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Anotace 

Předloţená diplomová práce se zabývá zdravotním stavem vybraných jehličnatých 

dřevin z hlediska imisního zatíţení na exponovaném území kolem společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s. a referenčním území kolem vodní nádrţe Šance v CHKO 

Beskydy.  

Diplomová práce zpracovává a popisuje index nekrotizace jehlic Pinus sylvestris a 

Picea abies pro ročníky 2012 a 2013, na kterých byly provedeny měření jejich 

nekrotických částí, aby se zjistilo celkové poškození. Tyto indexy nekrotizace byly 

podrobeny statistickému vyhodnocení, pomocí explorační analýzy a programu Canoco, 

které ukázalo, ţe index nekrotizace u jehlic ročníku 2012 je větší neţ u ročníku 2013.  

Indexy nekrotizace byly rovněţ větší v exponované oblasti neţ v oblasti referenční. 

Klíčová slova: index nekrotizace, borovice lesní, smrk ztepilý, statistické 

vyhodnocení, Canoco, imise. 

  

Annotation 

The goal of this master thesis is to examine the health status of selected type of 

coniferous trees with respect to air pollution levels in exposed area around the 

ArcelorMittal Ostrava a.s. company and reference area around Šance dam in the CHKO 

Beskydy.  

The master thesis elaborates and describes necrosis index of spines of Pinus 

sylvestris and Picea abies for years 2012 and 2013. In these spines the measurements of 

their necrotic parts were performed to find their damage. The statistical examination of this 

necrosis index shows, that the necrosis index is higher for year 2012 than for the year 

2013. 

The necrosis index was also greater in the exposed area than in the reference area. 

Keywords: necrosis index, Forest Pine, Norway spruce, statistic process, Canoco, 

pollution load. 
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1 ÚVOD A CÍL 

V mé diplomové práci navazuji na svou bakalářskou práci s názvem „Zhodnocení 

zdravotního stavu vybraných druhů dřevin na území Ostravy z hlediska imisního zatíţení“. 

V diplomové práci se zabývám zhodnocením imisního zatíţení na zdravotní stav 

vybraných druhů dřevin. Ze zástupců jehličnatých dřevin jsem si zvolila Pinus sylvestris a 

Picea abies a to z důvodu jejich zvýšené citlivosti na imisní zátěţ. Vybrané jehličnaté 

dřeviny jsou ideální pro zkoumání poškození, jelikoţ neshazují jehličí a stav poškození lze 

celoročně vyhodnocovat. 

Součástí práce je vlastní orientační průzkum v  exponované a referenční lokalitě. 

Vliv imisí na zdravotní stav dřevin je nejvýraznější v blízkosti průmyslových 

závodů, velkých měst a frekventovaných komunikací. Znečišťující látky mají negativní 

vliv na dřeviny. Buď přímý, toxický nebo nepřímý vliv. 

Viditelnými příznaky poškození jsou nejčastěji nekrózy špiček jehlic, chlorózy 

jehličí a listů, případně jejich následné opadání. Významným příznakem poškození je 

sníţení fotosyntetické aktivity.  

Hlavní cíle mé diplomové práce jsou: 

Seznámení se s vlivy imisí na zdravotní stav dřevin. 

Určování indexu nekrotizace jehlic Pinus sylvestris a Picea abies. 

Výpočet základních statistických charakteristik a jejich následné zpracování pro 

index nekrotizace. 

Výpočet emisí z dopravy na zvolených úsecích silnic. 

Statistické vyhodnocení v programu Canoco. 
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2 PŘÍRODNÍ POMĚRY VYBRANÝCH ÚZEMÍ 

2.1 Zkoumaná území 

Pro vliv imisí na zdravotní stav dřevin byly zvoleny celkem 2 lokality, z nichţ jedna 

je exponovaná oblast a druhá oblast referenční.  

V případě exponované oblasti se jedná o okres Ostravu, speciálně o lokality kolem 

společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Jako referenční oblast byla vybrána lokalita 

v blízkosti vodní nádrţe Šance v okresu Frýdek-Místek.  

2.2 Okres Ostrava 

Okres Ostrava se nachází ve východní části České republiky v Moravskoslezském 

kraji. Na severu sousedí s okresem Opava, na jihu s okresem Frýdek-Místek, na východě 

s okresem Karviná a na západě s okresem Nový Jičín. (WEISSMANNOVÁ, 2004) 

2.2.1 Geomorfologické, geologické a pedologické poměry 

Z geomorfologického hlediska se rozkládá Ostravsko na rozhraní dvou systémů – 

alpskohimalajského a hercynského, podstatná část území je tvořena Ostravskou pánví, 

spadající do alpskohimalajského systému, která svou podobu získala především díky 

vodním tokům a ledovci. Krajina je rovinatá, o to více vynikají nepřirozené hmoty 

hlušinových odvalů, které byly v minulosti vršeny poblíţ dolů. Nejnápadnější z nich je 

kuţel haldy Ema ve Slezské Ostravě. (KOLEKTIV AUTORŮ, 2006) 

Geologicky je území tvořeno neogenními sedimenty karpatské předhlubně, částečně 

zasahuje karbonský kulm Nízkého Jeseníků a flyš Západních Karpat. Flyšové pásmo je 

tvořené pískovci, slepenci a jílovitými břidlicemi. Vzniklo aţ za alpínského vrásnění a má 

příkrovovou stavbu. (HAVRLANT, 1980)  

Převáţně zamokřené půdy se vyvinuly na kvartérních usazeninách, mnohdy 

nanesených vodními toky, případně na sprašových hlínách. Pouze na Landeku vychází na 

povrch karbonské podloţí. Bohatá karbonská vegetace se stala základem pro vznik 

ostravského černého uhlí. (KOUTECKÁ, 2001) 
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Na území města Ostravy jsou stanoviště s rozdílnými půdami. Půdní kryt tvoří 

převáţně hlinité a hlinitopísčité půdy, z půdních typů převaţují hnědé půdy, podél toku 

řeky Odry a jejich přítoků jsou půdy nivní, ilimerizované a oglejené. (KOLEKTIV 

AUTORŮ, 2006)  

2.2.2 Hydrologické a klimatické poměry 

Ostravou protékají celkem 4 řeky – Odra, Opava, Ostravice a Lučina. Ostrava se 

rozkládá na hydrografickém uzlu říční sítě horního toku řeky Odry a patří k úmoří 

Baltského moře.  

Z drobných vodních toků je třeba zmínit také Porubku, která se vlévá do Odry 

v Ostravě-Svinově. Další potoky jsou většinou vyuţívány k odvádění odpadních vod, jiné 

přivádějí uţitkovou vodu do průmyslových závodů nebo protékají pod městskou 

zástavbou. (WEISSMANNOVÁ, 2004) 

Délka vodních toků na území města je 320 km. Ve správě státního podniku Povodí 

Odry je 238 km významných vodních toků - Odra, Ostravice, Opava, Lučina a Porubka.  

(KŘÍŢ, 2004) 

Na území Ostravska se nacházejí údolní nádrţe. Propojením údolních nádrţí Šance, 

Kruţberk a Morávka vznikl Ostravský oblastní vodovod. Dodávka pitné vody je 

zajišťována rovněţ z podzemních zdrojů. Podzemní voda je jímána soustavou hlubších 

vrtů z kolektoru kvartérních glacilakustrinních písků, které jsou dotovány zejména 

infiltrací z Odry. (WEISSMANNOVÁ, 2004) 

Klima Ostravy je určeno polohou ve Slezské pánvi. Proudění vzduchu je dáno 

zejména postavením okolních pohoří. Krajina je otevřena k severu, coţ se projevuje 

v zimních měsících severními a severovýchodními větry.  Jarní měsíce znamenají snadné 

pronikání studeného vzduchu ze severu. Po třetinu roku je téměř bezvětří, coţ způsobuje 

relativně vysoký spad v bezprostřední blízkosti zdrojů prašnosti, čili v nejhustěji 

zalidněných oblastech Ostravska. Mlhy spolu s inverzí se řadí k  faktorům, které zhoršují 

ţivotní prostředí regionu.  

Podnebí Ostravy je mírně teplé, bohaté na sráţky, které přináší převládající 

jihozápadní proudění. Ostravská pánev je povaţována za nejvlhčí níţinnou oblast České 

republiky. Průměrná roční teplota je 8,6 °C. Průměrná teplota v zimních měsících klesá 
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pod 1,4 °C a v letních měsících je 18,3 °C. Průměrný roční úhrn sráţek je 705 mm. (KŘÍŢ, 

2004) 

2.2.3 Vegetační poměry 

Fytogeografické členění Ostravska vychází z jeho polohy na hranici soustav České 

vysočiny a Karpatské soustavy. Střední a východní část Ostravska patří do obvodu 

Karpatského mezofytika a fytogeografického okresu Ostravská pánev. Jihozápadní část 

spadá do obvodu Českomoravského mezofytika a fytogeografického okresu Opavská 

pahorkatina. 

Řeky Odra, Ostravice a Opava podporují pronikání karpatských prvků západním 

směrem do Slezské níţiny a Nízkého Jeseníku. Přirozenou vegetací podél těchto vodních 

toků jsou střemchové jaseniny (Pruno-Fraxinetum) s mokřadními olšinami (Alnion 

glutinosae). Stromové patro je tvořeno jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), olši 

lepkavou (Alnus glutinosa), nebo lípou malolistou (Tilia cordata). V keřovém patru se 

nejčastěji vyskytuje střemcha, bez černý (Sambucus nigra) a líska obecná (Corylus 

avellana). V bylinném patře se nachází válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), děhel 

lesní (Angelica sylvestris), ocún jesenní (Colchicum autumnale) a orsej jarní (Ficaria 

bulbifera). 

V široké Oderské nivě se rozprostírá jilmová doubrava (Querco-Ulmetum) aţ 

po hranici s Polskem. Na jih od ostravské aglomerace se zachovaly lesní komplexy, kde se 

jilmová doubrava prolíná se střemchovými jaseninami (Pruno-Fraxinetum) a mokřadními 

olšinami (Alnion glutinosae). Jilmové doubravy tvoří zejména třípatrové porosty s lípou 

malolistou (Tilia cordata) a jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), vtroušeny bývají dub 

letní (Quercus robur) a javor babyka (Acer campestre). Keřové patro tvoří svída krvavá 

(Swida sanguinea), hloh (Crataegus sp.) a bez černý (Sambucus nigra). V  bylinném patře 

se objevuje orsej jarní (Ficaria bulbifera), česnek medvědí (Allium ursinum), sněţenka 

podsněţník (Galanthus nivalis), dymnivka dutá (Corydalis cava) a baţanka vytrvalá 

(Mercurialis perennis). 

Na dubohabřiny a luhy navazuje podmáčená dubová bučina (Carici brizoidis-

Quercetum), kde se udrţely jen zbytky porostů, které byly převedeny na monokultury 

jehličnanů. Třípatrové porosty vytváří buk lesní (Fagus sylvatica), dub letní (Quecus 
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robur) a habr obecný (Carpinus betulus), místy je doplňuje bříza bělokorá (Betula 

pendula). Keřové patro tvoří ostruţiník sivý (Rubus caesius), ostruţiník malinový (Rubus 

idaeus) a krušina olšová (Frangula alnus). V bylinném patře je k vidění borůvka černá 

(Vaccinium myrtilus) a šťavel kyselý (Oxalis acetosella). 

Lipové dubohabřiny (Tilio-Carpinetum) jsou zachovány pouze na některých místech. 

Prvotní skladba dřevin byla oslabena výsadbou smrku a část porostů zanikla během 

výstavby sídlišť. Vyšší a sušší části říční terasy se vyskytují na území PR Přemyšov. Tvoří 

ji třípatrové a čtyřpatrové porosty s  lípou malolistou (Tilia cordata), habrem obecným 

(Carpinus betulus), dubem letním (Quercus robur) a břízou bělokorou (Betula pendula). V 

keřovém patru se objevuje líska obecná (Corylus avellana) a hloh (Crataegus sp.). Bylinné 

patro tvoří bika chlupatá (Luzula pilosa), kopytník evropský (Asarum europaeum) a svízel 

vonný (Galium odoratum). 

V západní části Ostravska roste jedlová doubrava (Abieti-Quercetum), kde stromové 

patro je tvořeno dubem zimním (Quecus petraea), dubem letním (Quercus robur) a lípou 

malolistou (Tilia cordata). Ve slabě vyvinutém keřovém patru lze vidět krušinu olšovou 

(Frangula alnus). Bylinné patro tvoří svízel okrouhlolistý (Galium rutundifolium), lipnice 

hajní (Poa nemoralis) a bika bělavá (Luzula luzuloides). (WEISSMANNOVÁ, 2004) 

2.3 Okres Frýdek-Místek 

Okres Frýdek-Místek se rozkládá v Moravskoslezském kraji v nejvýchodnější části 

České republiky. Na severu sousedí s okresy Ostrava a Karviná, na východě s Polskem, na 

jihu se Slovenskem a na západě se stýká s okresem Nový Jičín. (WEISSMANNOVÁ, 

2004) 

2.3.1 Geomorfologické, geologické a pedologické poměry 

Z regionálně geomorfologického hlediska náleţí okres Frýdek-Místek do provincie 

Západní Karpaty. Převáţná část území spadá k soustavě Vnější Západní Karpaty. V jiţní 

části okresu vystupují hornatiny Moravskoslezských Beskyd sloţených z ploše uloţených 

odolných hornin godulského příkrovu slezské jednotky. Na jihozápadě se nachází členitá 

Radhoštská hornatina s  pseudokrasovými jeskyněmi. Na severovýchodě na ni navazuje 

Lysohorská hornatina. 
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Vnější Západní Karpaty vznikly alpínským vrásněním koncem třetihor. Na 

povrchové geologické stavbě se z předkvartérních celků podílejí sedimenty 

vněkarpatských flyšových příkrovů. Největší rozsah na území okresu zaujímá slezská 

jednotka. (WEISSMANNOVÁ, 2004) 

Převládají zde dva typy půdních stanovišť s velkým plošným rozsahem. V údolí řek 

Ostravice, Morávky a Olešné to jsou půdy štěrkovité a písčité. Mimo říční údolí se 

vyskytují půdy hnědé, ilimerizované a pseudogleje s vysokým obsahem jílovitých částic. 

(www.frydek-mistek.cz, 2014) 

2.3.2 Hydrologické a klimatické poměry 

Území okresu Frýdek-Místek je odvodňováno řekou Ostravicí a Olší – náleţí 

k úmoří Baltského moře. Do okresu patří ještě celé povodí Ondřejnice. 

Územím protékají také řeky Ostravice a Morávka, která je pravostranným přítokem 

Ostravice. Z dalších toků je významná Olešná s vybudovanou přehradní nádrţí. Důleţitým 

tokem na východě je řeka Lučina s přehradní nádrţí Ţermanice. Významnou údolní 

přehradní nádrţí na horním toku řeky Ostravice je vodní nádrţ Šance. 

Severozápadní část okresu má mírně teplé klima, s dlouhým teplým a mírně suchým 

létem a krátkou suchou zimou. Průměrná roční teplota vzduchu je kolem 8 °C a průměrný 

roční úhrn sráţek se pohybuje kolem 700 mm. V jihovýchodní části s rostoucí nadmořskou 

výškou je klima chladnější. Jsou zde krátká, mírně chladná léta a velmi dlouhé zimy. 

Území kolem nejvyšších vrcholů Moravskoslezských Beskyd bývají výrazně chladnější. 

Extrémní klimatické podmínky panují především na Lysohorské hornatině. Průměrný roční 

sráţkový úhrn se zde pohybuje kolem 1389,8 mm a průměrná roční teplota klesá pod 3 °C. 

(WEISSMANNOVÁ, 2004) 

2.3.3 Vegetační poměry 

Podle fytogeografického členění spadá okres Frýdek-Místek do obvodu Karpatského 

oreofytika a mezofytika. V niţších polohách se nachází fytogeografický okres 

Podbeskydská pahorkatina, menší část zaujímá fytogeografická oblast Ostravská pánev. 

Obě jednotky se vyznačují dubobukovým a bukovým vegetačním stupněm.  

http://www.frydek-mistek.cz/
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Převaţuje zemědělská půda, v lesích zejména dubohabřiny, dubové bučiny a luţní 

porosty. Rovněţ zde převaţují lipové dubohabřiny (Tilio-Carpinetum) s druhově bohatým 

bylinným patrem a ostřicové dubohabřiny (Carici pilosae-Carpinetum). V jejich bylinném 

patře roste sasanka hajní (Anemonoides nemorosa), ptačinec hajní (Stellaria holostea), 

hrachor jarní (Lathyrus vernus), lipnice hajní (Poa nemoralis), mařinku vonnou (Galium 

odoratum) aj. 

V luţních lesích převaţují střemchové jaseniny (Pruno-Fraxinetum). Bylinné patro 

tvoří např. pryskyřník kosmatý (Ranunculus lanuginosus), prvosenka jarní (Primula 

elatior), dymnivka dutá (Corydalis cava), plicník tmavý (Pulmonaria obscura).  

V Podbeskydských pahorkatinách je k vidění kyčelnice ţláznatá (Dentaria 

glandulosa), áron karpatský (Arum alpinum) a měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva).  

