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Abstrakt  

Průmysl má na území Ostravy dlouhou historii. Po zhruba dvousetleté činnosti zůstalo na 

jejím území velké mnoţství negativních důsledků, které dnes neodmyslitelně patří k rázu 

místní krajiny. S průmyslem je spojena široká environmentální problematika: kontaminace 

ţivotního prostředí, rekultivace. Jedním z nejzávaţnějších problémů jsou emise TZL, které 

způsobují kontaminaci okolí mimo jiné těţkými kovy.    

Hlavním cílem předkládané práce bylo zmapovat a posoudit kontaminaci půd Ostravy 

těţkými kovy pomocí odběru vzorků a jejich následnou analýzou pomocí metody – 

Magnetická susceptibilita. 

 

Klíčová slova: kontaminace, těţké kovy, půdy, magnetická susceptibilita, Ostrava 

 

Abstract 

Industrial actual in the Ostrava district has long history. After roughly two-hundred years 

industrial activity remained large quantity of negative consequences in this area, which 

today inherently belong to character of local landscape. Broad environmental issue is 

connected with industry: pollution of environment, redevelopment of so polluted 

landscape. One of the most important problems is the emission of small particles and its 

influence on the trace metals contamination.  

Main task of this work was to map and write up contamination of trace metals in Ostrava, 

by sampling of soil and their subsequent analysis by virtue of magnetic susceptibility.   

 

Keywords: contamination, trace metals, soils, magnetic susceptibility, Ostrava 
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1. Úvod a cíl práce 

 

1.1. Úvod 

 

Oblast Ostravska patří od dob masivní těţby uhlí na tomto území, mezi největší a 

nejdůleţitější průmyslová centra nejen v České republice, ale i v Evropě. Kumulace 

nejrůznějších druhů průmyslu od těţby uhlí a jeho zpracování, metalurgie, chemie a mnoho 

dalších, měla a má na tuto oblast velký vliv ať uţ kladný, nebo záporný. Po dlouhá 

desetiletí byla Ostrava strategickým centrem průmyslové výroby. Je to oblast, která po 

řadu let z pohledu průmyslu v podstatě ţivila stát a dávala desetitisícům lidí z širokého 

okolí práci. Vedle těchto kladných stránek jsou tu ovšem zápory, které si lidé začali 

uvědomovat aţ v nedávné historii a které budou mít vliv ještě dlouho po tom, co nynější 

průmyslové komplexy jiţ dávno nebudou existovat. Vlivem masivní výroby se do 

ţivotního prostředí dostávají znečišťující látky, které zásadním způsobem ovlivňují kvalitu 

ţivota všech organismů ţijících v širokém okolí včetně člověka a sniţují tím hodnotu půdy. 

Jedním ze způsobů znečišťování ovzduší a tím i sekundárně dalších sloţek ţivotního 

prostředí jsou emise obsahující nejrůznější druhy polutantů, a kterých se na Ostravsku 

vyprodukovalo a stále produkuje velké mnoţství. Emise z průmyslu obsahují často těţké 

kovy (největším zdrojem je metalurgický průmysl – jako vysoké pece, výroba oceli atd.). 

V posledních zhruba dvaceti letech se produkce emisí podstatně zmenšila oproti minulosti. 

Můţe zato legislativa, emisní a imisní stropy, instalace filtrů na koncových zařízeních, 

omezování průmyslu a také tlak široké veřejnosti, která si začala uvědomovat souvislosti 

se znečišťováním ţivotního prostředí. Musíme brát ovšem ohled na to, ţe v místech 

s těţkou průmyslovou výrobou se za současné technické úrovně, vţdycky nějaké emise 

produkovat budou a jde o to je eliminovat na hranici, která bude vyhovovat jak přírodě, tak 

provozovateli zdroje, jenţ vytváří určitou hodnotu a moţnost práce a výdělku pro lidi.   
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1.2. Cíl práce 

 

Půdy na území Ostravy jsou jiţ dlouhou dobu zatíţeny těţkými kovy a dalšími prvky 

navázanými na pevné částice v emisích z průmyslových zdrojů. Ty se z ovzduší dostávají 

do vrchních vrstev půdy tzv. spadem a tím zhoršují jejich kvalitu, úrodnost a tím podmínky 

k ţivotu organismů. Vzdálenost, do jaké se pevné částice v ovzduší mohou dostat je 

ovlivněna jak jejich hmotností, atmosférickými podmínkami, tak výškou komína zdroje a 

řadou mnoha dalších činitelů. Tato diplomová práce s názvem: Posouzení kontaminace 

městských půd v oblasti Ostravy, měla za úkol zmapovat stav půd z pohledu jejich úrovně 

kontaminace prvky (Cu, Fe, Zr, Sr, Rb, As, Zn, Pb, Mn, Cr, V, Ti, Ca), které jsou 

nadměrně emitovány převáţně lidskou činností. A také stanovit oblasti, které jsou těmito 

prvky nejvíce zatíţeny.  
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2. Základní charakteristika území  

 

Moravskoslezský kraj se nachází v nejvýchodnější části České republiky. Stručná 

charakteristika území by se mohla zdánlivě zjednodušit do konstatování, ţe se jedná o 

převáţně průmyslovou oblast s velmi hustým osídlením. Těţba černého uhlí, jeho 

zpracování (výroba koksu) a hutní průmysl jsou bezesporu významné faktory, které 

ovlivnily nejen vzhled části území kraje a hustotu osídlení, ale také více národnostní 

sloţení jeho obyvatel. Moravskoslezský kraj je na západě, východě a částečně i jihu 

lemován pohořími. Hrubý Jeseník s nejvyšší horou Pradědem (1492 m) se rozkládá na 

západní hranici kraje. Na jihovýchodě a východě, při hranicích se Slovenskem a Polskem, 

se nacházejí Moravskoslezské Beskydy. Jejich dominantou tyčící se takřka nad největšími 

městy kraje je Lysá hora (1323 m). Jihozápadní část kraje tvoří nedotčené oblasti Nízkého 

Jeseníku a Oderských vrchů. Mezi horami leţí i níţe poloţené oblasti, konkrétně 

nejjiţnější výběţek Slezské níţiny, který je tvořen Opavsko-ostravskou pánví. Na ní dále 

na jihu navazuje přirozený krajinný koridor Moravská brána. Niţšími polohami prochází 

řeka Odra a její přítoky (Opava, Ostravice, Olše). Nejkrásnějšími a přírodně nejcennějšími 

pohořími jsou Hrubý Jeseník a Moravskoslezské Beskydy, území, které se nachází mezi 

nimi, tvoří velmi pestrou krajinu, v níţ se zvláště vyjímá oblast Poodří a luţními lesy, 

mokřady a rybníky. 

Významnými sídly jsou vedle okresních měst také Třinec, Český Těšín, Orlová, Bohumín, 

Krnov a Kopřivnice. Vysoká koncentrace obyvatel na relativně malém území je bezesporu 

jedním z nepříznivých faktorů, ovlivňující kvalitu ovzduší. Významně se na tom podílí 

silniční doprava a v zimních měsících vytápění domácností. 

Z pohledu historie bylo nejvýznamnějším momentem, který ovlivnil směřování regionu, 

období druhé poloviny 18. století, kdy byla zahájena těţba uhlí v Landeku v Petřkovicích. 

Od toho se odvinulo zakládání průmyslu v první polovině 19. století a celkový rozvoj 

oblasti, která je dodnes povaţována zejména za průmyslovou. Na HDP se kraj podílí 

poměrně významně; v r. 2006 se jednalo o 10,5 % v rámci celé ČR. V posledních letech se 

jako další důsledek vysoké hustoty osídlení projevuje navýšení rozsahu stavebních 
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činností, souvisejících mj. s budováním průmyslových zón pro opětovné navýšení 

zaměstnanosti a rozvojem infrastruktury (např. stavba dálnice D 47, Nošovice).  

Z hlediska rozloţení významných zdrojů znečišťování ovzduší lze kraj rozdělit na část 

východní, zahrnující okresy Ostrava-město, Karviná, Frýdek-Místek, a západní s okresy 

Opava, Nový Jičín a Bruntál. Zemědělská půda zabírá cca polovinu (51 %) a lesy cca 35 % 

rozlohy kraje. Vedle hutního průmyslu a těţby černého uhlí včetně jeho zpracování 

(koksovny) jsou dalšími významnými odvětvími z hlediska počtu organizací a počtu 

zaměstnanců výroba dopravních prostředků, výroba strojů a také výroba a rozvod 

elektřiny, plynu a vody.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Historie průmyslové výroby v kraji sahá do počátku 19. Století a její vliv na ţivotní 

prostředí lze pozorovat na mnoha místech. Vedle viditelných stop v krajině, způsobených 

těţbou uhlí a jeho zpracováním (haldy, poklesy půdy, kalové rybníky), se průmyslová 

odvětví negativně projevují jména nadměrným znečišťováním ovzduší. I kdyţ se jedná 

v mnoha případech o zlomek znečištění vypouštěného v období šedesátých a sedmdesátých 

let přesto je a nějakou dobu bude situace v překračování limitů kvality ovzduší na téměř 

celém území kraje velmi nepříznivá. [1] 

 

Obrázek 1. Ostrava 
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2.1.  Geologické členění 

 

Geologické jednotky České republiky  

Na území České republiky zasahují dvě základní geologické jednotky, které jsou nedílnou 

součástí daleko větších geologických struktur, tvořících základ geologické stavby Evropy. 

Jsou to:  

Český masív  

Západní Karpaty  

Český masív náleţí k té části Evropy, která byla formována kadomskou orogenezí (hlavní 

fáze před 660-550 mil. let) a výrazně přetvořena variskou orogenezí (hlavní fáze před 400-

330 mil. let.  

Západní Karpaty jsou součástí pásemného pohoří, které vzniklo alpínskou orogenezí 

(hlavní fáze vrásnění před 65-30 mil. let). V průběhu této poslední orogeneze byla 

vytvořena nejvyšší pásemná pohoří na naší planetě (Pyreneje, Alpy, Karpaty, Himálaj, 

Skalisté hory, Andy).  

Z uvedeného vyplývá, ţe obě geologické jednotky prošly zcela odlišným vývojem, a proto 

se jejich stavba velmi výrazně liší. Český masív má blokovou stavbu (území je rozděleno 

hlubinnými zlomy, tzv. lineamenty na dílčí části - oblasti). Západní Karpaty mají stavbu 

příkrovovou, kterou lze obrazně přirovnat k "obrovské příbojové vlně" s vrstevnatou 

stavbou tvořenou sedimenty.[15] 
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2.2.  Stratigrafie kvartéru  

 

Ostravská glacigenní pánev zahrnuje široké holocenní nivy Odry, Ostravice a Olše a mírně 

zvlněnou rovinu orlovské tabule. Tvoří samostatnou, ze všech stran přirozeně omezenou 

jednotku, jejíţ převáţnou část zaujímá orlovská tabule. Ta je na Z ohraničena Odrou, na 

S a V holocenní nivou Olše a na J zhruba údolím Lučiny aţ k jejímu soutoku se Sušankou 

a odtud dále na V Sušanky. 

Na základě studia celého území Ostravska a oderské části Moravské brány, po korelaci 

stratigrafie sedimentů kontinentálního zalednění, sedimentů fluviálních, eolických, 

uloţenin organického původu a ostatních typů čtvrtohorních sedimentů docházíme k těmto 

závěrům o stratigrafii území: 

Nejstaršími známými pleistocenními sedimenty jsou fluviální pískoštěrky bez příměsí 

vylounů severských hornin, tvořící vysoké terasy v polohách při okraji sedimentační pánve 

(zátorský terasový stupeň řeky Opavy, šenovská terasa Lučiny, 60 m terasa Lubiny, 53 m 

terasa Stonávky). Zátorský terasový stupeň řeky Opavy, leţící 40 m nad hladinou řeky, 

klademe do období období předcházejícího halštrovskému zalednění, vyšší terasy spadají 

do starého pleistocénu, pravděpodobně gunzu.  

