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Anotace 

Diplomová práce pojednává o problematice znečišťování životního prostředí těžkými 

kovy. Těžké kovy náleží v souvislosti se stoupajícím trendem jejich uplatnění 

v zemědělské i průmyslové výrobě mezi velmi časté kontaminanty základních složek 

životního prostředí. S tímto faktem úzce koreluje zvýšená incidence negativních účinků 

této skupiny znečišťujících látek. Zvýšený výskyt toxických efektů těžkých kovů je navíc 

umocněn jejich přítomností v mnoha předmětech denního užívání resp. spotřeby včetně 

potravin a pitné vody. Z výše uvedených skutečností je tudíž zřejmé, že je nutné věnovat 

problematice kontaminace složek životního prostředí přiměřenou pozornost a nenechat 

záporným efektům těžkých kovů volné pole působnosti. 

Klíčová slova: těžké kovy, toxické kovy, znečištění životního prostředí, biologická sorpce, 

smrk ztepilý (Picea abies) 

Annotation 

The diploma work discourses about the problem of pollution of the environment of 

heavy metals. The heavy metals belong in kontinuity with rising trend of their application 

in culture and in industry among very frequent contaminants of elementary parts of the 

environment. The increasing number of new cases of negative effects of heavy metals is in 

narrow correlation with this fact. The raising amount of toxic impacts is also fortified with 

content of heavy metals in many subjects of daily use or consumation including of food 

and drinkable water. And that´s why we should devote the proper attention to this problem 

and we shouldn´t let a free way to of harmful effectsof these contaminants. 

Key words: heavy metals, toxic metals, pollution of the environment, biological sorption, 

„spruce“ (Picea abies) 
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1. Úvod. 

Životní prostředí je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně 

člověka a vše, co je předpokladem jejich dalšího vývoje. Vývoj živých organismů však 

může nenarušeně a úspěšně probíhat pouze v životním prostředí, jehož základní složky - tj. 

atmosféra, pedosféra, hydrosféra a samotná biosféra -  nejsou v závažné míře narušeny 

zevními faktory – tj. především antropogenní činností (Strangeways 2003; Česká republika 

2010).  

Bohužel v současnosti dochází v důsledku prudkého rozvoje průmyslové a 

zemědělské výroby velmi často ke znečišťování základních složek životního prostředí 

chemickými látkami cizorodými svou podstatou či množstvím, popřípadě faktory „jiného“ 

charakteru (např. ionizující záření, tepelné znečištění, zvýšená hladina hluku aj.). Zmíněná 

xenobiotika a činitelé poté mohou přímo narušit „zdravý“ vývoj organismů, nebo mohou 

významným způsobem ovlivnit některou ze složek životního prostředí, což se rovněž 

negativně odráží na zdravotní kondici organismů.  

Mezi výše uvedené polutanty, které představují jedno z velmi závažných rizik, náleží 

těžké kovy. Jejich negativní efekty se nemusejí totiž odrazit pouze na zdravotním stavu 

současné populace organismů včetně člověka, ale mohou se promítat i do zdravotní 

kondice dalších generací (Wang 2009).  

Lidská společnost by proto měla již nyní velmi striktně dbát na dodržování 

veškerých legislativních opatření týkajících se ochrany životního prostředí. Každý jedinec 

by se měl snažit dodržovat základní – někdy velmi prosté – zásady péče o životní prostředí 

ve svém vlastním okolí. Čisté životní prostředí je totiž bazální podmínkou dobré zdravotní 

kondice lidské společnosti.  

Za účelem uchování čistého životního prostředí je ovšem nevyhnutelné mít 

k dispozici alespoň elementární informace o stupni kontaminace jednotlivých abiotických i 

biotických složek životního prostředí širokou škálou znečišťujících látek a faktorů různého 

charakteru. Tyto data lze získat pouze prostřednictvím správně zvolených monitorovacích 

systémů v relaci k typu znečišťující látky, předpokládanému stupni kontaminace, 

studované složce životního prostředí či zájmové lokalitě. Tento přístup bude 

prostřednictvím mé diplomové práce demonstrován na již zmíněné skupině významných 

kontaminantů všech složek životního prostředí – tj. na skupině těžkých kovů.
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2. Cíle diplomové práce. 

Cíle diplomové práce s názvem Hodnocení imisní zátěže v oblasti Ondřejníku jsou 

stručně vymezeny v níže uvedených bodech. 

1) Vypracování stručné obecné rešeršní části na téma těžké kovy se zaměřením na: 

 definici pojmu těžké resp. toxické kovy; 

 zdroje kontaminace složek životního prostředí 

 vstupní cesty těžkých kovů do jednotlivých složek životního prostředí; 

 záporné efekty vyvolané působením těžkých kovů na jednotlivé složky životního 

prostředí. 

2) Vymezení a stručný popis územního celku, v němž probíhala terénní praktická část. 

3) Realizace terénní praktické části v zájmové lokalitě – tj. provedení odběru vzorků 

borky smrku ztepilého (Picea abies). 

4) Determinace koncentrace jednotlivých těžkých kovů v odebraných vzorcích 

smrkové kůry prostřednictvím vybraných laboratorních metod. 

5) Vyhodnocení získaných dat graficko – analytickými metodami pomocí vybraných 

počítačových programů. 

6) Přijetí či zamítnutí hypotézy o existenci určité imisní zátěže ve sledovaném územním 

celku. 

7) V případě potvrzení hypotézy uvedené pod bodem ad 6 navrhnout pro sledovanou 

lokalitu vhodný management v podobě souboru opatření redukujících imisní zátěž 

geomorfologického okrsku Ondřejník. 
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3. Těžké kovy – sledovaná skupina polutantů. 

Termín těžké kovy lze chápat z několika základních hledisek, od nichž se odvozují 

definice tohoto pojmu. První verze definice uvažuje především fyzikálně – chemické 

vlastnosti této skupiny látek – a to specifickou hmotnost (tj. hustotu) a postavení daného 

kovu v periodické soustavě prvků. Dle této verze definice je těžkým kovem každý kovový 

prvek, jehož specifická hmotnost je vyšší nežli 5 g/cm
3
 ; některé publikace (Bencko et al. 

1995; Třebichavský et al. 1998) uvádějí i poněkud jiné hodnoty spadající vesměs do 

intervalu 4 až 5 g/cm
3
. Ve vztahu k postavení v periodické soustavě by se mělo výhradně 

jednat o prvky s atomovým resp. protonovým číslem nabývajícím hodnoty 22 až 34, 40 až 

52 a o skupinu chemických prvků souborně označovaných jako lanthanoidy a aktinoidy 

(viz také Tabulka č. 1 1) (Komínková 2008; Bencko et al. 1995; Třebichavský  et al. 1998).  

Druhá – novější – verze definice slovního spojení těžké kovy vychází z jejich 

specifické biochemické reakce resp. působení v rámci živých soustav. Tato verze rozumí 

pod pojmem těžké kovy veškeré kovové prvky, které za určitých podmínek působí na 

biotické složky ekosystémů negativně resp. toxicky. Tato definice pak rozumí pod pojmem 

těžký kov každý kovový prvek schopný vyvolat ve vztahu ke konkrétním podmínkám 

toxický efekt či efekty a místo slovního spojení těžké kovy používá spíše spojení toxické 

kovy. V rámci mé diplomové práce bude – ve vztahu k její obsahové náplni resp. jejím 

cílům - užita spíše druhá definice výše uvedené skupiny chemických látek a pod pojmem 

těžké kovy jsou chápány kovové prvky vystupující v relaci k živým soustavám za určitých 

okolností toxicky (Komínková 2008; Sláma et al. 2001; Leško et al. 2000).  

Za účelem náplně této diplomové práce – tj. hodnocení imisní zátěže 

v geomorfologickém okrsku Ondřejník – byla použita skupina těžkých resp. toxických 

kovů (dále také TK) uvedených v rámci Tabulky č. 1 1 (viz dole).  

Tabulka č. 1 1 – Přehled sledovaných těžkých kovů 

PŘEHLED SLEDOVANÝCH TK 

značka TK český název latinský název postavení v PSP 

As arsen Arsenicum V.A 

Bi bismut Bismuthum V.A 

Ca vápník Calcium II.A 

Fe železo Ferrum VIII.B (triáda železa) 

Mn mangan Manganum VII.B 

Mo molybden Molybdaenum VI.B 
 



Bc. Drahoslava Zmijková: Hodnocení imisní zátěže v oblasti Ondřejníku. 

2014                                                                                                                                12  

Tabulka č. 1 2 – Přehled sledovaných těžkých kovů; pokračování 

Pb olovo Plumbum IV.A 

Rb rubidium Rubidium I.A 

Sb antimon Stibium V.A 

Sr stroncium Strontium II.A 

Ti titan Titanium IV.B 

U uran Uranium III.B (aktinoidy) 

V vanad Vanadium V.B 

Zn zinek Zincum II.B 

Zr Zirkonium Zirconium IV.B 

3.1 Obecné zdroje těžkých kovů. 

Zdroje, z nichž tato skupina znečišťujících látek vstupuje do životního prostředí a 

kontaminuje jeho základní složky, lze dle původu rozdělit do třech základních kategorií. 

První skupinu tvoří zdroje primární – tj. přírodní. Těžké kovy jsou součástí široké škály 

minerálů resp. hornin (viz Tabulka č. 2 1). Do prostředí jsou z tohoto okruhu zdrojů 

liberovány geologickým zvětráváním hornin resp. některých jejich minerálních partikulí. 

Jinou vstupní cestou těžkých kovů jsou lesní požáry a sopečná činnost, při kterých se tyto 

kontaminanty stávají součástí průvodních plynných emisí (Bencko et al. 1995; Blohberger 

et al. 1998; Komínková 2008; Kouřimský et al. 2005; Leško et al 2000). 

Tabulka č. 2 1 – Přehled minerálů sledovaných těžkých kovů (převzato a upraveno dle Komínková 2008) 

PŘÍKLADY PRIMÁRNÍCH ZDROJŮ SLEDOVANÝCH TK 

TK chemická skupina minerálů (název minerálu) 

As sulfidy (arzenopyrit) 

Bi sulfidy (bismutin) 

Ca karbonáty (vápenec, aragonit); sulfáty (sádrovec, anhydrit); fluoridy (fluorit); fosfáty (apatit) 

Fe oxidy (hematit); oxidy (magnetit); karbonáty (siderit); sulfidy (pyrit, markazit) 

Mn oxidy (braunit, hausmanit, manganit, pyroluzit); silikáty (rhodonit); karbonáty (rhodochrosit) 

Mo sulfidy (molybdenit); molybdáty (wulfenit) 

Pb sulfidy (galenit); uhličitany (cerusit); sírany (anglesit) 

Rb doprovodný prvek ostatních TK (lepidolit) 

Sb sulfidy (antimonit), oxidy (valentinit) 

Sr sulfáty (celestin); karbonáty (stroncianit) 

Ti oxidy (rutil, anatas, brookit); podvojné oxidy (perowskit, ilmenit) 

U oxidy (smolinec); doprovodný prvek (karnotit) 

V oxidy (karnotit, vanadinit) 

Zn 
sulfidy (sfalerit); oxidy (zinkit, franklinit); karbonáty (smithsonit, kalamín); silikáty 

(willemit) 

Zr silikáty (zirkon); oxidy (baddeleyit) 
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Druhou kategorii zdrojů představují sekundární vstupy těžkých kovů mající původ 

v lidské činnosti. Majoritní podíl obsahu těžkých kovů ve složkách životního prostředí 

pochází v současné době právě z tohoto druhu zdrojů. Mezi hlavní antropogenní aktivity 

vedoucí ke zvýšení obsahu těžkých kovů v životním prostředí – tj. ke kontaminaci složek 

životního prostředí – náleží těžební průmysl resp. těžba rud jednotlivých kovů. Těžba 

kovových rud je neodmyslitelně spjata s tvorbou úložišť těžebních odpadů, odvalů či 

výsypek hornin – tj. těles obsahujících velmi často zbytkové koncentrace těžkých kovů 

s vysokou pravděpodobností možnosti jejich vyluhování do složek životního prostředí. 

K dalším aktivitám lidské společnosti podílejících se na znečišťování prostředí touto 

skupinou znečišťujících látek náleží zajisté průmyslové zpracování kovových rud a 

samotných kovů – tj. průmyslová odvětví metalurgie, hutnictví, ocelářství aj. – a následné 

používání kovů a kovových výrobků. Dalším velkokapacitním zdrojem těžkých kovů byl 

v minulosti i energetický průmysl; v současnosti však vzhledem k přísnějším legislativním 

opatřením a používání kvalitní soustavy odlučovacích systémů se podíl energetiky na 

vnosu těžkých kovů výrazně snížil. Mezi ostatní průmyslové branže neodmyslitelně spjaté 

s vnášením studované skupiny znečišťujících látek do složek životního prostředí náleží 

chemický průmysl, sklářství, elektrotechnika a radiotechnika, strojní průmysl, 

optoelektronika, odvětví letecké a raketové techniky, farmaceutika včetně veterinárních 

účelů a mnohé další. Podrobněji je v rámci Tabulky č. 3 1 (viz dole) rozebrána 

farmaceutická aplikace těžkých kovů – tj. využití těžkých kovů ve zdravotnictví a ve 

veterinární praxi (Blohberger et al. 1998; Komínková 2008; Sláma et al. 2001).  

Vyjma průmyslu má velkou zásluhu na vnášení studované skupiny znečišťujících 

látek do životního prostředí také zemědělství resp. rostlinná výroba. Těžké kovy jsou 

v tomto případě liberovány do prostředí z průmyslových a statkových hnojiv aplikovaných 

každoročně na zemědělskou půdu (Blohberger et al. 1998; Komínková 2008; Pitter 1990). 

Poslední okruh zdrojů je formován terciárními vnášeči diskutované skupiny 

kontaminantů. Tímto způsobem proniká do životního prostředí značná část těžkých kovů. 

Terciární zdroje jsou tvořeny zvýšeným obsahem těžkých kovů v lidských a zvířecích 

výkalech popř. orgánech primárních konzumentů, jež jsou výsledkem kontaminovaných 

potravních cyklů. S touto problematikou rovněž úzce souvisí aplikace statkových hnojiv a 

hygienizovaných a stabilizovaných kalů z čistíren odpadních vod na pozemky 

zemědělského půdního fondu (Komínková 1998; Sláma et al. 2001). 
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Tabulka č. 3 1 – Využití sledovaných těžkých kovů ve farmaceutickém průmyslu (převzato a upraveno dle 

Komínková 2008; Sláma, Táborská 2001) 

VYUŽITÍ SLEDOVANÝCH TK VE FARMACEUTICKÉM PRŮMYSLU 

TK způsoby využití 

As 

výroba růstového stimulátoru hospodářských zvířat 

výroba léčiv na tropická a subtropická parazitární onemocnění 

výroba devitalizačního prostředku zubní dřeně 

Bi 
výroba léčiv na terapii peptických vředů žaludku a dvanáctníku (bismuthi subnitras) 

výroba látek s adstringentními účinky 

Ca 

výroba natronového vápna 

výroba sáder 

výroba dezinfekčních prostředků (chlorové vápno) 

výroba zásypů 

výroba léčiv na deficity vápníku (chlorid vápenatý) 

Fe 

výroba vazodilatans (nitroprusid draselný) 

výroba analytického činidla pro důkaz acetonu a kyseliny acetooctové v moči 

výroba léčiv na deficity železa a jejich profylaxi (ferrosi sulfas, ferrosi fumaras aj.) 

Mn 
výroba dezinfekčních a deodoračních prostředků 

výroba náplně filtrů ochranných masek (hopkalitu) 

Mo bez využití 

Pb výroba lepivých složek náplastí 

Rb bez využití 

Sb bez využití 

Sr bez využití 

Ti 
výroba zásypů 

výroba zubních past 

U bez využití 

V bez využití 

Zn 

výroba léčiv na deficity zinku (chlorid zinečnatý, sulfát zinečnatý) 

výroba zásypů, tekutých pudrů, past, zinkoxidfosfátového cementu 

výroba látek s adstringentními účinky 

Zr bez využití 

3.2 Území imisní studie a zdroje těžkých kovů. 

Zdroje kontaminace resp. znečištění všech složek životního prostředí vybranými 

těžkými kovy lze ve vztahu k území imisní studie rozdělit do dvou elementárních níže 

uvedených okruhů: 

1) vlastní zdroje znečišťování – tj. zdroje těžkých kovů v rámci plochy území imisní 

studie; 
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2) ostatní zdroje znečišťování – tj. zdroje těžkých kovů mimo rámec plochy zájmové 

lokality. 

3.2.1 Vlastní zdroje. 

První skupina zdrojů – tj. zdroje vlastní - je početně chudá. Tento fakt dobře koreluje 

se skutečností, že geomorfologický okrsek Ondřejník reprezentuje tzv. pozaďovou oblast 

– tj. lokalitu bez větších resp. významnějších vlastních zdrojů znečišťování těžkými kovy. 

Mezi vlastní zdroje těžkých kovů je tedy možno zahrnout především zdroje zemědělské a 

zdroje znečišťování ovzduší (ČHMÚ 2011; Hemerka, Vybíral 2010; Mačala 2005; 

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2000).  

Zemědělské zdroje jsou tvořeny vstupy těžkých kovů z průmyslových hnojiv do půd 

(Vopravil 2009).  

Zdroje emisí těžkých kovů mají dle hodnoty výkonu bez výjimky charakter malých 

resp. středních zdrojů; podílí se na nich bodové a liniové zdroje těžkých kovů. Podskupina 

bodových zdrojů je formována soustavou lokálních topenišť na území menších obcí 

(Kunčice pod Ondřejníkem, Metylovice, Pstruží, Kozlovice, Lhotka aj.) a teplárensko – 

energetickými bloky v rámci plochy městského celku Frýdlant nad Ostravicí. Liniové 

zdroje znečišťování jsou reprezentovány sítí železničních a silničních komunikací 

(Hemerka, Vybíral 2010). 