V oreofytiku, fytogeografické oblasti Moravskoslezské Beskydy, převládají ve 

výškách 600 aţ 900 m n. m. květnaté bučiny s kyčelnicí ţláznatou (Dentario glandulosae-

Fagetum) a kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum). Nad 900 m n. m. 

převládají smrkové bučiny (Calamagrostio villosae-Fagetum) s druhově málo bohatým 

bylinným patrem. (WEISSMANNOVÁ, 2004) 
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3 IMISNÍ SITUACE VYBRANÝCH ÚZEMÍ, TYPY A 

ZDROJE IMISÍ, VZTAH IMISÍ A ZDRAVOTNÍHO 

STAVU DŘEVIN 

Na začátku 90. let došlo k velkému nárůstu a později k mírnému poklesu imisního 

zatíţení území Ostravska, které bylo zapříčiněno především útlumem průmyslové výroby a 

zavedením nových technologií. Okolo roku 2000 dochází opět k mírnému zvyšování imisní 

zátěţe, zejména polétavým prachem. (KOLEKTIV AUTORŮ, 2006) 

3.1 Imisní situace vybraných území 

V současné době probíhají na Ostravsku imisní měření dvou organizací, Českého 

hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě (ZÚ). 

Území města Ostravy se vyskytují v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, ve 

které dlouhodobě dochází k překračování imisních limitů. 

Imisní situaci na Ostravsku ovlivňují průmyslové zdroje znečišťování ovzduší a 

neprůmyslové zdroje znečišťování ovzduší, které lze rozdělit na automobilovou dopravu a 

lokální topeniště. 

V rámci města Ostravy jsou nejniţší hodnoty znečištění ovzduší měřeny v 

oblastech imisního monitoringu v Ostravě-Porubě, naopak nejvyšší hodnoty nejčastěji v 

Ostravě-Přívoze a Ostravě-Bartovicích. Nejvyšší koncentrace škodlivých látek 

pocházejících zejména z dopravy jsou měřeny na imisní stanici Ostrava-Českobratrská. 

(BÍLEK et al., 2009) 

V okresu Frýdek-Místek, přesněji v blízkosti vodní nádrţe Šance, nejsou 

průmyslové zdroje a vegetace je zde ovlivňována pouze dopravou, a to v omezeném 

mnoţství. 

3.2 Typy a zdroje imisí 

Zdroje, které emitují znečišťující látky do ovzduší jsou celostátně sledovány 

v rámci Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO). Zdroje znečišťování 

ovzduší jsou rozděleny do čtyř kategorií: 
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 REZZO 1: zvláště velké a velké zdroje znečišťování. Patří zde stacionární zařízení 

ke spalování paliv o tepelném výkonu vyšším neţ 5 MW a zařízení zvlášť 

závaţných technologických procesů, 

 REZZO 2: střední zdroje znečišťování. Náleţí zde stacionární zařízení ke spalování 

paliv o tepelném výkonu od 0,2 do 5 MW, zařízení závaţných technologických 

procesů, uhelné lomy a plochy s moţností hoření nebo úletu znečišťujících látek, 

 REZZO 3: malé zdroje znečišťování. Spadá zde stacionární zařízení ke spalování 

paliv o tepelném výkonu niţším neţ 0,2 MW, zařízení technologických procesů 

nespadající do kategorie velkých a středních zdrojů, plochy, na kterých jsou 

prováděny práce, které mohou způsobovat znečišťování ovzduší, skládky paliv, 

surovin, produktů a odpadů a zachycených exhalátů a jiné stavby, zařízení a 

činnosti, výrazně znečišťující ovzduší, 

 REZZO 4: mobilní zdroje znečišťování. Zahrnuje pohyblivá zařízení 

se spalovacími či jinými motory, zvláště silniční motorová vozidla, ţelezniční 

kolejová vozidla, plavidla a letadla. 

Nejvýraznějšími producenty emisí jsou zvláště velké a velké zdroje znečišťování 

ovzduší. Zejména se jedná o zdroje společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., OKD, a.s., 

OKK Koksovny, a.s., Dalkia Česká republika, a.s., EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s, 

Energetika Vítkovice, a.s. a VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. (BÍLEK et al., 

2009) 

3.3 Vztah imisí a zdravotního stavu dřevin 

Hlavní znečišťující látky v ovzduší jsou zastoupeny nejčastěji ve formě plynných 

částic, částic v suspenzi a různorodých ionizujících zářeních.  Mezi plynné formy 

znečišťujících látek patří oxidované a redukované formy uhlíku (CO2, CO, CH4), dusíku 

(NO2, NO, N2O4, NH3, NH4), SO2, O3, C6H6 páry, Hg, těkavé fenoly, Cl2, atd. Ve formě 

částic jsou PM10 a PM2,5, těţké kovy (Pb, Ni, Cd, As), polycyklické aromatické uhlovodíky 

PAU a mnohem dalších.  

Látky znečišťující ovzduší mají negativní vliv na vegetaci. A to přímý toxický  

vliv, nebo nepřímý. Nepřímý vliv se projevuje ve změně pH půdy. Prachové částice mají 
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také negativní mechanický účinek. Zakrývají čepele listů, čímţ brání pronikání světla do 

listů a blokují otevírání průduchů, rychlost fotosyntézy se podstatně sniţuje. (KHALLAF, 

2011) 

Změny v rychlosti fotosyntézy jsou prvním indikátorem začínající intoxikace rostlin. 

Fenologický obraz toxického působení imisí začíná depigmentací, která postupně vede 

k nekrózám pletiv aţ k odumření orgánu. 

Pro rostliny jsou nejnebezpečnější poškození chronická, akutní aţ katastrofální. 

Toxické látky jsou přijímány kořeny z půdy a přes konzumenty se dostávají do 

potravního řetězce. 

Toxický účinek některých kovů na fotosyntézu je spojován se sníţením aţ ztrátou 

aktivity ribulóza-1,5-bisfosfátkarboxylázy / oxygenázy, stejně jako při poškození rostlin 

ozónem. Zachycené částice tuhých imisí na pokoţce jehlic a listů, sniţují ozářenost 

asimilačního pletiva. (KINCL et KRPEŠ, 2000) 

Vegetace hraje velmi důleţitou, avšak pozitivní roli při čištění ovzduší a sniţování 

obsahu látek znečišťujících ovzduší. Primární producenti jsou významnou součástí  

biogeochemických cyklů. Mohou přeměnit část atmosférických plynů díky fotosyntéze, 

respiračních procesů a mineralizace. Rostliny také mají podstatnou roli při sniţování 

obsahu CO2 v atmosféře, za pomoci fotosyntézy. Sníţením obsahu atmosférického CO2 

dochází k sniţování skleníkových plynů. 

 Dřeviny byly také vysazovány k tomu, aby sníţily ionizující záření a hluk 

v průmyslových a městských oblastech. Vegetace vytváří mikroklima, tím se teplotní 

rozdíly mezi dnem a nocí sniţují, a zabrání se vzniku vysokých teplot stimulující produkci 

těkavých znečišťujících látek do ovzduší. (KHALLAF, 2011) 

3.3.1 Hlavní plynné znečišťující látky 

Oxid siřičitý (SO2)  

Oxid siřičitý patří mezi nejdůleţitější znečišťující látky v ovzduší. Tato látka se 

dostává do ovzduší zejména antropogenními zdroji, mezi které patří energetika, 

metalurgický průmysl, koksárenství a chemický průmysl. (HERČÍK, 2007) 
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Největší vliv na imisní situaci této znečišťující látky mají z 90 % velké zdroje 

znečišťování ovzduší a lokální topeniště. Vysoké koncentrace oxidu siřičitého se objevují 

v blízkosti průmyslových závodů společností ArcelorMittal Ostrava a.s. a Dalkia a.s. 

(Elektrárny Třebovice). (BÍLEK et al., 2009) 

Oxid siřičitý jiţ ve velmi nízkých koncentracích negativně působí na rostliny. 

Nejcitlivěji reagují lišejníky, které rychle hynou. Oxid siřičitý působí i na vyšší rostliny, 

poškozuje jejich fotosyntetický aparát, coţ vede k odumírání keřů a stromů a hynutí celých 

lesních porostů. Nejvíce jsou napadeny jehličnaté dřeviny. (OBROUČKA, 2001) 

Znečištění ovzduší (zejména SO2) je povaţováno za jednu z hlavních příčin úpadku 

lesa ve východní Evropě. Oblasti se značně rozsáhlým lesním poklesem velmi dobře 

korelují s oblastmi, kde jsou koncentrace SO2 zvýšené. Posouzení úbytků lesů na základě 

vyhodnocení symptomů zranění, změny v růstu a produktivitě, nebo změny ve 

fotosyntetické aktivitě stromů není dostatečné. Další biotické a abiotické faktory můţou 

způsobit příznaky poškození, často podobné symptomům souvisejícím se znečišťováním 

ovzduší. (DMUCHOWSKI et BYTNEROWICZ, 1995) 

Vliv SO2 na rostliny 

Oxid siřitý je základní sloţkou kyselého deště. Vedlejším produktem tohoto oxidu 

siřičitého je kyselina sírová a obě dvě látky jsou velmi nepříznivé pro rostliny. Listy 

vlivem účinku těchto chemických látek mohou začít ztrácet svou barvu v  bílých 

nepravidelných skvrnách. Některé listy mohou mít červené, hnědé nebo černé skvrny. Při 

poškození pigmentu v pletivech můţe docházet ke ztrátě listů rostlin. Rostlinná produkce 

je značně sníţena a růst můţe být zpomalen. To je patrné především u mladých rostlin.  

Účinky oxidu siřičitého se zvyšují při vysoké vlhkosti, větrných podmínek, v 

brzkých ranních hodinách, při nedostatku draslíku a chlóru, a při přemíře síry v půdě. 

Interaguje s ozonem, oxidem dusičitým a fluorovodíkem. Povaha interakce závisí na 

relativním podílu plynů. U krytosemenných rostlin, mladé listy a jehličí jsou nejvíce 

senzitivní na znečištění SO2. Obecně platí, ţe sazenice jsou mnohem citlivější neţ starší 

rostliny. 

Plyn je redukční činidlo. Oxiduje při nízké koncentraci a je vyuţíván rostlinou při 

syntéze bílkovin. Při poškození SO2 se u rostlin sníţí fotosyntéza a zvýší respirace. Oxid 

siřičitý zabraňuje otevírání průduchů a má za následek celkový nedostatek vody 
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v rostlinách. SO2 nahradí kyslík v buněčné hmotě a mění její charakter. Vysoká 

koncentrace plynu je příčinou sníţení sulfidů v rostlinách. SO2 poškozuje metabolismus 

aminokyselin a sniţuje syntézu enzymů a proteinů. 

Oxid siřičitý proniká do listů prostřednictvím průduchů a výsledné poškození můţe 

být akutní nebo chronické. Akutní poškození se projevuje absorpcí vysokých koncentrací 

oxidu siřičitého v relativně krátkém čase. Symptomy se projevují jako oboustranné léze. 

Tyto léze se nacházejí zpravidla mezi listovou ţilnatinou a občas podél okrajů listů. Barvy 

nekrotické oblasti mohou být různé, od světle hnědé nebo bílé aţ po oranţovou, červenou 

nebo hnědou, v závislosti na ročním období, postiţených rostlinných druzích a 

povětrnostních podmínkách. Nejmladší a nejstarší listy bývají více odolné neţ nedávno 

roztaţené listy rostlin, které jsou velmi citlivé na akutní poškození oxidem siřičitým. 

Chronické poškození je příčinou dlouhodobé absorpce oxidu siřičitého v sub-letální 

koncentraci. Příznaky se objeví jako ţloutnutí nebo chlorózy listů. Různé druhy rostlin i 

jedinci stejného druhu se liší ve své senzibilitě na oxid siřičitý. Důvodem je rozdílná 

geografická poloha, klima, fáze růstu a zrání rostlin.  

Plodiny, které jsou citlivé na poškození oxidem siřičitým: ječmen, vojtěška, pohanka, 

jetel, dýně, oves, ředkev, rebarbora, špenát, tykev a tabák. Za odolné plodiny jsou 

povaţovány: chřest, zelí, celer, kukuřice, cibule a brambory.  

Nejzávaţnější poškození rostlin, jako defoliace a změna barvy, je nejčastěji nalezeno 

do 5 km od zdroje znečištění. Lze také nalézt rostliny poškozené oxidem siřičitým do 30 

km od zdroje znečištění. U některých rostlin, aby utrpěly poškození, můţe být doba 

expozice znečišťující látky 4 hodiny. (KHALLAF, 2011) 

Oxidy dusíku (NOx)  

Mezi oxidy dusíku patří škodlivé látky jako NO a NO2. Menší část oxidů dusíků je 

produkována bakteriálními procesy. Podstatná část pochází ze spalování fosilních paliv při 

vysokých teplotách, z výroby kyseliny dusičné, z nitrace organických látek, 

z automobilové dopravy, atd. (HERČÍK, 2007) 

Na imisích oxidu dusičitého se z 80 % podílí doprava (BÍLEK et al., 2009). 
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Dusík je biogenní prvek, a tedy v přiměřeném mnoţství nezbytný pro růst rostlin. 

NO a NO2 ve vyšších koncentracích poškozují vegetaci a způsobují její větší náchylnost 

k negativním vlivům okolí. 

Oxid dusičitý spolu s kyslíkem a těkavými organickými látkami je jednou z příčin 

k tvorbě přízemního ozonu a vzniku fotochemického smogu. Vysoké koncentrace 

přízemního ozonu způsobují poškození rostlin včetně zemědělských plodin.  

Oxid dusnatý je skleníkový plyn, který se hromadí v atmosféře a společně s ostatními 

skleníkovými plyny absorbuje infračervené záření zemského povrchu, a přispívá tak ke 

vzniku skleníkového efektu. (www.irz.cz, 2014) 

Vliv NO2 na rostliny 

NO2 postihuje především listy a sazenice. Jeho působení se sniţuje s rostoucím 

věkem rostlin a tkání. Jehličnany jsou obecně citlivější na tento plyn během jara a léta, neţ 

v zimě. Starší jehlice jsou více citlivé na oxid dusičitý neţ jehlice mladé.  

Oxid dusičitý vytváří struktury krystaloidů ve stromatu a otok thylakoidní 

membrány, tím se sníţí fotosyntetická aktivita rostlin. Nejčastějšími příznaky, které jsou 

viditelné, bývají u rostlin chlorózy listů a špičky jehlic. Nekrotizované listové vrcholy jsou 

častým příznakem u listenců, kališních lístků a osin. (KHALLAF, 2011) 

Oxid uhelnatý (CO) 

Oxid uhelnatý vzniká při nedokonalém spalování. Je velkou součástí kouřových a 

výfukových plynů, koksárenského, vysokopecního a generátorového plynu. Přírodními 

procesy se určité mnoţství oxidu uhelnatého dostává do ovzduší z lesních poţárů nebo 

vulkanické činnosti. V atmosféře přechází oxid uhelnatý fotochemickou oxidací na oxid 

uhličitý. (HERČÍK, 2007) 

Oxid uhelnatý přispívá ke skleníkovému efektu, smogu a acidifikaci. 

Vliv CO na rostliny 

Oxid uhelnatý způsobuje chlorózu, epinastii, a opadávání listů a jehličí, podobně 

jako ethylen. Nicméně, koncentrace musí být více neţ 1000 krát vyšší neţ u ethylenu, aby 

mohl oxid uhelnatý způsobit stejné poškození. Nedochází k poškození rostlin pod expozicí 

100 ppm během jednoho týdne. (KHALLAF, 2011) 
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Fluoridy 

Mezi hlavní plynné fluoridy znečišťující atmosféru patří fluorovodík (HF), SiF6, CF4 

a F2. Hlavními zdroji fluoridů znečišťujících látek jsou cihelny, hliníkové továrny, sklárny, 

hutě, keramické továrny, fosfátová hnojiva a uranové vysoké pece.  Některé plynné 

fluoridy vznikají také při spalování uhlí. Nejvíce škodlivý fluorid je plynný fluorovodík 

(HF).   

Fluoridy se uvolňují do ovzduší jak v plynném stavu (jako HF a křemíkový tetra-

fluorid), tak jako pevné částice. Tyto částice spadnou a plyny jsou pohlcovány flórou v 

blízkosti průmyslových závodů. Váţné problémy mohou nastat, pokud jsou fluoridy, 

spadlé na vegetaci, poţity domácími zvířaty, zejména dobytkem, nebo pohlcovány 

rostlinami. (KHALLAF, 2011) 

Vliv fluoridů na rostliny 

Fluoridy se akumulují v rostlinných tkáních po dlouhou dobu. Jako první se hromadí 

v listech, a poté jsou přemísťovány k okraji a vrcholu listů. Příznaky poranění vznikají 

pouze při dosaţení kritického mnoţství fluoridů. Fluoridy a zvláště fluorovodík způsobují 

poškození ve velice nízkých atmosférických koncentracích. Kritická koncentrace fluoridů 

pro poškození je 0,1 ppm po dobu několika dní.  

Toxicita fluoridů závisí na velikosti částic, jejich rozpustnosti a vlhkosti atmosféry. 