Zátorskému stupni řeky Opavy odpovídají v sedimentační pánvi křemité štěrkopísky 

s materiálem jesenického devonu, leţící zde na bázi pleistocenních sedimentů. 

Fytopaleontologické nálezy v těchto štěrcích ukazují na postupné ochlazování během jejich 

sedimentace. V předpolí Beskyd jsou jejich stratigrafickým ekvivalentem fluviální 

pískoštěrky tvořené valouny beskydských hornin a leţící v podloţí šedé bazální morény 

halštrovského zalednění. Sedimentace prvého, halštrovského zalednění území začíná 

sedimentací glacilakustrinních písků, jílů a varv a glacifluviálních štěrkopísků jeho 

postupového stádia. Nad těmito uloţeninami leţí diskordantně souvková hlína bazální 

morény halštrovského zalednění, která má na celém území šedou barvu. Na území 

Ostravska a oderské části Moravské brány byla prokázána jen jedna poloha souvkových 

hlín bazální morény halštrovského zalednění, pokud tato moréna je, zvláště v s. části 

zkoumaného území na Hlučínsku a Opavsku, rozdělena písčitými nebo jílovitými 
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polohami, jde, jak ukázaly geologické řezy územím, o druhotné rozdělení, způsobené 

glacitektonikou. 

Sedimenty ústupového stádia halštrovského zalednění, leţící v nadloţí šedých souvkových 

hlín hlaštrovského zalednění, se zachovaly jen v ojedinělých reliktech, na jejichţ 

příslušnost do doby ústupového stádia zalednění lze soudit jen z jejich poměru k bazální 

moréně. Na větší části území nejsou sedimenty postupového a ústupového stádia 

halštrovského zalednění rozlišitelné. 

Do doby postupu halštrovského ledovce a do období vlastního zaalednění spadá také vznik 

nejstarších glacitektonických porušení vrstev. V nadloţí sedimentů hlaštrovského 

zalednění leţí fluviální pískoštěrky, které se uloţily po mohutné erozi, následující po 

ústupu halštrovského ledovce. Tvoří terasy v pánevní části s povrchem 15 – 17 m nad 

hladinu řeky (muglinovská terasa na řece Ostravici, skřečoňská terasa na řece Olši). Na 

lokalitě v Muglinově jsou v nadloţí těchto štěrků zachovány organické sedimenty 

s interglaciální flórou, přecházející aţ do chladné flóry arktického typu. 

Tyto uloţeniny klademe do staršího teplého výkyvu holsteinského interglaciálního a do 

začátku jeho chladného výkyvu. Po dalším erozním období sedimentovaly pískoštěrky 

starší akumulace hlavní terasy ostravských řek. V jejich bazálních částech jsou vyvinuty 

syngenetické mrazové klíny. Uloţení těchto štěrkopísků je vázáno pravděpodobně na 

druhou polovinu chladného výkyvu holsteinského interglaciálu. Na pískoštěrky nasedá 

nevýrazně vyvinutý nejstarší známý pokryv sprašových hlín, na kterém se v následujícím 

mladším teplém výkyvu holsteinského interglaciálu vytvořil muglinovský fosilní půdní 

komplex. 

V bezprostředním nadloţí tohoto půdního komplexu leţí pískoštěrky mladší akumulace 

hlavní terasy ostravských řek. Jejich stratigrafickým ekvivalentem je spodní poloha 

proluviálních pískoštěrků při okrajích sedimentační pánve na úpatí pohoří. 

Fluviální sedimentace pískoštěrků mladší akumulace hlavní terasy je postupně zatlačena 

sedimentací ledovcovou, do které její uloţeniny vertikálně i horizontálně přecházejí. 

Uloţeniny mladšího, sálského zalednění jsou zastoupeny glacilakustrinními a 

glacifluviálními sedimenty jeho postupového stádia. V centrální části osrtavské glaciální 



Jiří Staš: Posouzení kontaminace půd Ostravy 

 

2009  8 

 

 

pánve tvoří jejich bazální polohu aţ 10 m mocné souvrství glacilakustrnních jílů a varv, 

které směrem k okraji jezera faciálně přecházejí do glacilakustrinních písků 

s nepravidelnými jílovými a varvovými polohami. Nad polohou varv zde pak následuje 

mohutné souvrství jemnozrnných glacilakustrinních písků.  

Nad sedimenty postupového stádia leţí diskordantně ţlutohnědá souvková hlína bazální 

morény sálského zalednění. V s. části zkoumaného území, oddělena polohou 

glacifluviálních nebo glacikustrinních sedimentů, leţí nad ní ještě další poloha bazální 

morény, vzniklá za ledovcové oscilace jiţ v době celkového ústupu ledovce. 

Glacilakustrinní a glacifluviální sedimenty ústupového stádia sálského zalednění, leţící 

v nadloţí hlavní polohy bazální morény, se zachovaly jen ojediněle. Do doby postupu 

sálského ledovce a vlastního zalednění území spadá vznik hlučínské čelní náporové 

morény a rozsáhlých glacitektonických jevů morénovém pásmu i mimo ně. Konečný 

morfologický tvar morénových valů byl ovlivněn ještě oscilacemi a lokálními nápory 

v době ústupu ledovce. Do doby ústupu sálského ledovce spadá také vznik syngenetických 

mrazových jevů, vyvinutých v písčitých sedimentech ledovcového původu. V nadloţí 

sedimentů sálského zalednění leţí místy fluviální a proluviální pískoštěrky, sedimentované 

v době ústupu sálskéo ledovce. Po erozi, která částečně obnaţila povrch fluviálních 

pískoštěrků hlavní terasy (vznik vyšší erozní úrovně), vznikl na sedimentech sálského 

zalednění a fluviálních pískoštěrcích interglaciální půdní typ (fosilní poselský zahliněný 

horizont).  

Do období zalednění warte (mladšího rissu) spadá sedimentace sprašového pokryvu, na 

kterém se v následujícím teplém interglaciálním období vyvinula interglaciální plšťská 

půda.  Dochází také k vytvoření niţší erozní úrovně ve fluviálních pískoštěrcích hlavní 

terasy ostravských řek, na které je plšťská fosilní půda také vyvinuta. 

Sprašové souvrství viselského stáří je rozděleno dvěma fosilními půdními horizonty na tři 

samostatné pokryvy. Hnědozemní půdní typ (opavská fosilní půda) odděluje pokryv 

prvního viselského stádiálu od středního a nejmladšího pokryvu viselského glaciálu. 

Poslední dva pokryvy jsou rozděleny ostravskou fosilní půdou na dva samostatné pokryvy. 

Nejmladší sprašový pokryv bývá dvěma solifunkčními polohami rozdělen na tři sprašové 

fáze. Fluviální sedimentace viselského glaciálu je představena jednotnou údolní terasou, 
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při okrajích překrytou sprašovými hlínami. Pod těmito sprašovými hlínami se zachoval 

původní pleistocenní povrch štěrků, které v údolní nivě byly při povrchu nesedimentovány. 

Vyšší a niţší nivní stupeň je holocenního stáří. Do holocénu spadá také tvorba 

čtvrtohorních karbonátových sedimentů na území Ostravska, tvorba svahových hlín a 

uloţenin deliviofluviálních.[2] 

 

Obrázek 2. Mapa hlavních typů půd 
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2.2.  Klimatické poměry 

 

Z klimatologického hlediska patří Ostravsko k mírně teplým a mírně aţ velmi vlhkým 

oblastem. Převáţná část hlučínské tabule a jv. Část Nízkého Jeseníku se zhruba vyznačují 

mírně teplým a mírně vlhkým podnebím. Ostravská glaciální pánev a oderká část 

Moravské brány patří k okrskům mírně teplým, ale vlhkým. V podbeskydských 

pahorkatinách převládá mírně teplé a velmi vlhké podnebí. Roční sráţkový průměr 

dosahuje 650 – 800 mm. Nejvlhčí jsou jv. cíp ostravské glacigenní pánve a podbeskydské 

pahorkatiny, v nichţ se pohybuje roční sráţkový průměr mezi 800 aţ 1000 mm.  

Průměrná lednová teplota je největší na části území – 3 C. Průměrná červencová teplota 

dosahuje v ostravské glacigenní pánvi a v sv. polovině oderské části Moravské brány 18 

C. Roční průměr teploty činí v ostravské pánvi 8 C. [2]  
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3. Vývoj imisní zátěže v oblasti ostravsko-průmyslové aglomerace 

 

Obrázek 3. Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 

 

Ostravsko – Karvinsko je dlouhodobě emisně silně a imisně nadlimitně zatíţeno a trvale 

patří k nejznečištěnějším oblastem České republiky. Oblast je součástí aglomerace 

Moravskoslezský kraj a je vymezena jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší podle 

zákona o ochraně ovzduší z důvodu překračování imisních limitů pro suspendované částice 

PM10, benzo(a)pyren a benzen. V aglomeraci Moravskoslezský kraj je také překračován 

cílový imisní limit pro troposférický ozon.  

Během 90. let minulého století došlo k podstatnému zlepšení stavu ţivotního prostředí 

v ČR vlivem poklesu průmyslové výroby, zavedením nové právní úpravy ochrany ovzduší, 

značných investic do ekologických opatření a pouţíváním šetrnějších technologií. Přesto 

znečištění ovzduší suspendovanými částicemi frakce PM10 překračuje i nadále imisní 

limity, v roce 2006 na téměř 29 % plochy území státu, na kterém ţije cca 62 % 

obyvatelstva. Překračování imisních limitů pro suspendované částice je závaţným 

problémem ve většině evropských měst, nicméně oblast Ostravsko – Karvinska s přilehlou 

oblastí Katovic v polské republice patří k plošně nejrozsáhlejším a imisně nejzatíţenějším 

oblastem v Evropě 
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Vývoj úrovně znečištění ovzduší suspendovanými částicemi v letech 1972 – 2006 

 

70. a 80. léta 20. století  

 

Průměrné měsíční koncentrace TPS na Ostravsku v zimních obdobích překračovaly 250 

μg.m
-3 

nejniţší koncentrace v průběhu roku neklesly pod 60 μg.m
-3 

.Dostupná měření 

dokumentují velmi vysokou úroveň znečištění ovzduší TPS. Trend koncentrací je od 

počátku 70. let mírně rostoucí s vrcholem kolem roku 1975, poté dochází k mírnému 

poklesu. K dalšímu zvýšení znečištění dochází v 80. letech, zvláště v okolí Ostravy, 

s nejvyššími koncentracemi v polovině 80. let. Do roku 1989 pak úroveň maximálních 

koncentrací mírně poklesla. 

V 70. 80. letech byl pro Ostravsko-Karvinsko určující negativní vliv vysoce 

koncentrovaných technologií těţkého průmyslu v „ocelovém srdci republiky“, které byly 

rozvíjeny jen s minimálními skutečnými ohledy na kvalitu ţivotního prostředí a ţivota 

obyvatel. 

 

90. léta 20. Století 

 

Vysoké průměrné měsíční koncentrace byly naměřeny v průběhu zimy 1993 – 1994 (aţ 

200 μg.m
-3 

TPS). Koncem 90. let dochází, i přes přijatá opatření ke sníţení emisí tuhých 

znečišťujících látek, ještě k poměrně výrazným špičkám imisních koncentrací, zvláště 

během zimních období přelomu let 1995-1996 a 1996-1997 (měsíční průměr aţ k 150 

μg.m
-3 

TSP), které byly z hlediska meteorologických podmínek rozptylu znečišťujících 

látek v ovzduší nepříznivé. Celkově však v tomto období nejniţší průměrné měsíční 

koncentrace TPS klesaly pod 40 μg.m
-3 

.  

V 90. letech došlo k dramatickému poklesu znečištění suspendovanými částicemi. Po 

změně politické orientace ČR byla začátkem 90. let přijeta legislativní opatření ke zlepšení 
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stavu ovzduší a stát do této oblasti i na Ostravsku-Karvinsku postupně masivně investoval. 