Mimo výše uvedené lze do kategorie vlastních zdrojů také počítat biologické zdroje 

mající původ v rostlinném opadu a v uhynulých tělech a výkalech živočichů (Komínková 

2008; Losos 1984; Slavíková 1986). 

Vzhledem k převažujícímu zastoupení emisních zdrojů je v rámci okruhu vlastních 

zdrojů hlavním účinným mechanismem přenosu těžkých kovů od zdroje tzv. suchá 

depozice. Suchá depozice je kontinuální proces transportu prachových částic s obsahem 

těžkých kovů k zemskému povrchu, který dominuje v blízkosti jednotlivých zdrojů 

znečišťování v rámci uvedených obcí a městské aglomerace. Tento proces je signifikantní 

z hlediska dlouhodobého časového vývoje znečištění (Hemerka, Vybíral 2010; Mačala 

2005). 
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3.2.2 Ostatní zdroje. 

Okruh ostatních zdrojů znečišťování těžkými kovy se nachází mimo vlastní 

katastrální území dotčeného geomorfologického okrsku Ondřejník. Jedná se o zdroje 

těžkých kovů lokalizované v širším okolí zájmové lokality; zejména ve větších městských 

resp. územních celcích. Tato kategorie zahrnuje z hlediska výkonu hlavně bodové zdroje 

znečišťování ovzduší „větší“ velikosti (tj. střední a velké). Jejich původ lze téměř bez 

výjimky spatřovat v různých průmyslových odvětvích (viz Kapitola 3.1) (Hemerka, 

Vybíral 2010; Mačala 2005). 

Transport škodlivin je v tomto případě zprostředkován procesem mokrá depozice. 

Mokrá depozice představuje atmosférický samočisticí proces, při kterém dochází 

k vymývání prachových částic obsahujících těžké kovy z ovzduší. Tento depoziční proces 

je tedy vázán na dva základní druhy srážek – tj. srážky vertikální a horizontální. Srážky 

padající mají větší význam v oblasti nižších nadmořských výšek. V oblastech položených 

výše (hodnota nadmořské výšky nad 800 m n. m.) mají z hlediska transportu těžkých kovů 

mokrou depozicí prvořadou roli srážky usazené; především mlha (ČHMÚ 2007; Hemerka 

et al. 2010; Mačala 2005). 

Určitou roli – avšak spíše podřadnější – sehrává v této skupině zdrojů znečišťování 

zajisté i vypouštění odpadních průmyslových vod a skládkování tuhých odpadů (Pitter 

1990). 

Přehled průmyslových závodů a provozoven s pravděpodobným resp. možným 

vlivem na znečišťování složek životního prostředí v rámci území imisní studie je uveden 

v rámci Tabulky č. 4 1 (viz dole) (Blohberger et al. 1998; Integrovaný registr znečišťování 

2011). 

Tabulka č. 4 1 – Přehled ostatních zdrojů znečišťování těžkými kovy v letech 1994 – 2011 (převzato a 

upraveno dle Třebichavský 1998; Integrovaný registr znečišťování 2011) 

ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ TK V OKOLÍ ONDŘEJNÍKU (1994 - 2011) 

město / obec zdroj znečišťování TK 

Bohumín 
Trading Bochemie Pb, Zn 

ŽDB Pb, Zn 

Bruntál HMZ Mo 

Český Těšín Perex As 

Frýdek - Místek Válcovny plechu Zn 

Havířov Tenas Zn 
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Tabulka č. 4 2 – Přehled ostatních zdrojů znečišťování těžkými kovy v letech 1994 – 2011 (převzato a 

upraveno dle Třebichavský 1998; Integrovaný registr znečišťování 2011); pokračování 

Kopřivnice 
Tatra Mo 

Tatrarex Precision Cast Mo, V 

Opava STS As 

Orlová Elcom V 

Ostrava 

AcelorMittal a. s. As, Mn, Pb, Zn 

Evraz Vítkovice Steel a. s. Mn, Pb, V, Zn 

Moravskoslezské teplárny Mn 

OKD Mn 

Severomoravské energetické závody Mn 

MCHZ Zn 

Manicotrade Pb 

VŠB - TUO Pb 

Rožnov pod Radhoštěm 

Canton Mo 

Rotumo Mo 

Terosil As 

Themis Sb 

Šumperk Pramet Mn 

Třinec Provozovna Třinec As, Pb 

Valašské Meziříčí 
Deza a. s. Pb 

TV - Sklo Pb 

Vsetín 
Meliotherm Sb 

Zbrojovka Pb, Zn 

3.3 Vstupní cesty těžkých kovů do biomasy primárních producentů. 

Tato kapitola je zařazena z důvodu její úzké souvislosti s obsahovou náplní této 

diplomové práce – tj. imisní studií těžkých kovů na podkladě jejich bioakumulace 

v rostlinném organismu. Bioakumulace představuje typ odvětví biomonitoringu založený 

na schopnosti biotických složek ekosystémů – v tomto případě primárních producentů – 

kumulovat v různých částech svého těla (kormus) polutanty z okolního prostředí 

(podrobněji viz Kapitola 3.5). Pod pojmem primární producent se pro účely této kapitoly 

rozumí vyšší fotosyntetizující rostliny obývající terestrické ekotopy (Slavíková 1986; 

Vinter 2009). 

Do biomasy primárního producenta vstupují těžké kovy dvěma základními cestami. 

První vstupní bránou je kořenový systém (radix) primárního producenta. Kořen 
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rostlinného organismu tvoří zároveň hlavní příjmový orgán, prostřednictvím něhož 

zkoumaná skupina polutantů vstupuje do rostlinného organismu. Účinným mechanismem 

příjmu je v tomto případě specifický typ půdní sorpce – tj. biologická sorpce. Podstatou 

tohoto druhu sorpčního mechanismu je příjem těžkého kovu resp. těžkých kovů ve formě 

kationtů z půdního roztoku prostřednictvím kořenového vlášení. Vlastní příjem se děje 

dvěma způsoby – pasivně (tzv. apoplastickou cestou) či aktivně (tzv. symplastickou 

cestou). Pasivní transport je realizován prostou difúzí resp. tzv. usnadněnou (facilitovanou) 

difúzí přes iontové kanály či prostřednictvím tzv. přenašečových proteinů (transportérů, 

permeáz). Symplastická cesta příjmu je na rozdíl od předchozí cesty příjmu energeticky 

náročný proces, při němž dochází ke konzumpci ATP. V případě kovových iontů se aktivní 

transport uskutečňuje pomocí přenašečových proteinů spojených s aktivitou enzymu 

ATPázy (Alloy 2013; Slavíková 1986; Vinter 2009; Vopravil 2009).  

Parametry ovlivňující pohyblivost a biologickou dostupnost kovů v případě jejich 

příjmu kořenovou soustavou je možno shrnout do třech základních skupin. První okruh 

faktorů je dán některými fyzikálně – chemickými atributy půd, v jejichž podmínkách se 

rostlinný organismus vyvíjí. K těmto vlastnostem náleží kromě samotné koncentrace 

kovového prvku v půdě zejména zrnitostní složení půd (půdní druh), obsah organické 

hmoty v půdě, stáří půdního roztoku, oxidačně – redukční podmínky a jejich změny a 

hodnota půdního pH. Druhá kategorie faktorů je určena vybranými vlastnostmi kovů. 

Signifikantními parametry ovlivňujícími významně rozpustnost zkoumané skupiny 

znečišťujících látek jsou v této souvislosti oxidační stupeň daného kovového prvku, typ a 

koncentrace přítomných kovových ligandů. Poslední – tj. třetí okruh faktorů – tvoří vlastní 

charakteristiky rostlinného individua. Zmínit je nutno na tomto místě zvolený rostlinný 

eventuálně dřevinný bioakumulační druh (species) a jeho morfologické a fyziologické 

atributy; v tomto případě hlavně morfologické a funkční vlastnosti kořenové soustavy resp. 

kořenového vlášení. Kromě výše uvedených faktorů, které přímo ovlivňují příjem 

kovových iontů kořeny primárních producentů, existuje množství parametrů s nepřímým 

efektem na tento proces (viz níže) (Alloy 2013; Komínková 2008; Slavíková 1986; 

Vopravil 2009). 

Bezprostředně popř. s určitou latencí po vstupu podléhají daná xenobiotika – tj. těžké 

kovy – metabolizaci či pouhému transportu do rostlinných částí resp. orgánů ve kterých se 

mohou za určitých okolností kumulovat. Z výše uvedených skutečností je tedy zřejmé, že 
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v případě příjmu těžkých kovů resp. těžkého kovu kořenovým systémem rostlinný 

organismus danou látku aktivně vychytává a hromadí ve svém těle – tj. jde o tzv. aktivní 

bioakumulaci (Alloy 2013; Komínková 2008; Slavíková 1986). 

Druhou možnou vstupní cestu představují zejména nadzemní části rostlinného 

organismu. V tomto případě se nejedná o příjem resp. vstup v pravém slova smyslu, 

protože částice polutantu, které jsou součástí prachových partikulí (podrobněji viz Kapitola 

3.4), se spíše zachycují na povrchu nadzemních, v menším měřítku podzemních 

rostlinných částí či orgánů (tj. listů, jehlic, kořenů, stonků či kůry dřevin jako je tomu 

v případě této diplomové práce). V tomto případě se tedy jedná o tzv. pasivní 

bioakumulaci, neboť těžký kov nevstupuje do metabolických procesů uvnitř rostlinných 

pletiv.  Principem příjmu je v případě pasivní akumulace adsorpce založená na působení 

fyzikálních mechanismů (nevazebních silových interakcí ve formě van der Waalsových sil) 

(Mačala 2005; Slavíková 1986). 

Významné parametry, které v případě pasivní bioakumulace přímo regulují příjem 

kontaminantu rostlinou, jsou především již výše zmíněné charakteristiky zvoleného 

rostlinného druhu a fyzicko-geografické charakteristiky zkoumané lokality. Hlavní roli 

hrají vzdálenosti zkoumaného ekotopu od případných zdrojů znečištění, klimatická 

charakteristika území (zejména rychlost větru a intenzita srážek) a morfologické utváření 

zemského povrchu lokality imisní studie. Fyzicko-geografické podmínky území imisní 

studie rovněž nepřímo ovlivňují příjem zkoumané skupiny znečišťujících látek kořenovým 

systémem – tj. aktivní bioakumulaci (Hemerka et al. 2010; Mačala 2005; Vopravil 2009). 

3.4 Geochemie prachových částic. 

Z hlediska potřeby správné volby vhodné a ekonomicky přijatelné analytické metody 

resp. analytických metod je nutné mít alespoň základní povědomí o geochemii prachových 

částic, v nichž jsou partikule sledované skupiny látek přítomny a z nichž jsou těžké resp. 

toxické kovy přijímány rostlinným organismem. Základní strukturou prachových partikulí, 

od níž se odvíjí obsah toxických kovů v těchto částicích, představují tzv. antropogenní 

ferimagnetika (Kapička, Petrovský 2002; Pedologické dny 2009).  

Antropogenní ferimagnetika prachových zrn jsou tvořena oxidy železa – nejčastěji se 

jedná o magnetit, maghemit a hematit. Nejčastějšími zdroji antropogenních ferimagnetik 
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jsou spalovací procesy, automobilová doprava, provoz oceláren a cementáren a mnoha 

dalších průmyslových odvětví. Antropogenní ferimagnetika, jež v současnosti - ve vztahu 

k ubikvitérní povaze aktivit lidské společnosti – tvoří téměř vždy nedílnou součást 

struktury prachových zrn, jsou výsledným produktem vysokoteplotní oxidace resp. 

přeměny minerálů obsahujících železo. Jedná se především o oxidační procesy pyritu popř. 

procesy transformace železem obohacených jílových minerálů, které jsou v jistém 

množství vždy součástí fosilních paliv (uhlí, ropa, benzín, nafta aj.) (Kapička, Petrovský 

2002; Pedologické dny 2009).  

Antropogenní ferimagnetika vykazují specifickou morfologii a vlastnosti, což je 

odlišuje od feromagnetik přírodního původu, která jsou běžnou součástí půdního a 

horninového prostředí. Tyto částice nabývají přibližně sférického tvaru; jejich průměr se 

pohybuje v intervalu 2 až 50 µm. Okrouhlé partikule ferimagnetik antropogenního původu 

formované ferimagnetickými oxidy jsou vázány v silikátové matrici prachových zrn. 

Kationty železa obsažené v částicích ferimagnetik jsou velmi často nahrazeny jinými 

kovovými prvky. Těžké resp. toxické kovy se tedy mohou stát přímo součástí krystalové 

mřížky částic antropogenních feromagnetik. Další možnou vstupní cestou sledovaného 

okruhu znečišťujících látek do partikule ferimagnetika antropogenního původu je adsorpce 

na povrchové struktury této částice (Kapička, Petrovský 2002; Pedologické dny 2009).  

Z charakteristické morfologie a specifických vlastností částic antropogenních 

ferimagnetik vychází skupina nových analytických metod, které se souhrnně označují 

magnetické metody. Tyto analytické metody sledují právě tvarové charakteristiky 

ferimagnetik či měří příznačné atributy těchto částic. V rámci této diplomové práce bylo za 

účelem evaluace imisní zátěže zájmové lokality využito měření jednoho ze specifických 

parametrů částic antropogenních ferimagnetik – tj. magnetické susceptibility (Kapička, 

Petrovský 2002; Pedologické dny 2009).  

Jako druhý analytický postup použitý za účelem detekce obsahu jednotlivých 

těžkých resp. toxických kovů byla zvolena rentgenová fluorescenční spektrometrie, 

neboť při stanovení těžkých resp. toxických kovů touto metodou odpadá vliv matrice – tj. 

dalších součástí vyšetřovaných vzorků (zejména ostatních složek smrkové kůry a 

prachových částic včetně silikátové matrice partikulí antropogenních feromagnetik; 

podrobněji viz Kapitola 5.2) (Kapička, Petrovský 2002; Pedologické dny 2009). 
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3.5 Těžké kovy a biomonitoring. 

Přítomnost těžkých kovů a jejich množství v životním prostředí resp. jeho složkách 

lze s výhodou verifikovat pomocí biomonitoringu. Velmi perspektivní metodu 

biomonitoringu těžkých kovů, která byla použita v rámci této diplomové práce, představuje 

tzv. bioakumulace. Tato metoda využívá kumulační schopnosti živých organismů za 

účelem prokazování jakosti životního prostředí ve smyslu jeho znečištění a změn tohoto 

stavu v časoprostoru. Kumulační schopností biotických složek ekosystémů se rozumí jejich 

potenciál umožňující hromadit v různých částech těla organismu polutanty z okolního 

prostředí v určitém, zpravidla delším, časovém horizontu. Bioakumulační metoda tedy 

poskytuje informace spíše o dlouhodobém stavu životního prostředí z hlediska jeho 

zatížení různými skupinami kontaminantů s možností návaznosti podrobné chemické 

analýzy (Chen 2013; Komínková 2008; Lindenmayer 2010; Losos 1984; Slavíková 1986). 

Pro potřeby evaluace imisního zatížení těžkými kovy v geomorfologickém celku 

Ondřejník byl zvolen jako vhodný akumulační bioindikátor dřevinný druh smrk ztepilý 

(Picea abies). Studijním subjektem se stal biologický materiál zahrnující borku 

(rhytidoma) výše zmíněného druhu (viz Obrázek č. 1 1). Borka (rhytidoma) je tvořena 

odumřelými rostlinnými pletivy – tj. korkovými vrstvami buněk dlaždicového tvaru, které 

pokrývají povrch kmene. Vzniká činností druhotného dělivého pletiva – tzv. felogenu. Tato 

biologická hmota uvedeného species byla použita jako výchozí studijní materiál imisní 

studie zejména z následujících důvodů (Lindenmayer 2010; Pagan, Randuška 1987; 

Slavíková 1986; Vinter 2009): 

 dlouhověkosti vybraného druhu dřeviny (nejstarší exemplář tohoto druhu rostoucí 

v České republice dosahuje stáří 585 let; C-stratég, fanerofyt); 

 dobré dostupnosti materiálu (přítomnost populace o dostatečné denzitě); 

 difúzního výskyt druhu v rámci zájmové lokality; 

 snadné identifikace druhu; 

 snadného odběru potřebného množství biologického materiálu a 

 schopnosti bioakumulace různých skupin znečišťujících látek včetně těžkých kovů. 
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Obrázek č. 1 1 – Záběr na studijní subjekt (foto Drahoslava Zmijková 15.7. 2013) 

3.6 Význam těžkých kovů pro rostlinný organismus. 

Ve vztahu k metodě biomonitoringu aplikované v rámci této diplomové práce je 

nutno zmínit skutečnost, že rostlinný organismus nepřijímá kovové ionty pouze v korelaci 

se znečištěním resp. kontaminací jednotlivých složek životního prostředí touto skupinou 

chemických látek. Příjem některých kovů ve formě iontů je cílený, protože se jedná o 

biogenní prvky – tj. látky v určitém množství potřebné resp. nezbytné pro růst a vývoj 

rostlinného individua. Esenciální makroprvky se totiž přímo podílí na stavbě rostlinného 

těla (kormus). Biogenní kovové ionty ze skupiny stopových a ultrastopových prvků plní 

v rámci metabolických pochodů rostlinného organismu některé významné – především 

katalytické – funkce (Blohberger et al. 1998; Komínková 2008; Sláma et al. 2001). 
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Tabulka č. 5 1 – Rozdělení sledovaných těžkých kovů dle významu pro rostliny (převzato a upraveno dle 

Slavíková 1986) 

SLEDOVANÉ TK DLE VÝZNAMU PRO ROSTLINNÝ ORGANISMUS 

název skupiny název / specifikace podskupiny sledované TK 

biogenní prvky 

esenciální makroprvky  Ca 

esenciální mikroprvky (stopové 

prvky) 
Fe, Mn, Mo, Zn 

pravděpodobně esenciální mikroprvky 

(ultrastopové prvky) 
As, V 

ostatní prvky bez biologického 

významu 

pravidelný výskyt v biomase rostlin 
Bi, Pb, Rb, Sr, 

Ti 

nepravidelný popř. neprokázaný 

výskyt v biomase rostlin 
Sb, U, Zr 

Obsahy ostatních těžkých kovů (viz také Tabulka č. 5 1 nahoře) – tj. kovů bez 

biologického významu pro rostlinný organismus – jsou pak dependentní pouze na 

charakteru obsahu daného těžkého kovu v jednotlivých složkách životního prostředí 

(Blohberger 1998; Komínková 2008; Sláma et al. 2001). 