HF je lehčí neţ vzduch, a tak můţe dojít k poškození rostlin i ve vzdálenosti 30 km od 

zdroje znečištění. Je povaţován za hygroskopický plyn a tvoří kyselé oblaka v blízkosti 

zdroje. Platí, ţe dopad znečištění fluorovodíkem se zvyšuje s vlhkostí a nadbytkem fosforu 

v půdě, a klesá při nízké teplotě, suchu a nedostatku N a Ca v půdě. U většiny druhů rostlin 

bylo zjištěno, ţe můţe dojít k zotavení ze středního poškození fluoridy v průběhu několika 

dní po expozici. Nicméně, některé druhy, např. borovice a smrk se nemohou po poškození 

nikdy zotavit, jelikoţ patří k vysoce citlivým druhům. Fluorovodík zpravidla postihuje 

nezralé listy u krytosemenných rostlin a jehlice u jehličnanů.  

Fluoridy zasahují do aktivity mnoha enzymů tím, ţe se spojují s kovovými sloţkami 

bílkovin. V důsledku toho dochází ke změně sloţení buněčné stěny, naruší se fotosyntéza, 

dýchání, syntéza sacharidů, nukleových kyselin a nukleotidů, energetické bilance buňky 

jsou taktéţ ovlivněny. V listech vystavených fluorovodíkové expozici, se endoplazmatické 

retikulum zmenší, ribozomy jsou z něj odděleny a sniţuje se jejich počet. Chlorofyl a 
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syntéza celulózy jsou také zpomaleny. Jehlice jehličnatých dřevin jsou poškozeny 

chlorózou, která poté vede k červenohnědému zbarvení jehlic. Později nastává nekróza 

celé jehlice a vznikají červenofialové pruhy mezi zdravým a poškozeným pletivem. 

Podobné příznaky jsou rovněţ u listů krytosemenných rostlin. Mimoto, u mnoho 

krytosemenných rostlin se objeví zonace nekrotických částí, zvlní se listové hrany a 

dochází k otrhaným okrajům listů. Fluoridy, které jsou absorbovány listy, jsou vedeny na 

okraje listů a do vrcholů jednoděloţných listů, např. u gladiol. Malé poškození se většinou 

nacházejí v místě absorpce, zatímco na okrajích a špičkách listů jsou příznaky poškození 

největší. Na začátku je poškození šedě či světle zeleně zbarvené, které se postupně mění na 

červenohnědou. S trvající expozicí se nekrotická část zvětšuje, šíří se dovnitř ke střednímu 

ţebru listů u širokých listů a u jednoděloţných listů směrem dolů.  

Mezi nejcitlivější rostlinné druhy na fluoridy patří: meruňka, borůvka, mladý ječmen, 

plod broskve, hroznové víno, kukuřice, švestky a tulipány. Odolné druhy jsou: vojtěška, 

chřest, fazole, zelí, mrkev, květák, celer, lilek, okurka, hrášek, hruška, pepř, brambory, 

tabák a pšenice. (KHALLAF, 2011) 

Amoniak (NH3)  

Vysoké koncentrace amoniaku jsou nejčastěji kolem intenzivních zemědělských 

jednotek. Rozsah znečištění rychle klesá s nárůstem vzdálenosti od zdroje. Za určitých 

podmínek můţe amoniak zůstat jako oblak nad zemským povrchem a způsobit větší 

poškození na stromech neţ na přízemní vegetaci. Příznaky poranění se mohou objevit aţ 

po 9 dnech. (KHALLAF, 2011) 

Vliv NH3 na rostliny 

Účinek amoniaku na vegetaci se obecně zvyšuje s vlhkostí a sniţuje se suchem. 

Různé druhy jsou různě citlivé na amoniak. Některé druhy jsou citlivější na nízké 

koncentrace amoniaku neţ na koncentrace vysoké. Stáří pletiv nemá ţádný nebo jen 

minimální vliv na citlivost amoniaku, tedy staré i mladé pletiva jsou stejně senzitivní na 

tuto látku. 

Nejběţnějšími viditelnými příznaky jehličnatých dřevin jsou černá zbarvení jehlic, 

ostře ohraničené spálené špičky a zvýšené opadávání jehlic. Listy krytosemenných rostlin 

mají vzhled nasáklý vodou, který později černá, dále meziţeberní nekrózu, mírné okrajové 

poškození i horní vrstvy listu, který poté hnědne, vysuší se a opadne.  
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Květiny, ovoce a dřevité tkáně zpravidla nejsou ovlivněny. V případě většího 

poškození ovocných stromů, dochází k obnově vlivem růstu nových listů. K citlivým 

druhům patří např. jabloň, fazole, fazole, jetel, maliny, ředkev a sója. Mezi odolné druhy 

patří: vojtěška, mrkev, řepa, kukuřice, lilek, okurka, cibule, rebarbora, broskev a rajče. 

(KHALLAF, 2011) 

Organické plyny  

Nejrozšířenější skupinou z řady organických látek, které se vyskytují v troposféře jak 

v plynné fázi, tak sorbované na tuhých aerosolových částicích, jsou uhlovodíky. Nacházejí 

se v ovzduší ve formě nasycených uhlovodíků (metan, etan, propan, butan, pentan) i ve 

formě uhlovodíku nenasycených (především ethylen, propylen, atd.) i cyklických, jak 

nasycených, tak nenasycených. Ve znečištěném ovzduší se také vyskytují aromatické 

uhlovodíky a skupina polycyklických aromatických uhlovodíků. (OBROUČKA, 2001) 

Z organických plynných znečišťujících látek je ethylen nejběţnější. Mezi ostatní 

organické plyny patří propylen, butylen a acetylen. Ethylen pochází z mnoha zdrojů, které 

zahrnují spalování nebo zpracování ropy nebo jeho výrobků nebo spalování organických 

materiálů, např. spalování slámy. Ethylen je také vedlejším produktem automobilových 

zplodin. 

Ethylen je přirozená látka pro růst rostlin, tedy poškození, které můţe způsobit na 

vegetaci je podobné symptomům růstové abnormality. Ostatní organické plyny mohou 

způsobit poškození, podobné, jako poškození způsobené ethylenem. Nicméně, citlivost 

druhů k různorodým plynům jsou variabilní. (KHALLAF, 2011) 

Vliv ethylenu na rostliny  

K častým akutním poškozením rostlin dochází na okrajích znečištěné oblasti nebo při 

pravidelném úniku tohoto plynu v nízkých koncentracích. U rostlin se symptomy 

poškození ethylenem objevují po vysoké koncentraci expozice a trvá několik dní, neţ se 

poranění u rostlin projeví. Po skončení působení ethylenu se rychlost obnovy liší u různých 

druhů. Zpravidla mladší části rostlin se obnoví, starší nikoliv. 

Působením ethylenu ve vysokých koncentracích je zastaven růst rostlin. Při nízkých 

koncentracích se vyskytují růstové abnormality. Typickými příznaky u jehličnanů jsou 

ţluté špičky jehlic a zvýšené opadávání šišek a větví. U krytosemenných rostlin se 
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objevuje hyponastie a epinastie, opadávání listů, předčasné otevírání květů a zrání plodů, 

ztráta kůry. Ethylen má vliv na regulační procesy a růstové hormony probíhají v rostlinách, 

výsledkem jsou vnější projevy infekcí. Listy se většinou kroutí, trpí zvýšenou nekrózou a 

následně odumírají. U jehličnatých dřevin můţe dojít k zakrnění jehlic a k malému růstu 

šišek. Mezi vysoce citlivé rostliny na poškození ethylenem patří broskvoň, ostruţiny a 

rajčata. (KHALLAF, 2011) 

Brom (Br2) a jód (I2)  

Vliv Br2 a I2 na rostliny 

Studie ukazují, ţe tyto plyny jsou vysoce toxické pro rostliny. Jód a jodovodík jsou 

lehce absorbovány a akumulovány rostlinami. Vyvolávají viditelné poškození jako oxid 

siřičitý. K poškození rostlin dochází při expozici 0,1 ppm po dobu 18 hodin.  

Běţnými příznaky poranění bromem u rostlin krytosemenných jsou nekrózy okrajů, 

vrcholů listů a úponků. Postupně dochází k hnědému zabarvení a černým skvrnám po 

celém listu. U jehličnatých dřevin se objevují bíloţluté špičky jehlic a červenohnědé, 

později šedohnědé, zbarvení jehlic. (KHALLAF, 2011) 

Chlór (Cl2)  

Vliv Cl2 na rostliny 

Stáří tkání má velmi malý vliv na citlivost, tedy starší tkáně jsou prakticky stejně 

poškozeny chlórem jako mladší tkáně. Symptomy poškození se většinou objevují od 18 

hodin do 8 dnů od expozice. U většiny druhů rostlin můţe dojít k regeneraci po 3 aţ 4 

dnech po ukončení expozice chlórem. Příznaky poškození jsou velmi variabilní u různých 

druhů rostlin. Mezi nejčastěji viditelné příznaky u jehličnatých dřevin jsou chlorózy, 

popálení špiček jehlic a nekrózy. Krytosemenné rostliny mají listy, poškozené chlórem, 

okrajovou nekrózu, vodou nasáklý vzhled a trpí zvýšeným opadáváním. (KHALLAF, 

2011) 

Chlorovodík (HCl)  

Vliv HCl na rostliny 

HCl můţe způsobit poškození rostlin i do vzdálenosti 800 m od zdroje znečištění. 

Chlorid z HCl se akumuluje v listech rostlin a dostává se do jejich okrajů a vrcholů. 
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Viditelné příznaky poškození HCl se začnou objevovat po dosaţení kritické koncentrace, 

zejména mezi 24 a 72 hodin po expozici. Vliv znečištění HCl klesá s nárůstem vlhkosti, 

nedostatkem hořčíku a nadbytkem vápníku. Citlivější na HCl jsou především starší rostliny 

neţ sazenice. Stejně tak, mladé plně rozšířené listy jsou citlivější neţ listy nerozvinuté a 

nezralé.  

Nejčastější příznaky poškození bývají červeně nebo hnědě zbarvené jehlice. Listy 

krytosemenných rostlin mají vodou nasáklé pruhy, ţlutou či hnědou nekrózu a vybělené 

oblasti kolem nekrózy. (KHALLAF, 2011) 

PM částice 

Atmosférický aerosol je soubor tuhých, kapalných nebo směsných částic o velikosti 

v rozmezí 1 nm – 100 µm. Z hlediska zdravotního působení atmosférického aerosolu na 

člověka se rozdělují skupiny aerosolů označované jako PMx. Rozlišují se PM10, PM2,5 a 

PM1,0. 

Atmosférický aerosol je přirozeného i antropogenního původu. Přirozenými zdroji 

jsou výbuchy sopek, lesní poţáry a prach unášený větrem. Tyto částice mají velikost kolem 

10 µm. Přirozeného původu je i bioaerosol. Hlavním antropogenním zdrojem jsou 

spalovací procesy, a další vysokoteplotní procesy, např. tavení rud a kovů či svařování. 

Tyto procesy produkují částice o velikosti přibliţně 20 nm.  

Z atmosféry se aerosol dostává do ostatních sloţek ţivotního prostředí suchou nebo 

mokrou atmosférickou depozicí. Čím menší průměr má částice, tím déle zůstane v ovzduší. 

Částice o velikosti více neţ 10 µm sedimentují na zemský povrch během několika hodin. 

Naopak, částice menší neţ 1 µm mohou v ovzduší setrvávat týdny, neţ jsou mokrou 

depozicí odstraněny. (www.irz.cz, 2014) 

Zhoršená imisní situace je zapříčiněna zejména vlivem dopravy, průmyslových 

zdrojů a lokálních topenišť. Jedná se o zdroje v  průmyslových oblastech (např. zdroje 

společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.) Neprůmyslové zdroje znečištění převaţují z 85 % v 

centru měst a v okolí frekventovaných komunikací. (BÍLEK et al., 2009) 

Vliv PM10 na rostliny 

Prach z cementárenských pecí: 
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Rostliny s chlupatým povrchem listů zachytí více prachu a jsou více poškozeny neţ 

rostliny s lesklým povrchem listů. Prach z cementárenských pecí vytváří na povrchu listů, 

větví a květů povlak, který brání výměně plynů z povrchu rostlinných částí. Tento povlak 

také brání průniku světla a tím sniţuje rychlost fotosyntézy. Povlak se stává silnějším 

během rosy, mlhy a deště. V období sucha je prach unášený větrem vysoce abrazivní a 

poškozuje pokoţku listů. Poškození listů je rovněţ způsobeno zásaditostí cementového 

prachu. Díky těmto poškozením jsou rostliny náchylnější na infekci patogenů. 

Prach z vápna a sádry: 

Tento prach se dostává na půdu a tím mění její pH a ovlivňuje tak dostupnost ţivin 

pro rostliny. Při srovnání je prach z vápna a sádry méně lepivý neţ prach 

z cementárenských pecí. I přesto se ukládá na povrchu listů rostlin, především s chlupatým 

povrchem a má za následek stejná poškození jako cementový prach. 

Saze: 

Saze zachycené na povrchu listů rostlin bývají smyty deštěm a tím se sniţují jejich 

škodlivé účinky. Ale během slunečného počasí a vysokých teplot se poškození sazemi 

obvykle můţe zvýšit. Saze na listech sniţují schopnost průniku světla, zvyšují teplotu 

povrchu listů a ucpávají průduchy. Tím se zpomalí výměna plynů, sníţí se fotosyntéza a 

celkově dochází k oslabení růstu rostlin. (KHALLAF, 2011) 

Součástí prachu ( PM10 a PM2,5) a aerosolu jsou těţké kovy, které mohou být 

přenášeny v atmosféře na značné vzdálenosti, a které vedou k znečištění ekosystémů 

nacházejících se daleko od zdrojů těchto imisí. (PARZYCH et JONCZAK, 2013) 

3.3.2 Sekundární znečišťující látky 

Ozon (O3)  

Ozon je podstatnou součástí zemské atmosféry, chrání zemský povrch před 

krátkovlnným UV zářením. Je tvořen a rozkládán pomocí fotochemických reakcí, tedy 

slunečním zářením. Vznik a rozpad ozonu se odehrává v přízemních vrstvách atmosféry a 

ve stratosféře v ozonové vrstvě. Mnoţství ozonu je závislé na intenzitě a vlnové délce UV 

záření. 
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Fyziologické účinky a působení ozonu na organismy jsou nepříznivé. Škodlivý 

účinek má ozon na lidské osoby, zvířata a vegetaci. Zpomaluje růst a vývin kořenového 

systému, způsobuje korozi voskových povlaků, jehlic a listů, vstupuje do nich a narušuje 

membrány chloroplastů.  

Zvýšená koncentrace ozonu v přízemních vrstvách městských a průmyslových 

oblastí způsobuje za přítomnosti organických látek fotochemický smog. (HERČÍK, 2007) 

Vliv O3 na rostliny 

Ozón vniká do rostlin přes průduchy a vlivem kontaktu s vlhkými mezibuněčnými 

stěnami se velice rychle v těchto mezibuněčných prostorech rozkládá, čímţ poškozuje 

buněčnou membránu a narušuje rovněţ metabolismus buněk. Nepříznivý efekt ozónu 

způsobí inhibici fotosyntézy přímým sniţováním aktivity enzymů fixace oxidu uhličitého, 

při němţ se sniţuje i obsah chlorofylů. (NOVOTNÝ, 2009) 

Vliv ozonu na rostliny se zvyšuje s vlhkostí vzduchu, sniţuje v období sucha, tmy, 

nízké teploty, vlivem nedostatku fosforu v půdě a přebytku síry v půdě. 

U rostlin, vystavených velkému mnoţství ozónu, se mohou objevit skvrny na listech. 

Tyto skvrny jsou spíše nepravidelné a mají hnědou nebo černou barvu. V závislosti na 

koncentraci ozonu v ţivotním prostředí, rostliny mohou vykazovat různá zbarvení listů 

před jejich odumíráním. Charakteristické u listnatých dřevin je poškození meziţilních 

ploch, kdy ţilnatina není zasaţena nebo jen výjimečně. (KHALLAF, 2011) 

Jehlice u jehličnanů mají světlé aţ ţlutavé nebo zelenoţluté bodové chlorózy. 

Četnější jsou na starším jehličí, jelikoţ účinek ozónu je kumulativní a symptomy přibývají 

se stářím jehlic. Při dlouhodobém či intenzivním působení mohou bodové chlorózy přejít 

do plošek nekróz na jehlicích. (NOVOTNÝ, 2009) 
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4 CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH DRUHŮ DŘEVIN  

Pro výzkum diplomové práce jsem si zvolila jehličnaté dřeviny, jelikoţ většina 

jehličnanů si udrţí své jehličí po dobu několika let. Tímto jsou jehličnaté rostliny mnohem 

ohroţenější skupinou neţ rostliny opadavé, jelikoţ jsou celoročně vystaveny škodlivým 

účinkům látek znečišťující ovzduší.  

Jako zástupce jehličnatých dřevin jsem si zvolila borovici lesní (Pinus sylvestris) a 

smrk ztepilý (Picea abies). 