Zároveň došlo k útlumu průmyslové výroby a těţby černého uhlí (v Ostravě byla 

v průběhu 90. let těţba zcela ukončena). Tyto skutečnosti, spolu s charakterem 

meteorologických podmínek, způsobily klesající trend suspendovaných částic. 
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Začátek 21. století 

 

Po několika zimách s meteorologicky příznivějšími rozptylovými podmínkami došlo 

v zimním obdobích přelomů let 2000-2001, 2002-2003, začátkem roku 2005  a v zimě 

2005-2006 opět k déletrvajícím epizodám s nepříznivými rozptylovými podmínkami a 

vyššími měřenými koncentracemi suspendovaných částic. Avšak jejich hodnoty, které 

zvýšily měsíční průměrné koncentrace aţ na úroveň 100 μg.m
-3 

PM10 v Ostravě, jiţ 

neobsahují hodnot z 90. let 20. století. Měřené koncentrace jsou ovšem trvale nad hranicí 

imisních limitů. 

Po roce 2000 dochází k zastavení klesajícího trendu koncentrací suspendovaných částic 

v ovzduší, k jejich stagnaci. Na Karvinsku se celková úroveň znečištění ovzduší 

suspendovanými částicemi oproti 90. letům 20. století mírně zvýšila. V chladné polovině 

roku je zde trend znečištění ovzduší suspendovanými částicemi rostoucí. Pokles 

koncentrací byl zaznamenán v chladné polovině roku na přelomu let 2006-2007, která byla 

z meteorologického hlediska nebývale teplá, pro rozptyl znečišťujících látek v ovzduší 

příznivá a měřené koncentrace byly netypicky nízké. 

Za moţné příčiny toho stavu bývá označován nový rozmach průmyslových aktivit 

v ostravsko-karvinské průmyslové aglomeraci (byť se jiţ nejedná výlučně o těţký průmysl 

jako v období před rokem 1990), zvyšování intenzity automobilové dopravy a opětovný 

návrat části obyvatel k topení pevnými palivy v lokálních topeništích v důsledku zvyšování 

cen elektrické energie a zemního plynu, spolu s méně příznivými meteorologickými 

podmínkami pro rozptyl znečišťujících látek v ovzduší.[3] 
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3.1. PM10 a celková prašná depozice 

 

Částice větší neţ 100 m setrvávají v ovzduší velmi krátkou dobu a sedimentují na zemský 

povrch jako prašný spad. Menší částice setrvávají v ovzduší podstatně delší dobu (cca 2 

týdny) a jsou tak přenášeny na větší vzdálenosti od zdrojů. Částice o velikosti menší neţ 5 

m setrvávají v ovzduší aţ do doby, neţ se z nich fyzikálními nebo chemickými procesy 

vytvoří větší částice. 

Atmosférický aerosol je obecně definován jako soubor tuhých kapalných nebo směsných 

částic o velikosti v rozsahu 1 nm aţ 100 m, suspendovaných v atmosféře minimálně po 

dobu umoţňující jejich detekci. Velikostní a chemické sloţení částic aerosolu závisí na 

zdroji emisí, avšak sloţení ani velikost částic nejsou stálé, ale mění se v čase vlivem 

chemických a fyzikálních procesů. Zdroje anorganických a organických částic jsou jak 

přírodní, tak antropogenní, nicméně v České republice, stejně jako v celé Evropě, pochází 

většina částic z antropogenních zdrojů. 

Částice se dělí podle původu na primární (emitované zdroji), sekundární (vznikající 

chemickými a fyzikálními reakcemi v atmosféře) a nesuspendované (remise, znovuzvíření 

částic po jejich usazení). Hlavními antropogenními zdroji jsou spalovací procesy 

(průmyslové i domácí), spalovací motory (doprava), fugitivní emise z průmyslu, nakládání 

zboţí, báňská činnost a stavební práce. 

Částice bez rozlišení velikosti se označují prašný aerosol (PA) nebo tuhé znečišťující látky 

(TZL) resp. PM (z anglického parrtiluate matter), dříve také TPS (total suspended 

particles) nebo SPM (suspended particulate matter). Pro částice, které v důsledku 

zanedbatelné pádové rychlosti přetrvávají dlouhou dobu v atmosféře, je zavedeno 

pojmenování suspendované částice. Tyto částice byly dříve výstiţně nazývány polétavým 

prachem. Frakce částic menších neţ 10, 2,5, 1 μm se označují PM10 , PM2,5, PM1 . 

Vzhledem k dosud nejčastěji pouţívanému fyzikálnímu principu záchytu pro stanovení 

jejich hmoty, se tyto částice definují jako suspendované částice, které projdou velikostně – 

selektivním vstupním filtrem vykazujícím pro aerodynamický průměr 10, 2,5, resp. 1 μm 
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odlučovací účinnost 50 % přičemţ částice menší jsou ve vzorku obsaţeny s téměř 100 % 

pravděpodobností a částice větší s pravděpodobností blíţící se nule.  

 

Částice velikosti 2,5 aţ 10 μm se označují hrubá frakce (coarse particles), částice velikosti 

0,1 aţ 2,5 μm jemná frakce (fine particles) a částice menší neţ 0,1 μm velmi jemné částice 

(ultrafine particles UFP). 

 

3.2. Nejvýznamnější emisní zdroje 

 

Na území Moravskoslezského kraje se na rozdíl od jiných krajů nachází několik desítek 

významných zdrojů znečišťování ovzduší, mezi nimiţ převaţují podniky hutního a 

strojírenského průmyslu, veřejné a průmyslové energetiky. Ve 280 evidovaných 

provozovnách zvláště velkých a velkých zdrojů mají své zastoupení mj. také koksovny, 

výroba vápna, podniky chemického průmyslu, obalovny ţivičných směsí, výroba buničiny 

i cukrovar. Struktura pouţívaných paliv je na rozdíl od zdrojů v jiných krajích doplněna 

typickými produkty zdejšího průmyslu: vysokopecním a koksárenským plynem a také 

karbonským důlním plynem. Rozšířenější neţ v jiných krajích je pouţití černého uhlí, které 

je spalováno mj. také Elektrárně Dětmarovice a Elektrárně Třebovice. V několika zdrojích 

je rovněţ spalován proplástek, coby produkt úpraven uhlí (vodních prádel). 

Nejvýznamnějším energetickým podnikem je Elektrárna Dětmarovice, postavena v letech 

1972-1976, která je svým výkonem 800 MW největší klasickou elektrárnou na Moravě. 

Elektrárna ročně vyrobí okolo 2,5 TWh elektrické energie a více neţ 800 TJ tepla, které 

dodává především do města Orlová. Divize Ostrava podniku Dalkia Česká republika 

zahrnuje 15 provozoven evidovaných v REZZO 1 a dalších více neţ 50 provozoven 

REZZO 2. Dodává teplo nejrozsáhlejší sítě centralizovaného zásobování teplem ve střední 

Evropě čítající téměř 100 000 domácností, mnoho průmyslových podniků a komunální 

sféru. Podobnou roli plní také kombinovaná výroba elektřiny a tepla v závodě Energetika 

společnosti ArcelorMittal. 
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Těţba a zpracování uhlí je významnou průmyslovou činností, ovlivňující kvalitu ovzduší 

zejména v okolí Ostravy a na Karvinsku. Ostravsko-karvinská uhelná pánev je součástí 

Hornoslezské pánve, která z větší části leţí na území sousedního Polska. Celá rozloha je 

přibliţně 7 000 km
2
, z toho však na Českou republiku připadá jen asi 1 500 km

2
. Jde o 

okolí měst Ostravy, Karviné a dalších, kde se nacházejí uhlonosné vrstvy karbonského 

stáří. V ostravské části revíru je činný pouze důl Paskov (závod Staříč), v karvinské části je 

v provozu několik dolů, odlehlý důl Frenštát v Beskydech je v současnosti v tzv. 

konzervačním reţimu. V provozu jsou čtyři koksovny (dvě patřící OKD, OKK, a.s. – Jan 

Šverma a Svoboda), koksovna ArcelorMittal leţící stejně jako obě předchozí na území 

Ostravy a koksovna Třineckých ţelezáren. Hutní průmysl je zastoupen především podniky 

ArcelorMittal Ostrava a.s. (dříve Nová Huť) a Třinecké ţelezárny a.s., na něţ potom 

navazují výroby těţkého a lehkého strojírenství v podnicích jako jsou Vítkovice Holding, 

a.s., ŢDB Group a.s., Válcovny plechu Frýdek Místek (dnes ve vlastnictví ArcelorMittal), 

Hayes Lemmers Alukola, s.r.o. a dalších. Významným podnikem oblasti je také Biocel 

Paskov, a.s. vybudovaný v letech 1979 – 1983, Nosným produktem společnosti je 

magnesiumbisulfitová bělená buničina prodávána pod obchodním názvem VIAN, Svou 

kapacitou 280 tisíc tun je největším producentem sulfitové buničiny. Dříve velmi rozsáhlý 

chemický průmysl, zpracovávající produkty koksochemické výroby (Urxovy závody), je 

dnes především zastoupen podnikem BorsodChem MCHZ, s.r.o. s výrobou anilínu, 

cyklohexaminu a dalších chemických produktů. Ve výčtu průmyslových podniků balze 

nezmínit také automobilku Hyundai v průmyslové zóně Nošovice. Přehled největších 

znečišťovatelů na území Moravskoslezského kraje a podíl jednotlivých kategorií zdrojů na 

emisích ukazuje tabulka č.1 
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Emise a podíly (v %) stacionárních a mobilních zdrojů v MSK REZZO 1-4, r. 2006 

      

Kategorie zdrojů/název zdroje TZL CO2 NOX CO VOC 

REZZO 1 celkem (v t/rok) 3844 27 428 22 358 131 659 1 626 

REZZO 1 celkem v = ze 

stacionárních zdrojů 
49,5 92,6 69,8 84,4 13,7 

z toho v (t/rok)           

TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a.s. 

- Výroba surového ţeleza 
673,5 1402,9 1032,1 48 533,80 8,3 

Vysoké pece Ostrava a.s. 899,1 2355,7 909,8 39 047,70 0 

Mital Steel Ostrava a.s. - závod 

13 - ocelárna 
79,7 111,4 921 21 409,80 245 

TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a.s. 

- Ocelárenská výroba 
169,5 27,5 47,5 10 735,70 0 

Mital Steel Ostrava a.s. - závod 

4 - energetika 
177,6 5986,8 3458,6 256,8 153,1 

Dalkia Česká republika, a.s. - 

Elektrárna Třebovice 
145,5 4775,6 3936,4 107,2 87,4 

ČEZ,a.s., Elektrárna 

Dětmarovice 
174,5 1991,5 4180,5 128,2 167,3 

Vítkovice Steel, a.s. 78,3 6 214,1 3925,3 23,5 

Energetika Vítkovice,a.s. 65,2 1695,4 1058,4 95,1 27 

Energetika Třinec a.s. 83,6 1839,2 715,8 262,2 2,6 

Dalkia Česká republika, a.s. - 

Teplárna Karviná 
30,4 1467,1 631,4 71,1 0,7 

KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. 

s.r.o. Výroba vápna 
3,6 34,7 135,4 1996,5 18,8 

Mital Steel Ostrava a.s. - závod 

10 - koksovna 
403,6 188,2 364,9 967,6 51 

Biocel Paskov a.s. 40,9 577,4 804,4 178,5 89,1 

ŢDB Group a.s., Bohumín  28,2 38,8 21,3 1420,9 1,6 

REZZO 2 celkem (v t/rok) 650,8 641,6 439,1 534,7 303 

REZZO 2 celkem v % ze stac. 