3.7 Mechanismy toxicity těžkých kovů. 

Škodlivost těžkých kovů vychází z široké škály variabilních mechanismů. Obecné 

principy toxicity lze ve vztahu k cílové struktuře záporného působení těžkých kovů rozdělit 

do několika základních kategorií (Bánfalvi 2011; Bencko et al. 1995; Blohberger et al. 

1998; Komínková 2008; Sláma et al. 2001).  

První kategorii reprezentují mechanismy, jejichž cílovou strukturou jsou 

makromolekuly proteinů s enzymatickou aktivitou. Jednou z možností, jak mohou těžké 

kovy tuto skupinu biopolymerů negativně ovlivnit, je zablokování esenciálních 

funkčních skupin, jež jsou součástí katalytického centra bílkovinné molekuly enzymu. 

Znepřístupnění těchto skupin nezbytných pro normální fungování přináší úplnou ztrátu 

resp. poškození funkce postižené bílkovinné makromolekuly. Nejfrekventovanějším 

příkladem bývá blok sulfhydrylových skupin bílkovin; k dalším méně častým blokacím 

náleží znepřístupnění hydroxylových, karboxylových či amidových skupin (Bánfalvi 2011; 

Bencko et al. 1995; Blohberger 1998; Nečas 2002; Sláma et al. 2001). 

Jiným případem toxického mechanismu orientovaného vůči proteinovým 

biopolymerům je vytlačení esenciálního kovového iontu z makromolekuly a jeho 
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substituce iontem těžkého kovu. Tento jev rovněž ústí v afunkčnost popř. narušení 

funkčnosti postiženého enzymatického systému (Bánfalvi 2011; Komínková 2008; Nečas 

2002; Sláma et al. 2001).  

Poslední možnost narušení funkce těchto biopolymerů vyplývá ze schopnosti této 

skupiny kontaminantů měnit morfologii aktivní části – tj. katalytického centra - bílkovinné 

makromolekuly. Tento jev nazývaný alosterická inhibice je podmíněn vazbou inhibitoru – 

těžkého kovu – do zvláštního – tzv. alosterického místa makromolekuly. Modifikovaná 

forma makromolekuly v důsledku změny konfirmace katalytického centra tak ztrácí svou 

katalytickou schopnost (Bánfalvi 2011; Komínková 2008; Sláma et al. 2001).  

Druhá skupina mechanismů škodlivých impaktů těžkých kovů je založena na 

kumulaci kovových iontů v buňkách některých tkání resp. orgánů živých organismů. 

Cílovou strukturou toxického působení je tedy buňka. Hromadění těžkých kovů ve 

vybraných buněčných organelách (tj. v případě rostlinných buněk ve vakuolách a u 

živočišných buněk v hladkém endoplasmatickém retikulu) vede k narušení celého 

komplexu buněčných funkcí, což se navenek projeví insuficiencí postižené tkáně resp. 

orgánové soustavy. Kumulativním efektem bývají u člověka nejčastěji zasaženy vnitřní 

parenchymatózní orgány (játra, ledviny, srdce, slezina) (Nečas 2002; Nečas 2000).  

Třetí hlavní princip toxicity spočívá v genotoxicitě některých kovových iontů z této 

skupiny znečišťujících látek. Genotoxiny jsou chemické mutageny, které poškozují 

strukturu DNA v důsledku své chemické reaktivity. Cílem škodlivého působení jsou tedy 

makromolekuly deoxyribonukleové kyseliny, v nichž genotoxické kovové ionty 

vyvolávají tzv. indukované mutace různých typů (např. genové mutace, chromosomové 

strukturní aberace, numerické aberace chromosomů) (Nečas 2002; Sálanki 1985).  

S genotoxickým efektem je úzce spjata karcinogenita těžkých kovů, neboť právě 

vybraný okruh typů mutací genetického materiálu je iniciátorem vlastního procesu 

karcinogeneze. Těžké kovy schopné vyvolat nádorovou transformaci buňky resp. maligní 

nádorové bujení jsou uvedeny do jednotlivých skupin dle IARC (International Agency for 

Research of Cancer) v Tabulce č. 6 1 (viz dole) (Bencko et al.; Komínková 2008; Nečas 

2002; Nečas 2000). 
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Tabulka č. 6 1 – Zařazení těžkých kovů dle IARC; sledované kovy tučně (převzato a upraveno dle Bencko 

1995) 

ZAŘAZENÍ SLEDOVANÝCH TK DLE IARC 

kategorie specifikace kategorie TK 

1 prokázané kancerogeny pro člověka As, Cr, Ni, U 

2A pravděpodobné kancerogeny pro člověka   

2B možné kancerogeny pro člověka Be 

3 neklasifikované látky   

4 látky pravděpodobně bez kancerogenního účinku ostatní sledované TK 

3.8 Toxické efekty těžkých kovů. 

Tato kapitola je věnována negativním vlivům těžkých kovů na živé organismy. Právě 

záporné efekty by totiž měly být hlavním iniciačním podnětem pro realizaci nápravných 

opatření limitujících vstup těžkých kovů do jednotlivých složek životního prostředí popř. 

nápravných technik redukujících úroveň již existujícího znečištění resp. kontaminace 

životního prostředí.  

V relaci k velmi širokému spektru účinných mechanismů toxicity těžkých kovů (viz 

Kapitola 3.7) existuje také nemalé množství negativních vlivů resp. dopadů na živý 

organismus. Pozornost je v této kapitole soustředěna především na škodlivé dopady 

působení těžkých kovů na zdraví člověka resp. zdravotní stav lidské populace. 

3.8.1 Škodlivé dopady na zdraví člověka. 

Negativní vlivy na zdravotní kondici člověka lze rozdělit do třech základních 

okruhů uvedených níže (Klene ret al. 2006; Komínková et al.): 

1) místní (lokální) účinky; 

2) celkové (systémové) účinky a 

3) opožděné (pozdní) účinky. 

Lokální účinek lze definovat vznikem pozorovatelných změn eventuálně změny 

v místě přímého kontaktu tkáně s těžkým kovem resp. jeho sloučeninou. Místní efekt může 

nabývat různých stupňů závažnosti – od reverzibilních změn v podobě prostého překrvení 

(hyperémie), otoku (edému) či zánětu po změny nevratné ve formě odumření (nekrózy) 

postiženého tkáňového okrsku. V běžném životě se toto působení těžkých kovů nejčastěji 
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lokalizuje do oblasti kůže, očí a respiračního ústrojí (Bencko et al. 1995; Ditrichová 2002; 

Klener et al. 2006; Komínková 2008; Nečas 2002; Integrovaný registr znečišťování 2011). 

Druhá kategorie účinků – tj. systémové efekty – vede víceméně k poškození 

organismu coby celku- tj. jedná se o celkové onemocnění resp. celkový stav, kterým je 

postižen celý lidský organismus včetně psychiky. Podmínkou rozvoje celkové toxicity je 

průnik kovových iontů do oběhové soustavy – tj. do krevní cirkulace. Vstup do krve je 

možný resorpcí (vstřebáním) z gastrointestinální soustavy či v případě traumatu přímým 

vstupem. Celkové postižení – otrava (intoxikace) resp. systémová toxicita – se může 

rozvinout buď téměř ihned po vstupu toxického kovu do organismu či s určitou časovou 

latencí. První případ, při kterém se rozvíjí tzv. akutní otrava, nastává po expozici 

dostatečně vysoké jednorázové dávce těžkého kovu. V opačném případě – tj. při vstupu 

podprahového množství těžkého kovu do organismu – nevzniká celkové onemocnění v 

podobě chronické otravy ihned, nýbrž teprve po dosažení prahové hodnoty množství 

těžkých kovů v lidském těle – tj. s určitým časovým odstupem od počátku expozice. 

Podmínkou rozvoje chronické toxicity je tedy dlouhodobá opakovaná expozice nízkým 

resp. podprahovým dávkám daného těžkého kovu, jež se postupně kumulují v určitých 

lidských tkáních (Bencko et al. 1995; Klener al. 2006; Komínková 2008; Nečas 2002; 

Simeonov et al. 2011; Sláma et al. 2001).  

Poslední třída záporných efektů studované skupiny látek je formována skupinou 

opožděných resp. pozdních účinků. Jak již samotný název napovídá, projeví se tyto 

negativní vlivy až po velmi dlouhodobé expozici – tj. s velkým časovým zpožděním 

(nejčastěji roky až desítky let) či až po ukončení expozice a exkreci těžkých kovů 

z organismu. Do této skupiny lze zařadit působení kovových látek označovaných jako 

mutageny, karcinogeny, látky nepříznivě ovlivňující vývoj a zpravidla také alergeny. O 

mutagenitě a karcinogenitě již bylo pojednáno v Kapitole 3.7 (Bencko et al. 1995; 

Ditrichová 2002; Nečas et al. 2000; Sláma et al. 2001).  

Teratogenita je schopnost chemické látky (teratogenu) vyvolávat vrozené vývojové 

vady popř. abnormality v postnatálním vývoji potomstva, pokud tyto látky působily 

v období gravidity. Nejkritičtějším časovým intervalem pro působení teratogenních látek je 

tedy u savců zcela zřejmě období organogeneze. U člověka lze o tomto období hovořit 

zhruba od početí do třetího měsíce gravidity. V průběhu organogeneze je tedy pro působení 
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této skupiny látek příznačný vznik zřetelných – tj. anatomických resp. morfologických – 

znetvoření. Po skončení organogeneze – tj. od ukončení třetího měsíce těhotenství – 

vznikají v případě působení teratogenu spíše funkční malformace (Bencko et al. 1995; 

Komínková 2008; Nečas 2002). 

Podstatou působení poslední podskupiny látek s opožděnými účinky – tj. alergenů - 

je schopnost zvýšit aktivitu některých celulárních složek imunitního systému. Tento fakt 

poté iniciuje alergickou resp. hypersenzitivní reakci I., II., III. či IV. typu. Příklady kovů ze 

sledované skupiny vyvolávajících jednotlivé typy negativních účinků jsou uvedeny v rámci 

Tabulky č. 7 1 (viz dole) (Ditrichová 2002). 

Tabulka č. 7 1 – Přehled a příklady negativních efektů sledovaných těžkých kovů na lidské zdraví (převzato a 

upraveno dle Komínková 2008; Sláma, Táborský 2001) 

PŘEHLED A PŘÍKLADY ŠKODLIVÝCH EFEKTŮ SLEDOVANÝCH TK 

typ negativního účinku podtyp negativního účinku 
příklad sledovaného TK / 

sloučeniny TK 

lokální účinky 

lokální účinek - kůže koncentrovaný roztok KMnO4 

lokální účinek - oči koncentrovaný roztok KMnO4 

lokální účinek - respirační systém páry Mn 

systémové účinky 
akutní otrava (akutní intoxikace) sloučeniny As, Pb, Sb, V, Zn 

chronická otrava (intoxikace) sloučeniny Bi, Mn, Pb, Sb 

opožděné účinky 

mutagenita kovový As, kovový Mn 

karcinogenita kovový As 

teratogenita kovový As 

alergická reakce - kontaktní 

dermatitida As2O3 

3.8.2 Škodlivé vlivy na živočišný organismus. 

U podkmenu (Vertebrata) obratlovců jsou principy a následky negativního působení 

sledované skupiny kontaminantů na zdravotní kondici této skupiny organismů v podstatě 

obdobné jako u lidského organismu. Pro ilustraci lze uvést chronickou otravu arzenem 

pozorovanou u hospodářských zvířat (hovězího dobytka) pasoucího se v blízkém okolí 

provozu hutních závodů. Příčinou úhynu resp. astenie skotu bylo spásání kontaminované 

trávy popř. pití vody znečištěné tímto těžkým kovem (Komínková 2008).  

Také u bezobratlých je nutno toxickému působení sledované kategorie polutantů 

věnovat zvýšenou pozornost. I v tomto případě lze totiž přičíst příčiny zvýšené úmrtnosti 

některých jejich populací na vrub toxického působení těžkých kovů. Příkladem může být 
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tzv. těšínská nemoc včel, v jejímž případě bylo podstatou hromadného úhynu včelstev 

toxické působení arsenu resp. jeho sloučenin pocházejících rovněž z hutních provozoven 

(Komínková 2008).  

Pro lidskou společnost představují tyto případy otrav užitkových živočichů 

ekonomické ztráty v podobě nižší produkce biomasy popř. ve formě redukce výnosnosti 

těchto živočichů.  

3.8.3. Škodlivé vlivy na rostlinstvo. 

U rostlinných jedinců lze podstatu škodlivosti těžkých kovů spatřovat zejména – 

podobně jako u lidského a živočišného organismu - v negativním vlivu této třídy 

chemických látek na aktivitu enzymatických systémů. Kromě této skutečnosti dochází 

k poruchám činnosti rostlinných průduchů (stomata), které se projeví jejich obrnou a 

neschopností se otevírat. Oba tyto jevy ústí ve snížení intenzity dvou základních 

metabolických procesů – tj. fotosyntézy a buněčné respirace. Zevně patrným důsledkem je 

pak zcela zřejmě redukovaný růst a vývoj postiženého rostlinného individua. Pro člověka 

pak toto působení opět představuje ekonomické ztráty v podobě snížených výnosů 

v odvětví rostlinné výroby (Komínková 2008; Slavíková 1986). 

S dlouhodobým působením těžkých kovů škodlivého rázu je také spojeno 

vyselektování tzv. metalofytů – tj. rostlin těžkých kovů - jejichž populace jeví zvýšenou 

odolnost vůči působení této kategorie polutantů. Příkladem mohou být ekotypy silenky 

nadmuté (Silene nutans) rezistentní vůči zvýšené zátěži půd mědí popř. zinkem. Tyto 

ekotypy lze pak s výhodou využít k ozeleňování průmyslových lokalit resp. míst 

v blízkosti dolů (Slavíková 1986). 
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4. Území imisní studie. 

Území imisní studie – tj. geomorfologický okrsek Ondřejník (viz Obrázek č. 2 1) - se 

nachází v Moravskoslezském kraji, je situováno v jeho jihovýchodní části; jižně od 

krajského města Ostrava. Promítá se na hranici katastrálních území několika obcí – a to 

Frýdlantu nad Ostravicí, Pstruží, Kunčic pod Ondřejníkem, Lhotky a Metylovic 

(Kartografie, Praha, a. s. 2008). 

 

Obrázek č. 2 1 – Pohled na geomorfologický okrsek  Ondřejník z periferní části obce Kunčice pod 

Ondřejníkem, (foto Drahoslava Zmijková  15.7. 2013) 

Jeho hranice lze determinovat prostřednictvím níže uvedených městských celků a 

menších obcí. Severovýchodní hranici tvoří městská aglomerace Frýdlant nad Ostravicí. 

Na západě je studované území vymezeno obcemi Metylovice a Lhotka. Jižní resp. 

jihozápadní hranici formuje městský celek Kunčice pod Ondřejníkem (viz Obrázek č. 3 1) 

(Kartografie, Praha, a.s. 2008; Shocart 1995; Shocart 2008). 

Polohu zájmové lokality vůči světovým stranám lze pro názornější představu určit 

pomocí vztažného tělesa. Za vztažné těleso lze zvolit z hlediska hodnoty nadmořské 

výšky dominantní morfometrický typ georeliéfu – tj. hornatinu Moravskoslezské 
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Beskydy. Moravskoslezské Beskydy leží východně až jihovýchodně od studovaného 

územního celku; zájmová lokalita je od nich oddělena Frenštátskou brázdou (Kartografie, 

Praha, a.s. 2008; Shocart 1995; Shocart 2008). 

 

Obrázek č. 3 1 - Poloha území imisní studie (zájmové území vyznačeno v černým rámečkem); převzato 

z Kartografie Praha, a. s. 2008; měřítko 1:50 000 

4.1 Přírodní poměry území. 

Území imisní studie má – vzhledem ke své poloze v předpolí hornatiny 

Moravskoslezských Beskyd – velmi pestré přírodní poměry, jenž jsou stručně shrnuty 

v následujících kapitolách (Kartografie, Praha, a.s. 2008; Shocart 1995; Shocart 2008). 
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4.1.1 Geologická stavba území. 

Pro území imisní studie je příznačná pestrá a relativně komplikovaná geologická 

stavba. Vyšetřovaná lokalita je formována dvěma základními pásmy odvozenými od 

geologického celku Západní Karpaty (Základní geologická mapa ČR 2009; Řehoř 1998). 

První tvoří flyšové pásmo Západních Karpat zaujímající majoritní část sledované 

oblasti. Mohutná etáž flyše je zde budována souvrstvími stáří křídy a paleogénu. 