4.1 Borovice lesní (Pinus sylvetris) 

Systematické zařazení 

Říše: Rostliny (Plantae) 

       Podříše: Cévnaté rostliny (Tracheobionta) 

            Oddělení: Nahosemenné (Pinophyta) 

                  Třída: Jehličnany (Pinopsida) 

                        Řád: Borovicotvaré (Pinales) 

                              Čeleď: Borovicovité (Pinaceae) 

                                     Rod: Borovice (Pinus)      

                                          (MUSIL et HAMERNÍK, 2007). 

 

Popis a vlastnosti 

Borovice lesní je vyšší strom, dorůstá výšky aţ 40 m na příznivém stanovišti a 

má průměr kmene kolem 1 m. Doţívá se kolem 300 let. V oblastech, kde chybí 

konkurence, se můţe doţít i 500 let. Koruna je v severní a severovýchodní části 

evropského areálu spíše štíhlá, s jemným větvením, v části střední a jiţní mají jedinci 

klenutou aţ deštníkovitou korunu se silnými větvemi. Jehlice rostou po dvou ve svazečcích 

na brachyblastech, jsou 40 – 80 mm dlouhé, vytrvávají asi tři roky. (ÚRADNÍČEK et 

CHMELAŘ, 1998) 



Bc. Kateřina Klásková: Vliv imisního zatíţení na zdravotní stav vybraných druhů 

dřevin 

2014 22 

 

Kmen je přímý, větvený aţ v horní čtvrtině. Na extrémních stanovištích bývá 

křivolaký. V dolní části je kryt rozpukanou, silnou borkou. V horní části se tenká kůra 

odlupuje v papírovitých lístcích a je oranţová. (MUSIL et HAMERNÍK, 2007) 

Kořenový systém je mohutný, většinou se zachovalým, hluboko dosahujícím 

kůlovým kořenem. Borovice lesní je v půdě dobře upevněna a povaţuje se za zpevňovací 

dřevinu.  

Na volném prostranství plodí od 15. roku, v zápoji začínají plodná léta mezi 30. aţ 

40. rokem. V prvním roce dorůstají šišky o velikostech lískových ořechů, ve druhém roce 

dorůstají šišky normální velikosti a dozrávají. Teprve v předjaří třetího roku semeno 

vylétává. Prázdné šišky setrvávají ještě do léta na stromě, a pak opadávají. Semena jsou 

početná s dobrou klíčivostí, která vytrvává s postupným oslabením asi tři roky. Semenáček 

má větší počet děloţních lístků, ke kterým přirůstá v prvním roce svazek jehlic. 

(ÚRADNÍČEK et CHMELAŘ, 1998) 

Rozšíření 

Borovici lesní najdeme ve značné části Eurasie, je to borovice s největším areálem na 

světě. Od Atlantiku prochází Evropou přes celou Sibiř aţ téměř k Pacifiku, tj. od Skotska, 

respektive od severozápadní části Pyrenejského poloostrova k Ochotskému  moři. 

Nejjiţněji se vyskytuje v Sierra Nevadě, nejseverněji ve Skandinávii. (MUSIL et 

HAMERNÍK, 2007) 

Autochtonní borovice lesní se v České republice vyskytuje nyní jen ostrůvkovitě na 

extrémních reliktních stanovištích. V nejniţších polohách roste v doubravách na píscích a 

mělkých, suchých půdách. Tyto reliktní bory se nacházejí na chudých píscích v Polabí, na 

hadcích Slavkovského lesa, na pískovcových skalách severovýchodních Čech, 

na balvanitých svazích podhůří Šumavy nebo na píscích a zrašeliněných půdách 

Třeboňska. Na Moravě rostou reliktní borovice na výspách Drahanské a Českomoravské 

vrchoviny, na stráních zaříznutých údolí řek Rokytné a Dyje. (ÚRADNÍČEK et 

CHMELAŘ, 1998). 

Ekologie 

Borovice lesní je světlomilnou dřevinou, není schopná růst v  zastíněných prostorech. 

Dobře se hodí k zakládání porostů na volných plochách.  
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Potřeba vody můţe být u borovice lesní kryta z mnohem větších hloubek neţ u 

jiných dřevin. Z tohoto důvodu můţe růst na stanovištích extrémně suchých, kde ostatní 

dřeviny nepřeţijí. Roste na územích s podstatnými sráţkovými rozdíly. Na jedné straně to 

jsou suché oblasti, kde naprší přibliţně 400 mm, na straně druhé to bývají podhorské a 

horské lokality se sráţkami přes 1 000 mm. 

Vyskytuje se díky její přizpůsobivosti na rozmanitých půdách různých hornin. Roste 

na suchých píscích, dunách, na štěrku, na kamenitých sutích, i na rašelinných podkladech. 

V přirozených podmínkách bývá vytlačována z výhodnějších stanovišť náročnějšími 

druhy, které snáší zástin. Proto jsou pro ni typické extrémní půdní stanoviště jako suché 

písky, rašeliny, rašeliny. Extrémní edafické podmínky podporují výskyt této dřeviny. 

Je odolná vůči horku i mrazu, snáší třesknuté mrazy Sibiře i horká léta stepních 

oblastí Ruska. Tato pionýrská dřevina osídluje nejrůznější holé plochy, nehodí se proto 

k pouţití v prostředí velkých měst a průmyslových oblastí. 

Borovice lesní je velmi odolná, rychle rostoucí dřevina. V mládí je často 

poškozována zvěří, dokud má kmen hladkou kůru. Ohroţuje ji řada nebezpečných škůdců 

a v monokulturách vznikají kalamity, např. kalamity přemnoţeného klikoroha, václavky a 

sypavky. Je velmi citlivá na znečištěné ovzduší, posléze shazuje jehličí a odumírá. 

(ÚRADNÍČEK et CHMELAŘ, 1998). 

4.2 Smrk ztepilý (Picea abies) 

Systematické zařazení 

Říše: Rostliny (Plantae) 

       Podříše: Cévnaté rostliny (Tracheobionta) 

            Oddělení: Nahosemenné (Pinophyta) 

                  Třída: Jehličnany (Pinopsida) 

                        Řád: Borovicotvaré (Pinales) 

                              Čeleď: Borovicovité (Pinaceae) 

                                        Rod: Smrk (Picea) 

                                              (MUSIL et HAMERNÍK, 2007). 
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Popis a vlastnosti 

Smrk ztepilý patří mezi nejdůleţitější hospodářské dřeviny střední a severní Evropy. 

V současnosti je zastoupení této dřeviny v lesích České republiky 53 %, přirozené 

zastoupení by tvořilo pouze 11 %. Smrk ztepilý je to strom velkých rozměrů, s přímým 

kmenem a pravidelným přeslenitým větvením. Můţe dosáhnout stáří 350 aţ 400 let, výšky 

kolem 50 m a průměru kmene aţ 1,5 m. Do vysokého věku si zachovává štíhlý a 

kuţelovitý vrchol. Větvení bývá velmi variabilní. (ÚŘADNÍČEK et CHMELAŘ, 1998) 

Jehlice na svislých výhonech a větévkách bývají radiálně uspořádané. Jsou 

čtyřhranné, na průřezu kosočtvercové, 12 – 27 mm dlouhé, čárkovité, přišpičatělé, a 

kloubnatě přisedají na vyniklé listové polštářky (PIKULA, 2004). Jehličí na stromě 

vytrvává 6 aţ 9 let, při imisním zatíţení podstatně méně.  

Smrk ztepilý začíná plodit v porostu přibliţně od 60. roku a plodné roky se opakují 

po 4 aţ 5 letech. Šišky bývají před dozráním nejčastěji nazelenalé, někdy červenofialové. 

Zralé jsou tmavě hnědé, válcovitě-vejcovitého tvaru.   

Kmen je štíhlý aţ válcovitý. Borka je zpočátku světle hnědá, tenká, šupinatá, později 

šedá, odlučující se v plochých šupinách. V dolní části kmene je podélně rozpraskaná.  

Kořenový systém smrku ztepilého je rozvinut do plochy, je nedostatečně zakotvený 

v půdě a velmi snadno podléhá vývratům. Při půdním povrchu má uloţené silné, talířovitě 

rozloţené kořeny, z nichţ vyrůstají tenčí kořeny či kořenové výběţky, rostoucí víceméně 

svisle dolů. (MUSIL et HAMERNÍK, 2007) 

Rozšíření 

Smrk ztepilý se vyskytuje v Evropě severní, střední a jihovýchodní. Předpokládá se, 

ţe v minulosti existoval jeden společný areál smrku ztepilého (v návaznosti na smrk 

sibiřský), ale dnes se rozděluje na 2 oblasti, a to oblast Středoevropsko-balkánskou a 

Severoevropskou. Oddělené jsou tzv. vnitropolskou či středopolskou disjunkcí (hiátem). 

(MUSIL et HAMERNÍK, 2007) 

Na území České republiky se objevil jiţ v průběhu dob ledových, konkrétně ve 

Würmském glaciálu. Během preboreálu se rozšířil z níţin aţ do hor. (TRNKA, 2008) 

Těţiště výskytu smrku ztepilého je především v oreofytiku – v klimatických či 

klimaxových smrčinách. Nejvýše u nás roste na Sněţce. Těţištěm přirozeného rozšíření 
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jsou polohy nad 1000 m n. m., naše horské smrčiny jsou nicméně imisemi intenzivně 

poškozeny. Jedná se především o Krušné a Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Hrubý 

Jeseník a Beskydy. Jako přirozeně hojná dřevina se vyskytuje smrk ztepilý i mezi 700 – 

1000 m n. m. V mezofyziku se jako původní dřevina vyskytuje roztroušeně. (MUSIL, 

HAMERNÍK et 2007) 

Ekologie 

Najdeme jej zpravidla na kyselých, středně vlhkých, podzolových půdách se 

surovým humusem. Bývá povaţován za polostinný aţ stinný druh. Je často pěstován v 

monokulturách, které jsou málo ekologicky bohaté a málo odolné vůči patogenním a 

hmyzím škůdcům. Přirozené klimaxové smrčiny jsou fytocenologicky diagnostikovány 

jako svaz Piceion excelsae a najdeme je v sudetských pohořích, Jeseníkách, Beskydech a 

izolovaně v centrálních částech ČR. Velice zajímavý je přirozený výskyt v inverzních 

roklích skalních komplexů Českého Švýcarska, ve výškách 200 aţ 300 m n. m. (TRNKA, 

2008) 

Smrk ztepilý snese průměrnou roční teplotu přes 6 °C a sráţky ve vegetační době 

490 – 580 mm. U nás smrku vyhovuje spíše krátká vegetační doba a chladné, krátké léto. 

Smrčiny podstatně ovlivňují půdotvorné činitele, zejména ukládáním surového 

humusu, který přispívá k okyselování a k podzolizaci půdy. (MUSIL et HAMERNÍK, 

2007) 
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5 METODIKA PRÁCE 

V rámci této kapitoly jsou popsány způsoby, jak jsem postupovala při odběrech 

vzorků jehlic vybraných jehličnatých dřevin a při výpočtu indexu nekrotizace. Jsou zde 

také popsány základní statistické charakteristiky pro zpracování indexu nekrotizace a 

základní statistická analýza v programu Canoco for Windows 4.5. 

5.1 Odběr vzorků 

V této diplomové práci zpracovávám vlastní orientační průzkum poškození jehlic 

borovice lesní (Pinus sylvestris) a smrku ztepilého (Picea abies) imisemi ve dvou 

vybraných lokalitách. První zkoumanou lokalitou je okolí kolem společnosti ArcelorMittal 

Ostrava a.s., se silnými vlivy imisí z průmyslu i dopravy. Jakou druhou referenční lokalitu 

jsem zvolila oblast v blízkosti vodní nádrţe Šance bez intenzivního imisního ovlivnění.  

V terénu byly vzorky jehlic odebrány ručně z celkem 8 úseků komunikací. Jehlice 

byly odebrány za dva ročníky, a to pro rok 2012 a 2013. Dohromady bylo odebráno 60 

jehlic pro ročník 2012 a 60 jehlic pro ročník 2013 z kaţdého stromu. Ve zkoumaných 

lokalitách bylo celkově odebráno 1800 jehlic. Tříleté jehlice, tedy ročník 2011, byl 

problém nalézt z důvodu znečištění oblasti dopravou a průmyslem v okolí společnosti 

ArcelorMittal.  

 

Obrázek 1: Nekrotizované špičky jehlic borovice lesní (Foto: Klásková, 2014) 
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Odebraná místa jsou znázorněna níţe v následujících dvou mapách (Obrázek 2 a 

Obrázek 3). 

 

Obrázek 2: Odběrná místa v exponované oblasti (zdroj: www.mapy.cz) 

 

 

Obrázek 3: Odběrná místa v referenční oblasti (zdroj: www.mapy.cz) 
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Odběr vzorků byl proveden z celého obvodu stromu, aby se zjistilo celkové 

poškození. Odebrané jehlice byly uloţeny do papírových sáčků, na kterých bylo 

poznamenáno místo odběru, druh dřeviny a ročník jehlic. Do terénního zápisníku byly 

zapsány informace o odběrných místech.  

Pomocí GPS navigace byly naměřeny polohové souřadnice jednotlivých stromů, 

které představuje Tabulka 1. 

 

Tabulka 1: GPS souřadnice stromů 

číslo oblasti druh dřeviny N E 

1 borovice 49⁰ 47' 28,755'' 18⁰ 20' 00,009'' 

2 smrk 49⁰ 47' 24,347'' 18⁰ 20' 03,799'' 

3 
smrk 49⁰ 48' 22,794'' 18⁰ 17' 39,377'' 

4 borovice 49⁰ 46' 17,234'' 18⁰ 18' 08,065'' 

5 smrk 49⁰ 46' 20,777'' 18⁰ 18' 23,769'' 

6 borovice 49⁰ 46' 08,651'' 18⁰ 18' 45,948'' 

7 smrk 49⁰ 46' 06,852'' 18⁰ 18' 45,790'' 

8 smrk 49⁰ 45' 41,721'' 18⁰ 20' 36,511'' 

9 borovice 49⁰ 45' 49,136'' 18⁰ 20' 52,977'' 

10 smrk 49° 30' 44.437" 18° 25' 06.296" 

11 borovice 49° 31' 23.534" 18° 24' 27.827" 

12 smrk 49° 32' 44.065" 18° 23' 01.542'' 

13 borovice 49° 32' 41.964" 18° 23' 02.492" 

14 smrk 49° 32' 56.955" 18° 20' 23.430" 

15 borovice 49° 32' 57.365" 18° 20' 24.951'' 

 

Dále jsem zjišťovala stáří jednotlivých dřevin. Stáří stromů lze přesně zjistit pouze 

vývrtem z kmene a následným vyhodnocením pomocím dendrochronologických metod. 

Vývrt se realizuje speciálním dutým nebozezem (Presslerový přírůstoměr). Problém této 

metody je, ţe se jedná o destruktivní měření, tedy poškozuje měřené dřeviny. Další 

moţnosti určování stáří stromů např. dle tloušťky borky, počtu větevních přeslenů, 

velikosti stromů atd., nejde povaţovat za exaktní, ale pouze za odhady.  

První moţná metoda na odhad věku stromu je zaloţena na základě průměru kmene 

stromu. Základním údajem je průměrná šířka letokruhu daného stromu, kde pro Pinus 

sylvestris se uvádí 1,965 a pro Picea abies 2,39. Věk se následně vypočítá dle vzorce: 
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Kde   je průměr kmene v centimetrech a    je průměrná tloušťka letokruhu 

v centimetrech. (KOLAŘÍK, 2010) 

Následující Tabulka 2 uvádí stáří dřevin, ze kterých byly odebrány vzorky jehlic. 

 

Tabulka 2: Stáří stromů 

číslo oblasti druh dřeviny obvod kmene (cm) odhad stáří 

1 borovice 59 15 

2 smrk 52 11 

3 smrk 176 37 

4 borovice 112 29 

5 smrk 44 9 

6 borovice 80 21 

7 smrk 88 19 

8 smrk 65 14 

9 borovice 89 23 

10 smrk 193 41 

11 borovice 74 19 

12 smrk 82 17 

13 borovice 63 16 

14 smrk 148 31 

15 borovice 157 41 

 

Cílem terénního průzkumu bylo odebrání vzorků jehlic borovice lesní a smrku 

ztepilého k pozdějšímu měření indexu nekrotizace a dalšímu statistickému vyhodnocení 

v programu Canoco. 

5.2 Výpočet indexu nekrotizace 

Index nekrotizace se určuje pomocí metodiky od Vladimíra Jamricha (1994). 

Nekrotizace nastupuje po depigmentaci listu v důsledku kolapsu buněk palisádového 

a houbového parenchymu, rovněţ buněk průduchů, kterými se zrealizovala imisní 

intoxikace i chemická otrava. 
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Index nekrotizace je číselná hodnota definující rozsah z aktivní metabolické činnosti 

definitivně vyřazené plochy nebo hmoty listu v procentních hodnotách v důsledku 

imisního ovlivnění. 

Měření indexu nekrotizace probíhalo v domácím prostředí. Kaţdou zkoumanou 

jehlici bylo potřeba zbavit nečistot (omýt), aby bylo poškození lépe viditelné. Odebrané 

vzorky jehlic byly měřeny bez brachyblastu, poté byly přiloţeny podél pravítka a změřila 

se celá délka jehlice (a) a délka její nekrotizované části (b). Vše se zapsalo do tabulek a 

vypočítal se v procentních hodnotách index nekrotizace.  