Zdr. Celkem 
8,4 2,2 1,4 0,3 1,6 

REZZO 3 celkem (v t/rok) 1182,6 1509,5 780,2 5277,1 11 525,00 

REZZO 3 celkem v % ze 

stac.zdr.celkem 
15,2 5,1 2,4 3,4 61,5 

REZZO 4 celkem (v t/rok) 2082,2 44,3 8451,7 18 483 4339,2 

REZZO 4 celkem v % ze 

stac.zdr.celkem 
26,8 0,1 26,4 11,9 23,2 

REZZO 1-4 celkem (v t/rok) 7759,6 29 623,50 32 029,30 155 953,70 18 743,70 

 

Tabulka 1. Emise a podíly (v %) stacionárních a mobilních zdrojů v MSK REZZO 1-4, r. 2006 
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Emise VOC v kategorii REZZO 3 zahrnují rovněţ odhad emisí z pouţití rozpouštědel u 

nesledovaných zdrojů. Emise mobilních zdrojů.  

Tabulka dokumentuje, ţe největší zatíţení ovzduší na území kraje pochází ze zvláště 

velkých a velkých zdrojů. Vedle uvedených hlavních znečišťujících látek jsou zejména 

technologickými zdroji emitovány i další škodliviny mj. amoniak, sirovodík, benzen, ale 

také i těţké kovy a persistentní organické sloučeniny. 

 

Emisní bilance kraje 

Na území kraje je relativně příznivá situace ve skladbě vytápění domácností malými 

spalovacími zdroji (plynofikováno je 243 z 299 obcí, coţ zahrnuje „potencionálně“ více 

neţ 98 % domácností!). Na druhou stranu však volba druhů paliv a kombinace tzv. 

„evidovaného“ hlavního způsobu vytápění a dalšími „doplňkovými“ způsoby se 

pravděpodobně podepisuje v řadě obcí kraje na zhoršené kvalitě ovzduší. Nemalou měrou 

k ní přispívá velmi hustá síť komunikací a provoz nákladních a osobních aut a neposlední 

řadě také jiţ zmiňované stavební činnosti.  

V rozloţení emisí ze stacionárních zdrojů tabulka 2. je výrazně nejzatíţenějším územím 

Ostrava město. Za vyššími měrnými emisemi v okresech Frýdek-Místek a Karviná stojí 

především Třinecké ţelezárny a Elektrárna Dětmarovice.  

Tabulka 2. Porovnání měrných emisí stacionárních zdrojů (v t/rok/km2) 

 

     
Okres/kreaj/území TZL CO2 NOX CO 

Bruntál 0,27 0,71 0,31 0,68 

Frýdek Místek 1,25 4,14 2,81 47,71 

Karviná 1,53 16,13 17,47 9,02 

Nový Jičín 0,46 0,79 0,67 3,11 

Opava 0,4 0,62 0,36 0,93 

Osrtava-město 10,57 75,52 57,97 314,57 

Moravskoslezský 

kr.celkem 
1,05 5,45 4,34 25,33 

Hl.m.Praha 1,29 4,49 7,14 4,87 

Brno-město 0,54 0,59 30,6 1,55 

Celkem ČR 0,42 1,67 1,94 3,03 
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Na území kraje zatíţeného tak výrazně průmyslovou činností mohou mít trendy vývoje 

emisí důleţitou vypovídací schopnost. S ohledem na změny v metodikách stanovení emisí, 

zejména z vytápění domácností a mobilních zdrojů, je v tab. Č. 3 prezentováno pouze 

období od r. 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při podrobnějším rozboru jednotlivých skupin zdrojů se ukazuje, ţe se na poklesu, resp. 

Navýšení emisí podílejí významně REZZO 1. Při uvědomění si výrazných změn v růstu 

průmyslové výroby v uvedeném období (nárůst HDP na 158 % proti r. 2000, nárůst výroby 

a spotřeby paliv) lze prezentovaný vývoj přinejmenším z pohledu evidovaných emisí 

chápat jako příznivý. Ovšem emisemi evidovanými jsou míněny emise, jejichţ zjišťování a 

ohlašování má provozovatel zdroje uloţeno zákonnými povinnostmi, popř. je lze, v případě 

modelově zjišťovaných emisí, „zachytit“ standardně pouţívanými metodikami. Mohou 

existovat také jiné, neevidované, a přesto do ovzduší vypouštěné emise? A jaké můţe být 

jejich mnoţství? A jaký vliv má na zdejší špatný stav ovzduší průmyslová oblast Horního 

Slezska – nejprůmyslovější část sousedního Polska? Při zhoršujícím se stavu kvality 

ovzduší se nutně musí objevit i tyto otázky.  

O špatném stavu ovzduší Moravskoslezského kraje bylo v minulosti napsáno jiţ velmi 

mnoho. Období let 1999 – 2002 přineslo pro jeho obyvatele určitou naději na zlepšení. 

Jednalo se však o období zpomalení ekonomického růstu (zahrnujícího i dopady výrazného 

poklesu a restrukturalizace výroby) a také období právě dokončených významných a 

Tabulka 3. Vývoj celkových emisí hlavních znečišťujících látek (v t/rok) na území MS kraje 

 

       

Rok TZL CO2 NOX CO VOC 
HDP (mld. 

Kč) 

2000 8401 27 162 35 954 162 652 22 370 212,9 

2001 8240 28 310 25 211 158 398 21 664 227,2 

2002 8002 28 777 32 946 152 613 21 138 234,5 

2003 8594 29 613 33 753 164 002 20 425 246,2 

2004 8420 29 045 32 996 167 444 18 828 283,6 

2005 7561 29 788 34 038 152 037 18 830 311,7 

2006 7760 29 623 32 029 155 954 18 744 337,9 

REZZO 1-4 % 

2006/200 
92% 109% 89% 96% 84%   

pouze REZZO 1 

% 2006/2000 
86% 109% 96% 103% 183%   
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nezpochybnitelných investic do oblasti ochrany ovzduší navazujících na vstup nových 

emisních limitů v obecnou platnost. Dnešní situace je však vnímána obyvateli zejména 

Ostravska jako trvale se zhoršující. Údaje o výstupech měření kvality ovzduší to na rozdíl 

od trendů produkce emisí potvrzují. Je zřejmé, ţe k opětovné nápravě jen těţko přispějí 

probíhající diskuze hledající ty největší viníky špatné kvality ovzduší.[1]  
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4. Městské půdy 

 

Půdy v městských oblastech se od přírodních liší v mnoha ohledech. Klima v zastavěných 

oblastech je teplejší a chemické sloţení podzemní vody ukazuje vyšší mnoţství různých 

znečišťujících látek. Vývoj a sloţení těchto půd je velice variabilní a často neznámé, 

vzhledem k jejich různému vyuţívání, promíchávání a transportu jejich vrstev při 

stavebních činnostech atd. Vertikální a horizontální variabilita v půdním prostředí je také 

mnohem větší a méně předvídatelná z důsledku lidské činnosti. 

V městských oblastech je ovšem moţné také najít víceméně „přírodní“ zachovalé půdy 

v chráněných zelených oblastech, jako jsou parky, lesy apod. Městské půdy jsou 

z pedologického hlediska velice mladé, nevyvinuté a proměnlivé a jsou náchylné k velkým 

změnám.  

Průběţné stavební s rekonstrukční aktivity v městských oblastech mají velký vliv na půdní 

strukturu a hladinu podzemní vody. Propustnost pro vodu a vzduch je omezena a tím se 

půdní vlhkost trvale sniţuje.  

 

4.1.  Klasifikace městských půd 

 

Pojem městská půda nemá v pedologické terminologii přesný význam, nýbrţ je to obecný 

název pro půdy v okolí zastavěných oblastí. Je to klasifikace půd na základě jejich vyuţití. 

Ve vědeckém striktnějším členění je klasifikace půd na základě měřitelných nebo 

pozorovatelných rysech. Tento systém je rozčleněn půdních kategorií jako zdroj pro 

biomasu s ohledem na podloţí a původ. Klasifikace půd v městském prostředí je většinou 

dosti problematické. 

Pouze FAO/UNESCO a německá klasifikace půd má speciální skupiny silně ovlivněné 

půdy lidskou činností a půdy modifikované. Ve World Reference Base pro půdní zdroje 

(WRB) který nahradil FAO/UNESCO klasifikaci bylo členění těchto půd ještě více 
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rozvinuto. Ve WRB systému, půdy silně ovlivněné lidskou činností jsou klasifikovány jako 

buď Anthrosoly nebo Regosoly. Anthrosoly jsou půdy kde původní materiál a sloţení bylo 

změněno na základě dlouhotrvající zemědělské aktivity, zatímco půdy, na nichţ docházelo, 

nebo dochází k stavebním činnostem a s minimálním půdotvorným vývojem nazýváme 

Gegosoly. Podskupina půdních jednotek Anthropic, Garbic, Spalic a Urbic, které mohou 

být nazývány jako Regosoly, jsou půdy tvořené takzvanými anthropomorfickými půdními 

materiály.  

Nicméně v otázce přesné klasifikace tzv. městských půd bude ještě třeba vynaloţit velké 

úsilí. 

Nejdůleţitějším kritériem pro členění půdních skupin je, ţe budeme moci pomocí jejich 

způsobu vyuţití přibliţně stanovit jejich zatíţení těţkými kovy. Např. půdy městských 

center, nenarušené půdy, půdy krajnic komunikací a půdy znečištěné. [4] 

Členění půd podle jejich polohy je na antropogenní vnitřní městské půdy, které jsou na 

území měst či sídel a jsou ovlivňovány vlivem činností lidské aktivity, která je typická pro 

městské zástavby. 

Ovšem ne jen půdy ve městech a jejich okolích jsou ovlivňovány člověkem. Dalšími vlivy 

jsou těţba surovin, stavební aktivity, průmysl a infrastruktura – půdy zatíţeny těmito vlivy 

nazýváme jako antropogenní vnější-městské půdy. Mimoto vliv válek můţeme také brát 

jako vliv lidské činnosti na kvalitu půd.  

Další kategorie jsou: 

- Přirozené městské půdy 

- Antropogenní městské půdy obsahující jak vnitřní, tak vnější městské půdy. 

- Městské půdy obsahující jak antropogenní tak přirozené půdy 

Tyto pojmy jsou důleţité pouze pro charakteristiku vyuţití půd, ovšem ne pro jejich 

zařazení. Antropogenní městské půdy jsou často posuzovány podle stupně jejich narušení 

Půdy ovlivněné člověkem – obsahují ţádné, nebo malé mnoţství původních sloţek. Jsou 

typické naprosto promíchaným půdním horizontem a jsou sloţeny z původního materiálu, 

který se postupem let a vlivem lidské činnosti při stavební a transportní činnosti nahradil 
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různými cizími látkami. Dále jsou to půdy, na kterých se provozovalo zemědělství, které 

nevedlo k tvorbě tzv. Anthrosolů (definice FAO) 

1. Endogleyic Cambisol (Ruptic, Humic, Eutric, Siltic) 

2. Aric Regosol (Calcaric, Humic, Clayic) 

3. Haplic Cambisol (Eutric, Ruptic, Humic) 

4. Haplic Fluvisol (Eutric) 

5. Luvic Endostagnic Phaeozem (Anthric) 

6. Haplic Regosol (Calcaric, Humic, Transportic) 

 

Půdy člověkem změněné – hlavními znaky jsou specifická alkalita, vysoký obsah hrubých 

částí a organické hmoty. Dalšími typickým znakem je zvrstvení, někdy s nakloněnými a 

nepravidelnými hranicemi mezi vrstvami. Stáří těchto vrstev často roste s hloubkou 

7. Technic Cambisol (Ruptic, Calcaric, Humic) 

8. Urbic Technosol (Calcaric, Ruptic, Humic, Densic) 

9. Gleyic Technosol, Reductic, Humic) 

10. Hortic Cambisol (Ruptic, Calcaric, Humic) 

11. Mollic Garbic Technosol (Calcaric, Ruptic, Humic, Skeletic, Clayic) 

12. Mollic Urbic Technosol (Calcaric, Toxic, Humic, Arenic) 

 

Půdy vytvořené člověkem – jsou výhradně tvořeny materiály vytvořené člověkem, jako 

jsou suť, popel, odpady atd.  