Horninové spektrum flyše je představováno hlavně sedimenty mořského původu (např. 

flyšové pískovce, flyšové jílovce aj.). V menším měřítku jsou zastoupeny také přeměněné 

horniny – zejména jílovité břidlice (viz Obrázek č. 4 1) (Řehoř 1998).  

Druhou vedoucí geologickou strukturu reprezentuje slezský příkrov promítající se 

do východní části zájmové lokality. Slezský příkrov je geologické těleso tektonického 

původu tvořené odloučenou částí zemské kůry, která byla translokována na značnou 

vzdálenost směrem k předpolí hornatiny Moravskoslezských Beskyd. Na jeho petrologické 

stavbě se podílejí zejména vyvřelé horniny (např. těšínity) a horniny usazené (např. 

glaukonitické pískovce, jílovce, sutě aj.) pocházející z křídy a paleogénu (Řehoř 1998).  

Povrch obou základních geologických zón pokrývají uloženiny kvartérního stáří. Do 

území imisní studie zasáhl v pleistocénu dvakrát ledovec kontinentálního zalednění. 

Prvním v pořadí bylo tzv. halštrovské zalednění, ze kterého rezultují glacilakustrinní a 

glacifluviální písky a jíly. Jejich nadloží je tvořeno fluviálními písky a pískoštěrky, jenž 

jsou pozůstatkem würmu. Sled čtvrtohorních sedimentů je uzavřen mladoholocénními 

povodňovými hlínami (Řehoř 1998; Weissmannová 2004). 

 

Obrázek č. 4 1 – Záběr na obnažené břidlice v geomorfologickém okrsku Ondřejník (foto Drahoslava 

Zmijková 15.7. 2013) 
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4.1.2 Geomorfologická charakteristika území. 

Jak již bylo v předcházejících kapitolách naznačeno, promítá se území imisní studie 

do oblasti geomorfologického okrsku Ondřejník (podrobná geomorfologická 

regionalizace viz Tabulka č. 8 1). Tento geomorfologický okrsek je formován 

samostatným horninovým masivem stejnojmenného názvu se čtyřmi významnými vrcholy 

(podrobněji viz Tabulka č. 9 1), jenž se táhne severojižním směrem. Horninový masiv 

Ondřejník reprezentuje hlavní velký tvar reliéfu. Drobné tvary reliéfu jsou vesměs 

glaciálního původu (např. kryoplanační terasy), periglaciálního původu (např. suťová pole, 

suťová jezera, mrazové sruby) či jsou odvozeny od tvořivé činnosti vody. Komplex 

drobných tvarů přirozeného původu je doplněn o široké spektrum morf antropogenních 

(zejména zavlečené enklávy lidských sídel, silniční komunikace, železniční tělesa Českých 

drah, zahrádkářské kolonie či zemědělské plochy v podobě luk, pastvin a orné půdy) 

(Demek 1987). 

Tabulka č. 8 1 – Geomorfologická regionalizace studovaného území (převzato a upraveno dle Demek 1987) 

GEOMORFOLOGICKÁ REGIONALIZACE 

hierarchický celek zařazení území geochemické prospekce číselný kód celku 

provincie Karpaty, Západní Karpaty   

soustava (subprovincie) Vnější Západní Karpaty IX 

podsoustava Západobeskydské podhůří IXD 

celek Podbeskydská pahorkatina IXD - 1 

podcelek Štramberská vrchovina IXD - 1D 

okrsek Ondřejník IXD - 1D - c 

 

Tabulka č. 9 1 – Přehled vrcholů masivu Ondřejník (převzato a upraveno dle Kartografie PRAHA, a. s.) 

VRCHOLY MASIVU ONDŘEJNÍK 

název vrcholu nadmořská výška [m n. m.] 

Ondřejník 890 

Skalka 964 

Stanovec 899 

Úbočí 864 

Průměrný sklon krajiny dosahuje hodnoty 9° 40´. Nadmořská výška nabývá střední 

hodnoty 444, 3 m n. m, což odpovídá přechodu mezi morfometrickými typy pahorkatina až 

vrchovina. Výšková členitost terénu zájmové lokality dosahuje vyššího rozpětí, proto lze 

hovořit spíše o členité vrchovině s relativní výškovou členitostí v intervalu od 200 do 300 

m (Demek et al. 1987; Demek 1987). 
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4.1.3 Klimatické poměry. 

Ke zhodnocení klimatologických poměrů území imisní studie byla použita 

modifikovaná klimatologická klasifikace Atlasu podnebí ČSR z roku 1958. Tato 

klimatologická regionalizace vychází z klimatologických dat období let 1961 - 2000. 

Z těchto dat byly použity hodnoty 6 hlavních charakteristik – a to hodnoty srážkových, 

teplotních a jiných ukazatelů. Tyto hodnoty jsou v tabulce pro ilustraci doplněny údaji 

dalších významných parametrů (viz Tabulka č. 10 1) (ČHMÚ 2007). 

Území imisní studie náleží dle mapy výše uvedené klimatologické regionalizace do 

okrsku B 10 mírně teplé oblasti a její velmi vlhké podoblasti; terénní typ vrchovinný. Z 

níže uvedených šesti hlavních a dalších vybraných charakteristik (viz Tabulka č. 10 1) je 

zřejmé, že s přihlédnutím k hodnotám teplotních a srážkových charakteristik se jedná o 

okrsek teplotně mírně podprůměrný a značně humidní (ČHMÚ 2007).  

Tabulka č. 10 1 – Modifikovaná klimatologická klasifikace dle Atlasu podnebí ČSR z roku 1958 (převzato a 

upraveno dle Český hydrometeorologický ústav 2007) 

KLIMATICKÉ POMĚRY - B 10 

hlavní parametry 

označení ukazatele charakteristika ukazatele hodnota ukazatele  

t I prům. teplota v lednu -3 až -2°C 

t VII prům. teplota v červenci 13 až 14°C 

  sluneční svit ve vegetačním období   

Let D počet letních dní (tmax > 25°C) 10 až 20 D 

n. v. nadmořská výška terénu do 1000 m n. m. 

Iz Končekův vláhový index 120 

vybrané parametry 

HVO počet dní s teplotou ≥ 10°C 120 až 140 D 

MD počet mrazových dní (tmin < 0°C) 140 až 160 D 

LD počet ledových dní (tmax < 0°C) 60 až 70 D 

t IV prům. teplota v dubnu 4 až 5°C 

t X prům. teplota v říjnu 6 až 7°C 

s > 1mm počet dní se srážkami > 1mm 140 až 150 D 

sVO srážkový úhrn - veget. období 600 až 700 mm 

sVZ srážkový úhrn - zimní období 250 až 300 mm 

sp počet dní se sněhovou pokrývkou 120 až 140 D 

o > 0,8 počet dnů zatažených > 170 D 

o < 0,2 počet dnů jasných > 50 D 

Expozice větru byla stanovena na podkladě hodnot četností směru větru 

v klimatologické stanici Frenštát pod Radhoštěm (viz Tabulka č. 11 1), jež jsou graficky 

znázorněny ve formě větrné růžice (viz Obrázek č. 5 1 ). Z větrné růžice je dobře patrná 
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skutečnost, že v rámci území imisní studie mírně převládá západní proudění vzduchu; 

relativně vysoké četnosti byly také zjištěny v případě jižního a severního až 

severozápadního směru větru. Vzhledem k náplni diplomové práce jsou rovněž uvedeny 

hodnoty průměrné sezónní rychlosti větru naměřené ve stejné klimatologické stanici 

jako četnosti směru vzdušného proudění (viz Tabulka č. 12 1) (ČHMÚ 2007). 

Tabulka č. 11 1  – Hodnoty četností směru větru v klimatologické  stanici Frenštát pod Radhoštěm (převzato 

a upraveno dle http://www.chmi.cz/; 8.2.2014) 

DATA PRO KONSTRUKCI VĚTRNÉ RŮŽICE  

směr větru S SV V JV J JZ Z SZ calm 

četnost směru [%] 15 7,5 5,5 6,9 18 12 19 14 2,1 

 

Tabulka č. 12 1 – Hodnoty průměrné sezónní rychlosti větru v klimatologické stanici Frenštát pod 

Radhoštěm (převzato a upraveno dle http://www.chmi.cz/; 8.2.2014) 

KLIMATICKÉ POMĚRY 

průměrná sezónní rychlost větru hodnota [m/s] 

jaro  5 až 6 

léto 4,5 až 5 

podzim 5 až 6 

zima 5 až 6 
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Obrázek č. 5 1  - Větrná růžice pro území imisní studie (převzato a upraveno dle http://www.chmi.cz/; 

8.2.2014) 

http://www.chmi.cz/
http://www.chmi.cz/
http://www.chmi.cz/
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4.1.4 Pedologická stavba území. 

Oblast imisní studie je tvořena pěti dominujícími půdními typy; ostatní půdní typy se 

vyskytují pouze mozaikovitě na menších plochách zájmové lokality (podrobněji viz 

Tabulka č. 13 1) (Půdní mapa ČR 2007). 

Ve zkoumaném území převažují půdy lehké (zejména půdní typy kryptopodzol a 

podzol) a půdy středně těžké (z převažujících půdních typů pseudoglej, kambizem, 

regozem); těžké půdy téměř úplně chybí (Tomášek 2003; Vopravil 2009).  

Z hlediska schopnosti sorpce je pro území geomorfologického celku Ondřejník 

příznačný výskyt půdních typů s velmi nízkou nasyceností půdního sorpčního komplexu 

(především kryptopodzoly, podzoly, kambizemě dystrické) popř. půd s velmi limitovanou 

schopností sorbovat (hlavně kambizemě modální, regozemě, litozemě, rankery). Nízká 

sorpční kapacita je spojená s rizikem zvýšené mobility iontů těžkých kovů v těchto 

půdních typech resp. subtypech typických pro daný klimatický region B 10. Tato 

skutečnost svědčí pro přítomnost většího kvanta rozpuštěných kovových kationtů v půdním 

roztoku, s čímž velmi úzce souvisí možnost zvýšeného příjmu této skupiny znečišťujících 

látek rostlinným organismem (Alloy 2013; Kingery 2003; Vopravil 2009). 

Tabulka č. 13 1 – Půdní typy geomorfologického celku Ondřejník  (převzato a upraveno dle Vopravil 2009; 

Tomášek 2003; Půdní mapa ČR 2007) 

PŮDNÍ JEDNOTKY MASIVU ONDŘEJNÍK 

půdní typ půdní subtyp půdní druh sorpční kapacita výskyt 

dominující půdní jednotky 

kryptopodzol,              

podzol 

modální, rankerový, 

litický, oglejený 
lehké 

nulová, velmi 

nízká 
centrum - západní část 

kambizem modální, dystrický 
vysoce 

variabilní 

velmi nízká, 

nízká 
centrum - západní část 

pseudoglej 
modální, kambický, 

dystrický 
středně těžké velmi nízká 

centrum - východní 

část 

regozem 
modální, dystrický, 

psefiticky, pelický 
středně těžké nízká úzký pruh na východě 

ostatní půdní jednotky 

rendzina,     

pararendzina 
litický, suťový lehké velmi dobrá ostrůvkovitý - sever 

černice modální, fluvická středně těžké velmi dobrá předpolí masivu 

litozem,                  

ranker 

modální, litický, 

suťový, dystrický, 

podzolový 

lehké nízká ostrůvkovitý - jih 
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4.1.5 Hydrologie a hydrogeochemie území. 

 Území imisní studie náleží k úmoří Baltského moře. Sledovaný územní celek – 

geomorfologický okrsek Ondřejník – spadá do hlavního povodí Odry; oblasti povodí 

Odry. Sledovaná lokalita je tvořena soustavou vodních toků příslušejících do pěti dílčích 

povodí Odry (podrobněji viz Tabulka č. 14 1) (Základní vodohospodářská mapa ČR 1998). 

Tabulka č. 14 1 – Hydrologické pořadí toků studovaného území (převzato a upraveno dle Základní 

vodohospodářská mapa ČR 1998) 

PŘEHLED DÍLČÍCH POVODÍ SLEDOVANÉHO ÚZEMÍ 

hydrologický kód povodí  poloha povodí příklady vodních toků 

2-03-01-058 severní část  Olešná 

2-01-01-147 severozápadní část 
Lhotecký potok; Sučí potok, 

Říčka, Ondřejnice 

2-01-01-134 jihozápadní část Tichávka 

2-03-01-023 jihovýchodní část 
Stanovec, Frýdlantská 

Onřejnice 

2-03-01-027 severovýchodní část 
Hraniční potok, Hutný 

potok, Hlinský potok 

Majoritní podíl zájmového území je odvodňován prostřednictvím sítě drobných 

vodních toků, které v lokalitě zároveň pramení. Jedná se zejména o vodní toky na úrovni 

potoků (např. Lhotecký potok, Sučí potok, Hraniční potok, Hutný potok, Hlinský potok, 

Stanovec aj.). Z těchto vodních toků nižší úrovně je povrchová voda odváděna 

prostřednictvím říčních systémů střední úrovně – tj. Ondřejnice, Lubiny, Olešné, 

Frýdlantské Ondřejnice a Čeladenky – do dvou hlavních říčních toků – tj. Odry a Ostravice 

coby pravostranného přítoku Odry (Kartografie, Praha, a.s., 2008; Shocart 2008; Základní 

vodohospodářská mapa ČR 1998). 

Mimo výše uvedené drobnější vodní toky se do zájmové lokality promítají 

pramenné oblasti několika větších řek – tj. pramen Ondřejnice na jihozápadě, Olešné na 

severu a částečně také Frýdlantské Ondřejnice na jihovýchodě a Tichávky na jihu území 

(Kartografie, Praha, a.s., 2008; Shocart 2008; Základní vodohospodářská mapa ČR 1998).  

Ve vyšetřovaném území se nacházejí dva základní typy těles o vyšší prostupnosti pro 

vodu – tj. hydrogeologických kolektorů (Český geologický ústav 1999).  

První typ je představován průlinovými kolektory v kvartérních sedimentárních 

horninách – tj. sedimentárním plášti z písků, štěrků, písčitých jílů a siltů fluviálního, 

glacifluviálního či glacilakustrinního původu. Tyto typy kolektorů jsou svým výskytem 
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vázány převážně na údolní nivy zdejších vodních toků a jsou v dané lokalitě využívány pro 

zásobení místních obyvatel pitnou vodou prostřednictvím studní (Český geologický ústav 

1999). 

Druhý typ těles o vyšší prostupnosti pro vodu reprezentují kolektory v pevných 

horninách obsahujících plochy diskontinuity v podobě puklin. Tyto puklinové kolektory 

se nacházejí v přípovrchové horninové zóně, v níž se vyskytuje maximální množství 

zvětralin a pásem rozpukání (Český geologický ústav 1999). 

4.1.6 Ekotopy území. 

Veškeré ekotopy území imisní studie jsou do jisté míry poznamenány lidskou 

činností; nicméně i vzhledem k tomuto faktu lze v zájmovém území identifikovat některá 

stanoviště téměř prostá zásahů člověka. Ekotopy studovaného celku lze rozdělit do třech 

základních kategorií uvedených níže (Culek 1996; Chytrý et al. 2010; Moravec 1994) : 

1) přírodní stanoviště 

a) lesní stanoviště – tj. jedlobukový porost v části přírodní rezervace Skalka dosahující 

stáří až 180 let a nabývající lokálně charakter pralesa; 

b) květnaté horské louky; 

2) přirozená (přírodě blízká) stanoviště 

a) pastviny; 

b) lesní stanoviště – tj. smíšené lesní porosty;  

3) arteficiální (umělá) stanoviště 

a) urbanizovaná stanoviště – tj. zavlečené enklávy lidských sídel; 

b) obhospodařovaná zemědělská stanoviště – tj. běžnými agrotechnickými zásahy 

kultivovaná orná půda. 

Fytogeograficky se zájmový územní celek promítá do obvodu Karpatské 

mezofytikum, okres Podbeskydská pahorkatina (přesné fytogeografické začlenění území 

viz Tabulka č. 15 1). Výškový vegetační stupeň výše uvedeného fytogeografického okresu 

odpovídá suprakolinnímu a submontánnímu stupni; ve Zlatníkově klasifikaci výškový 

vegetační stupeň 5 (jedlobukový) a 6 (smrkojedlobukový) (Moravec 1994). 
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Tabulka č. 15 1 – Přesné fytogeografické začlenění území průzkumu (převzato a upraveno dle Chytrý 2010; 

Moravec 1994) 

FYTOGEOGRAFICKÉ ZAŘAZENÍ ÚZEMÍ 

hirarchický fytogeografický celek zařazení území 

fytogeografická oblast Holarktida 

fytogeografická podoblast Eurosibiřská 

fytogeografická provincie Středoevropská 

fytogeografický obvod Karpatské mezofytikum 

fytogeografický okres Podbeskydská pahorkatina 

 

Avšak vzhledem k charakteru místních ekotopů s nezanedbatelným vlivem člověka 

je zřejmé, že v rámci daného územního celku se setkáváme s původním klimaxovým 

stádiem vegetace pouze v přírodní rezervaci Skalka. Potenciální přirozená vegetace by 

tedy v rámci území imisní studie byla zastoupena ekosystémem smíšeného jedlobukového 

lesa mírného pásma (viz Obrázek č. 6 1) (Culek 1996; Moravec 1994). 

 

Obrázek č. 6 1 – Potenciální přirozená vegetace zájmové lokality (foto Drahoslava Zmijková 15.7. 2013) 

Zájmové území je však i vzhledem k výše zmíněnému nemalému antropogennímu 

vlivu na ekologické faktory jednotlivých stanovišť ekotopem některých chráněných popř. 

vzácnějších druhů české květeny (především území zmíněné přírodní rezervace). Jako 

příklady lze uvést druhy věsenka nachová (Prenathes purpurea) představující species 



Bc. Drahoslava Zmijková: Hodnocení imisní zátěže v oblasti Ondřejníku. 