Naměřené hodnoty se dávají do poměru: 

            

           

  
     

 
    ,  

kde    je index nekrotizace 

Výsledky indexů nekrotizace zkoumaných jehličnatých dřevin jsou uvedeny 

v příloze 2. 

Měřením indexu nekrotizace se jehlice vytřídí do variačních tříd, poté jsou pomocí 

Sturgesova pravidla vypočítány. Vytříděním jehlic do jednotlivých variačních tříd 

získáváme obraz o nejčastějších délkách jehlic, které nejčastěji podléhají nekrotizaci.  

5.3 Výpočet statistických charakteristik  

Tato  podkapitola představuje statistické vzorce s jednotlivými popisy daných 

proměnných a jejich význam z hlediska posuzování daných dat. Jsou zde pouţity základní 

vzorce, které jsou uţitečné u tzv. explorační analýzy. Jednotlivé vzorce v následující 

kapitole potvrdí předpoklad, ţe indexy nekrotizace daných jehlic budou u ročníku 2012 

větší, neţ u ročníku 2013, a index nekrotizace bude větší v oblasti ArcelorMittal, neţ 

v oblasti kolem vodní nádrţe Šance. 
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Statistické vzorce 

Tato podkapitola je zaměřena na představení jednotlivých statistických 

charakteristik, které se vyuţívají k analýze souboru nekrotizace jehlic borovice lesní a 

smrku ztepilého. Symbolem   se značí rozsah zkoumaného souboru. 

 

Aritmetický průměr: 

 ̅  
 

 
(          )  

 

 
∑  

 

   

 

Aritmetický průměr je nejběţnější a zdaleka nejčastěji pouţívanou mírou polohy 

zkoumané veličiny v daném souboru dat (PAVLÍK, 2005). Fyzikálně si ho lze představit 

jako těţiště dat. Jeho hlavní nevýhodou je citlivost k odlehlým pozorováním. (HENDL, 

2009) 

Variační rozpětí: 

             

Variační rozpětí lze definovat jako rozdíl největší a nejmenší hodnoty ze zvoleného 

souboru dat. (HENDL, 2009) 

q-kvantil  

Kvantil lze obecně chápán jako hodnotu, která rozděluje výběrový soubor na dvě 

části – první část obsahuje hodnoty, které jsou menší neţ daný kvantil, druhá z nich 

obsahuje hodnoty, které jsou větší nebo rovny danému kvantilu. Pro správné určení 

kvantilu je nezbytně nutné výběr uspořádat od nejmenší hodnoty k největší. 

(LITSCHMANNOVÁ, 2011) 

Kvantil proměnné  , který odděluje 100q % hodnot menších od zbytku souboru dat, 

tj. od 100(1-q) % hodnot, nazýváme 100q %-ním kvantilem a označíme jej    . 

(LITSCHMANNOVÁ, 2011) 

V praxi jsou nejpouţívanější následující kvantily: 

Dolní kvartil x0,25: 25%-ní kvantil (rozděluje soubor dat tak, ţe 25 % hodnot je 

menších neţ tento kvartil a zbývajících 75 % hodnot je větších (nebo rovných)). 
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Medián x0,5: 50%-ní kvantil (rozděluje soubor dat tak, ţe první polovina (50 %) 

hodnot je menších neţ medián a druhá polovina (50 %) hodnot je větších (nebo rovných)). 

Horní kvartil x0,75: 75%-ní kvantil (rozděluje soubor dat tak, ţe 75 % hodnot je 

menších neţ tento kvartil a zbývajících 25 % hodnot je větších (nebo rovných)). 

(LITSCHMANNOVÁ, 2011) 

Kvartilové rozpětí: 

                

Kvartilové rozpětí je charakteristikou rozptýlenosti dat a společně s kvartily se 

vyuţívá k popisu tvaru datového souboru. Na rozdíl od aritmetického průměru a rozpětí 

není tak citlivé vůči odlehlým hodnotám. (HENDL, 2009) 

Rozptyl:  

   
∑ (    ̅)

  
   

   
 

 

   
(∑  

    ̅ 
 

   

) 

Rozptyl, neboli přesněji výběrový rozptyl, je definován jako průměrná kvadratická 

odchylka zkoumaných hodnot od jejich aritmetického průměru. Počítá se pomocí čtverců 

odchylek dat od průměru, a z tohoto důvodu je jeho rozměr roven kvadrátu rozměru 

analyzovaných dat. (HENDL, 2009) 

Směrodatná odchylka: 

   √   

Směrodatná odchylka je jednou z další mírou variability dat. Podobně jako 

aritmetický průměr  ̅ je i směrodatná odchylka   velmi ovlivněna extrémními hodnotami 

(odlehlými pozorováními) testovacího souboru. (HENDL, 2009) 

Variační koeficient: 

Hlavní nevýhodou výběrového rozptylu společně s výběrovou směrodatnou 

odchylkou je skutečnost, ţe neumoţňují srovnávat variabilitu proměnných vyjádřených v 

různých jednotkách. Tento fakt je důvodem pro zavedení další z měr variability, variačního 

koeficientu. 
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 ̅
    [ ] 

Variační koeficient lze pouţívat, pokud je zapotřebí posoudit relativní velikost 

rozptýlenosti dat vzhledem k aritmetickému průměru. (HENDL, 2009) 

Šikmost 

    
 

(   )(   )
 
∑ (    ̅)

  
   

  
 

Šikmost měří zešikmenost neboli nesymetrii dat. Pomocí šikmosti lze hodnotit, jak se 

rozdělení dat podobá normálnímu (Gaussovu) rozdělení. (LITSCHMANNOVÁ, 2011) 

Špičatost 

   
 (   )

(   )(   )(   )
 
∑ (    ̅)

  
   

  
  

(   ) 

(   )(   )
 

Špičatost počítá odchylku špičatosti zkoumaného rozdělení od normálního rozdělení. 

(LITSCHMANNOVÁ, 2011) 

Identifikace odlehlých pozorování 

Za odlehlá pozorování lze povaţovat ty hodnoty proměnné, které se výjimečně liší 

od ostatních hodnot a tím mají vliv např. na vypovídací hodnotu průměru. Za odlehlé 

pozorování lze chápat takovou hodnotu   , která je od dolního, respektive od horního 

kvantilu vzdálená více neţ o 1,5 násobek kvartilového rozpětí. Neboli: 

[(               )  (               )]                            

(LITSCHMANNOVÁ, 2011). 

Poznámka: Pro kategorizaci proměnné index nekrotizace bylo pouţito Sturgesovo 

pravidlo (pravidlo pro určení počtu tříd četností). 

Sturgesovo pravidlo: 

            

Sturgesovým pravidlem dostaneme počet variačních tříd, pro intervaly jednotlivých 

variačních tříd se pouţijí polouzavřené intervaly. Vţdy je ale podmínkou, ţe kaţdá 

hodnota    se musí nechat zařadit právě do jedné variační třídy. Při obecné charakteristice 
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se můţe uvaţovat hodnoty z intervalu od mínus nekonečna do plus nekonečna. (ANDĚL, 

2007) 

Normální rozdělení: 

Normální rozdělení neboli také Gaussovo rozdělení je pravděpodobně jedním z 

nejvíce pouţívaných rozdělení, které se pouţívá pro modelování náhodného chování 

proměnných v empirických vědách. Důvodem je: 

1. Velké mnoţství sledovaných proměnných se můţe aproximativně modelovat díky 

tomuto rozdělení. 

2. Pokud je potřeba, tak jiné proměnné se dají převést jednoduchou transformací na 

proměnnou, která má normální rozdělení. 

3. Je mnoho statistických procedur, které byly odvozeny pro normální rozdělení 

v důsledku předchozích dvou bodů. 

4. Z důvodu platnosti centrálního limitního teorému, jde mnohdy aproximativně 

pouţít metody, které byly navrţeny na základě normálního rozdělení. 

Vzorec pro hustotu normálního rozdělení  ( ) je dán vztahem 

 ( )   
 

 √  
  (   )

    ⁄   

kde proměnné   a   jsou parametry ovlivňující tvar křivky této funkce. Parametr   

určuje, kde má křivka maximum a parametr   určuje, jak je křivka nataţená do šířky. Dále 

předpokládáme, ţe   odpovídá mediánu a   odpovídá rozptylu. Zkráceně normální 

rozdělení se označuje symbolem  (    ). Pokud má náhodná proměnná   normální 

rozdělení, vyjadřuje se to symbolicky v tomto tvaru: 

     (    )  

(Hendl, 2009) 

Pro normální rozdělení by mělo platit, ţe hodnoty šikmosti i špičatosti by měly být 

v ideálním případě nulové. Pro první náhled, jestli se jedná o normální rozdělení, je vhodné 

nahlíţet na hodnoty šikmosti a špičatosti, jestli jsou blízké nule. Pokud jejich hodnoty 

nebudou daleko od nuly, dá se předpokládat, ţe se jedná o normální rozdělení. 



Bc. Kateřina Klásková: Vliv imisního zatíţení na zdravotní stav vybraných druhů 

dřevin 

2014 35 

 

Pro ověření předpokladů normálního rozdělení se vyuţije kombinovaného testu, 

který je zaloţen na šikmosti a špičatosti. (LITSCHMANNOVÁ, 2011) 

5.4 Program Canoco 

Pro hodnocení mnohorozměrných závislostí byl pouţit program Canoco, který 

umoţňuje několik druhů gradientních analýz. Jako první krok je zpracování vstupních dat. 

Primární data bývají ve formě obdélníkové matice, kde v řádcích jsou jednotlivé 

vzorky a ve sloupcích proměnné. Tato tabulka byla provedena v programu Microsoft Excel 

a poté pomocí Windows Clipboard zkopírována do paměti. K importu dat z tabulek slouţí 

program WCanoImp, který si obdélníkovou matici převezme, určí její vlastnosti (např. 

rozsah hodnot, počet desetinných míst, atd.) a vytvoří tak nový soubor s hodnotami, který 

jiţ odpovídá poţadavkům programu Canoco. V první fázi zpracování byla pouţita metoda 

DCA (Detrended correspondence analysis) neboli detrendová analýza, která vypočítává 

délky gradientů (Lenght of gradient). Na základě těchto délek se rozhoduje, zdali bude 

v další fázi pouţita metoda PCA (Priciple Component Analysis) či CCA (Canonical 

Correspondence Analysis). V případě, ţe délky gradientů vyjdou menší neţ 3, je v druhé 

fázi pouţita analýza PCA.  

Základním výstupem analýzy je tzv. ordinační diagram zobrazující vztahy mezi 

vzorky (samples) a druhy (species), popřípadě charakteristikami prostředí (environmental 

variables). V našem případě samples značí pozorované oblasti, species druhová data, tedy 

index nekrotizace, stáří jednotlivých dřevin a ročník jehlic. Environmental variables značí 

dopravu, emitované znečišťující látky a vzdálenost zkoumaných dřevin od pozemní 

komunikace. (LEPŠ, 2003) 

5.5 Výpočet emisí z dopravy 

V rámci této diplomové práce jsem zkoumala dvě oblasti, exponovanou a referenční. 

První oblastí bylo území kolem společnosti ArcelorMittal a druhou referenční oblastí bylo 

území v blízkosti vodní nádrţe Šance v Beskydech. 
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Dle Celostátního sčítání dopravy jsem vybrala celkem 7 úseků silnic, které jsou 

kolem společnosti ArcelorMittal a tvoří uzavřený kruh.  

Jedná se o tyto úseky: 7-2555, 7-2561, 7-3154, 7-3394, 7-5851, 7-5858, 7-5859. 

Označení jednotlivých úseků zobrazuje Obrázek 4. 

 

Obrázek 4: Vyznačené úseky silnic v exponované oblasti 

(zdroj:http://scitani2010.rsd.cz/pages/map/default.aspx) 

 

Z důvodu malé silniční sítě kolem vodní nádrţe Šance, která by se podílela na 

celostátním sčítání dopravy se kromě úseku 7-1746 (vedoucí kolem vodní nádrţe), vybraly 

ještě další dva silniční úseky 7-1740 (Ostravice) a 7-2470 (Čeladná), které sice nesousedí 

s vodní nádrţí, ale jsou v její relativní blízkosti a jsou navíc v oblasti Beskyd. Viz Obrázek 

5. 
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Obrázek 5: Vyznačené úseky silnic v referenční oblasti (zdroj: 

http://scitani2010.rsd.cz/pages/map/default.aspx) 

 

Pro všechny zmíněné úseky byly vypočteny denní, týdenní a roční variace dopravní 

intenzity pro osobní automobily, autobusy a těţká vozidla. Veškeré variace byly vypočteny 

pro různé druhy paliv. Z důvodu přehlednosti a zkrácení textu jsou data uvedena v příloze 

1. V textu jsou uvedeny pouze grafy a tabulky pro největší variace z úseku 7-3154 (kolem 

ArcelorMittal), kde byly naměřeny největší indexy nekrotizace a variace z úseku 7-1746 

(kolem vodní nádrţe Šance), kde byly, naproti tomu, naměřeny nejniţší indexy 

nekrotizace. 

U všech zkoumaných úseků se vycházelo z celkového počtu automobilů, které 

jednotlivými úseky denně projely. Počet osobních automobilů, autobusů a těţkých vozidel  

uvádí Tabulka 3 a Tabulka 4. Z důvodu získaní týdenního a ročního počtu automobilů, 

byly zjištěné hodnoty vynásobeny 7, respektive 365. V neposlední řadě byly vypočteny 

poměry jednotlivých paliv. Jednotlivé poměry k palivům byly vyhledány v Centrálním 

registru vozidel uvedených na stránkách Ministerstva vnitra. Poměry byly spočteny tak, ţe 

se z osobních automobilů (autobusů, těţkých vozidel) majících motory na benzín, diesel, 

LPG a CNG vypočetla suma a z ní se následně vypočetlo procentuální zastoupení v této 
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celkové sumě. Následně se počty aut za den (týden, rok) vynásobily vypočteným poměrem 

a z těchto výsledných hodnot byl napočten váţený průměr. Dále byly váţené průměry 

(denní, týdenní a roční variace) vynásobeny přepočtovými koeficienty, které jsou uvedeny 

v TP 189 – Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích. 

 

Tabulka 3: Počty dopravních prostředků v exponované oblasti 

druh automobilu/úsek 7-3394 7-2555 7-2561 7-5851 7-5859 7-5858 7-3154 

osobní 17 902 5 778 8 243 4 049 2 431 2 431 14 225 

nákladní 2 704 2 185 1 452 632 613 613 2 305 

autobusy 146 126 119 52 28 28 97 

 

Tabulka 4: Počty dopravních prostředků v referenční oblasti 

druh automobilu/úsek 7-1746 7-1740 7-2470 

osobní 6 668 6 668 7 503 

nákladní 1 034 1 034 1 014 

autobusy 47 47 45 

 

Dále jsem počítala mnoţství škodlivých látek, jako jsou oxid uhelnatý, oxid dusíku, 

oxid dusičitý, oxid siřičitý, uhlovodíky, tuhé částice PM a tuhé částice PM10, které se 

vypočetly z programu MEFA v.02. Z tohoto programu jsou získány hodnoty mnoţství 

škodlivých látek v g. km
-1

 a to
 
pro jeden dopravní prostředek. Emisní faktory byly získány 

pro výše uvedené paliva z programu MEFA v.02. Počty jednotlivých dopravních 

prostředků byly násobeny s mnoţstvím škodlivých látek pro všechny uvaţované úseky. 

Program MEFA v.02 umoţňuje výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla 

poháněná kapalnými i alternativními plynnými pohonnými hmotami. Tento program 

zohledňuje rychlost jízdy, podélný sklon vozovky a slouţí k výpočtu emisních faktorů pro 

různé znečišťující látky. (www.mzp.cz, 2014) 

 

  



Bc. Kateřina Klásková: Vliv imisního zatíţení na zdravotní stav vybraných druhů 

dřevin 

2014 39 

 

6 VÝSLEDKY 

V kapitole jsou uvedeny dosaţené výsledky vypočtených emisí z dopravy, denních, 

týdenních a ročních intenzit dopravy na vybraných úsecích, statistickém vyhodnocení 

indexu nekrotizace pomocí explorační analýzy a statistickém vyhodnocení v programu 

Canoco.  

6.1 Vyhodnocení emisí z dopravy 

Dle výše popsaného postupu v podkapitole 5.5 jsou vypočtena mnoţství škodlivých 

látek a intenzity dopravy pro vybrané úseky silnic. Nejdříve jsou uvedeny mnoţství 

škodlivých látek pro jednotlivé dopravní prostředky, a to pro úseky s naměřeným 

největším a nejmenším indexem nekrotizace. Poté jsou uvedena celková mnoţství 

škodlivých látek ze všech úseků silnic. Nakonec jsou uvedeny intenzity dopravy pro 

vybrané úseky. 

6.1.1 Mnoţství škodlivých látek pro úseky silnic 7-3154 a 7-1746 

Níţe jsou uvedeny pouze tabulky a grafy pro vybrané dva úseky. Tabulka 5 

zobrazuje jednotlivé škodlivé látky pro zvolené typy dopravních prostředků i jejich součty. 

Hodnoty jsou uvedeny v kilogramech. Zjištěné hodnoty i graficky znázorňuje Graf 1. 