13. Urbic Technosol (Calcaric, Ruptic, Toxic) 

14. Spolic Technosol (Ruptic, Toxic, Reductic, Skeletic, Episiltic, Endoclayic) 

15. Fluvic Spolic Technosol (Calcaric, Toxic) 

16. Spolic Technosol (Toxic, Siltic) 

17. Urbic Ekranic Technosol (Calcaric, Endoruptic,Densic, Endoskeletic) 

18. Spolic Technosol (Calcaric, Ruptic, Toxic, Humic) 

[5] 
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ANTHROSOLY 

Název: řečtina – anthropos = člověk 

Charakteristika: jsou to půdy, u kterých došlo vlivem lidských aktivit ke změnám půdních 

horizontů, a to zejména povrchových. Tyto půdy mají různý půdotvorný substrát, který byl 

přeměněn člověkem buď obděláváním (hlubokou kultivací, orbou) nebo dodaným 

cizorodým materiálem. Při dodávce cizorodého materiálu mohou být původní přirozené 

horizonty pohřbeny pod tímto materiálem. 

Fimic Anthrosol – má typický fimic A horizont, který vznikl dlouhodobým obděláváním a 

dodávkou organických hnojiv. 

Urbic Anthrosol – u předchozího případu šlo o přetvoření přírodní půdy, u této půdy je 

uměle vytvořený nejen A horizont, ale i podloţí. Konkrétní podoba je závislá na způsobu 

vzniku, jsou to půdy různých výsypek, hald, apod. vznikající v těţebních oblastech, při 

úpravách pozemků atd. 

Profil: anthrosoly nemají přesné uspořádání půdních horizontů, pouze u Fimic Anthrosolů 

je přítomný diagnostický fimic A horizont. 

 Vyuţití: u těchto půd se můţeme setkat s názvy, které odpovídají úpravě nebo vyuţití 

těchto půd (např. zahradní, haldové, terasové). Anthrosoly, které vznikly jako umělé půdy 

např. půdy hald, výsypek, apod. mohou být vyuţívány pro zemědělství, lesnictví nebo 

mohou zůstat ladem. Fimic Anthrosoly které vznikly obděláváním, mívají příznivé 

fyzikální i chemické vlastnosti a bývají intenzivně zemědělsky vyuţívány. 

Rozšíření: Anthrosoly se vyskytují v oblastech, které jsou po dlouhou dobu obývány 

člověkem. Fimic Anthrosoly zaujímají značné rozlohy v zemích západní Evropy.[4] 
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4.2. Těžké kovy v městských půdách 

 

Koncentrace nejrůznějších látek v půdě je důsledkem mineralogického a chemického 

sloţení matečné horniny, jejím zvětráváním a podmínkami specifickými pro danou oblast. 

Z globálního hlediska, vulkanická aktivita je velkým zdrojem některých kovů, jako rtuť, 

olovo, nikl apod. ovšem podloţí bývá na většině míst zdrojem téměř všech druhů kovů. 

Není moţné určit, který z minerálů je tím hlavním zdrojem těţkých kovů v půdě. Kovy se 

z matečné horniny postupně uvolňují do půdy a následně ekosystému zvětráváním, tudíţ 

náchylnost daného prvku k tomuto jevu je dalším důleţitým měřítkem pro posuzování 

koncentrace kovů v půdě. 

Tabulka 4. Typické koncentrace těžkých kovů v hlavních horninách g/g 

 
       

Prvek 
Horniny 
vyvřelé  

ultramafické 
Mafické Žula 

Horniny 
usazené 
vápenec 

Pískovec Břidlice 

Cd 0,12 0,13-02 0,09-0,2 0,028-01 0,05 0,2 

Cu 10-42 90-100 10-13 5,5-15 30 39-50 

Cr 2000-2980 200 4 10-11 35 90-100 

Hg 0,004 0,01-0,08 0,08 0,05-0,16 0,03-0,29 0,18-0,5 

Pb 0,1-14 3-5 20-24 5,7-7 8-10 20-23 

Zn 50-58 100 40-52 20-25 16-30 100-120 

[4] 

Akumulace a geochemické cykly těţkých kovů v půdě závisí rozhodujícím způsobem na 

hodnotě pH půdy - pokud dojde k okyselení, např. v důsledku kyselých dešťů, těţké kovy 

se uvolňují a jsou více pohyblivé v půdním roztoku a snáze přijatelné rostlinami, případně 

vyplavované do spodních vod. Těţké kovy přijaté organismy se z větší části opět vylučují, 

část z nich ovšem zůstává v organismu natrvalo a usazuje se v některých orgánech, u 

ţivočichů zpravidla v kostech, zubech, ledvinách a játrech [8] 

S rozvojem lidské činnosti se ovšem do prostředí dostává velké mnoţství kovů, které 

mnohonásobně překračuje přirozená mnoţství a na které organismy v něm ţijící nejsou 

zvyklé.  
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 Z výzkumu vlivu dopravy na charakter částic v celkové prašné depozici jsou známy 

následující informace:  

 Pt, Pd, Rh – funkční součásti katalyzátorů  

 Sb, Cu – otěry z obloţení spojky a brzd  

 Ba, Pt – katalyzátory pro naftové motory, BaSO4 – pneumatiky, ale také moţný 

výskyt ze spalování fosilních paliv pouţívá Ba pro určení vlivu dopravy na imisní 

zátěţ v městských aglomeracích.  

 Motorový olej – aditiva Zn, P  

 W – autokontakty pro houkačky, blinkry a regulační zařízení, kontakty přerušovačů  

 Sn – loţiskový kov [19] 

 

Antropogenní zdroje jsou: 

 Důlní činnosti 

 Metalurgický a zpracovatelský průmysl 

 Automobily a automobilový průmysl 

 Zemědělství 

 Splachy z městských aglomerací (koroze, různé produkty – Cu, Pb, Zn, Cd, Cr, Fe, 

Mn, Hg…) 

 Spalování fosilních paliv (As, Cd) 

 Výroba barviv a plastů 

 Textilní průmysl 

 Zemědělství 

 Městské odpady (kal aţ 3g kovů/ kg sušiny 

Zdroje kovů ze zemědělství 

 Pesticidy (Cu, Zn, As) 

 Mořidla (Cu, Hg) 

 Hnojiva (Cd) 

 Voda k zálivce (Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, As…) 

(6) 
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V druhé polovině minulého století, za doby mohutného vyuţívání půdy pro účely 

zemědělství, se hnojiva dováţela také například z Afriky. Vedle zvyšování úrodnosti se 

také zvýšil obsah Kadmia v půdě, jelikoţ tato dováţená hnojiva ho obsahovala velké 

mnoţství.  

Zdroje kovů z automobilové dopravy 

 Kadmium Cd   Opotřebováním různých součástí automobilu 

 Olovo Pb  V minulosti předavší spalováním olovnatých benzínů, ve 

kterých bylo přítomno jako tetraethylolovo. Antidetinátory na jeho bázi se od roku 

2001 nepouţívají. Nyní jsou jeho zdroji např. vyvaţovací tělíska pneumatik, 

maziva, oleje a částice opotřebování loţisek. 

 Nikl Ni   Obrusem brzdového obloţení a různých namáhaných spojů  

 Chrom Cr  Mechanickou separací z rotujících částí motoru a obloţení 

brzd 

 Platinové kovy  Uvolňování z automobilových katalyzátorů 

(Pt, Rh, Pd) 

           [7] 

Z hlediska ţivotního prostředí a jeho ochrany lze za nejvíce nebezpečné označit tyto 

chemické prvky: kadmium, rtuť, olovo, arzén a chrom. Jako rizikové k nim přistupují 

podle Světové zdravotní organizace (WHO) ještě mangan, nikl, radon a vanad. Radon je 

plyn, který se rozkládá a jeho dceřinné produkty jsou nebezpečné radioaktivní izotopy 

skupenství tuhého. Mezi prvky značné toxicity lze zařadit i prvek thalium, který je však v 

ČR málo sledován nebo není detekován. Jeho koncentrace jsou v Evropě oproti prvkům 

podobné nebezpečnosti velice nízké. Podle platných zákonů o ochraně ovzduší před 

znečišťujícími látkami přiřazujeme k uvedeným chemickým prvkům ještě kobalt a měď. 

Pro určité technologie je nutno sledovat další chemické prvky, z nichţ lze uvést: selen, 

antimon, vanad, cín, vizmut, beryllium a ještě řadu dalších.  
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V ovzduší nebo v tuhých podílech ovzduší, tj. v prašnosti, je koncentrační zastoupení 

všech uvedených prvků malé. Také v dalších sloţkách ţivotního prostředí je jejich obsah 

nízký. Pro tyto nízké koncentrace chemických prvků, které nepřesahují hodnotu 1000 ppm 

tj. 1000 mg. kg-1 (0,01 %), je nejlépe pouţitelný a správný termín stopový prvek. 

Těţké kovy se v atmosféře vyskytují v plynné i pevné formě kdyţv plynné formě pouze 

výjimečně (Hg). TK jsou silně obohaceny na povrchu částic hlavně ve formě chemických 

sloučenin. Čím je částice menší, tím hůře sedimentuje, má tedy delší dobu setrvání v 

ovzduší a má díky relativně velkému povrchu i schopnost vázat na svůj povrch další 

škodliviny.   

                                             

RTUŤ (Hydrargyrum) 80HgI,II 

Rtuť - Hg - je jediný kov který je při pokojové teplotě kapalný a vypařuje se. Její atomová 

hmotnost je 200,59, měrná hmotnost při 20 °C je 13,546 g/cm3. Svými chemickými 

vlastnostmi se rtuť podobá drahým kovům. Vlhký vzduch ji na rozdíl od suchého 

okysličuje a vede k povrchové tvorbě tenké vrstvy kysličníku rtuťnatého. 

V ovzduší se rtuť vyskytuje buď v atomárních parách, tj. volná, nebo vázaná chemicky či 

fyzikálně na tuhých částicích. Rtuť se z ovzduší velice snadno vymývá ve formě mokré 

depozice, zejména pokud mají sráţky niţší pH.  V půdě snadno sorbuje zejména na 

silikátové půdní minerály. 

Hygienické předpisy pro Hg a její sloučeniny mimo sloučenin  mono- a dialkylrtuťnatých  

Za období sledování koncentrace rtuti ve venkovním ovzduší od roku 1997 do ledna roku 

2003 monitorovací stanice OHS Most (ZÚ Most) se průměrné čtyřiadvacetihodinové 

koncentrace rtuti pohybovaly v rozpětí 0,001 aţ 0,007 µg.m-3 a maxima dosahovala 

hodnot 0,150 µg.m-3. Odhad celkových emisí Hg v ČR je 36 tun za rok. Podíl 

severočeských elektráren z toho činil v období před výstavbou technologií odsíření spalin 

13 tun za rok. Doba setrvání emitované Hg v ovzduší je v závislosti na meteorologických 

podmínkách 6 aţ 90 dnů. Emisní koncentrace z elektráren jsou 0,0002 - 0,0150 mg.m-3 a 
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úletový popílek obsahuje 0,1 - 45,0 s průměrem 1,7 µg. g-1. Měrná depozice ČR na 

přelomu osmdesátých a devadesátých let byla 0,45 kg.km-2 v průběhu jednoho roku.  

Biotoxicita je obvykle udávána spíše pro ţivočichy, neţ pro rostliny, rtuťnaté přípravky se 

dříve běţně pouţívaly jako fungicidy pro moření osiva. Oproti tomu je známý případ 

hromadné otavy obyvatelstva v Japonsku díky rybám kontaminovaným methylrtutí. 

 

OLOVO (Plumbum)            

      Kovové olovo – Pb – je modrobílý, lesklý kov. Vypařuje se jiţ při teplotách okolo 

550°C. Ve vlhkém vzduchu za přítomnosti CO2 rychle oxiduje, přičemţ se vytvářejí v 

závislosti na teplotě kysličníky PbO, PbO2 nebo Pb3O4. Nejvíce olova se však spotřebuje 

při výrobě akumulátorových baterií, slitin a různých sloučenin. 