2014                                                                                                                                39  

vázaný výskytem na bukové a jehličnaté lesy (viz Obrázek č. 7 1), protěž lesní 

(Gnaphalium sylvaticum) rostoucí v zájmovém území podél lesních cest, večernice vonná 

(Hesperus matronalis) vyskytující se rovněž v okrajích turistických lesních stezek, 

měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) osidlující v území imisní studie sutě podhorských 

lesů či kopytník evropský (Asarum europaeum) (Deyl, Hísek 2001; Kubát, Bělohlávková 

2002; Randuška et al. 1986).  

Byl však zaznamenán i výskyt některých invazních druhů rostlin z kategorie 

neofytů – tj. allochtonních rostlinných species zavlečených do biotopů České republiky po 

roce 1492. Identifikovány byly celkem dva invazní druhy z čeledi netýkavkovité 

(Balsaminaceae) – tj. netýkavka žlaznatá (Impatiens glandulifera) a netýkavka nedůtklivá 

(Impatiens noli-tangere) (viz Obrázek č. 8 1). V souvislosti se sledovanou skupinou 

znečišťujících látek je záhodno zmínit skutečnost, že první ze zmíněných invazních druhů 

– tj. netýkavka žlaznatá (Impatiens glandulifera) – se využívá k dekontaminaci zatíženého 

půdního prostředí od těžkých kovů, neboť vykazuje vysokou schopnost sorpce těchto 

znečišťujících látek z půdy (Deyl, Hísek 2001; Mlíkovský, Stýblo 2006). 

 

Obrázek č. 7 1  – Věsenka nachová (Prenathes purpurea; foto Drahoslava Zmijková 15.7. 2013) 
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Obrázek č. 8 1 – Jeden z identifikovaných invazních druhů; tj. netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere; 

foto Drahoslava Zmijková 15.7. 2013) 

Zoogeograficky se studovaný územní celek řadí mezi Eurosibiřskou podoblast 

Palearktické oblasti. Pro faunu je charakteristické zejména velké množství ptačích druhů 

– od větších druhů (např. silně ohrožené druhy sýc rousný (Aegolius funereus), jeřábek 

lesní (Bonasa bonasia) a krahujec obecný (Accipiter nisus) aj.) po species drobnějšího 

vzrůstu (např. ohrožený druh ťuhýk obecný (Lanius collurio), brhlík lesní (Sitta europaea), 

silně ohrožený species holub doupňák (Columba oenas) vázaný výskytem na bukový les, 

pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), silně ohrožená pěnice vlašská (Sylvia nisoria), silně 

ohrožený strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) aj.). V oblasti najdeme také 

několik stanic pro odchov bažanta obecného – bažantnic (Bajer 2007; Culek 1996; Hudec 

2007).  

Z ostatních signifikantních species obratlovců lze zmínit druh „suchozemského 

obojživelníka“ – tj. skokana hnědého (Rana temporaria) s typickými znaky (tmavé 

spánkové skvrny, oční bulby posazené daleko od sebe, tmavá skvrna ve tvaru písmene „V“ 

a větší počet menších tmavých skvrn na dorzální straně těla), jež jsou dobře patrné na 

Obrázku č. 9 1 (viz dole) Tento druh obojživelníka osidluje různé typy suchozemských 
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biotopů, ponejvíce pak ekotop lesní, ve kterém byl zastižen v průběhu terénního průzkumu. 

Za zmínku dále stojí živočišné druhy slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka obojková 

(Natrix natrix), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), zmije obecná (Vipera berus), 

myšivka horská (Sicista betulina) a rejsek horský (Sorex alpinus).  V roce 1997 byly také 

v rozsahu přírodní rezervace Skalka nalezeny pobytové značky rysa ostrovida (Lynx lynx), 

jež náleží mezi silně ohrožené živočišné druhy (Hudec 2007; Weissmannová 2004). 

 

 Obrázek č. 9 1 – Skokan hnědý (Rana temporaria; foto Drahoslava Zmijková dne 15.7. 2013) 

4.2 Socioekonomické poměry území. 

4.2.1 Osídlení území. 

Lidská sídla jsou vázána na území táhnoucí se dle údolních komunikací. V oblasti se 

lokalizují dva základní větší sídelní celky – tj. Frýdlant nad Ostravicí a Kunčice pod 

Ondřejníkem (Kartografie, Praha, a.s. 2008; Shocart 1995; Shocart 2008).  

První celek mající status města ležící ve východní části území tvoří Frýdlant nad 

Ostravicí. Aktuálně – tj. k roku 2011 - jej obývá 9753 obyvatel. Formují jej tři katastrální 

území. Druhý hlavní sídelní celek - Kunčice pod Ondřejníkem - tvořený jedním 

katastrálním územím - se nachází v jihozápadní části lokality. Počet obyvatel k roku 2011 

činí 2181 (Kartografie, Praha, a.s. 2008; Shocart 1995; Shocart 2008). 
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Kromě výše uvedených sídelních celků je v rámci území imisní studie situována celá 

řada menších podhorských obcí – např. Pstruží na severovýchodě lokality (901 obyvatel), 

Metylovice na severu území (1740 obyvatel) aj. (Kartografie, Praha, a.s. 2008; Shocart 

1995; Shocart 2008). 

Podobně jako v celém území Moravskoslezského kraje se i zde projevuje tendence 

k vysidlování krajiny tj. snižování hustoty zalidnění a stárnutí populace. Jisté možnosti 

pro nové obyvatele představuje v recentní době započatá výstavba nových popř. 

rekonstrukce starých bytových domů ve Frýdlantě nad Ostravicí (Kartografie, Praha, a.s. 

2008; Shocart 1995; Shocart 2008). 

4.2.2 Hospodářství území. 

Pro daný uzemní celek je charakteristický velký počet agroekosystémů 

reprezentovaných především kulturními loukami popř. pastvinami (půdní typy popř. 

podtypy kryptopodzol, pseudoglej, kambizem dystrická) a plochami orné půdy (k tomuto 

účelu využity především půdní typy či subtypy černice, pseudoglej a regozem po vhodné 

meliorační úpravě a kambizem modální) (Vopravil 2009). 

Těžební průmysl dané oblasti byl v 16. až 18. století reprezentován těžbou železné 

rudy v městském územním celku Kunčice pod Ondřejníkem (Kartografie, Praha, a.s. 2008; 

Shocart 1995; Shocart 2008).  

Kunčice pod Ondřejníkem byly v minulosti rovněž významným centrem sklářského 

průmyslu (Kartografie, Praha, a.s. 2008; Shocart 1995; Shocart 2008).  

Území imisní studie je turisticky proslulou oblastí – návštěvníci zde mohou 

podnikat túry do blízkého okolí, které je proslulé mnoha přírodními krásami. Například se 

zde nachází maloplošné zvláště chráněné území – přírodní rezervace Skalka. V této 

rezervaci vyvěrá Ferdinandův pramen – podzemní voda s léčivými účinky. Terapeutické 

efekty vody Ferdinandova pramene využívá Beskydské rehabilitační centrum (před rokem 

2000 Lázně Skalka). Území imisní studie také skýtá celkem široké možnosti pro 

provozování zimních sportů – v rámci lokality se nacházejí dvě běžkařské trasy a jedna 

sjezdová trať. V letním období návštěvníky láká sportovní letiště pro motorové a 

bezmotorové létání ve Frýdlantě nad Ostravicí; turisticky atraktivní je zajisté i Galerie 

uměleckého smaltu a slitiny či ateliér českého malíře a grafika Ferdinanda Duši. Cílem 
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mnoha návštěvníků je také nejstarší turistická chata v Beskydách - Solárka (dříve 

Ondřejník). Byla postavena v období let 1906 až 1907 Klubem českých turistů 

(Kartografie, Praha, a.s. 2008; Shocart 1995; Shocart 2008).  

Doprava je formována silniční a železniční sítí, jež je soustředěna zejména do okolí 

lidských sídel (Kartografie, Praha, a.s. 2008; Shocart 1995; Shocart 2008). 
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5. Metody a materiál. 

Vlastní praktická část mé diplomové práce zahrnuje tři základní - dále uvedené - 

části: 

I) terénní práce; 

II) laboratorní práce a 

III) vyhodnocení laboratorních dat. 

5.1 Práce v terénu. 

Práce v terénu – tj. v rámci území imisní studie – byly uskutečněny v průběhu čtyř 

průzkumů geomorfologického celku Ondřejník v červenci roku 2013. Terénní práce byly 

zaměřeny na následující dva okruhy aktivit: 

1) podrobnou rekognoskaci území imisní studie – tj. geomorfologického celku Ondřejník a 

2) realizaci odběru jednotlivých vzorků. 

5.1.1 Rekognoskace území imisní studie. 

Cílem dvou prvních terénních exkurzí, které se uskutečnily ve dnech 11. července 

2013 a 15. července 2013, byl sběr dat o zájmové lokalitě – tj. geomorfologickém okrsku 

Ondřejník. Studijní podklady v této výzkumné části sestávaly ze souboru mapových 

podkladů různých měřítek (tj. map turistických, geologických, půdních, 

geomorfologických, základní vodohospodářské mapy a map potenciální přirozené 

vegetace), knižních publikací (tj. monografií biogeografických, postupů pro hodnocení a 

oceňování biotopů České republiky, metodických příruček o botanických inventarizačních 

průzkumech, katalogů biotopů ČR, atlasů květeny a dřevin, botanických klíčů pro 

determinaci rostlinných a dřevinných druhů aj.) a článků pojednávajících o studované 

lokalitě (Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky; Správa ochrany přírody 

České republiky 2004; Cimalová 2011; Čech et al. 2004; Kubát, Bělohlávková 2002; 

Pagan, Randuška 1987; Pagan, Randuška 1988).  

Nabyté informace se staly podkladem pro diferenciaci územního celku dle komplexu 

následujících charakteristik – tj. geologických, geomorfologických, hydrologických, 

klimatologických a fytocenologických znaků. Znalost výše zmíněných údajů se stala 

výchozím podkladem pro zpracování dílčí části rešeršní studie diplomové práce – tj. čtvrté 
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kapitoly. Tyto údaje jsou potřebné především z hlediska správné volby postupu vzorkování 

a výběru patřičného akumulačního bioindikátoru resp. části či organismu daného species, 

z něhož budou vzorky odebírány.  

Rekognoskace terénu včetně zvoleného akumulačního bioindikátoru byla 

zdokumentována fotograficky fotoaparátem značky Nikon COOLPIX S 2600. 

5.1.2 Vzorkování. 

Na základě nashromážděných dat o území imisní studie byl zvolen následující postup 

vzorkování. Ve vztahu k plošné rozloze sledované lokality – tj. cca 30 km
2
 - byl po poradě 

s paní vedoucí diplomové práce ustanoven počet vzorků, jenž bude nutno z hlediska 

reprezentativnosti vzorkování odebrat, na hodnotu padesáti dílčích vzorků.  

Vlastní vzorkování proběhlo ve dvou základních etapách. První fáze, uskutečněná 

dne 19. července 2013 z výchozího bodu Frýdlant nad Ostravicí, zahrnovala odběr 

biologického materiálu v oblasti vrcholu Ondřejník a jeho blízkém okolí. Druhá etapa, 

která proběhla dne 27. července 2013, byla zaměřena na získání biologického studijního 

materiálu z vrcholu Skalka a jemu přilehlých oblastí; výchozím bodem byl v tomto případě 

městský celek Kunčice pod Ondřejníkem. 

Celkový soubor vzorků byl odebírán v rámci zájmového územního celku difúzně. 

Studovaná lokalita byla již předem na bázi dostupných mapových podkladů rozdělena na 

padesát menších územních segmentů o přibližně identické rozloze. V takto vymezených 

krajinných částech pak byly z náhodně vytipovaných dřevinných jedinců odebírány 

jednotlivé vzorky smrkové borky. K orientaci v terénu byly použity GPS navigace a 

dostupná mapová dokumentace (viz Kapitola 5.1.1). 

Vlastní odběr prostého vzorku (viz Obrázek č. 10 1) se uskutečnil pomocí kapesního 

nože celkové délky 20 cm s ocelovou čepelí o rozměrech (9 x 1,5) cm. Z každého 

vytipovaného rostlinného individua bylo odebráno přibližně 200 g borky. Odebraná 

biologická hmota byla uložena do papírových sáčků o rozměrech (22 x 11) cm. Každý 

jednotlivý vzorek byl pomocí vodě odolného fixu černé barvy označen číslem a náležitě 

popsán pomocí geografických souřadnic (tj. zeměpisné šířky a délky) a nadmořské výšky 

(viz Tabulka č. 16 1 a Tabulka č. 17 1). Hodnoty zeměpisných souřadnic a nadmořské 

výšky byly detekovány s pomocí výše zmíněné GPS navigace. Takto označené vzorky 
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byly uloženy do tašky z pytloviny. Vlastní proces vzorkování byl doplněn fotodokumentací 

prostřednictvím snímků zhotovených již uvedeným přístrojem Nikon COOLPIX S 2600. 

Tabulka č. 16 1 – Distribuce vzorků v okolí vrcholu Ondřejník 

LOKALITA ONDŘEJNÍK - DISTRIBUCE VZORKŮ 

č. vzorku zeměpisná šířka [°] zeměpisná délka [°] nadmořská výška [m] 

1 49°35'52'' 18°20'10'' 800 

2 49°35'30'' 18°19'36' 820 

3 49°34'38'' 18°18'00'' 850 

4 49°35'45'' 18°19'50'' 810 

5 49°35'26'' 18°19'53'' 806 

6 49°35'27'' 18°18'25'' 838 

7 49°35'20'' 18°19'24'' 834 

8 49°35'15'' 18°19'08'' 836 

9 49°35'19'' 18°18'59'' 856 

10 49°35'28'' 18°19'03'' 854 

11 49°35'40'' 18°19'23'' 846 

12 49°35'07'' 18°18'45'' 860 

13 49°35'10'' 18°18'33'' 860 

14 49°35'40'' 18°19'45'' 818 

15 49°35'16'' 18°18'18'' 860 

16 49°35'32'' 18°18'40'' 842 

17 49°35'00'' 18°18'36'' 858 

18 49°35'25'' 18°18'42'' 860 

19 49°35'01'' 18°18'24'' 880 

20 49°34'45'' 18°18'17'' 875 

21 49°34'55'' 18°18'15'' 874 

22 49°35'14'' 18°18'00'' 842 

23 49°35'00'' 18°17'59'' 850 

24 49°34'52'' 18°17'58'' 840 

25 49°35'40'' 18°20'15'' 802 

 

Tabulka č. 17 1 – Distribuce vzorků v okolí vrcholu Skalka 

LOKALITA SKALKA - DISTRIBUCE VZORKŮ 

č. vzorku zeměpisná šířka [°] zeměpisná délka [°] nadmořská výška [m] 

1 49°31'15'' 18°17'01'' 788 

2 49°34'15'' 18°16'55'' 824 

3 49°33'28'' 18°18'05' 856 

4 49°34'35'' 18°17'20'' 820 

5 49°33'56'' 18°18'30'' 818 

6 49°33'13'' 18°18'03'' 830 

7 49°31'45'' 18°16'10'' 822 
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Tabulka č. 17 2 – Distribuce vzorků v okolí vrcholu Skalka; pokračování 

8 49°33'41'' 18°18'28'' 834 

9 49°33'43'' 18°18'16'' 850 

10 49°33'04'' 18°17'40'' 858 

11 49°33'58'' 18°18'14'' 850 

12 49°34'45'' 18°18'15'' 840 

13 49°34'55'' 18°17'50'' 840 

14 49°34'43'' 18°17'47'' 868 

15 49°33'55'' 18°17'30'' 848 

16 49°33'53'' 18°18'00'' 864 

17 49°33'40'' 18°17'41'' 853 

18 49°33'25'' 18°17'28'' 858 

19 49°33'40'' 18°17'20'' 829 

20 49°33'40'' 18°17'00'' 828 

21 49°33'25'' 18°16'55'' 830 

22 49°33'10'' 18°17'00'' 836 

23 49°31'50'' 18°17'20'' 830 

24 49°34'18'' 18°17'13'' 856 

25 49°31'33'' 18°16'51'' 800 

 

 

Obrázek č. 10 1 – Odběr vzorků borky smrku ztepilého (Picea abies; foto Drahoslava Zmijková 27.7. 2013) 
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Vzhled čerstvě odebraných vzorků – tj. borky smrku ztepilého (Picea abies) – má 

v dependenci na věkové struktuře zdejší populace smrku ztepilého (Picea abies) variabilní 

podobu. U mladších jedinců se jedná o drobné, jemné šupiny snadno se odlupující až 

opadávající. U starších individuí – zejména ve spodní části kmene – byly s vysokou 

frekvencí zastiženy pevnější vícevrstevné šupiny různého tvaru. Barevná škála odebraných 

šupin borky se v závislosti na hodnotě ekologických faktorů (zejména nadmořské výšky) 

pohybuje od hnědé (nižší polohy) po šedou barvu (vyšší, drsnější polohy) (Pagan, 

Randuška 1987). 

Odebrané vzorky byly následně před transportem do laboratoře vysoušeny v suché 

sklepní místnosti o teplotě vzduchu pohybující se mezi 10 až 15 °C po dobu asi dvou 

měsíců.  

5.2 Práce v laboratoři. 

Tato část zpracování jednotlivých vzorků byla realizována v laboratoři VŠB – TUO. 

Práce v laboratoři sestávala z úpravy vlastního biologického materiálu a vyšetření pomocí 

specifických laboratorních analytických metod.  

