
Prove, Merck). Pro toxikologickou analýzu byl
připraven vodní výluh, stejně jako pro doplňkové
analýzy: stanovení pH, CEC, Corg.

Ve vybraných ekosystémech je sledován vliv zimní
údržby, kontaminace prostředí prvky pocházejícími
z dopravy, distribuce těchto prvků v prostředí, je
posuzován rozdíl v citlivosti jednotlivých složek
prostředí ke kontaminantům, jejich kumulativní
efekt, data jsou vyhodnocovány pro dva typy lesních
ekosystémů s různou intenzitou dopravy pro
pochopení interakcí mezi ekosystémem
a škodlivinami. Stanovené množství prvků ve
vzorcích jehličí zahrnuje obsah těchto prvků
v adsorbovaných pevných částicích na povrchu
jehličí a současně i množství, které se dostane do
jehličí přes kořenový systém [1, 2]. Pro bioindikaci
potenciálu poškození chemickou zimní údržbou je
jehličí smrku ztepilého vhodné z důvodu své
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zvýšené citlivosti k zasolení. Zároveň byl hodnocen
i potenciál kontaminace lokality a zdravotní stav
jedinců zájmového jehličnanu. Hodnocení vlivu
zimní údržby se řeší i z pohledu zdravotního stavu
stromu a také stáří jehlic.

Výsledky
Výsledky byly vyhodnoceny po dva typy lesních
ekosystémů. Výsledky získané analýzou vzorků
jehličí a trav reperezntují obsahy prvků
nakumulovaných přes kořenový systém, ale zároveň
i jejich obsah v pevných částicích zachycených na
povrchu jehliček a trav. Mech reprezentuje pouze
prvky zachycené v pevných částicích ze vzduch,
vhledem ke svému velmi minimálnímu kořenovému
systmu. Mech je celoevreprsky využíván pro
biomonitoing pevných částic z ovzduší právě díky
této vlastnosti. Obsah sodíku v případě smrkového
i borového lesa vykazuje stjený trend (graf 1).
Koncentrace roste se stářím jehlic a klesá se
vzdáleností od vozovky.  Barva jehliček odebraných
v blízkosti komunikace uakzuje velký vliv zimní
úrzžby silnic na zdravotní stav stromů. Oba zájmové
lesní ekosystémy jsou stále ovlivněny škodlivinami
z dopravy, obzvláště v těsné blízkosti komunikace.
Vyší dopravní intenzita zvyšuje i koncentraci Na
v blízkosti komunikace, je porovnatelná i s obsahy
zjištěnými u silnic první a druhé třídy. Avšak
v případě koncentrací sodíku u dalnic najdeme vyšší
obsahy i ve větších vzdálenostech (20m), tento trend
u silnic první a druhé třídy není pozoován.
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Obsahy ostatních pvků z dopravy jsou ve smkovém
i borovém lese velmi podobné. Obsahy V a Pb se
zvyšují se stářím jehlic a snižují se se vzdáleností od
vozovky, nicméně při porovnání vzdáleností 20m a
100m nedochází k tak velkému a očekávanému
snížení jako např. u sodíku. Lze tedy pozoovat
dlouhodobý kumulativní efekt a také
pravděpodobnost záchytu zvýřeného prachu
z vozovky ve věších vzdlenostech (graf. 2).

Ostatní prvky z dopravy jako Sb, Cu, Zn a PTK
ukazují podobný efekt jako V a Pb, vykazují o 40% -
60% vyšší koncentrace v místech krajnice než v
místě pozaďovém (100m).
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Obsah platinových kovů je velmi nízký, ve
vzdálenosti 5m měřitelný, v případě vzorků ze
vzdálenosti 20m a 100m od silnice pod mezí
stanovitelnosti, a to i v případě vzorků mechů a
lišejníků, které jsou přirozeně považovány za
biokumulátory (graf 3).
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Závěr
Řešená problematika v roce 2019 byla zaměřena na
biomonitoing, plynule navazuje na výsledky získané
v předchozích letech a uzavírá tak komplexně celou
studii kontaminace životního prostředí dopravou a
dopravní infrastrukturou. Řešená problematika je
přehledně zpracována do databáze a prezentována na
několika zahraničních a českých konferencích.
Výsledky byly a budou publikovány
v impaktovaných časopisech.
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