 

KADMIUM (Cadmium)           

  Kadmium - Cd - je bílý kov, podobný cínu. Má nízkou teplotu tavení (302,9 °C) i varu 

(770 °C). Kadmium jako prvek byl objeven začátkem 19. století a původně se pouţíval jen 

v barvířství. S rozvojem průmyslu koncem 19. začalo mít větší vyuţití např. jako legovací 

přísada do mědi i k pokovování součástek, na alkalické akumulátory, nízkotavitelné slitiny 

a speciální pájky, v jaderné technice. [8] 
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5. Výzkum kontaminace městských půd na území Ostravy 

 

5.1. Odběr vzorků – základní pedologická charakteristika 

 

Na území Ostravy jsem koncem roku 2008 a začátkem roku 2009 odebral 112 vzorů 

z převáţně lesních oblastí. Vzorky byly odebírány z vrchních částí půdního horizontu 

v lesích, kde tak nehrozí moţnost častého promíchávání půdních vrstev. V oblastech 

s hustou městskou zástavbou a absencí souvislého stromového porostu byla místa odběru 

volena s ohledem na co moţná největší stromový pokryv hlavně jehličnatých stromů a kde 

tak nehrozí časté promíchání půdních vrstev. 

Kaţdé místo odběru bylo vyneseno do mapy a pomocí přenosné stanice GPS, byly 

zaznamenány souřadnice. 

Odebrané vzorky byly převezeny do laboratoře, kde prošly procesem sušení a přesátí a 

půdní frakce menší neţ 2 mm byla připravena na chemickou analýzu. 

Analýza vzorků byla provedena metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie (FPXRF) 

– metoda 6200. 

 

5.2.  Magnetická susceptibilita 

 

Magnetické metody jsou vysoce citlivé a umoţňují detekovat i malé změny 

v koncentracích magnetických částic v půdách. Jejich magnetické vlastnosti jsou proto 

úspěšně vyuţívány při studiu antropogenního znečištění ţivotního prostředí [10], např. 

pevný spad antropogenního původu obsahuje nezanedbatelné procento (obvykle 5–9 hm 

%) silně magnetických (ferrimagnetických) částic. Ty vznikají především jako výsledek 

spalovacích procesů fosilních paliv obsahujících v různé míře pyrit. Jeho Fe ionty jsou v 
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důsledku disociačně – oxidačních procesů v průběhu spalování základem pro vznik 

finálních ferimagnetických Fe−oxidů. Antropogenní magnetit resp. maghemit tvoří typické 

sferule o rozměrech od několika do desítek μm a jejich magnetické vlastnosti se odlišují od 

ferimagnetik přírodního původu.  

 

Hlavním zdrojem antropogenních feromagnetik na Ostravsku jsou hutní provozy, dále 

cementárny a různými procesy vznikají téţ při automobilovém provozu. Magnetická 

susceptibilita v slabém magnetickém poli je jedním z nejdůleţitějších parametrů, který 

indikuje změnu koncentrace ferimagnetik v půdách a sedimentech. Magnetického 

mapování (měření susceptibility povrchových vrstev půd) se proto vyuţívá jako efektivní, 

rychlé a relativně levné metody ke stanovení úrovně kontaminace pevným spadem. 

Významný podíl mezi cizorodými, potenciálně nebezpečnými látkami vstupujícími do 

půdního prostředí představují těţké kovy.  

 

Vzhledem k úzké vazbě těchto antropogenních polutantů na ferimagnetika v imisích, byly 

v některých regionech zjištěny i významné korelace mezi koncentracemi těţkých kovů a 

magnetickou susceptibilitou kontaminovaných půd. To umoţňuje vyuţít magnetického 

mapování jako přibliţné metody ke stanovení zátěţe půd těmito těţkými kovy. Při vlastní 

interpretaci výsledků mapování je třeba vzít v úvahu i limity této metody. Poněvadţ v 

půdách je obsaţena řada magnetických minerálů, je třeba diskriminovat antropogenní 

příspěvek od minerálů litogenního resp. pedogenního původu.  

 

Dále je třeba definovat půdní horizonty s kumulací antropogenních ferimagnetik, příp. 

posoudit vliv půdního prostředí na jejich časovou stabilitu. Pomocí laboratorních metod 

jsou však tyto problémy řešitelné.[11] 

 

Analýza mineralogické části emisí prachu z průmyslu prokázala, ţe obsahuje vysoké 

procento oxidů ţeleza (magnetit, hematit atd.)[12]. Oxidy a hydroxidy ţeleza mají 

magnetické vlastnosti, jejichţ intenzita můţe být měřena. 
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Magnetická susceptibilita = poměr magnetizace k intenzitě magnetického pole. Je to poměr 

síly indukované magnetickým polem k vnějšímu magnetickému poli[13]. Je bez jednotky 

(udává se v jednotkách SI) a označuje se jako objemová magnetická susceptibilita              

 (kappa).  

 

 = 

M 

H 

 

M…indukované pole [nT] 

H...magnetické pole [nT] 

 

Pokud je susceptibilita vztahována k objemu i hmotnosti (k měrné hmotnosti vz.) je 

označována  (chi).  = kde  je měrná hmotnost. Jednotkou je pak m
3
/kg.  

Platí, ţe rostoucím mnoţstvím feromagnetického materiálu (feromagnetického minerálu) 

přibliţně roste i susceptibilita hornin [9] 

Hodnoty  nebo  mohou být buď kladné (pro paramagnetické materiály) nebo záporné 

(pro diamagnetické materiály). Celková magnetická susceptibilita můţe být pouţita pro 

indikaci půdního znečištění škodlivými látkami přenášené vzdušnou cestou. Indikace 

deponovaných znečišťujících látek metodou magnetické susceptibility je moţné při splnění 

dvou podmínek: 

- Přítomnost feromagnetických částic v emisích 

- Nízká úroveň magnetického pozadí (přítomnost feromagnetických minerálů 

v půdě) 

Přítomnost technogenních feromagnetických minerálů v emisích z průmyslových zdrojů, 

stejně jako v půdách Ostravy bylo prokázáno [13]. Na území Ostravy primární 
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feromagnetické minerály jak v matečných horninách, tak v hlubších vrstvách půdy nejsou 

téměř zastoupeny, proto magnetické pozadí je na nízkém stupni.[14] 

 

Metoda 6200 

Polní přenosná rentgenová fluorescenční spektrometrie pro determinaci koncentrací prvků 

v půdách a sedimentech (FPXRF) 

Tato metoda je určena pro In-Situ analýzu 26 prvků ze vzorků půd a sedimentů. Některé 

běţné prvky zahrnuty v této metodě nebyly, jelikoţ jsou tzv. „lehké“ a proto nemohou být 

detekovány polním přenosným X-Ray fluorescencí (FPXRF). Mezi tyto „lehké“ prvky 

patří: lithium, beryllium, sodík, hořčík, hliník, křemík a fosfor. Většina z uvedených prvků 

je analyzována z hlediska jejich vlivu na ţivotní prostředí, zatímco několik dalších má 

různý vliv, nebo samy mění své vlastnosti v půdním prostředí tak, ţe je velmi obtíţné 

jejich mnoţství stanovovat. Touto metodou (FPXRF) se dají stanovovat pouze prvky 

s atomovou hmotností vyšší neţ 16.  
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Seznam stanovitelných prvků metodou FPXRF: 

Název prvku       CAS číslo 

Antimon (Sb) 

   

7440-36-0 

Arsen (As) 

   

7440-38-0 

Barium (Ba) 

   

7440-39-3 

Kadmium (Cd) 

   

7440-43-9 

Chrom (Cr) 

   

7440-47-3 

Kobalt (Co) 

   

7440-48-4 

Měď (Cu) 

   

7440-50-8 

Olovo (Pb) 

   

7439-92-1 

Rtuť (Hg) 

   

7439-97-6 

Nikl (Ni) 

   

7440-02-0 

Selen (Se) 

   

7782-49-2 

Stříbro (Ag) 

   

7440-22-4 

Thalium (TI) 

   

7440-28-0 

Cín (Sn) 

   

7440-31-5 

Vanad (V) 

   

7440-62-2 

Zinek (Zn) 

   

7440-66-6 

Vápník (Ca) 

   

7440-70-2 

Ţelezo (Fe) 

   

7439-89-6 

Mangan (Mn) 

   

7439-96-5 

Molybden 

(Mo) 

   

7439-93-7 

Draslík (K) 

   

7440-09-7 

Rubidium (Rb) 

   

7440-17-7 

Stroncium (Sr) 

   

7440-24-6 

Thorium (Th) 

   

7440-29-1 

Titan (Ti) 

   

7440-35-6 

Zirkonium (Zr)       7440-67-7 

     

     Tato metoda je pouţívaná spolu s dalšími potvrzujícími analýzami jakou jsou (FLAA, 

GFAA, ICP-AES, ICP-MS). Velkou výhodou této metody tkví v jednoduchosti a 

dostupnosti přímo v terénu. Hranice přesnosti měření není tak precizní jako u RCRA 

analyzátorů, ale i přesto díky její flexibilnosti v terénu je velice uţitečná. Navíc je rychlá a 

levná. 

Citlivost metody, nebo niţší hranice detekce, má vliv na několik faktorů. Schopnost 

detekce prvku ve vzorku, volba správného detektoru, excitace zdroje, doba potřebná 
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k ozáření vzorku a spektrální interference vzorku. Pro kaţdý prvek je jiná míra nejniţšího 

mnoţství detekovaného mnoţství prku ve vzorku.  

Technologie FPXRF pracuje buď s hermeticky uzavřeným zdrojem radioizotopů, nebo 

tyčí, které jsou zdrojem rentgenových paprsků. Tyto zařízení slouţí k ozáření vzorku 

paprsky X. Po ozáření vzorku je záření atomy vzorku buď rozptýleno, nebo vstřebáno. Děj, 

který následuje je znám jako fotoelektrický jev. Rentgenové záření, které atom pohltí, 

vychýlí elektron z vnitřních vrstev atomu, čímţ vznikne volné místo. Toto volné místo je 

zaplněno elektronem z vnějších vrstev. Ovšem při přechodu elektronu z vnější vrstvy do 

vnitřní se uvolní z elektronu energie, která se vyzáří z atomu ven, tato energie je 

charakteristická pro kaţdý atom. Emise energie (rentgenové záření) je označeno jako x-ray 

fluorescence. 

Tři elektronové vrstvy jsou především zkoumány z pohledu emise rentgenového záření 

během FPXRF analýzy vzorků. Tyto vrstvy jsou: K, L a M. Typický emisní vzor, jinak 

nazývané jako spektrum pro daný kov má několikanásobně vyšší intenzitu při záření 

z vrstev K, L, nebo M. Nejvíce se měří rentgenová emise z vrstev K a L, pouze kovy 

s atomovým číslem vyšším neţ 57 jsou měřeny z vrstvy M. 

 

Obrázek 4. Princip metody 
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Kaţdá charakteristická rentgenová linie je definovaná písmenem K, L, nebo M, a indexy: 

alfa, beta, gama atd.  

 

Orbital K je pro daný prvek orbital s největší energií a upřednostňovaný orbital pro účely 

analýzy Pro daný atom paprsky X emitují z L přechodu vţdy méně energie, neţ z přechodu 

vrstvy K. Hlavní emisní vrstvy (Lα a Lβ) mají pro stejný prvek velice podobnou intenzitu. 

Výběr z té či oné závisí na tom, která interferenční vrstva má být analyzována. Vrstva L je 

velice uţitečná pro potřeby zkoumání prvků, jejichţ atomové číslo je mezi 58 (Cer) a 92 

(Uran). 