 

Tabulka 5: Mnoţství škodlivých látek na úseku 7-3154 

Celkové mnoţství škodlivých látek v kg.km
-1

.den
-1

 (7-3154) 

 

osobní automobily nákladní automobily autobusy celkem 

oxid uhelnatý 45,17 53,05 3,36 101,58 

oxid dusíku 66,23 80,58 2,04 148,85 

oxid dusičitý 0,75 4,04 0,10 4,89 

oxid siřičitý 0,05 0,03 0,00 0,08 

uhlovodíky 33,36 7,71 0,94 42,01 

tuhé částice PM 1,40 5,74 0,46 7,60 

tuhé částice PM10 1,34 5,40 0,44 7,18 
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Graf 1: Mnoţství škodlivých látek na úseku 7-3154 

 

Stejný výpočet byl proveden i pro úsek 7-1746. Mnoţství škodlivých látek 

v kilogramech pro jednotlivé dopravní prostředky znázorňuje Tabulka 6. Pro grafickou 

přehlednost je zobrazen i Graf 2. 

 

Tabulka 6: Mnoţství škodlivých látek na úseku 7-1746 

Celkové mnoţství škodlivých látek v kg.km
-1

.den
-1

 (7-1746) 

 

osobní automobily nákladní automobily autobusy celkem 

oxid uhelnatý 21,17 23,80 1,63 46,60 

oxid dusíku 31,04 36,15 0,99 68,18 

oxid dusičitý 0,35 1,81 0,05 2,21 

oxid siřičitý 0,02 0,01 0,00 0,04 

uhlovodíky 15,64 3,46 0,45 19,55 

tuhé částice PM 0,66 2,58 0,22 3,46 

tuhé částice PM10 0,63 2,42 0,21 3,26 

 

Tabulka 5 a Tabulka 6, popřípadě Graf 1 a Graf 2, představují mnoţství jednotlivých 

škodlivých látek je v úseku 7-3154 dvakrát větší, neţ v úseku 7-1746. Přesněji řečeno, 

největší procentuální rozdíl je u oxidů dusíku a nejmenší u oxidu siřičitého. 
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Graf 2: Mnoţství škodlivých látek na úseku 7-1746 

6.1.2 Celkové mnoţství škodlivých látek pro zvolené úseky 

Pro lepší ilustraci, jaké celkové mnoţství škodlivých látek měly jednotlivé zkoumané 

úseky, uvádí jejich hodnoty v kilogramech Tabulka 7 pro oblast kolem ArcelorMittal a 

Tabulka 8 pro oblast v blízkosti vodní nádrţe Šance. 

 

Tabulka 7: Celkové mnoţství škodlivých látek v exponované oblasti 

znečišťující látky/úsek 7-3394 7-2555 7-2561 7-5851 7-5859 7-5858 7-3154 

oxid uhelnatý 124,14 73,00 63,72 29,20 165,92 22,80 101,58 

oxid dusíku 180,94 105,94 91,64 42,04 239,61 33,34 148,85 

oxid dusičitý 5,83 4,26 3,10 1,37 8,74 1,23 4,89 

oxid siřičitý 0,10 0,05 0,05 0,02 0,12 0,02 0,08 

uhlovodíky 52,44 22,08 25,34 12,11 59,53 8,02 42,01 

tuhé částice PM 9,19 6,61 5,00 2,22 13,83 1,90 7,60 

tuhé částice PM10 8,68 6,23 4,71 2,10 13,03 1,79 7,18 
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Tabulka 8: Celkové mnoţství škodlivých látek v referenční oblasti 

znečišťující látky/úsek 7-1746 7-1740 7-2470 

oxid uhelnatý 46,60 46,60 48,72 

oxid dusíku 68,18 68,18 71,33 

oxid dusičitý 2,21 2,21 2,22 

oxid siřičitý 0,04 0,04 0,04 

uhlovodíky 19,55 19,55 21,42 

tuhé částice PM 3,46 3,46 3,48 

tuhé částice PM10 3,26 3,26 3,28 

 

Kolem všech zmíněných úseků silnic byla vyvinuta snaha najít exempláře borovice 

lesní a smrku ztepilého. V oblasti kolem vodní nádrţe Šance to nebyl problém, ale kolem 

společnosti ArcelorMittal se to u všech úseků nepovedlo. U úseků: 7-2561, 7-3154, 7-

5851, 7-5859 byly nalezeny exempláře borovice lesní i smrku ztepilého, u úseků 7-3394 

byl nalezen pouze smrk ztepilý. 

6.1.3 Intenzita dopravy 

Pro výpočty intenzit dopravy byla pouţita data z Celostátního sčítání dopravy pro 

zvolené úseky silnic a data ze souboru TP č. 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních 

komunikacích pro denní, týdenní a roční výpočet intenzit dopravy. Opět z důvodu 

přehlednosti textu jsou získaná data a výpočty uvedeny v příloze 1. V textu jsou uvedeny 

intenzity dopravy (denní, týdenní a roční) pouze pro dva úseky, pro které jsem jiţ výše 

uvedla mnoţství škodlivých látek pro jednotlivé druhy dopravních prostředků.  

Intenzity dopravy pro úsek 7-3154 

Výsledky pro úsek 7-3154 jsou zobrazeny v následujících grafech: Graf 3, Graf 4 a 

Graf 5.  

Pozn. Pro grafy 3 – 8 zkratky znamenají: OA – osobní automobily, NT – těţká 

nákladní vozidla, A – autobusy. 
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Graf 3: Denní variace dopravy na úseku 7-3154 

 

Denní variace dopravy na úseku 7-3154 zobrazuje změny intenzity dopravy v 

průběhu 24 hodin. Hodina s největší dopolední dopravní špičkou v pracovní den je mezi 8 

– 9 a odpolední hodina s největší dopravní špičkou je doba mezi 16 – 17. Graf 3 ukazuje, 

ţe největší dopravní vytíţenost tohoto měřeného úseku je od 6 – do 19 hodiny. 
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Graf 4: Týdenní variace dopravy na úseku 7-3154 

Týdenní variace zohledňují změny intenzity dopravy v průběhu celého týdne. Graf 4 

ukazuje mnoţství jednotlivých uvaţovaných dopravních prostředků v týdenním průběhu 

dopravy pro jednotlivé dny v týdnu. Z tohoto grafu je také zřejmé, ţe mírně 

nadprůměrnými dny jsou pondělí a pátek. 
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Graf 5: Roční variace dopravy na úseku 7-3154 

Graf 5 znázorňuje roční variace dopravy na úseku 7-3154, které uvádějí změny 

dopravní intenzity v jednotlivých měsících v průběhu roku. Mírně nadprůměrnými je 

období od dubna do června a podprůměrnými měsíci jsou červenec a srpen, coţ můţe být 

způsobeno obdobím dovolených a s tím spojeným i menší mnoţství aut mířících po tomto 

úseku do zaměstnání. 
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Intenzity dopravy pro úsek 7-1746 

Denní intenzitu vybraných dopravních prostředků pro úsek 7-1746 zobrazuje Graf 6.  

 

Graf 6: Denní variace dopravy na úseku 7-1746 

 

Z Graf 6 je patrné, ţe dopolední dopravní špička je opět mezi 8 a 9 hodinou a 

odpolední špička na rozdíl od úseku 7-3154 je mezi 15 a 16 hodinou. Největší dopravní 

vytíţenost tohoto měřeného úseku je od 7 do 18 hodiny. 
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Graf 7: Týdenní variace dopravy na úseku 7-1746 

 

U týdenních variací dopravy na úseku 7-1746 zobrazeném na Graf 7 jsou opět vidět 

mnoţství dopravních prostředků v týdenním cyklu pro jednotlivé dny. Není zde zcela 

patrný nadprůměrný den. Spíše je vidět podprůměrný den, kterým je čtvrtek, pokud 

neuvaţujeme dny pracovního klidu. 
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Graf 8: Roční variace dopravy na úseku 7-1746 

 

Roční variace dopravy na úseku 7-1746 zobrazuje Graf 8, kde jsou uvedeny změny 

dopravní intenzity v jednotlivých měsících v průběhu roku. Mírně nadprůměrným obdobím 

je období od dubna do června a podprůměrnými měsíci jsou červenec a srpen, coţ můţe 

být opět způsobeno obdobím dovolených. 

Průmyslové emise 

Emise vypouštěných znečišťujících látek jsou kaţdoročně ohlašovány do 

Integrovaného registru znečišťování. Dané hodnoty uvádí Tabulka 9. 

 

Tabulka 9: Ohlášené roční emise ArcelorMittal Ostrava a.s. 

škodlivé látky únik do ovzduší [kg/rok] 

oxid uhelnatý 46214831 [M] 

oxid uhličitý 2738057000 [C] 

oxidy dusíku 2023644 [M] 

oxidy síry 2100468 [M] 

polétavý prach 439980 [E] 
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6.2 Vyhodnocení indexu nekrotizace 

V této podkapitole dále pracuji se statistickými vzorci, které jsou představené 

v předchozí podkapitole. Na základě těchto vzorců byla určena výběrová charakteristika 

indexů nekrotizace jehlic borovice lesní i smrku ztepilého, a to pro ročníky 2012 a 2013. 

Jednotlivé vzorky jehlic z obou ročníků byly odebrány z úseků silnic, které jsou uvedené 

v předchozí v kapitole zabývající se emisemi z dopravy. Bylo odebráno celkem 1800 jehlic 

z 15 stromů z 8 různých stanovišť. Z důvodu přehlednosti textu je zde uvedeno pouze 

vyhodnocení pro největší a nejmenší indexy nekrotizace u obou zvolených jehličnatých 

dřevin. 

Pro ověření správnosti vypočtených hodnot jsem pouţila applet Explorační analýza 

(LITSCHMANNOVÁ, 2011), z něhoţ jsou vyuţity grafy četností a krabicové grafy. 

Předpoklady normality výběru byly rovněţ ověřeny pomocí kombinovaného testu na 

základě šikmosti a špičatosti v appletu Explorační analýzy (LITSCHMANNOVÁ, 2011). 

6.2.1 Indexy nekrotizace pro úsek 7-3154 

Na úseku silnice 7-3154, který je v těsné blízkosti ArcelorMittal, byly vypočteny 

největší indexy nekrotizace, a to pro borovici lesní i pro smrk ztepilý. Dále jsou uvedeny 

jednotlivé hodnoty a jejich statistické vyhodnocení.  

Indexy nekrotizace borovice lesní na úseku 7-3154 

Vypočtené statistické hodnoty indexu nekrotizace pro borovici lesní zobrazuje 

následující Tabulka 10. 
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Tabulka 10: Vypočtené statistické charakteristiky borovice lesní na úseku 7-3154 

 

ročník 2012 ročník 2013 

Rozsah 60 60 

Aritmetický průměr 46,5 12,9 

Minimum 18,0 7,9 

Dolní kvartil 35,2 10,0 

Medián 47,5 12,1 

Horní kvartil 54,9 15,7 

Maximum 76,7 21,9 

Kvartilové rozpětí 19,7 5,7 

Rozptyl 159,3 13,9 

Směrodatná odchylka 12,6 3,7 

Variační koeficient 27 % 29 % 

Šikmost 0,0 0,5 

Špičatost -0,5 -0,7 

 

Z vypočtených výběrových charakteristik je zřejmé, ţe průměrný index nekrotizace v 

roce 2012 je výrazně vyšší (téměř 4 krát) neţ v roce 2013, z toho lze usuzovat, ţe 

poškození jehlic ročníku 2012 je větší. Prvním dobrým znamením, ţe data jsou sourodá, je 

ţe se hodnoty aritmetického průměru a mediánu příliš neliší. Důleţité je zmínit, ţe na 

většině stromů chyběly tříleté jehlice, a na některých větvích byl dokonce problém najít i 

dvouleté jehlice. 

Také je patrné, ţe i minimální hodnota u obou ročníků je značně rozdílná. Tomu 

odpovídá i dolní kvartil, medián, horní kvartil a maximum. Dokonce i kvartilové rozpětí se 

výrazně liší, a u ročníku 2012 je opět skoro 4 krát větší. Z Tabulky 10 je vidět zajímavá 

skutečnost, ţe u ročníku 2012 je 75 % hodnot větších neţ hodnota 35,2 a u ročníku 2013 je 

100 % hodnot menších neţ hodnota 22,0. 

Podobné pozorování lze nalézt i u rozptylu a směrodatné odchylky, které měří 

rozptýlení dat. Variační koeficient vyšel pod 50 %, coţ znamená, ţe data jsou sourodá a 

neměly by obsahovat odlehlá pozorování. Dle Sturgesova pravidla vyšlo, ţe intervaly pro 

oba vyšetřované soubory dat, stejně tak i pro všechny ostatní, se rozdělí na 7 variačních 

tříd neboli 7 intervalových četností.  

Hodnoty šikmosti a špičatosti nejsou příliš vzdáleny od nuly a to nasvědčuje tomu, 

ţe rozloţení dat se nebude příliš lišit od normální (Gaussovy) křivky.  
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Graf 9 a Graf 10 zobrazuje grafy četností indexu nekrotizace vypočtených podle 

Sturgesova pravidla pro oba zkoumané ročníky. 

Graf 11 a Graf 12 znázorňuje krabicové grafy pro oba ročníky jehlic, na kterých jsou 

názorně vidět jednotlivé rozdíly ve zkoumaných indexech nekrotizace. Na obou 

krabicových grafech nejsou odlehlé ani extrémní hodnoty, coţ znamená, ţe soubory dat 

byly optimální a statistické charakteristiky jako aritmetický průměr, rozptyl ani směrodatná 

odchylka nebyly tímto jevem ovlivněny. 

 

 
Graf 9: Četnost indexu nekrotizace borovice lesní za rok 2012 na úseku 7-3154 

 

 
Graf 10: Četnost indexu nekrotizace borovice lesní za rok 2013 na úseku 7-3154 
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Graf 11: Krabicový graf indexu nekrotizace borovice lesní za rok 2012 na úseku 7-3154 

 

 
Graf 12: Krabicový graf indexu nekrotizace borovice lesní za rok 2013 na úseku 7-3154 

 

Z důvodu, ţe výběrový soubor lze povaţovat za náhodný výběr, můţeme pomocí 

metod statistické indukce odhadnout střední hodnotu indexu nekrotizace ročníku 2012 a 

2013. Se spolehlivostí 95 % se střední hodnota indexu nekrotizace nachází v intervalu 

〈43,2;49,7〉 pro ročník 2012 a v intervalu 〈12,0; 13,9〉 pro ročník 2013. Předpoklad 

normality výběru byl ověřen appletem Explorační analýzy, kde p-hodnota = 0,7335 pro 

ročník 2012 a p-hodnota = 0,2001 pro ročník 2013. 

Indexy nekrotizace smrku ztepilého na úseku 7-3154 

Stejně jako u borovice lesní, na tomto úseku jsou nejdříve uvedené statistické hodnoty, které zobrazuje  

Tabulka 11. 
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Tabulka 11: Vypočtené statistické charakteristiky smrku ztepilého na úseku 7-3154 

 

ročník 2012 ročník 2013 

Rozsah 60 60 

Aritmetický průměr 50,6 18,3 

Minimum 31,3 11,1 

Dolní kvartil 40,9 13,3 

Medián 48,5 18,8 

Horní kvartil 58,5 21,4 

Maximum 73,3 28,6 

Kvartilové rozpětí 17,6 8,1 

Rozptyl 127,8 26,5 

Směrodatná odchylka 11,3 5,1 

Variační koeficient 22 % 28 % 

Šikmost 0,3 0,3 

Špičatost -0,9 -0,9 

 

Z vypočtených charakteristik je zřejmé, ţe průměrný index nekrotizace pro ročník 2012 je mnohonásobně 

větší neţ pro ročník 2013. Dokonce, při porovnání Tabulka 10 a  

Tabulka 11, lze vidět, ţe průměrná hodnota pro oba ročníky smrku ztepilého je vyšší, 

neţ pro borovici lesní. I v této tabulce pozorujeme, ţe aritmetický průměr se příliš neliší od 

mediánu u obou ročníků a tedy toto napovídá, ţe data jsou sourodá. 

Opět se zde vyskytuje podobný jev jako u borovice lesní a to, ţe 25 % dat u ročníku 

2012 je menší neţ 40,9 a pro ročník 2013 je dokonce 100 % dat menších neţ hodnota 28,7. 

Jak jiţ bylo uvedeno, u kvartilového rozpětí, rozptylu a směrodatné odchylky jsou 

mezi jednotlivými ročníky jehlic velké rozdíly. Variační koeficient vyšel pod 50 % a 

z tohoto důvodu nejsou nalezena odlehlá pozorování. Hodnoty šikmosti i špičatosti jsou i 

zde blízké nule a tento fakt opět napovídá, ţe rozloţení dat bude blízké normálnímu 

rozdělení. 

Graf 13 a Graf 14 zobrazuje grafy četností ročníků 2012 a 2013 pro smrk ztepilý. 