Modifikace biologického materiálu – tj. borky smrku ztepilého (Picea abies) – 

zahrnovala homogenizaci jednotlivých vzorků smrkové borky. Homogenizace borky je 

nutná za účelem zisku stejnorodé jemnozrnné drti, jejíž částice nabývají rozměrů 

srovnatelných s průměry zrn jílu. Tato úprava vzorku byla realizována ve dnech 23.11. a 

25.10. 2013. Vlastní proces zahrnoval oddělené mletí vzorků na mlecím přístroji (viz 

Obrázek č. 11 1). Pracovní postup byl velmi prostý – spočíval ve vkládání přiměřeného 

množství smrkové borky do nádoby z kovu mezi dva kovové drtící kruhy. Poté 

následovalo uzavření nádoby víkem z téhož materiálu a její vložení do vymezeného 

prostoru drtícího přístroje. Po zajištění nádoby pojistkou a uzavření víka přístroje byl 

spuštěn drtící proces. Každý vzorek byl drcen po dobu cca 30 sekund, která byla nastavena 

pomocí časovače. Po ukončení drtícího procesu byla výše zmíněná kovová nádobka 

vyňata, vzorek vysypán na filtrační papír, z něhož byla drť přemístěna do papírového sáčku 

o rozměrech (8 x 5) cm (Čermáková et al. 2004).  

Analytická část laboratorní práce zahrnovala analýzu upravených vzorků pomocí 

vhodných analytických metod. Vyšetření biologického materiálu první analytickou 
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metodou z okruhu spektrometrie – tj. rentgenovou fluorescenční spektrometrií - 

proběhlo ve dnech 11.11. 2013, 12.11. 2013 a 13.11. 2013. Výše zmíněná laboratorní 

analytická metoda je velmi vhodná pro stanovení kovů s protonovým číslem větším než 10 

(možnost pracovat bez vakua) obsažených v biologickém materiálu různého charakteru 

(velmi malý vliv matrice vzorku na determinaci zvolených látek). Podstata vyšetření 

spočívá v měření a vyhodnocování vybraných vlastností sekundárního rentgenového záření 

emitovaného vzorkem ozářeným rentgenovou lampou – tj. zdrojem primárního rtg záření. 

Druh přítomných prvků je posléze zjištěn z vlnových délek spektrálních čar 

charakteristického záření; procentuální zastoupení (hmotnostní koncentrace) je určována 

z intenzity těchto čar. Přesnost metody se pro „těžší“ kovy udává hodnotou 5% 

(Čermáková et al. 2004). 

 

Obrázek č. 11 1 – Přístroj použitý k modifikaci vzorků smrkové kůry (foto Drahoslava Zmijková  8.4. 2014) 

Metodický postup spočíval v soustavě níže uvedených kroků. Počáteční kroky 

zahrnovaly přípravu fluorescenčních kyvet – tj. vytvoření dna kyvety z průhledné fólie a 

jejího označení číslem příslušného vzorku. Poté následovala vlastní fluorescenční analýza 

jednotlivých vzorků s pomocí paní laborantky Jany Sýkorové. Rentgenová fluorescenční 

spektrometrická analýza byla provedena přístrojem vybaveným sekvenčním krystalovým 

monochromátorem, proporcionálním detektorem a registračním zařízení elektrických 

impulsů se zapisovačem (viz Obrázek č. 12 1). Použitý analyzátor pracuje s mezí detekce 

(LOD) o hodnotě spadající do intervalu 10 % až 10
-4

 % hmotnosti analyzovaného 
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materiálu a mezí stanovitelnosti (LOQ) nabývající cca trojnásobku hodnoty meze detekce. 

Získané výsledky – tj. hmotnostní koncentrace vybraných těžkých kovů – byly přehledně 

zaznamenány do dvou tabulek v MS Excelu (viz Příloha č. 1) (Čermáková et al. 2004). 

 

Obrázek č. 12 1 – Přístrojové vybavení pro rentgenovou fluorescenční spektrometrii (foto Drahoslava 

Zmijková  8.4. 2014) 

Druhá použitá analýza náleží do okruhu tzv. magnetických metod. Tyto metody, 

jimž se věnují v ČR pouze dvě vědecká pracoviště (tj. Geofyzikální ústav AV ČR v Praze a 

VŠB – TUO) představují nový – velmi atraktivní – směr při studiu kontaminace resp. 

znečištění vybraných složek životního prostředí - zejména zemin a biologického materiálu 

– kovovými prvky. Mezi jejich přednosti náleží především vysoká citlivost, jednoduchá 

úprava vzorků, časová nenáročnost analýzy, finanční nenáročnost vyšetření, zisk široké 

databáze relevantních údajů aj. Pomocí tohoto spektra metod lze provést rozbor vybraných 

magnetických vlastností vzorků, u kterých lze usuzovat na kontaminaci resp. znečištění 

polutanty ze skupiny těžkých resp. toxických kovů. V případě této diplomové práce byla 

jako vhodný parametr zvolena magnetická susceptibilita vzorků smrkové kůry. 

Magnetická susceptibilita je fyzikální veličina, která popisuje chování vyšetřovaného 

materiálu ve vnějším magnetickém poli. Hodnoty této fyzikální veličiny jako parametru 

odrážejícího řadu procesů antropogenního původu, jež jsou neodmyslitelně spojeny 

s emisemi těžkých resp. toxických kovů a které tímto způsobem negativně ovlivňují 

kvalitu složek životního prostředí (Kapička, Petrovský 2002; Pedologické dny 2009). 
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Determinace parametru magnetické susceptibility byla provedena dne 16.3.2014 Ing. 

Daliborem Matýskem, Dr. na přístroji SM 400. Pro potřeby vyšetření byla podobně jako u 

rentgenové fluorescenční spektrometrie připravena soustava padesáti průhledných 

plastových krabiček, jež byly označeny číslem vzorku a naplněny drtí smrkové kůry 

odpovídajícího vzorku. Poté již následovala vlastní analýza jednotlivých vzorků. 

Naměřené hodnoty magnetické susceptibility byly – stejně jako výsledky rentgenové 

fluorescenční spektrometrie – zaznamenány do tabulky v MS Excelu. 

5.3 Vyhodnocení laboratorních dat. 

Vyhodnocení získaných dat spočívalo v realizaci statistického zpracování datového 

souboru. Za účelem statistického zpracování souboru dat byly použity metody shlukové a 

regresní analýzy. Výpočty potřebné pro tyto metody byly provedeny v počítačovém 

programu resp. tabulkovém procesoru MS Excel 2003 (Kasal, Svačina 1998). 
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6. Výsledky. 

Výsledky diplomové práce byly rozděleny na dvě stěžejní části. První se týká 

výstupů statistického zpracování naměřeného souboru dat. Druhá část pak vychází z těchto 

výsledků, na jejichž podkladě podrobně specifikuje imisní zátěž pro jednotlivé těžké kovy 

v rámci studovaného geomorfologického okrsku Ondřejník. 

6.1 Výstupy shlukové analýzy. 

Výstupem statistických metod shlukové analýzy se staly v prvé řadě histogramy 

četnosti hodnot hmotnostních koncentrací vzorků těžkých kovů (viz Příloha č. 3), které 

vychází ze dvou základních podkladů – tj. hraničních hmotnostních koncentrací daného 

kovového prvku pro jednotlivé četnostní třídy (viz Tabulka č. 18 1), přičemž záporné 

hodnoty hraničních koncentrací vyznačené v Tabulce č. 18 1 žlutooranžově byly 

vynechány, a rozdělení hodnot procentuálních četností koncentrací vzorků do tříd (viz 

Tabulka č. 19 1). Podrobněji jsou podklady pro konstrukci histogramů četnosti uvedeny 

v rámci přílohové části diplomové práce (viz Příloha č. 2) (Kasal, Svačina 1998). 

Tabulka č. 18 1 – Podklady pro konstrukci histogramu četnosti hmotnostních koncentrací vzorků 

HRANIČNÍ KONCENTRACE KOVU PRO TVORBU HISTOGRAMU [mg/kg] 

hranice x + 2σ x + σ x x - σ x - 2σ 

Ca 20208,92 16055,77 11902,62 7749,47 3596,32 

Ti 153,94 112,20 70,46 28,72 -13,02 

V 24,62 17,89 11,16 4,43 -2,30 

Mn 837,30 601,32 365,34 129,36 -106,62 

Fe 1344,72 999,86 655,00 310,14 -34,72 

Zn 373,50 281,37 189,24 97,11 4,98 

As 7,50 4,00 0,50 -3,00 -6,50 

Rb 4,28 2,66 1,04 -0,58 -2,20 

Sr 79,46 62,20 44,94 27,68 10,42 

Zr 32,00 29,62 27,24 24,86 22,48 

Mo 48,00 44,15 40,30 36,45 32,60 

Sb 154,48 116,41 78,34 40,27 2,20 

Pb 91,16 57,38 23,60 -10,18 -43,96 

Bi 8,78 7,41 6,04 4,67 3,30 

U 9,12 7,82 6,52 5,22 3,92 
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Tabulka č. 19 1 –Rozdělení hodnot procentuálních četností do tříd četnosti; tj. rozdělení hodnot 

procentuálních četností hmotnostní koncentrace vzorků 

ROZDĚLENÍ HODNOT HMOTNOSTNÍ KONCENTRACE DO TŘÍD ČETNOSTI 

těžký kov 
koncentrační třída / četnost vzorků [%] 

1 2 3 4 5 6 

Ca 0 10 54 22 8 6 

Ti   14 38 36 10 2 

V   14 38 28 18 2 

Mn   10 50 32 2 6 

Fe   18 38 26 12 6 

Zn 0 8 42 42 6 2 

As     98 0 0 2 

Rb     70 0 28 2 

Sr 0 2 70 18 6 4 

Zr 2 6 54 24 6 8 

Mo 0 14 44 26 12 4 

Sb 16 0 24 48 12 0 

Pb   0 74 24 0 2 

Bi 0 12 54 18 10 6 

U 0 26 24 30 18 2 

Dále byl zjišťován charakter pravděpodobnostního rozložení četností hodnot 

koncentrací pro zpracovávaný datový soubor, jenž je odrazem histogramu pro daný těžký 

kov. V případě analyzovaného komplexu dat bylo ve většině případů těžkých kovů (vyjma 

kovových prvků As, Pb a Rb) výstupem lognormální rozložení, které je pro datové 

soubory tohoto typu zcela běžným typem rozložení (viz Příloha č. 5). Podklady pro 

konstrukci pravděpodobnostního jsou stručně uvedeny v rámci Tabulky č. 20 1 (viz dole) ; 

podrobněji jsou pak rozvedeny v přílohách k diplomové práci (viz Příloha č. 4) (Kasal, 

Svačina 1998). 

Tabulka č. 20 1 – Podklady pro konstrukci pravděpodobnostního rozložení; tj. rozdělení hodnot absolutních 

četností hmotnostní koncentrace vzorků 

ROZDĚLENÍ HODNOT HMOTNOSTNÍ KONCENTRACE DO TŘÍD ČETNOSTI 

těžký kov 
koncentrační třída / četnost vzorků kovu (n) 

1 2 3 4 5 6 

Ca - L 0 5 27 11 4 3 

Ti - L   7 19 18 5 1 

V - L   7 19 14 9 1 

Mn   5 25 16 1 3 

Fe   9 19 13 6 3 

Zn 0 4 21 21 3 1 

As     49 0 0 1 
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Tabulka č. 20 2 – Podklady pro konstrukci pravděpodobnostního rozložení; tj. rozdělení hodnot absolutních 

četností hmotnostní koncentrace vzorků; pokračování 

Rb     35 0 14 1 

Sr 0 1 35 9 3 2 

Zr 1 3 27 12 3 4 

Mo 0 7 22 13 6 2 

Sb 8 0 12 24 6 0 

Pb     37 12 0 1 

Bi 0 6 27 9 5 3 

U 0 13 12 15 9 1 

Na podkladě výše uvedených statistických výstupů – tj. výsledků metod shlukové 

analýzy – byly konstruovány mapy území imisní studie pro jednotlivé těžké kovy (viz 

Příloha č. 6). Tyto mapy znázorňují místa odběru vzorků označená odpovídající barvou 

podle příslušnosti k patřičné třídě četnosti těžkého kovu v histogramu. Dle map byla 

stanovena geografická poloha a nadmořská výška imisně zatížených plošek resp. plošek 

s maximální imisní zátěží a jejich základní charakteristiky resp. příčiny. 

Obdobným způsobem – jako naměřené hodnoty hmotnostních koncentrací 

sledovaných toxických kovů - byly vyhodnoceny i hodnoty magnetické susceptibility 

jednotlivých vzorků smrkové kůry. Výsledky aplikovaných metod shlukové analýzy pro 

hodnoty magnetické susceptibility ve formě histogramu četnosti, pravděpodobnostního 

rozložení a mapy území imisní studie znázorňující prostorovou distribuci hodnot 

magnetické susceptibility jsou včetně podkladových dat uvedeny v rámci přílohové části 

diplomové práce (viz Příloha č. 10). V rámci této kapitoly jsou pro přehlednost formou 

tabulek uvedeny pouze hraniční hodnoty magnetické susceptibility pro jednotlivé třídy 

četnosti (viz Tabulka č. 21 1), rozdělení hodnot absolutních četností magnetické 

susceptibility do tříd četnosti (viz Tabulka č. 22 1) a rozdělení hodnot procentuálních 

četností magnetických susceptibilit vzorků (viz Tabulka č. 23 1). Zkonstruované 

pravděpodobnostní rozložení hodnot magnetické susceptibility (viz Příloha č. 10) nemá 

lognormální rozložení; ale je patrna tendence k tomuto typu pravděpodobnostního 

rozložení. Z Tabulky č. 10P 1 a Tabulky č. 10P 2 uvedené v Příloze č. 10 je rovněž zřejmé, 

že naměřené hodnoty magnetické susceptibility jednotlivých vzorků smrkové kůry jsou 

velmi nízké (řádově 10
-7

 až 10
-8 

m
3
/kg) (Kasal, Svačina 1998). 
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Tabulka č. 21 1 – Hraniční hodnoty magnetické susceptibility pro jednotlivé třídy četnosti 

HRANIČNÍ HODNOTY MAGNETICKÉ SUSCEPTIBILITY KOVU 

PRO TVORBU HISTOGRAMU [m
3
/kg] 

hranice x + 2σ x + σ x x - σ x - 2σ 

hodnota hranice -0,142 -0,017 0,108 0,233 0,358 

 

Tabulka č. 22 1 – Podklady pro konstrukci histogramu četnosti hodnot magnetické susceptibility vzorků 

ROZDĚLENÍ HODNOT MAGNETICKÉ SUSCEPTIBILITY DO TŘÍD ČETNOSTI 

třída četnosti 1 2 3 4 5 6 

četnost vzorků [%]     62 30 6 2 

 

Tabulka č. 23 1 – Podklady pro konstrukci pravděpodobnostního rozložení magnetické susceptibility vzorků 

ROZDĚLENÍ HODNOT MAGNETICKÉ SUSCEPTIBILITY DO TŘÍD ČETNOSTI 

třída četnosti 1 2 3 4 5 6 

četnost vzorků (n)     31 15 3 1 

6.2 Výstupy regresní analýzy. 

Kromě výše aplikovaných metod shlukové analýzy byla pro naměřený soubor dat 

prověřena korelace hodnot hmotnostní koncentrace vyšetřovaného spektra těžkých kovů 

s nadmořskou výškou. Sledovaným nadmořským výškám seřazeným ve vzestupném 

pořadí, na jejichž úrovni byly odebírány vzorky smrkové borky, byly přiřazeny příslušné 

hodnoty zjištěných hmotnostních koncentrací či v případě většího počtu odebraných 

vzorků hodnoty průměrných hmotnostních koncentrací jednotlivých těžkých kovů (viz 

Příloha č. 7). Na podkladě těchto údajů byly pro jednotlivé těžké kovy sestrojeny výškové 

profily hmotnostních koncentrací (viz Příloha č. 8). 

Výsledky této korelace lze pro jednotlivé těžké kovy shrnout do následujících bodů: 

 As – identifikován jediný odebraný vzorek s číslem 13S v nadmořské výšce 840 m n. 

m. s hodnotou hmotnostní koncentrace arzenu nad detekční mez použité analytické metody 

(viz Obrázek č. 8P1 v Příloze č. 8);  

 Bi – maximální číselná hodnota průměrné hmotnostní koncentrace (9 mg/kg) zjištěna 

v 822 m n. m.; směrem k vyšší nadmořské výšce náznak ke snižování rozpětí hodnot 

hmotnostní koncentrace tohoto prvku (viz Obrázek č. 8P2 v Příloze č. 8); 
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 Ca – maximální hodnota hmotnostní koncentrace (26 212 mg/kg) detekována v 802 

m n. m.; se stoupající hodnotou nadmořské výšky výraznější tendence k poklesu hodnot 

koncentrací vápníku ve smrkové borce (možná souvislost s výskytem podzolů – tj. silně 

kyselých půd chudých na vápenaté ionty (viz Obrázek č. 8P3 v Příloze č. 8); 

 Fe – maximum hmotnostní koncentrace (1169,7 mg/kg) zastiženo v 840 m n. m.; se 

stoupající hodnotou nadmořské výšky zjevný trend k poklesu hodnot koncentrace vzorků a 

nižší rozkolísanosti těchto hodnot (viz Obrázek č. 8P4 v Příloze č. 8); 

 Mn – maximální hodnota koncentrace (728,5 mg/kg) naměřena pro nadmořskou 

výšku 834 m n. m.; v celé oblasti sledovaných nadmořských výšek vysoká rozkolísanost 

rozpětí hodnot koncentrace tohoto prvku (viz Obrázek č. 8P5 v Příloze č. 8); 

 Mo – vyrovnaný profil koncentrací vzorků v celém spektru vyšetřovaných 

nadmořských výšek; maximum (46 mg/kg) v 848 m n. m. (viz Obrázek č. 8P6 v Příloze č. 