 

Zdroj rentgenového záření můţe vyvolat charakteristické x záření z prvku pouze tehdy, 

pokud zdroj energie je větší neţ absorpční hrana energie pro danou vrstvu prvku (hrana K, 

L, M,…). Absorpční hrana energie je o něco větší neţ odpovídající energie dané vrstvy. 

Dokonce absorpční hrana K je přibliţně součet K, L a M vrstev energií daného prvku a 

absorpční hrana L je zhruba součet vrstev L a M. FPXRF je více citlivá metoda na daný 

prvek s absorpční hranou energie těsně pod hranicí excitační energie zdroje. Pro názornost: 

kdyţ pouţijeme jako zdroj kadmium 109, které má excitační energii 22,1 kiloelektronvoltů 

(keV), FPXRF můţe zobrazit lepší citlivost pro zirkon, který má energii vrstvy K – 15,77 

keV neţ pro chrom, který má ve vrstvě K energii 5,41 keV. 

 

Z těchto informací je zřejmé, ţe FPXRF je vhodná pro identifikaci a kvantifikaci 

anorganické sloţky zkoumaného vzorku. Radiace z jednoho, nebo více zdrojů 

radioizotopů, nebo z elektrických X-RAY válců emituje paprsky X, které slouţí jako zdroj 

charakteristické emise záření při přechodech elektronů z vrstev ve vzorku. Aţ 3 zdroje 

mohou být pouţity k ozáření vzorku. Kaţdý z nich emituje specifické spektrum primárních 

paprsků X, které podnítí odpovídající rozsah prvků ve vzorku. Pokud více neţ jeden zdroj 

můţe excitovat prvek, kterýmţe zájem analyzovat, vybere se jeden zdroj s ohledem na 

účinnost excitace prvku.[18] 
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5. 3. Těžké kovy v půdách 

 

Přítomnost technogenních feromagnetických minerálů v emisích z průmyslových zdrojů, 

stejně jako v půdách Ostravy byla prokázána [13]. Na území Ostravy primární 

feromagnetické minerály jak v matečných horninách, tak v hlubších vrstvách půdy nejsou 

téměř zastoupeny, proto magnetické pozadí je na nízkém stupni a hodnoty jsou mezi 4,4 do 

12,6 k-LF [10
-5

 j. SI] .[14] 

Toto číslo je oproti naměřeným mnoţstvím ve vzorcích velice malé a proto zatíţení území 

Ostravy cizorodými látkami velice zatíţeno. 

Pro zjednodušení je oblast Ostravy rozdělena do, 5 ti dílčích podoblastí (stejně jako u 

kapitoly 6.1.) 

 

Obrázek 5. Rozdělní mapovaných oblastí 
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Tabulka 5. Charakteristika znečištění jednotlivých území a jejich dominantní prvky 

lokalita 
úroveň 

znečištění 
dominantní 

prvky 

hodnota 
mediánu k-LF 

[10-5 j. SI] 

1 
oproti ostatním 

oblastem – mírné* 

slabě zvýšený 

pouze Zr 
103 

2 
průměrné 

znečištění 

lehké překročení 

několika prvků, 

nejvíc ovšem Zn 

204 

3 
území zatíţené 

emisemi 

zvýšené 

koncentrace hlavně 

u Mn a Fe 

335 

4 
oblast silně 

znečištěná 

překročeny téměř 

všechny průměrné 

koncentrace 

měřených prvků - 

nejvíce však Mn, 

Fe, Co, Ba 

360 

5 
průměrné 

znečištění 

překročeny 

koncentrace Cr, 

Pb, As 

168 

 

* - mírné znečištění je v tomto případě pouze měřítko pro území Ostravy. V jiných 

lokalitách, je úroveň mnohem menší. Na území Ostravy by bylo přirozené magnetické 

pozadí mezi 10 -20 k-LF [10
-5

 j. SI] 

 

Koncentrace prvků Fe a Mn, v půdách Ostravy, které jsou typické pro oblasti blízko 

metalurgickému průmyslu. 
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5.4. Statistické zpracování dat 

 

Z naměřených hodnot se provedly statistické výpočty pro jednotlivé prvky: 

 
Tabulka 6. Základní statistika 

vzorek 
k-LF [10-
5 j. SI] 

c-LF 
[10-6 
m3/kg] mer.hm. Ca-L Ti-L V-L Cr-L Mn-L 

počet 112 112,000 112 112 112 112 112 112 

minimum 27 0,413 206,4 2490,26 1945,59 41,13 89,84 183,14 

maximum 2520,7 35,010 1044 62917,45 6776,78 568,11 2558,88 4057,74 

medián 200,35 3,454 566,475 6238,025 4297,515 99,13 205,15 829,15 

a. průměr 261,9893 4,971 582,8527 9660,458 4220,337 116,279 315,7676 1055,68 

směr.odch 273,3222 4,774 209,5927 10619,06 786,6879 63,45291 396,7839 751,9395 

VK [%] 104,3257 96,040 35,95981 109,923 18,6404 54,56952 125,6569 71,22799 

 

vzorek Fe-L Pb Cu Zn As Rb Sr Zr Co Bi Sb Ba 

počet 112 112 64 112 94 112 112 112 28 43 10 13 

minimum 15032 17,6 18,9 44,48 8,64 31,8 46,96 58,87 152,14 5,86 115,11 480 

maximum 127939 439 94,6 2387 52,8 112 308,71 423,81 716,67 11,5 191,31 2647 

medián 28896 87,8 36,2 117,7 15,6 69,6 94,92 250,7 236,25 7,92 149,35 655,2 

a.průměr 34258 100 40,3 187,1 19,2 70,5 105,75 255,66 265,15 8,217 150,51 882,5 

směr.odch 17825 60,5 16,8 256,5 10,4 14,6 41,696 87,081 117,3 1,448 21,66 556,4 

VK [%] 52,032 60,5 41,7 137,1 54,5 20,7 39,428 34,062 44,239 17,62 14,392 63,05 

 

Z těchto hodnot můţeme vyčíst maximální, minimální a průměrné hodnoty (medián) ze 

všech hodnot odebraných vzorků na území Ostravy.  

Ve všech sledovaných oblastech se některý z prvků alespoň jednou překročil trojnásobek 

hodnoty mediánu. Např. Mn překročil hodnotu mediánu sedminásobně ve střech 

případech, Zn jednou desetinásobek. Cr byl v jedné lokalitě naměřen v koncentraci, která 

dosahovala dvacetinásobku hodnoty mediánu. V oblasti kolem bývalé Nové Huti byly 

naměřeny zvýšené koncentrace hlavně Mn a Fe.  
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Vztahem mezi magnetickou susceptibilitou půd a koncentrací chemických prvků bylo 

studováno a posuzováno jiţ několika statistickými metodami: shlukovou, faktorouvou a 

korelační analýzou. Velký počet statisticky velmi zřejmých korelací byl nalezen pro 

městské půdy.  
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Shluková analýza (dendograme) vyjadřuje vztah mezi analyzovanými částicemi. 

Dendogram vyjadřuje vztah mezi prvky As, Pb, Fe, chi, Ca, Mn, kappa, Zn, Cr, Cu, V, Sr, 

Rb, Ti, Zr 

 

Z tohoto dendogramu vyplývá, ţe sledované prvky můţeme rozdělit do dvou souborů. V 

prvním z nich je provázanost na magnetickou susceptibilitu a obsahuje As, Pb, Fe, Mn a 

Zn. Ve druhém souboru je první shluk tvořen Cr, Cu, V, S a dalším jsou zastoupeny prvky 

Rb, Zr a Ti. Poslední shluk pravděpodobně souvisí s přítomností prvků v primární matrici 

půd (silikáty). Ze shlukové analýzy vyjádřené tímto dendogramem je tedy patrné, ţe Cr, 

Cu, V a Sr budou distribuovány do prostředí jinými procesy neţ těţkým průmyslem 

(spalování nebo doprava)  

 

Obrázek 6. Dendogram 1 
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Další dendogram vyjadřuje vztah mezi hodnotami jednotlivých vzorků a je rozdělen na dvě 

hlavní části. Levá část znázorňuje vzorky z míst s největší koncentrací kovů, v první 

shluku jsou vzorky odebrané nedaleko průmyslových zdrojů a komunikací a vykazují vyšší 

koncentrace Sr a Zn a druhý shluk, jsou vzorky odebrané nedaleko metalurgických zdrojů 

a vykazují vysoké koncentrace Fe, Pb, As, Mn. V tomto sektoru se nalézají vzorky 

s největšími koncentracemi kovů. Pravá část znázorňuje vzorky odebrané v oblastech, 

které nejsou tak zatíţeny metalurgickým průmyslem, ale některými lokálními zdroji, jako  

spalovací procesy, drobný průmysl a doprava. 

 

Obrázek 7. Dendogram 2 
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Obrázek 8. Lineární korelační tabulka 

 

Lineární korelační matice - je matice lineárních párových (Pearsonových) korelačních 

koeficientů.  Počítá se vţdy pro dva sloupce dat, takţe v matici jsou korel. koef. Pro 

všechny moţné kombinace prvků. Korel. koef. Nabývá hodnot od -1 po 1 a je mírou 

přímkové závislosti mezi prvky, tj. čím víc se blíţí 1 nebo -1, tím je mezi prvky těsnější 

závislost, resp. tím víc data leţí na přímce. Kdyţ má korel. koef. hodnotu, blíţící se 1, pak 

je závislost rostoucí, kdyţ se blíţí -1, tak klesající. 
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Například korelace mezi Ba a V se blíţí číslu 1. Z toho vyplývá, ţe pokud je ve vzorku 

zvýšené koncentrace Ba, bude s největší pravděpodobností zvýšená i koncentrace V 

(lokalita Slezské Ostravy, ale i Komenského sadů coţ můţe být způsobeno dopravou, nebo 

provozem Koksovny). 

 

Tabulka 7. Vztah mezi obsahem V a Ba v půdách Ostravy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalším výraznou korelací je vztah mezi Fe-L a Co, to patrně znamená, ţe v přítomnosti 

těţkého průmyslu bude zvýšená koncentrace jak ţeleza, tak kobaltu. Do této skupiny pak 

budou patřit i Mn, Zn, Pb,   

 

 

 

 

  

vzorek 
číslo V-L Ba 

21 233,43 1098,44 

37 153,11 551,65 

45 147,96 490,8 

70 568,11 2647,32 

76 296,8 956,15 

102 141,77 799,2 

103 243,5 654,36 

106 178,12 522,73 

109 184,59 835,13 



Jiří Staš: Posouzení kontaminace půd Ostravy 

 

2009  46 

 

 

Tabulka 8. Tabulka koncentrací prvků ve vzorcích nedaleko průmyslových zdrojů  - šedé sloupce jsou prvky s 

největším korelačním koeficientem 

  

vzorek 
číslo 

k-LF 
[10-5 
j. SI] 

c-LF 
[10-6 
m3/kg] mer.hm. Ca-L Ti-L V-L Cr-L Mn-L Fe-L Pb Cu Zn As 

11 310,2 3,997 776 10637 5113 195,8 1132 1243 35534 78 36 242 11 

12 204,1 3,402 600 16962 6029,9 159,4 837,3 1148 40744 51,5 36 174 14 

13 262,6 3,150 834 16298 3743,5 64,68 169,6 1306 33807 32,9 24 130 8,8 

14 394,1 5,269 748 25788 4448,2 126,5 252,5 1389 31755 66,5   185   

15 2521 35,010 720 62917 4709,4 100,8 739 4058 127939 439   2387 30 

16 867,9 10,656 815 59358 3628,3 98,78 594,6 3760 49525 126 52 390   

17 237,1 6,752 351 4684 4462,1 103,5 212,9 399,8 40164 108 23 120 15 

18 454,6 11,176 407 6196 4853,6 154,2 282,4 788,3 52340 211 48 148 33 

19 178,6 4,148 431 4335 4785,8 107,2 197,4 420,2 35562 104 25 88,5 19 

20 669,9 17,142 391 7114 5758,1 214,6 345,2 2337 80211 261 57 207 49 

21 458 14,975 306 7321 5859,2 233,4 418,9 1967 83318 243 86 219 46 

22 196,6 3,445 571 3995 4404,9 107,6 170,9 709,5 27540 124   101 23 

23 139,4 2,957 472 3324 3446,2 88,33 175,8 354,4 22283 79,9 20 66,4 10 

24 107,5 1,899 566 2788 4035,8 63,96 101,5 220,9 18038 94,9   44,5   

25 113,8 1,567 726 6402 4436,2 59,14 128,7 1183 22688 57,3   119 9,1 

26 216,7 2,456 882 4354 4979,1 96,08 130,3 637 27002 57,2   81,4   

27 390,1 11,598 336 6527 5265,8 185,4 297 1030 60317 220 76 179 53 

28 442,8 6,376 695 6066 4695,1 79,11 197,5 1354 37189 78,7   134 20 

29 286,4 5,052 567 8014 4486,9 83,25 144,3 1311 34183 48,5   229 9,9 

30 581 7,123 816 9525 4713,8 70,87 186 1172 39231 65,5   174 10 

31 208,3 4,024 518 7431 2404,9 66,73 167 583,2 23727 56,5   161   

32 360,2 8,957 402 4642 4844 138,2 230,3 620 45156 161 33 126 27 

33 217 2,655 817 3545 4547,3 63,54 163,3 777 26022 82   71,9 13 
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6. Vyhodnocení 

 

Na území Ostravy jsem odebral 112 vzorků, u kterých byla provedena analýza obsaţených 

prvků, viz přílohy. 