Z těchto obrázků jsou vidět rozdíly v jednotlivých četnostech. Zatímco na Graf 13 jsou 

četnosti celkem vyrovnané, kromě prvního a posledního intervalu, kde jsou nejniţší. U 

Graf 14 převládá četnost u prvního intervalu a nejniţší u předposledního intervalu. 
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Graf 13: Četnost indexu nekrotizace smrku ztepilého za rok 2012 na úseku 7-3154 

 

 

Graf 14: Četnost indexu nekrotizace smrku ztepilého za rok 2013 na úseku 7-3154 

 

Graf 15 a Graf 16 znázorňují krabicové grafy pro zjištěné indexy nekrotizace. Tyto grafy přesně ukazují 

zjištěné statistické hodnoty jako  

Tabulka 11, především aritmetický průměr, medián, dolní kvartil, horní kvartil, 

rozptyl atd. 
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Graf 15: Krabicový graf indexu nekrotizace smrku ztepilého za rok 2012 na úseku 7-3154 

 

 

Graf 16: Krabicový graf indexu nekrotizace smrku ztepilého za rok 2013 na úseku 7-3154 

 

Díky metody statistické indukce lze odhadnout střední hodnotu indexu nekrotizace 

ročníku 2012 a 2013 pro smrk ztepilý. Se spolehlivostí 95 % se střední hodnota indexu 

nekrotizace nachází v intervalu 〈47,7; 53,5〉 pro ročník 2012 a v intervalu 〈17,0; 19,7〉 pro 

ročník 2013. Předpoklad normality rozdělení byl ověřen appletem Explorační analýzy, kde 

pro ročník 2012 p-hodnota = 0,302 a pro ročník 2013 p-hodnota = 0,262. 

6.2.2 Index nekrotizace pro úsek 7-1746 

Úsek silnice 7-1746 je veden kolem vodní nádrţe Šance, od obce Ostravice aţ do 

srdce Beskyd. U tohoto úseku byly zjištěny nejniţší indexy nekrotizace a to pro borovici 

lesní i pro smrk ztepilý. Vzorky jehlic smrku ztepilého byly odebrány nejdál ze všech 
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silnic, přibliţně asi 200 metrů, a pro borovice lesní asi 100 metrů od této silnice. Dále jsou 

uvedené hodnoty nekrotizace a jejich statistické vyhodnocení. 

Indexy nekrotizace borovice lesní na úseku 7-1746 

Zde je uvedena Tabulka 12 pro borovici lesní s hodnoty statistických charakteristik, 

které jsou jiţ dříve představené.  

 

Tabulka 12: Vypočtené statistické charakteristiky borovice lesní na úseku 7-1746 

 

ročník 2012 ročník 2013 

Rozsah 60 60 

Aritmetický průměr 5,5 2,4 

Minimum 2,6 0,8 

Dolní kvartil 4,2 1,6 

Medián 5,3 2,6 

Horní kvartil 7,0 3,2 

Maximum 9,5 3,9 

Kvartilové rozpětí 2,8 1,6 

Rozptyl 3,4 0,8 

Směrodatná odchylka 1,9 0,9 

Variační koeficient 34 % 36 % 

Šikmost 0,3 0,1 

Špičatost -0,9 -1,6 

 

Z uvedených hodnot je vidět, ţe statistické hodnoty, především aritmetický průměr a 

medián, popisující index nekrotizace borovice lesní pro tento úsek je asi dvojnásobně větší 

pro ročník 2012 neţ pro ročník 2013. Ani zde nedochází k výrazným odchylkám mezi 

aritmetickým průměrem a mediánem. Při srovnání s hodnotami indexu nekrotizace 

borovice lesní z úseku 7-3154 je nepřehlédnutelné, ţe tyto hodnoty jsou nesrovnatelně 

menší. 

Z tabulky je rovněţ zajímavá skutečnost, ţe u ročníku 2012 je 25 % hodnot v 

rozmezí 7,0 do 9,5 a u ročníku 2013 je 75 % hodnot menších neţ 1,6. Rozdíl je také patrný 

u kvartilového rozpětí, rozptylu i směrodatné odchylky.  

Variační koeficient znovu vyšel pod 50 %, z čehoţ lze usuzovat, ţe data jsou sourodá 

a nenalezneme odlehlá pozorování. Jak bylo jiţ zmíněno výše, podle Sturgesova pravidla 

vyšlo 7 variačních tříd.  
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Hodnoty šikmosti vyšly blízko nule, ale u špičatosti máme hodnoty, především u 

ročníku 2013, více vzdálené od nuly a nedokáţeme přesvědčivě předpovědět, jestli se 

jedná o rozloţení dat blízké normálnímu rozdělení. Normalitu rozdělení budeme ještě 

ověřovat pomocí p-hodnoty. 

Graf 17 a Graf 18 zobrazuje grafy četností pro ročníky 2012 a 2013 borovice lesní. 

Z těchto grafů lze vidět, ţe největší četnost u obou ročníků je u druhého intervalu. U 

ročníků jsou ostatní variační třídy (intervaly) téměř totoţné, aţ na poslední dva. Situace u 

ročníku 2013 je odlišná v tom, ţe nejmenší četnosti jsou u první, třetí a čtvrté variační 

třídy. 

 

Graf 17: Četnost indexu nekrotizace borovice lesní za rok 2012 na úseku 7-1746 

 

 

Graf 18: Četnost indexu nekrotizace borovice lesní za rok 2013 na úseku 7-1746 
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Graf 19 a Graf 20 uvádí krabicové grafy pro oba zkoumané ročníky. Z grafů je vidět, 

ţe se nenalezla ţádná odlehlá pozorování a získaná data jsou sourodá. 

 

 

Graf 19: Krabicový graf indexu nekrotizace borovice lesní za rok 2012 na úseku 7-1746 

 

 

Graf 20: Krabicový graf indexu nekrotizace borovice lesní za rok 2013 na úseku 7-1746 

 

Pomocí metod statistické indukce se odhadne střední hodnotu indexu nekrotizace 

borovice lesní ročníku 2012 a 2013. Se spolehlivostí 95 % se střední hodnota indexu 

nekrotizace nachází v intervalu 〈4,7; 5,9〉 pro ročník 2012 a v intervalu 〈2,2; 2,6〉 pro 

ročník 2013. Předpoklad normality rozdělení byl opět ověřen appletem Explorační analýzy, 

kde pro ročník 2012 p-hodnota = 0,3594 a pro ročník 2013 p-hodnota = 0,0351. 
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Indexy nekrotizace smrku ztepilého na úseku 7-1746 

Níţe je uvedena Tabulka 13 výsledných hodnot statistických charakteristik smrku 

ztepilého pro úsek silnice 7-1746.  

 

Tabulka 13: Vypočtené statistické charakteristiky smrku ztepilého na úseku 7-1746 

 

ročník 2012 ročník 2013 

Rozsah 60 60 

Aritmetický průměr 3,7 2,0 

Minimum 0,0 0,0 

Dolní kvartil 2,4 0,0 

Medián 3,6 2,1 

Horní kvartil 4,8 3,0 

Maximum 7,7 6,4 

Kvartilové rozpětí 2,4 3,0 

Rozptyl 3,9 3,1 

Směrodatná odchylka 2,0 1,8 

Variační koeficient 54 % 89 % 

Šikmost 0,1 0,4 

Špičatost -0,2 -0,5 

 

Z prezentovaných charakteristik je patrné, ţe aritmetický průměrný i medián indexu 

nekrotizace pro ročník 2012 je asi dvojnásobkem průměru indexu nekrotizace pro ročník 

2013. Díky tomuto pozorování, lze usuzovat, ţe poškození jehlic ročníku 2012 je větší, 

podobně jako u předchozích prezentovaných výsledků. 

Z Tabulka 13 je poprvé zřejmé, ţe minimální hodnota pro oba ročníky je stejná. 

Naproti tomu hodnoty maxima, dolního kvartilu a horního kvartilu se výrazně liší. 

Zajímavé je, ţe kvartilové rozpětí pro ročník 2013 je větší neţ pro ročník 2012. Tato 

situace se projevila poprvé a důvodem je, ţe hodnota dolního kvartilu u ročníku 2013 je 

rovna minimu. 

Dále rozptyl a směrodatná odchylka mají velmi podobné hodnoty, takţe data jsou si 

velice podobná. 

Rozdíl u tohoto souboru dat je také ve variačním koeficientu, který poprvé vyšel 

větší neţ 50 %. U ročníku jehlic 2012 je tato hodnota přesáhnuta jen mírně, ale u ročníku 
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2013 je tato hodnota jiţ hodně vzdálena od hodnoty 50 %. To znamená, ţe data pro ročník 

2013 jsou hodně rozptýlená kolem průměru a lze očekávat odlehlá pozorování. 

Hodnoty šikmosti i špičatosti jsou kolem nuly, tudíţ rozloţení dat se nebude příliš 

lišit od normální křivky. Počet variačních tříd byl podle Sturgesova pravila opět stanoven 

na 7 a grafy jednotlivých četností jsou vidět na Graf 21 a Graf 22. Na těchto grafech je 

vidět rozdíl v souboru dat obou ročníků. U ročníku 2012 je nejvyšší četnost u prostřední 

variační třídy, naproti tomu největší četnost u ročníku 2013 nalezneme pro první interval, 

coţ také odpovídá hodnotám dolního kvartilu. 

 

 

Graf 21: Četnost indexu nekrotizace smrku ztepilého za rok 2012 na úseku 7-1746 

 

 

Graf 22: Četnost indexu nekrotizace smrku ztepilého za rok 2013 na úseku 7-1746 
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Graf 23 a Graf 24 prezentuje krabicové grafy pro smrk ztepilý na tomto úseku. Na 

krabicovém Grafu 23 lze vidět, ţe tento graf nemá ţádnou vodorovnou úsečku (prvních 25 

% hodnot) před první svislou úsečkou (dolní kvartil), a ţe začíná aţ touto svislou úsečkou 

(dolní kvartil). Důvodem této ojedinělé situace je, ţe minimum splývá s dolním kvartilem. 

Z hodnot variačního koeficientu jsem měla podezření, ţe by se v krabicovém grafu mohla 

objevit odlehlá pozorování, ale toto podezření se nepotvrdilo. 

 

Graf 23: Krabicový graf indexu nekrotizace smrku ztepilého za rok 2012 na úseku 7-1746 

 

 

Graf 24: Krabicový graf indexu nekrotizace smrku ztepilého za rok 2013 na úseku 7-1746 

 

Jak bylo jiţ výše zmíněno, pomocí metod statistické indukce lze odhadnout střední 

hodnotu indexu nekrotizace ročníku 2012 a 2013. Se spolehlivostí 95 % se střední hodnota 

indexu nekrotizace nachází v intervalu 〈3,2; 4,2〉 pro ročník 2012 a v intervalu 〈1,5; 2,4〉 
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pro ročník 2013. Předpoklad normality rozdělení byl ověřen appletem Explorační analýzy, 

kde pro ročník 2012 p-hodnota = 0,3878 a pro ročník 2013 p-hodnota = 0,4617. 

6.3 Statistické vyhodnocení v programu Canoco 

Vstupní (primární) data jsou zobrazeny v příloze 3, která byla importována do 

programu Canoco. V případě těchto mnohorozměrných dat byl pouţit ordinační přístup 

představovaný metodami nepřímé gradientové analýzy (Indirect gradient analysis). 

Nejdříve byla provedena detrendovaná korespondenční analýza – DCA. Jelikoţ z této 

analýzy vyšly délky gradientů menší neţ 3, byla v navazující fázi pouţita analýza hlavních 

komponent – PCA.  

Výsledky ordinací se prezentují jako ordinační diagramy. V tomto případě výsledky 

PCA analýzy jsou v níţe zobrazených ordinačních diagramech.  

Z důvodu metodiky Canoco jsem zkrátila názvy proměnných, jelikoţ nesmí být delší 

neţ 8 znaků. Zde je popsáno vysvětlení jednotlivých proměnných, co která zkratka 

znamená. 

OA - počet osobních aut, NA - počet nákladních aut, AU - počet autobusů, CO, NOx, 

NO2, SO2, CxHy a PM10 - mnoţství škodlivých látek (představeny jiţ dříve v práci), vzdal. - 

vzdálenost dřeviny od zkoumané pozemní komunikace, vek - stáří dřeviny, dvoulet - ročník 

jehlic 2012 a jednolet - ročník jehlic 2013. Na těchto jehlicích byl měřen index 

nekrotizace, který označen zkratkou IN. 

Níţe v tabulkách (Tabulka 14 a Tabulka 15) jsou uvedeny označení jednotlivých 

oblastí pomocí čísel. Čísla máme stejná jak pro borovici lesní, tak i pro smrk ztepilý pro 

dané úseky aţ na jednu výjimku. Tato výjimka platí pouze pro exponovanou oblast a úsek 

7-3394, kde byl nalezen pouze smrk ztepilý. V první tabulce jsou uvedeny zkoumané 

plochy z referenční oblasti (Šance), v tabulce druhé jsou uvedeny plochy z oblasti 

exponované (ArcelorMittal). Lichá čísla ploch reprezentují dvouleté jehlice a sudá čísla 

ploch reprezentují jednoleté jehlice. 
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Tabulka 14: Plochy referenční oblasti 

čísla ploch odpovídající úseky silnic 

1, 2 7-1746 

3, 4 7-1740 

5, 6 7-2470 

 

Tabulka 15: Plochy exponované oblasti 

čísla ploch odpovídající úseky silnic 

1, 2 7-3154 

3, 4 7-5859 

5, 6 7-5851 

7, 8 7-2561 

9, 10 7-3394 

 

V následující části jsou uvedeny ordinační diagramy pro borovici lesní a smrk ztepilý 

v referenční a exponované lokalitě. 
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Ordinační diagram pro borovici lesní (referenční oblast) 

 

Diagram 1: Ordinační diagram borovice lesní v referenční oblasti 

 

Z výše uvedeného diagramu je na první pohled patrné, ţe osobní auta mají stejný 

směr gradientu jako proměnné CO, CxHy, NOx, PM10, NO2 a naproti tomu mají opačný 

gradient autobusy a nákladní auta.  Z této situace vyplývá, ţe největší vliv na znečišťující 

látky mají osobní auta, zatímco nákladní auta a autobusy téměř ţádný. Tato skutečnost 

vychází i z tabulky (příloha 3), kde počty autobusů v porovnání s osobními automobily 

jsou zanedbatelné. Gradienty směřují mezi oblastmi 5-6, tedy k oblastem s největším 

počtem dopravních prostředků a s tím spojených i mnoţstvím znečišťujících látek 

emitovaných dopravou. 

Směr gradientu indexu nekrotizace je ve stejném kvadrantu, jako jsou plochy 1 a 3, 

neboli místa, kde byl naměřen největší index nekrotizace pro borovici lesní, hlavně 
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v oblasti 3. Index nekrotizace je největší na ploše 3, protoţe byl zde naměřen jako největší 

a také z důvodu nejmenší vzdálenosti od komunikace. 

V diagramu lze vidět, ţe proměnná dvouleté výrazně koreluje s indexem nekrotizace 

a z této skutečnosti lze usuzovat, ţe dvouleté jehlice neboli ročník jehlic 2012 jsou delší 

dobu ovlivněné imisemi. 

Gradient proměnné dvouleté je na rozhraní dvou kvadrantů, kde jsou plochy 1, 3 a 5, 

neboli plochy reprezentující ročník jehlic 2012. Naproti tomu gradient proměnné jednoleté 

má přesně opačný směr neţ dvouleté a s indexem nekrotizace negativně koreluje, neboli 

ročník jehlic 2013 není tak poškozen imisemi jako ročník 2012. 

Gradient reprezentující stáří dřevin výrazně koreluje s gradienty popisující škodlivé 

látky a je téměř kolmý k indexu nekrotizace. Z této skutečnosti se zdá, ţe nemá významný 

vliv na index nekrotizace. 

Situace, která se dala předpokládat, nastala u proměnné vzdálenost dřevin od 

komunikace, která negativně koreluje s indexem nekrotizace a dá se říci, ţe index 

nekrotizace je negativně ovlivňován vzdáleností stromů od komunikace. Čím jsou dřeviny 

dále od komunikace, tím na ně působí menší mnoţství škodlivých látek z dopravy, a tím je 

i menší index nekrotizace. 
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Ordinační diagram pro smrk ztepilý (referenční oblast) 

 

Diagram 2: Ordinační diagram smrku ztepilého v referenční oblasti 

 

Situace u smrku ztepilého z referenční oblasti je trošku odlišná. Ale stále je zde 

stejná situace, jako u borovice lesní, co se týká znečišťujících látek a dopravních 

prostředků. Tedy osobní auta mají stejný gradient jako proměnné CO, CxHy, NOx, PM10, 

NO2 a naproti tomu mají opačný gradient autobusy a nákladní auta. Stejně jako u 

předchozího diagramu vyplývá, ţe největší vliv na znečišťující látky mají osobní auta, 

zatímco nákladní auta a autobusy téměř ţádný.  

Gradienty osobní auta a další znečišťující látky směřují k ploše číslo 6 z důvodů, ţe 

pro plochy 5-6 byly naměřeny největší počty dopravních prostředků a s tím spojených 

škodlivých látek. 
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Podstatně jiné je, ţe gradienty autobusy a nákladní automobily jsou téměř totoţné 

s gradientem indexu nekrotizace, aţ na velikost. Gradient indexu nekrotizace směřuje 

k ploše 3, tedy k ploše, kde byly naměřeny největší indexy nekrotizace, jedná se o ročník 

jehlic 2012, a dřeviny se nacházely v těsné blízkosti cesty. 