8); 

 Pb – podobný stav jako v případě molybdenu s výjimkou maximální hodnoty  (99 

mg/kg v 840 m n. m.) výrazně odchýlené od celkové průměrné hodnoty pro všechny 

sledované nadmořské výšky; směrem k vyšší nadmořské výšce velmi pozvolný trend 

k nárůstu hodnot (viz Obrázek č. 8P7 v Příloze č. 8); 

 Rb – velmi výrazně nevyrovnaný profil hodnot koncentrace s vysokou rozkolísaností 

dle střední hodnoty pro celý interval vyšetřovaných nadmořských výšek (alternace úseků 

s hodnotami pod mez detekce a úseků s vyššími hodnotami koncentrace v rozmezí 0,8 až 5 

mg/kg; maximum (5 mg/kg) v nadmořské výšce 810 m n. m. (viz Obrázek č. 8P8 v Příloze 

č. 8); 

 Sb – velmi zjevná rozkolísanost profilu koncentrace v oblasti celého sledovaného 

intervalu nadmořských výšek; maximální hodnota (144 mg/kg) v 829 m n. m. (viz Obrázek 

č. 8P9 v Příloze č. 8); 

 Sr – podobná situace jako v případě olova; maximum (137 mg/kg) determinováno ve 

výšce 802 m n. m. (viz Obrázek č. 8P10 v Příloze č. 8); 

 Ti – podobný průběh koncentrací vzorků s nadmořskou výškou jako u antimonu 

s nejvyšší hodnotou koncentrace (146 mg/kg) v 822 m n. m. (viz Obrázek č. 8P11 v Příloze 

č. 8); 
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 U – tendence k vyšší rozkolísanosti všech hodnot kolem střední hodnoty koncentrace 

pro všechny nadmořské výšky s maximem (10 mg/kg) v nadmořské výšce 822 m n. m. (viz 

Obrázek č. 8P12 v Příloze č. 8); 

 V – analogie s ionty antimonu; maximum (18,3 mg/kg) nalezeno v 856 m n. m. (viz 

Obrázek č. 8P13 v Příloze č. 8); 

 Zn – velmi podobný trend průběhu koncentrace vzorků jako u uranu s výjimkou 

maximální hodnoty (368 mg/kg) v nejnižší sledované nadmořské výšce (788 m n. m.) (viz 

Obrázek č. 8P14 v Příloze č. 8); 

 Zr – analogie s výškovým profilem hmotnostní koncentrace vzorků molybdenu; 

nejvyšší číselná hodnota koncentrace (34 mg/kg) naměřena v 856 m n. m. (viz Obrázek č. 

8P15 v Příloze č. 8). 

Přehled maximálních dosažených hodnot s čísly dotčených vzorků a odpovídající 

nadmořské výšky je přehledně uveden v Tabulce č. 24 1 (viz dole). 

Tabulka č. 24 1 – Maximální hodnoty hmotnostní koncentrace v relaci k nadmořské výšce 

MAXIMÁLNÍ KONCENTRACE VZORKŮ TK 

TK n. v. [m n. m.] č. vzorku počet vzorků (n) 
koncentrace 

[mg/l] 

As 840 12S, 13S,24 3 8,3 

Bi 822 7S 1 9,0 

Ca  802 25 1 26212,0 

Fe 840 12S, 13S,24 3 1169,7 

Mn 834 7, 8S 2 728,5 

Mo 848 15S 1 46,0 

Pb 840 12S, 13S,24 3 99,0 

Rb 810 4 1 5,0 

Sb 829 19S 1 144,0 

Sr 802 25 1 137,0 

Ti 822 7S 1 146,0 

U 822 7S 1 10,0 

V 856 3S, 9, 24S 3 18,3 

Zn 788 1S 1 368,0 

Zr 822 7S 1 34,0 
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6.3 Charakteristika imisní zátěže. 

Na podkladě výstupů statistických metod shlukové a regresní analýzy včetně 

zkonstruovaných map pro jednotlivé těžké kovy vypovídajících o distribuci hodnot 

hmotnostní koncentrace jednotlivých těžkých kovů a magnetické susceptibility vzorků (viz 

Příloha č. 6 a Příloha č. 10) byly stanoveny následující – níže uvedené – charakteristiky 

imisní zátěže geomorfologického okrsku Ondřejník. 

Z hlediska původu se s maximální pravděpodobností jedná o imisní zátěž 

antropogenního původu způsobenou kovovými prvky ze skupiny esenciálních 

mikroprvků (Fe, Mn, Mo, Zn), ultrastopových prvků (V) a ostatních kovů (Bi, Rb, Ti, 

Zr; viz také Tabulka č. 5 1). Tyto těžké kovy by se totiž neměly v organismu rostliny při 

předpokladu nulové eventuálně minimální imisní zátěže (tzv. pozaďová oblast – viz 

Kapitola 3.2.1) buď vůbec vyskytovat, anebo by jejich obsah v rostlinné biomase měl mít 

charakter stopových popř. ultrastopových koncentrací na hranici či velmi blízko hranice 

meze detekce (LOD) pro jednotlivé těžké kovy. V histogramu četnosti hodnot 

hmotnostních koncentrací je imisní zátěž těmito těžkými kovy reprezentována červeně 

popř. oranžově znázorněnou třídou četnosti. Přehled anomálních vzorků šesté četnostní 

třídy pro jednotlivé těžké kovy je uveden v Příloze č. 9. Průměrná hmotnostní 

koncentrace těchto anomálních vzorků nabývá pro jednotlivé kovové prvky číselné 

hodnoty, které jsou rovněž uvedeny v rámci přílohové části diplomové práce; maximální 

hodnoty v tabulkách vyznačeny červenou barvou (viz Příloha č. 9).  

S pomocí zkonstruovaných map distribuce hmotnostní koncentrace jednotlivých 

toxických kovů o měřítku 1:50 000 lze provést bližší specifikaci dílčích plošek se 

zvýšenou imisní zátěží (viz Příloha č. 6). Identifikovaná imisní zátěž v podobě dílčích 

plošek se zvýšenou hodnotou resp. se zvýšenými hodnotami toxických kovů 

v analyzovaném biologickém materiálu se promítá svou polohou do oblasti lokality Skalka 

i Ondřejník. V lokalitě Ondřejník byla zaznamenána pouze jedna dílčí ploška se 

zvýšenou imisní zátěží hned několika těžkými kovy (tj. Mn, V, Zn). Tato ploška je 

tvořena třemi resp. čtyřmi vzorky (vzorky 7, 8, 9 popř. 3). Polohou se promítá západním 

směrem od městské aglomerace Frýdlant nad Ostravicí.  

Naopak lokalita Skalka vykazuje vyšší počet dílčích plošek zatížených pouze jedním 

těžkým kovem. Jedná se o osm dílčích plošek pro následující spektrum toxických kovů – 
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tj. Bi (dvě plošky) a po jedné plošce Fe, Mo, Rb, Ti, V, Zr. Plošky zaujímají v dané 

lokalitě následující polohy: 

 území severně od vrcholu Skalka – jedna ploška se zvýšeným obsahem Bi (vzorky 

5S, 7S, 18S) a jedna ploška se zvýšenou hodnotou Zr (vzorky 8S, 18S, 21S); 

 území mezi vrcholy Úbočí a Stanovec  - ploška se zvýšeným obsahem Bi (vzorky 

10S, 11S, 15S, 24S); 

 území ohraničené vrcholy Stanovec, Úbočí a Skalka vykazují plošky se zvýšeným 

podílem Fe (vzorky 3S, 4S, 5S, 7S, 12S), Mo (vzorky 5S, 8S, 9S, 15S, 18S, 21S, 24S) a Ti 

(vzorky 4S, 7S, 9S, 12S); 

 území jihovýchodně od vrcholu Stanovec – zvýšená zátěž Mo (vzorky 7S, 8S, 9S, 

11S); 

 území v okolí vrcholu Skalka zatížené V (vzorky 3S, 4S, 5S, 6S). 

I v této lokalitě lze však najít vzorky se zátěží větším počtem toxických kovů (např. 

vzorek 9S se zvýšeným obsahem Fe, Mo, Rb a Ti či vzorek 18S se zvýšenou hodnotou 

koncentrace Bi, Mo, Zr). Názorněji jsou tyto dílčí plochy se zvýšenou imisní zátěží 

kovovými prvky patrné ze zkonstruovaných map (viz Příloha č. 6). 

Podobné závěry lze učinit i na základě mapy demonstrující prostorové rozložení 

hodnot magnetické susceptibility ve sledovaném geomorfologickém okrsku. V lokalitě 

Ondřejník nebyla determinována žádná dílčí ploška se zvýšenou imisní zátěží toxickými 

kovy. Byl zde totiž identifikován pouze jediný anomální vzorek náležející šesté četnostní 

třídě (tj. vzorek 23 ležící jihozápadně od vrcholu Ondřejník). V rozsahu lokality Skalka 

lze na základě výše zmíněné mapy zřetelně rozpoznat určitou tendenci k tvorbě dílčích 

plošek se zvýšenou imisní zátěží. Formování těchto plošek je naznačeno v území ležícím 

mezi vrcholy Úbočí a Stanovec. Jistý náznak je patrný i v rámci území promítajícím se 

jižním směrem od vrcholu Skalka. Lze tedy shrnout, že výsledky obou provedených 

analýz – tj. rentgenové fluorescenční spektrometrie a měření magnetické susceptibility – 

spolu celkem úzce korelují. 

Antropogenní příčiny vedoucí ke vzniku imisní zátěže jednotlivými těžkými kovy 

jsou s nejvyšší pravděpodobností spojeny s existencí ostatních zdrojů v průmyslových 

aglomeracích v blízkém okolí sledovaného územního celku (viz Kapitola 3.2.2). Na vzniku 
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imisní zátěže se podílí s největší pravděpodobností zejména vzdušné proudění severního 

směru (transport škodlivin z obcí a městských celků Ostrava, Havířov, Vratimov, Paskov, 

Dobrá, Hnojník, Palkovice, Frýdek – Místek, Baška, Morávka, Frýdlant nad Ostravicí aj.) 

a západního směru (přenos znečišťujících látek z obcí Kunín, Brušperk, Šenov, Příbor, 

Nový Jičín, Štramberk, Kopřivnice aj.). 

Jistá souvislost může být spatřována také v aplikaci průmyslových eventuálně 

statkových hnojiv na níže položené dílčí plochy geomorfologického okrsku Ondřejník. 

Určitý – avšak spíše zanedbatelný – vliv mají rovněž emisní toky spalin z jednotlivých 

lidských sídel z kategorie vlastní zdroje (viz Kapitola 3.2.1) situovaných ve větších obcích 

a městském celku Frýdlant nad Ostravicí ležících v periferních částech sledovaného 

geomorfologického okrsku.  

Z dalších možných objektivních příčin výskytu anomálních vzorků s vysokými 

číselnými hodnotami hmotnostní koncentrace těžkých kovů připadají v úvahu změny 

geologické stavby – v tomto případě přechody mezi sedimenty a metamorfovanými 

horninami ve smyslu pískovce a jílovce versus jílovité břidlice, které jsou důsledkem 

flyšové stavby geomorfologického okrsku Ondřejník (viz Kapitola 4.1.1). Za zmínku na 

tomto místě stojí také modifikace procesu zvětrávání ve smyslu akcelerace tohoto procesu. 

Neméně důležitou roli hraje také změněná biogeochemická aktivita v rámci území imisní 

studie. Oba výše zmíněné procesy jsou v přímé souvislosti s vymýcením přirozené 

vegetace – tedy s vykácením původních lesních porostů a s rozoráním podhorských luk 

v majoritní části sledované lokality (viz také Kapitolo 4.1.6). V obou případech totiž 

dochází k modifikaci biogeochemických cyklů sledovaných kovových prvků s následným 

urychlením migrace těchto chemických látek jednotlivými složkami životního prostředí. 

Jistá korelace lokalizace anomálních vzorků by mohla být spatřována i v souvislosti 

s výskytem minerálního pramene v blízkosti diskriminované oblasti výskytu těchto vzorků.  

Ze subjektivních příčin je nutné brát v úvahu diskrepance vzniklé při odběru a 

analýze vzorků. Tento případ je reálný zejména u anomálních vzorků vyskytujících se 

jednotlivě - v případě rentgenové fluorescenční spektrometrie by se mohlo jednat o toxické 

kovy arsen a olovo, v jejichž případě byl identifikován pouze jeden anomální vzorek. U 

magnetické metody je z tohoto hlediska suspektní vzorek číslo 23. 
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Další možností z hlediska senzitivity použité analytické metodiky je nevhodná 

modifikace rentgenové fluorescenční spektrometrie odvíjející se od typu použitého 

přístroje – zejména analyzátory vybavené krystalovým sekvenčním či simultánním 

monochromátorem (tj. tzv. vlnově disperzní analýza) versus aparáty s velkoplošným 

polovodičovým detektorem (tj. tzv. energiově disperzní analýza). Možnou alternativou je 

také nevhodně zvolená metoda úpravy odebraných vzorků před vlastním analytickým 

vyšetřením v laboratoři. 

6.4 Navržená opatření. 

Na základě podrobné charakteristiky determinované imisní zátěže je možné 

navrhnout resp. doporučit níže uvedená opatření jak doplňujícího resp. upřesňujícího 

charakteru, tak preventivní povahy.  

6.4.1 Doplňující opatření. 

Opatření, jež by mělo být uskutečněno nejdříve, je zhuštění vzorkovací sítě se 

zaměřením na místa výskytu anomálních vzorků šesté popř. páté četnostní třídy 

hmotnostní koncentrace jednotlivých těžkých kovů. Další možností, jak upřesnit hodnoty a 

oblast lokalizace anomálních vzorků, je použití senzitivnější analytické metody – např. 

atomové absorpční spektrometrie (AAS), jež je optimální pro měření nízkých resp. velmi 

malých koncentrací kovových prvků (Čermáková 2004).  

Jinou alternativou pro zvýšení vypovídající hodnoty imisní studie je využití dalšího 

vhodného rostlinného bioindikátoru bioakumulační povahy. Simultánně s bioindikací na 

podkladě bioakumulace by bylo výhodné sledovat rovněž morfologické a funkční 

odchylky u jednotlivých rostlinných jedinců příhodného signalizačního resp. senzitivního 

bioindikačního species či se zaměřit na jiné typy změn na úrovni rostlinné populace popř. 

společenstva týkající se jejich základních atributů (např. abundance, druhového složení, 

druhové diverzity, denzity, hodnoty hrubé a čisté produkce, výskytu neofytů aj.) 

(Slavíková 1986).  

Jinými hledisky, jak upřesnit nalezenou imisní zátěž, je odběr a následný chemický 

rozbor vzorků půdy popř. podkorunových srážek. Navrhovaný rozbor vzorků půdy by 

měl zahrnovat magnetická měření – tj. detekci hodnot magnetické susceptibility 

povrchových půdních horizontů – a určení hodnot hmotnostních koncentrací jednotlivých 
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toxických kovů. Vzorky zeminy by bylo vhodné odebírat v okolí identických jedinců 

smrku ztepilého (Picea abies), z nichž byl odebírán biologický materiál. Analýza 

podkorunových srážek by zahrnovala určení objemových koncentrací jednotlivých 

vzorků srážek zachycených na stejných jedincích smrku ztepilého (Picea abies), ze kterých 

byla odebrána kůra (Kapička, Petrovský 2002; Pedologické dny 2009; Pitter 1990). 

6.4.2 Preventivní opatření 

Hlavní preventivní opatření by mělo být zaměřeno na kategorii ostatní zdroje. 

Základní zásadou vedoucí k redukci emisních toků těžkých kovů – a tedy ke snížení imisní 

zátěže Ondřejníku touto skupinou kontaminantů – je používání tzv. BAT (z anglického 

best available technology; český ekvivalent nejlepší dostupná technologie) v oblasti 

odlučování tuhých znečišťujících látek z proudu spalin, na jejichž částice jsou těžké kovy 

adsorbovány. BAT v rámci odlučovacích technik v současné době představuje kombinaci 

dvou popř. více typů odlučovačů pracujících na různém principu – v úvahu přichází 

například kombinace mechanického a elektrostatického odlučovače (Hemerka, Vybíral 

2010; Mačala 2005).  

Nezbytným předpokladem omezujícím imisní zátěž Ondřejníku sledovanou skupinou 

polutantů na minimum je samozřejmě nutnost dodržování legislativou stanovených 

emisních limitů týkajících se vyšetřovaných těžkých kovů jednotlivými průmyslovými 

závody v okolních městských aglomeracích a přísný dohled na jejich dodržování 

(Hemerka, Vybíral 2010; Mačala 2005).  

Z ostatních preventivních opatření limitujících kontaminaci resp. znečištění ve 

sledované lokalitě by bylo zajisté záhodno provést osvětu obyvatel inkriminované oblasti 

– např. v podobě informačních letáků – s cílem určitým způsobem omezit méně 

signifikantní emisní toky z místních topenišť.  

Další – ve vztahu k lidskému zdraví – zajisté velmi vhodnou a vítanou preventivní 

technikou je pravidelný odběr a analýza vzorků půdy ze zahrad a vody ze studní.  

Z hlediska zdravotnického by byla sledovaná lokalita také vhodná pro realizaci 

některého typu epidemiologické studie. Jako vhodná by se jevila například retrospektivní 

studie pátrající po projevech negativních účinků jednotlivých těžkých kovů u lidské 

populace (viz také Kapitola 3.8.1) v dobách minulých. Jinou alternativu reprezentuje 
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možnost uskutečnění kohortové studie. Tento typ studie by srovnával dvě skupiny 

obyvatel – jednu kohortu ze sledované oblasti a druhou – kontrolní – z oblasti bez 

jakékoliv imisní zátěže – tj. s obsahem těžkých kovů na úrovni přirozeného pozadí 

v jednotlivých složkách životního prostředí (Kasal, Svačina 1998).  