Podobně jako v předchozím diagramu, i zde koreluje gradient dvouleté s indexem 

nekrotizace, sice korelace je mezi nimi je méně významná, ale pořad se dá předpokládat 

jejich velká závislost mezi nimi. Gradient dvouleté se nachází na hranici dvou horních 

kvadrantů, kde jsou plochy reprezentující ročník jehlic 2012. 

Významně mezi sebou korelují proměnné vzdálenost a věk, které ale jsou k indexu 

nekrotizace téměř kolmé a nemají na index nekrotizace nijak zásadní vliv. 
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Ordinační diagram pro borovici lesní (exponovaná oblast) 

 

Diagram 3: Ordinační diagram borovice lesní v exponované oblasti 

 

Gradient indexu nekrotizace má nejblíţe k ploše 1, která reprezentuje ročník jehlic 

2012, nacházela se v těsné blízkosti cesty s velkým mnoţstvím dopravních prostředků a 

s tím spojených i mnoţstvím škodlivých látek, a v neposlední řadě zde byl naměřen 

největší index nekrotizace, který byl v průměru přes 50 %. Tato plocha se nachází nejblíţe 

společnosti ArcelorMittal. 

Proměnné OA, NA, CxHy, PM10 atd. se nacházejí na rozhraní dvou kvadrantů, kde 

v jenom kvadrantu je oblast 1 a ve druhém oblast 2. V těchto oblastech byly největší počty 

dopravních prostředků, s  největším mnoţstvím znečišťujících látek, a indexy nekrotizace 

pro ročníky jehlic 2012. Lze tedy říci, ţe v tomto diagramu má index nekrotizace velmi 

významnou korelaci s počtem dopravních prostředků i mnoţstvím škodlivých látek. 

Index nekrotizace společně s dopravními prostředky a škodlivými látkami výrazně 

koreluje s gradientem dvouleté, který reprezentuje ročník jehlic 2012 a má i nejblíţe 

k ploše 1. Je zde opět pozorování, ţe index nekrotizace je největší u dvouletých jehlic. 
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Z diagramu je patrné, ţe ročník jehlic 2013 má směr gradientu opačný, neţ je pro 

gradient dvouleté, a tedy i to, ţe proměnná jednoleté negativně koreluje s indexem 

nekrotizace. 

Gradient vzdálenosti je téměř opačný neţ gradient indexu nekrotizace a lze opět říci, 

ţe vzdálenost dřeviny od komunikace negativně ovlivňuje index nekrotizace. Jak bylo jiţ 

zmíněno, čím je dřevina dále od komunikace, tím na ní působí menší mnoţství škodlivých 

látek z dopravních prostředků (škodlivé látky se více se rozptýlí do prostoru), a tím je i pak 

menší index nekrotizace. 

Proměnná věk koreluje s proměnnou vzdálenost, ale nedá se jednoznačně říci, ţe by 

věk i negativně koreloval s indexem nekrotizace a tedy, ţe čím jsou dřeviny starší, tím více 

odolávají imisím. Spíše lze říci, ţe věk je téměř kolmý k indexu nekrotizace a tedy index 

nekrotizace na věku borovice lesní nezáleţí. 
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Ordinační diagram pro smrk ztepilý (exponovaná oblast) 

 

Diagram 4: Ordinační diagram smrku ztepilého v exponované oblasti 

 

Výše uvedený diagram pro smrk ztepilý v oblasti společnosti ArcelorMittal je znovu 

odlišný oproti diagramu pro borovici lesní ve stejné oblasti. Hlavním důvodem těchto 

změn, především gradientů dopravních prostředků a škodlivých látek je, ţe byl pro smrk 

ztepilý ještě jeden úsek silnice navíc oproti borovici lesní, a tento úsek měl ještě větší počet 

dopravních prostředků a mnoţství škodlivých látek. Z tohoto důvodu se gradienty OA, 

AU, NA, CxHy, PM10 atd. odklonily od plochy 1 a zaujaly pozici mezi plochami 1, 2, 9 a 

10. 
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Gradient indexu nekrotizace opět směřuje, dalo by se říci, ještě více k ploše 1, kde 

byl ročník jehlic 2012, druhé největší mnoţství dopravních prostředků, velice malá 

vzdálenost od dopravní komunikace a naměřeny dokonce ještě větší indexy nekrotizace 

neţ pro borovici lesní. 

Opět proměnné index nekrotizace a dvouleté mají mezi sebou významnou korelaci, 

jelikoţ dvouleté jehlice mají větší index nekrotizace. Jak tomu bylo i na předchozích 

diagramech, tak i zde gradient jednoleté je opačný neţ gradient dvouleté. Proměnná 

jednoleté negativně koreluje s indexem nekrotizace. 

Proměnné věk a vzdálenost mezi sebou výrazně korelují a jsou téměř kolmé k indexu 

nekrotizace a mohlo by se z tohoto pohledu říci, ţe index nekrotizace na těchto 

proměnných nezáleţí. Toto by ale mohla být chyba. Jak jsme viděli na předchozích 

diagramech, tak věk dřevin opravdu neměl nikde vliv na index nekrotizace, ale gradient 

vzdálenosti dřevin od dopravní komunikace byl většinou opačný, neţ gradient indexu 

nekrotizace. 

Situace týkající se gradientu vzdálenosti v tomto diagramu, je velice ovlivněna 

plochami 9-10, které jednak byly velice vzdálené od zkoumané komunikace, ale současně 

na této komunikaci byl největší počet dopravních prostředků a tedy i škodlivých látek. 

Plochy 2-8 leţí v kvadrantech, do kterých aţ na výjimku gradientu jednoleté, 

nesměřují ţádné další gradienty a lze usuzovat, ţe na tvar diagramu nemají významný 

podíl. 
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7 DISKUZE 

 Tato kapitola se zabývá diskuzí představených výsledků. 

Prací zabývajících se indexem nekrotizace jehlic je velice málo. Většina vědeckých 

prací se zabývá vlivem rizikových prvků a imisí na fyziologický aparát rostlin (např. na 

fotosyntézu). V těchto pracích se nezabývají přímo indexem nekrotizace, ale díky sušením 

jehlic a listů, jejich rozemletím a následně spektrální analýzou zkoumají mnoţství 

jednotlivých těţkých kovů v jednotlivých dřevinách z různých oblastí. Velké mnoţství 

vědeckých článků vzniká u našeho severského souseda v Polsku, kde se také zaměřují na 

vliv znečisťujících látek na citlivé odolné dřeviny a porovnávají tyto hodnoty s odolnými 

dřevinami, které zde byly uměle vysazeny. Zkoumají především oblasti v blízkosti velkých 

průmyslových center nebo oblasti, které jsou v současné době osiřelé, ale v minulosti zde 

byly velké koncentrace těţkých kovů a tyto těţké kovy se většinou ještě objevují v půdě. 

Jednotlivé druhy rostlin reagují na zvýšené koncentrace těţkých kovů v ţivotním 

prostředí různými způsoby. Ty nejcitlivější jsou pouţívány v biomonitoringu. Borovice 

lesní je druh, který je málo citlivý na většinu těţkých kovů, avšak jejich koncentrace 

v jehličí tohoto druhu reprezentuje úzkou korelaci s koncentrací těţkých kovů v ovzduší. 

Analýzu obsahu těţkých kovů v jehličí borovice lesní můţe představovat základ pro 

hodnocení znečištění ovzduší těţkými kovy. 

Borovice lesní je citlivá na několik průmyslových znečišťujících látek, v náročných 

průmyslových emisních podmínkách vykazuje někdy zakrslý a má obvykle pouze 2 roky 

staré jehličí, které jsou kratší, neţ jehličí stromů v oblastech s nízkou mírou znečištění.  

Jak bylo jiţ řečeno v předchozích kapitolách, bylo nasbíráno celkem 1800 jehlic 

z různých stromů, různých ročníků a celkem z 8 různých oblastí, které byly vybírány podle 

interaktivní mapy pro Celostátní sčítání dopravy. Soustředilo se především na 7 úseků 

kolem společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. a na tři vybrané úseky v blízkosti vodní 

nádrţe Šance v CHKO Beskydy. Bohuţel, ne na všech úsecích kolem společnosti 

ArcelorMittal jsem našla exempláře borovice lesní a smrku ztepilého. Borovice lesní byla 

objevena pouze na čtyřech úsecích a smrk ztepilý na pěti úsecích. U všech dřevin, u 

kterých se odebíraly jehlice, byla snaha najít jednotlivé exempláře, pokud moţno, co 

nejblíţe vybrané komunikace. Toto omezení bylo zvoleno z důvodu, zaměření této 

diplomové práce, ţe i vzdálenost dřevin od komunikací má velký vliv. 
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Zkoumala jsem index nekrotizace jehlic borovice lesní a smrku ztepilého a to pro dva 

poslední ročníky jehlic, tedy 2012 a 2013. Na některých úsecích bylo znečištění tak velké, 

ţe borovice lesní neměla na některých větvích ani dvouleté jehlice, natoţ tříleté jehlice. 

V podkapitole zabývající se statistickým vyhodnocením indexu nekrotizace jsem se 

musela omezit pouze na dvě oblasti, a to na oblast, kde jsem zjistila největší indexy 

nekrotizace, úsek silnic 7-3154, a na oblast, kde byl naměřen nejmenší index nekrotizace, 

úsek silnice 7-1746. Výsledků, které jsou uvedené v příloze 1 a 2, je podstatně více, neţ je 

uvedeno v té podkapitole.  

Indexy nekrotizace pro úsek 7-3154 byly vyloţeně extrémní především pro ročník 

jehlic 2012, kde průměrná délka nekrotické části bylo okolo 50 %, a to pro borovici lesní i 

pro smrk ztepilý. Velký vliv zajisté hrálo velké mnoţství dopravních prostředků, které tam 

za den projedou a s tím spojené i mnoţství škodlivých látek, ale také vzdálenost těchto 

zkoumaných dřevin od komunikace. Velké mnoţství znečištění bylo vidět na odebíraných 

jehlicích i na okolních stromech, kde listy a jehlice byly pokryté silnou vrstvou prachu.  

V okolí společnosti ArcelorMittal, ale dopravní prostředky určitě nebudou jediným 

zdrojem znečištění. Důleţité je zmínit také emise vypouštěné společností ArcelorMittal a 

převládající větry, které tyto emise roznášejí do okolí. Převládajícími větry v této oblasti 

jsou větry severovýchodní, které směřují k úseku 7-3154, kde byl naměřen největší index 

nekrotizace. Ostatní úseky, kde nejsou tyto převládající větry, měly index nekrotizace 

niţší. Jednalo se například o úseky 7-5851 a 7-5859. 

Na druhé straně, kdyţ se podívám na výsledky naměřené v oblasti kolem vodní 

nádrţe Šance, je tato referenční oblast v tomto směru směrodatnější – není tam ţádný 

průmysl. Znečištění pochází pouze z dopravních prostředků. Zde největší indexy 

nekrotizace jsem naměřila u dřevin, které byly v těsné blízkosti komunikace. S rostoucí 

vzdáleností se index nekrotizace zmenšoval. Příkladem toho, je hodnota dolního kvartilu 

smrku ztepilého ročníku 2013, která vyšla 0, coţ znamená, ţe 25 % hodnot ze zkoumaného 

vzorku mělo index nekrotizace nulový.  

Další oblastí, kterou jsem se zabývala ve své diplomové práci, byla vícerozměrná 

analýza dat pomocí programu Canoco. Pro tento software se připravily speciální tabulky, 

které zahrnovali nejdůleţitější, jiţ dříve představené data, jako bylo mnoţství dopravních 

prostředků, mnoţství jednotlivých škodlivých látek, průměrný index nekrotizace, 
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vzdálenost dřeviny od cesty, věk dřeviny a v neposlední řadě i ročník jehlic pro sledované 

úseky. 

Tyto proměnné se rozdělily na dvě části, na proměnná reprezentující environmentální 

data a druhová data. Tyto tabulky byly připraveny celkem čtyři. Dvě tabulky pro referenční 

oblast a dvě pro exponovanou oblast. V kaţdé oblasti byla jedna tabulka pro borovici lesní 

a druhá pro smrk ztepilý.  

Vytvoření samostatných tabulek pro program Canoco nebylo nic jednoduchého. 

Tabulky jsem si několikrát vytvářela a upravovalo v programu Microsoft Office Excel. 

Problém je, ţe program Canoco nedokáţe pracovat s jinými neţ číselnými hodnotami, a 

proto označení úseků jako řetězce bylo velký problém. Další problém byl, ţe nedokázal 

vzít proměnnou reprezentující ročník jehlic s hodnotami 2012 a 2013 jako datumovou 

poloţku, ale pouze jako hodnoty, a tím pádem přikládal větší význam hodnotě 2013 neţ 

hodnotě 2012. 

Přes prvotní nezdary a neúspěchy byly tyto problémy odhaleny a odstraněny. 

Řetězcová proměnná reprezentující číslo silnice byla nahrazena pořadovým číslem, které 

bylo pro kaţdý sloupec jiné a proměnná ročník jehlic byla nahrazena dvěma novými 

proměnnými, a to proměnnou jednoleté pro ročník 2013 a proměnnou dvouleté pro ročník 

2012. Do sloupečků, kde byl původně ročník 2012, se pro dvouleté nastavila 1 a pro 

jednoleté 0. Pro ročník 2013 se to nastavilo obráceně.  

Z výstupních ordinačních diagramů, z programu Canoco, popsaných v předchozí 

kapitole je zřejmé, ţe tyto úpravy byly správné a dávají jiţ výsledky, které bychom jiţ 

očekávali, jako např., ţe dvouleté jehlice budou významně korelovat s indexem 

nekrotizace. 

Z všech uvedených diagramů, z programu Canoco, se mi nejvíce zamlouvá graf pro 

borovici lesní v exponované oblasti. V tomto grafu je přesně to, co bych očekávala, ţe 

vyjde jako závěr z mé diplomové práce. A to je, ţe mnoţství škodlivých látek závisí na 

mnoţství dopravních prostředků, které daným úsekem projedou. Index nekrotizace bude 

největší v úseku silnice s největším mnoţstvím škodlivých látek a korelace bude velmi 

významná (velká) mezi proměnnou dvouleté jehlice a proměnnou index nekrotizace. 

Dalším důleţitým faktorem pro index nekrotizace je i vzdálenost dřeviny od dopravní 
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komunikace, a tedy i od zdrojů škodlivých látek. Věk dřevin nebude mít významnou roli 

na index nekrotizace. Všechny tyto zmíněné aspekty jsou v tomto grafu zřetelně vidět. 

Ostatní grafy byly více či méně zkresleny buď větším mnoţstvím škodlivých látek na 

úseku, kde nebyl index nekrotizace největší, a to především z důvodu větší vzdálenosti 

dřeviny od měřené komunikace. 

Další moţností ověření výsledků (korelace) je metoda Monte Carlo permutačního 

testu a tímto směrem lze navázat na tuto práci jinou osobou. 
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8 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo seznámení s vlivem imisního zatíţení na zdravotní stav 

vybraných druhů dřevin. 

V rámci druhé kapitoly byly popsány přírodní poměry vybraných území. 

V třetí kapitole byly představeny imisní situace vybraných území, především zde byl 

popsán vliv imisí na zdravotní stav dřevin a příznaky poškození jednotlivých 

znečišťujících látek. 

Podíl dřevin poškozených imisemi je v současné době stále aktuálnější. 

K nejintenzivnějšímu poškozování dochází v blízkosti průmyslových zdrojů a 

frekventovaných komunikací. Vliv imisí se projevuje na zdravotní stav vegetace různými 

způsoby. Jedná se především o sníţení fotosyntetické aktivity, zpomalení respirace, 

viditelné nekrózy jehlic a chlorózy listů, jehličí a v neposlední řadě dochází k opadání 

jehličí a listů dřevin.  

Ve čtvrté kapitole byla představena charakteristika vybraných druhů dřevin. Pro 

výzkum jsem zvolila jako zástupce jehličnatých dřevin Pinus sylvestris a Picea abies. A to 

z důvodu jejich vysoké citlivosti k imisní zátěţi. 

Kapitolu pátou a šestou lze vnímat jako praktickou část práce. V páté kapitole byla 

specifikována metodika odběru vzorků jehlic a následný postup při určování indexu 

nekrotizace pro ročník 2012 a 2013. Pro uvedené ročníky byly dále vypočítány základní 

statistické charakteristiky.  

V rámci páté kapitoly byly také vypočítány emise z dopravních úseků pro 

exponovanou a referenční oblast. Emise byly vypočítány pro oxid uhelnatý, oxidy dusíku, 

oxid dusičitý, oxid siřičitý, uhlovodíky a polétavý prach. Dále byly určeny intenzity 

dopravy na vybraných úsecích. 

V kapitole šesté Výsledky, byla data statisticky vyhodnocena pomocí Explorační 

analýzy a programem Canoco. Základním výstupem analýzy v programu Canoco jsou tzv. 

ordinační diagramy, které zobrazují korelace mezi jednotlivými naměřenými daty. 

Cíle diplomové práce byly splněny. 
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