 



Bc. Drahoslava Zmijková: Hodnocení imisní zátěže v oblasti Ondřejníku. 

2014                                                                                                                                64  

7. Diskuse. 

V rámci diskuse jsou determinované průměrné hodnoty hmotnostní koncentrace 

těžkých kovů srovnány s odpovídajícími hodnotami publikovanými odbornými literárními 

zdroji (viz Kapitola 7.1). Dále je hledán vztah mezi identifikovanými vyššími průměrnými 

hodnotami hmotnostní koncentrace některých kovových prvků ze sledované skupiny 

těžkých kovů a relevantními hodnotami hmotnostní koncentrace těchto kovů, které jsou 

stanoveny pro přirozené pozadí v rámci půdní a atmosférické složky (viz Kapitola 7.2). Na 

závěr diskuse jsou zjištěná data evaluována v relaci k platným právním předpisům České 

republiky (viz Kapitola 7.3). Obdobným způsobem byly posouzeny i hodnoty magnetické 

susceptibility vzorků smrkové kůry. 

7.1 Stanovené a publikované hodnoty vyšetřovaných parametrů  

pro rostlinnou biomasu. 

Dostupné literární zdroje (Bencko et al. 1995; Blohberger et al. 1998, Komínková 

2008; Sláma, Táborská 2001; Slavíková 1986) uvádějí pro některé kovové prvky 

z vyšetřovaného spektra těžkých kovů průměrné obsahy resp. střední hodnoty koncentrace 

těchto látek v jednotkové hmotnosti rostlinné biomasy a popela rezultujícího z této 

biomasy. Číselné hodnoty průměrných koncentrací publikovaných výše uvedenou 

literaturou jsou v komparaci se stanovenými průměrnými hodnotami koncentrace 

vyšetřovaného spektra těžkých kovů uvedeny v Tabulce č. 25 1 (viz dole).  

Tabulka č. 25 1 – Průměrný obsah TK v organismu terestrických rostlin; komparace s hodnotami 

publikovanými literárními zdroji (převzato a upraveno dle Bencko et al.; Blohberger et al., Komínková 2008; 

Sláma, Táborská 2001; Slavíková 1986) 

PRŮMĚRNÝ OBSAH TK V ORGANISMU TERESTRICKÝCH ROSTLIN 

TK biomasa [mg/kg] popel [mg/kg] 
stanovená koncentrace 

[mg/kg] 

As 0,5 5,0 0,5 

Bi N N 6 

Ca  12 300,0 N  11902,6 

Fe  N  N 655 

Mn 30,0 4500,0 365,3 

Mo 0,9 19,0 40,3 

Pb 1,8 35,0 23,6 

Rb N N 1 

Sb N N 78,3 

Sr 20,0 630,0 44,9 
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Tabulka č. 25 2 – Průměrný obsah TK v organismu terestrických rostlin; komparace s hodnotami 

publikovanými literárními zdroji (převzato a upraveno dle Bencko et al.; Blohberger et al., Komínková 2008; 

Sláma, Táborská 2001; Slavíková 1986); pokračování 

Ti N N 70,5 

U N N 6,5 

V 2,5 45,0 11,2 

Zn 18,0 680,0 189,2 

Zr N N 27,2 

Z tabulky je zřejmé, že ve vztahu k publikovaným hodnotám průměrné koncentrace 

těžkých kovů v biomase a popelu rostlin lze v rámci vyšetřované skupiny těžkých kovů 

vyčlenit následující podskupiny, které jsou v Tabulce č. 25 1 (viz nahoře) barevně 

rozlišeny: 

1) žlutá podskupina (As) – tj. těžké kovy s hodnotami koncentrace na hranici 

publikované průměrné hodnoty koncentrace těžkých kovů v rostlinné biomase; 

2) žlutooranžová podskupina (Mn, Pb, Sr, V, Zn) – tj. těžké kovy s hodnotami 

koncentrace nižšími než publikované průměrné hodnoty koncentrace těžkých kovů 

v popelu rostlin a zároveň vyššími než v literatuře uváděný průměrný obsah těžkých kovů 

v rostlinné biomase; 

3) červená (Mo) – tj. těžké kovy s hodnotami koncentrace vyššími než publikované 

průměrné hodnoty koncentrace těžkých kovů v popelovině rostlin; 

4) modrá (Bi, Rb, Sb, Ti, U, Zr) – tj. těžké kovy s nonkomparovatelnými hodnotami 

koncentrace těžkých kovů (v uvedené tabulce značka N); dostupné literární zdroje 

neuvádějí průměrné hodnoty koncentrace v rostlinné biomase a popelu pro tuto 

podskupinu těžkých kovů. 

Co se týče poslední vyčleněné podskupiny těžkých kovů, lze konstatovat, že ve 

všech případech se jedná o kovové prvky bez biologického významu pro rostlinný 

organismus (viz také Tabulka č. 5 1), jež se mohou v biomase rostlinného organismu 

vyskytovat pravidelně popř. vykazují nepravidelný či prozatím ještě nepříliš verifikovaný 

výskyt v těle rostlinných organismů. Je tedy možno se zcela oprávněně domnívat, že jejich 

koncentrace v rostlinné biomase a popelu rostlin by měla být minimální – tj. pod úrovní 

hodnot koncentrace sledovaných ultrastopových kovových prvků (As, Pb) popř. zcela 

nulová či pod mezí detekce (LOD) použité analytické metody. Podobný závěr lze učinit i 

na podkladě faktů publikovaných ve výše zmíněných zdrojích. Ve všech sledovaných 
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případech těžkých kovů z této podskupiny se však jedná o hodnoty koncentrace mnohem 

vyšší (viz Tabulka č. 25 1). 

Na podkladě srovnání stanovených průměrných hodnot koncentrace sledovaných 

těžkých kovů s průměrnými hodnotami publikovanými v daných zdrojích a některými 

dalšími fakty uvedených v odborné literatuře (viz Kapitola 3.3, Kapitola 3.2 a Kapitola 

4.1.5) lze pro lokalitu imisní studie shrnout následující fakta: 

 existence možné kontaminace abiotické složky resp. biotických složek životního 

prostředí následujícími těžkými kovy – tj. Bi, Rb, Sb, Ti, U, Zr; 

 existence možného znečištění abiotické složky resp. abiotických složek životního 

prostředí dále uvedeným okruhem těžkých kovů – tj. Mn, Mo, Pb, Sr, V, Zn. 

 kontaminací resp. znečištěním znehodnocené neživé složky životního prostředí jsou 

s maximální pravděpodobností atmosféra a pedosféra, protože především z půdy a 

ovzduší se realizuje příjem kovových iontů studovaným dřevinným druhem (viz Kapitola 

3.3); 

 o prvotní kontaminaci hydrosféry resp. povrchových vod se vzhledem 

k hydrologické struktuře území imisní studie (pramenná oblast řek a drobných vodních 

toků – viz také Kapitola 4.1.5) téměř určitě nejedná; 

 prvotně kontaminovanou resp. znečištěnou složkou životního prostředí je zřejmě 

ovzduší;  

 původ kontaminace či znečištění atmosféry je nutno hledat v emisních tocích z tzv. 

ostatních zdrojů znečištění (viz Kapitola 3.2.2); 

 ke kontaminaci resp. znečištění půdy dochází druhotně prostřednictvím dvou 

základních depozičních procesů – tj. suchého a mokrého spadu (podrobněji viz Kapitola 

3.2.2). 

Stanovené hodnoty magnetické susceptibility vzorků kůry smrku ztepilého (Picea 

abies) nelze bohužel náležitě posoudit, protože dostupné odborné literární zdroje (Kapička, 

Petrovský 2002; Pedologické dny 2009) neuvádějí průměrné hodnoty této fyzikální 

veličiny pro rostlinnou biomasu.  



Bc. Drahoslava Zmijková: Hodnocení imisní zátěže v oblasti Ondřejníku. 

2014                                                                                                                                67  

7.2 Stanovené hodnoty vyšetřovaných parametrů a přirozené pozadí. 

Ve vztahu k hodnotám hmotnostních koncentrací těžkých kovů coby přirozeného 

pozadí (viz  Tabulka č. 26 1) lze zcela s jistotou vyloučit možnost souvislosti kontaminace 

resp. znečištění s přirozeným pozadím atmosféry (Blohberger et al. 1998).  

Určitá souvislost by mohla být spatřována mezi přirozeným půdním pozadím pro 

lehké a středně těžké půdy (viz také Kapitola 4.1.4 a  Tabulka č. 26 1) a zvýšenými 

hmotnostními koncentracemi některých kovových prvků z vyšetřovaného okruhu těžkých 

kovů. Z Tabulky č. 26 1 (viz dole) je zřejmé, že by se mohlo jednat o následující kovové 

prvky – As, Mn, Pb, Sr a V (v Tabulce č. 26 1 vyznačeny světle modrou barvou). Naopak 

vyloučit tuto možnost částečného původu kontaminace resp. znečištění lze s vysokou 

mírou pravděpodobnosti u Bi, Sb, Mo a Zn (v Tabulce č. 26 1 označeny červenou barvou). 

Pro některé kovové prvky nejsou průměrné hodnoty pro přirozené pozadí v odborné 

literatuře uvedeny (ve výše zmíněné tabulce vyznačeno písmenem N). 

Stanovené hodnoty magnetické susceptibility byly srovnány s průměrnými 

hodnotami této fyzikální veličiny pro půdní horizonty, které byly zjištěny v rámci 

regionální studie znečištění půd atmosférickým spadem na území Krkonošského národního 

parku v letech 2000 a 2001. Krnap coby lokalita náležející mezi zvláště chráněná území je 

rovněž – stejně jako zájmové území - oblastí pozaďovou, z čehož plyne skutečnost, že 

hodnoty magnetické susceptibility půd by měli být v obou sledovaných oblastech přibližně 

na stejné úrovni. Z Tabulky č. 27 1 (viz dole) jsou zřejmá níže uvedená fakta (Kapička, 

Petrovský 2002): 

 stanovené průměrné hodnoty magnetické susceptibility vzorků smrkové kůry jsou 

zřetelně nižší než hodnoty tohoto parametru pro povrchové a podpovrchové půdní 

horizonty; 

 naměřená maximální hodnota se nachází v intervalu mezi hodnotami magnetické 

susceptibility pro povrchové a podpovrchové půdní horizonty; 

 na základě dvou výše uvedených skutečností lze usoudit, že zájmová oblast není 

znečištěna těžkými resp. toxickými kovy a zároveň však nelze vyloučit počínající 

kontaminaci geomorfologického okrsku Ondřejník touto skupinou znečišťujících látek. 
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 Tabulka č. 26 1 – Průměrné hodnoty hmotnostní koncentrace sledovaných těžkých kovů v půdě a ovzduší 

v komparaci se stanovenými hodnotami (převzato a upraveno dle Bencko et al. 1995;  Blohberger et al. 

1998) 

STANOVENÉ HODNOTY KONCENTRACE TK A PŘIROZENÉ POZADÍ 

TK ovzduší [mg/m
3
] půda [mg/kg] stanovená hodnota [mg/kg] 

As 5.10
-5

 
lehké  ≤ 5 

0,5 
středně těžké - 6 až 15 

Bi 6,3.10
-5

 
lehké ≤ 0,3 

6,0 
středně těžké - 0,3 až 0,6 

Ca  N 
lehké ≤  N 

11902,6 
středně těžké - N 

Fe  N 
lehké  ≤ N 

655,0 
středně těžké -  

Mn 6.10
-9

 
lehké  ≤ 550 

365,3 
středně těžké - 551 až 850 

Mo 1.10
-4

 
lehké  ≤ 0,6 

40,3 
středně těžké - 0,6 až 1,2 

Pb 8.10
-6

 
lehké  ≤ 30 

23,6 
středně těžké - 31 až 45 

Rb  N 
lehké  ≤ N 

1,0 
středně těžké - N 

Sb 2.10
-9

 
lehké  ≤ 0,8 

78,3 
středně těžké - 0,8 až 1,7 

Sr stopy v aerosolech 
lehké  ≤ 90 

44,9 
středně těžké - 91 až 150 

Ti N  
lehké  ≤ N 

70,5 
středně těžké - N 

U N  
lehké  ≤ N 

6,5 
středně těžké - N 

V 1.10
-9

 
lehké  ≤ 80 

11,2 
středně těžké - 81 až 120 

Zn 1.10
-5

 
lehké  ≤ 50 

189,2 
středně těžké - 51 až 80 

Zr  N 
lehké  ≤ N 

27,2 
středně těžké - N 
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Tabulka č. 27 1 – Komparace hodnot magnetické susceptibility s hodnotami tohoto parametru pro půdní 

složku (převzato a upraveno dle Kapička, Petrovský 2002) 

MAGNETICKÁ SUSCEPTIBILITA - komparace s přirozeným pozadím 

přirozené pozadí [m
3
/kg] stanovené hodnoty [m

3
/kg] 

půda průměr maximum minimum 

povrchové horizonty - (12 až 15).10
-7

 1,08.10
-8

 8,39.10
-7

 2.10
-9

 

podpovrchové horizonty - (1 až 3).10
-7

 1,08.10
-8

 8,39.10
-7

 2.10
-9

 

7.3 Stanovené hodnoty vyšetřovaných parametrů a legislativa ČR. 

V současné době v rámci české legislativy prakticky neexistuje opatření, které by 

nějakým způsobem stanovovalo nejvyšší přípustné resp. limitní hodnoty obsahu resp. 

koncentrace těžkých kovů v rostlinné biomase v rámci monitorování stavu životního 

prostředí na podkladě reakcí živých organismů – tj. biomonitoringu. České legislativní 

normy regulují prozatím pouze obsahy této skupiny kontaminantů v rámci neživých složek 

životního prostředí prostřednictvím hodnot přípustného znečištění hydrosféry, atmosféry a 

pedosféry ve formě norem environmentální kvality (NEK; v minulosti imisní standardy) a 

nejvyšších přípustných koncentrací (NPK) pro danou znečišťující látku. 

Co se týče živých soustav – tj. biotických složek ekosystémů – je v rámci prevence 

kontaminace potravních řetězců v současné době platnými právními předpisy usměrňován 

jen obsah těžkých kovů v potravinách resp. krmivech pro hospodářská zvířata. Z tohoto 

důvodu nelze ani v případě vysokých průměrných obsahů těžkých kovů zjištěných v borce 

smrku ztepilého (Picea abies) pomocí biomonitoringu hovořit ve vztahu k české legislativě 

o kontaminaci či znečištění některé složky resp. složek životního prostředí daným 

kovovým prvkem. Lze pouze s určitou mírou pravděpodobnosti usuzovat na existenci 

kontaminace resp. znečištění některé neživé složky resp. některých neživých složek 

životního prostředí vyšetřovanou kategorií polutantů. 

K hodnotám magnetické susceptibility biotických i abiotických složek se české 

legislativní předpisy prozatím vůbec nevyjadřují. Je tedy zřejmé, že naměřené hodnoty 

magnetické susceptibility nelze z hlediska českých legislativních předpisů posoudit, a tudíž 

také vyloučit, či blíže specifikovat případnou kontaminaci resp. znečištění území imisní 

studie těžkými resp. toxickými kovy. 
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8. Závěr – shrnutí. 

V závěrečné části diplomové práce lze shrnout, že byl splněn její hlavní cíl – tj. 

realizace imisní studie na podkladě jedné z biomonitorovacích metod v geomorfologickém 

okrsku Ondřejník. Byla potvrzena základní hypotéza o existenci určité míry imisní zátěže 

sledovaného územního celku některými kovovými prvky ze sledovaného okruhu těžkých 

kovů. Zvýšené průměrné hodnoty hmotnostních koncentrací v komparaci s průměrnými 

hodnotami pro rostlinný organismus (viz Tabulka č. 25 1) byly zjištěny u následující 

skupiny kovových prvků – tj. Mo, Mn, Pb a Sr. Relativně vysoké hodnoty hmotnostních 

koncentrací ve vztahu k průměrnému obsahu těchto prvků v biomase rostlin (viz Tabulka 

č. 25 1) byly determinovány rovněž v případě Bi, Rb, Sb, Ti a U. 

Z distribuce anomálních vzorků šesté eventuálně páté třídy četnosti je zřejmá 

existence dílčích plošek s jistou vyšší mírou zátěže některými kovovými prvky ze 

sledované kategorie těžkých kovů. K těmto imisně poněkud více zatíženým plochám náleží 

sedm dílčích plošek v oblasti vrcholu Ondřejníku a devět ploch v okolí vrcholu Skalka.  

Příčinu existující imisní zátěže ve formě kontaminace resp. znečištění výše 

zmíněnými těžkými kovy je nutno spatřovat především v kategorii ostatní zdroje (tj. 

průmyslové výrobě v okolních městských aglomeracích; viz také Kapitola 3.2.2). Podíl 

vlastních zdrojů těžkých kovů v podobě aplikace hnojiv na ornou půdu v rámci rostlinné 

výroby, emisních toků z lokálních topenišť a v případě některých kovů též přirozených 

zdrojů resp. přirozeného pozadí (viz  Tabulka č. 26 1) je spíše zanedbatelný.  

Za účelem zlepšení resp. stabilizace situace by bylo ve vztahu k příčinám imisní 

zátěže je možno doporučit realizaci alespoň některých opatření uvedených podrobně 

v Kapitole 6.4. Hlavní důraz by měl být kladen na především na důsledné dodržování 

emisních limitů pro jednotlivé kovové prvky průmyslovými závody v širším okolí a 

používání tzv. BAT při odlučování tuhých znečišťujících látek z proudu spalin. 
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