6.1.  Identifikace zdrojů znečištění 

 

Ostravsko má dlouhou a bohatou průmyslovou historii, během které se do ţivotního 

prostředí dostalo velké mnoţství znečišťujících látek. Hlavně v době, kdy technická úroveň 

ochrany ţivotního prostředí byla na velmi nízké, nebo téměř ţádné úrovni. V současné 

době se na území Ostravy nachází dva dominantní zdroje znečišťování: oblast Vítkovic a 

Arcelor Mittal. Jejich vliv je patrný z obrázku č. 9. viz níţe. Dominantní směr proudění 

větru je z jihozápadu na severovýchod coţ ovlivňuje situaci ve všech následujících 

oblastech. 

 

Zkoumanou oblast jsem rozdělil do několika dílčích oblastí –  

1. Oblast severozápadní na území obvodů: Lhotka, Hošťálkovice, Pustkovec, 

Martinov, Vřesina, Nová Ves. V této oblasti se nenachází téměř ţádné průmyslové 

zdroje znečišťování emisí a je zde velké mnoţství lesních porostů (Ludgeřovický 

les, Bobrovnický les). Vedle transportovaných částic ze vzdálených průmyslových 

zdrojů, mohou být koncentrace polutantů ovlivňovány lokálními topeništi. Tomu 

odpovídá i relativně nízké znečištění (v rámci Ostravy). Nejvyšší hodnoty byly 

naměřeny ve vzorcích ze Lhotky (Ludgeřovický les) s hodnotou 221 k-LF [10
-5

 j. 

SI], a v Nové Vsi 169 k-LF [10
-5

 j. SI].  Hodnota mediánu pro všechny hodnoty je 

200 k-LF [10
-5

 j. SI], průměrné hodnoty koncentrací byly u všech prvků kromě Zr 

(koncentrace oproti průměru vyšší nepatrně), pod mediánem 
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2. Oblast severní na územích obvodů: Ostrava - Centrum, Přívoz, Hrušov, 

Michálkovice a Slezská Ostrava. V této oblasti se nachází průmyslové areály 

především v Přívoze (Koksovna Svoboda). Nejvyšší hodnoty magnetické 

susceptibility byly naměřeny ve vzorcích z Komenského sadů: 457 k-LF [10
-5

 j. SI] 

(dvakrát vyšší neţ průměrné hodnoty a desetkrát překročeny průměrné hodnoty 

Zn). Oproti první oblasti jsou maximální hodnoty dvojnásobné a navíc zde můţeme 

eliminovat vliv lokálních topenišť. Hodnoty vzorků odebraných nedaleko Sýkorova 

mostu (Centrum Ostravy) se pohybují mezi 100 aţ 300 k-LF [10
-5

 j. SI], rozdíly 

mohou být ovlivněny blízkostí dopravní komunikace č. 477 k některým vzorkům.  

 

3. Oblast severovýchodní na územích obvodů: Slezská Ostrava (východní část), 

Radvanice, Michálkovice, Petřvald. Na tomto území se nacházel průmyslový areál 

Trojice, dnes zde můţeme najít odval Ema, odval domu Jan Mária a další 

pozůstatky průmyslové činnosti. Hodnoty koncentrací jsou v této lokalitě kolem 

400 k-LF [10
-5

 j. SI] coţ jsou hodnoty poměrně vysoké, ovšem v obvodu 

Radvanice, nedaleko objektu Léčebny dlouhodobě nemocných byla naměřena 

hodnota 778 k-LF [10
-5

 j. SI]. Tato hodnota můţe být způsobena nedalekým 

průmyslovým areálem Arceloru Mittal. Celkově lze lokalitu hodnotit jako 

zatíţenou těţkými kovy. 

 

4. Oblast jihovýchodní na územích obvodů: Bartovice, Petřvald, Šenov, Kunčice, 

Vratimov, Kunčičky. V této oblasti je dominanta v produkci emisí zdroj Arcelor 

Mittal. V tomto areálu jsou koksovny, spékací pásy, vysoké pece, tandemové pece, 

energetika a mnohé další zdroje. Toto centrum těţkého průmyslu emituje velké 

mnoţství emisí obsahující nejrůznější chemické prvky (v metalurgickém procesu 

jsou zastoupeny téměř všechny prvky periodické tabulky prvků). Navíc se zde 

manipuluje se sypkými materiály (mletý koks, ruda) které se výří a putují ovzduším 

podle směru větru (PM). Nejtěţší částice dopadají nedaleko zdroje, čemuţ 

odpovídá i hodnota 2500 k-LF [10
-5

 j. SI] ve vzorku odebraném nedaleko areálu 

směrem na severovýchod, coţ je dominantní směr proudění větru. Ze vzorků 

v lesním porostu na jihu areálu (les Gurňák) překročily hodnoty úroveň  
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800 k-LF [10
-5

 j. SI]. Tato oblast se dá hodnotit jako silně znečištěná a velký vliv 

na to má určitě areál bývalé Nové Huti, dnes Arceloru Mittal.  

 

5. Oblast západní na územích obvodů: Hrabůvka, Výškovice, Stará Bělá. Toto území 

je charakteristické především bytovou zástavbou a minimálním zastoupením 

průmyslu. Proto i hodnoty magnetické susceptibility zde nedosahují vysokých 

hodnot. Ze vzorků odebraných v Bělském lese jsou okolo 250 k-LF [10
-5

 j. SI] a ze 

Staré Bělé dokonce pouze 150 k-LF [10
-5

 j. SI], coţ je pod hodnotou mediánu pro 

oblast Ostravy. 
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Je patrné, ţe oblasti nedaleko průmyslových zdrojů jsou zatíţeny kovy mnohem více, coţ 

dokládá i tabulka 9., kde vzorky číslo 15, 16 a 20 (šedá barva) byly odebrány v oblasti 

Kunčic (nedaleko průmyslových zdrojů) a vzorky číslo 50, 52 a 53 v lesích v oblasti Staré 

Bělé, která je daleko od všech zdrojů znečišťování. Dominantní jsou rozdíly 

v koncentracích Mn, Fe, Pb, Zn, které jsou emitovány převáţně metalurgickým 

průmyslem. 

Tabulka 9. Porovnání analýz vzorků půd z nejvíce a nejméně znečištěných oblastí Ostravy 

vzore
k 

číslo 

k-LF 
[10-5 
j. SI] 

c-LF 
[10-6 
m3/kg
] 

mer.h
m. Ca-L Ti-L V-L Cr-L 

Mn-
L Fe-L Pb Zn As 

15 
2520,

7 
35,01

0 720 
6291

7 
470

9 101 739 4058 
12793

9 
438,

5 2387 
29,

7 

16 
867,9 

10,65
6 814,5 

5935
8 

362
8 

98,
8 

594,
6 3760 49525 

125,
5 

390,
4   

20 
669,9 

17,14
2 390,8 7114 

575
8 215 

345,
2 2337 80211 

260,
9 

207,
3 

48,
8 

50 
75,6 2,565 294,8 3824 

292
6 

57,
3 330 

390,
4 22892 

79,0
4 

97,7
3 

15,
5 

52 
102,8 1,259 816,7 2490 

250
1 

41,
1 

191,
8 305 15172 

37,6
8 

54,2
5 

8,7
5 

53 
96,3 1,356 710,2 3828 

446
9 

99,
3 

222,
5 

504,
3 21383 

40,8
5 

69,0
1 

14,
4 

 

Naměřené hodnoty magnetické susceptibility byly pouţité pro konstrukci modelu izolinií 

(programem Surfer
TM

). Izolinie byly vytvořeny na základě odběrů v roce 2008-2009. 
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Obrázek 9. Grafické vyjádření výsledků analýz vzorků 

 

Pro názornost je vhodné porovnat tyto hodnoty s obrázkem č. 10., který znázorňuje 

hodnoty Indexu kvality ovzduší v Ostravě. Oblasti s nejvyšším znečištěním se překrývají. 

 

Obrázek 10. Index kvality ovzduší v Ostravě 
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6.2. Posouzení migrace těžkých kovů v půdním profilu 

 

Na migraci těţkých kovů v půdách je třeba se dívat dvěma způsoby. Za prvé je moţný 

zdroj půdní podloţí a minerály obsahující těţké kovy (zdroj přirozený) ale také vliv lidské 

průmyslové činnosti [17].  

Pokud minerály půdního podloţí obsahují těţké kovy, budou se z nich časem uvolňovat a 

ovlivňovat vlastnosti půd. Tento proces je od spodních vrstev směrem k horním, kdy 

v nejvyšší vrstvě půdy budou koncentrace nejniţší. 

Ovšem u vlivu lidské činnosti, se transportují těţké kovy prostředím a dopadají na nejvyšší 

vrstvu půdy, z které se posléze dostávají hlouběji. Záleţí na vlastnostech dané půdy. 

Obrázek 11. znázorňuje vertikální distribuci těţkých kovů v půdních profilech (vztah mezi 

litogenním a antropogenním vlivem) 
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Obrázek 11. Vertikální distribuce kovů v půdním profilu 

 

Typy: N1 – Podzol, N2 – Luvisol, N3 – Gleysol, A1 – Ferric podzol, A2 – Podzol na 

pískovém podloţí, A3 – Kambisol na glaciálních píscích, G – Kambisol na granodioritu. 

Toto jsou průměrné hodnoty z oblasti Střední Evropy[10], a je zajímavé porovnat hodnoty 

s výsledky magnetické susceptibility z oblasti Ostravy  (kapitola 6.1.) 
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6.3.  Environmentální rizika 

 

Zdravotní dopady 

Částice v ovzduší jsou sledovány od počátku hodnocení přízemní vrstvy atmosféry.  

Významným podnětem pro jejich podrobnější studium byly poznatky o jejich negativním 

působení na lidský organizmus. Typickými příznaky působení některých částic v ovzduší 

na lidské zdraví jsou bolesti hlavy, závratě, únava, pocity stresu, nespavost nebo oční 

potíţe. Řada látek, které jsou na částice navázané, vyvolává také specifické potíţe, ať jsou 

to jiţ alergie, metabolické poruchy nebo záněty dýchacích cest. Výsledky výzkumu je 

prokázáno, ţe částicemi znečištěného ovzduší má vliv nejen na akutní projevy jako jsou 

úmrtí, ale rovněţ na zvýšenou nemocnost. 

Škodlivý účinek částic závisí na jejich velikosti, sloţení a případě morfologii. Jedním 

z rozhodujících faktorů, které ovlivňují intenzitu působení částic v lidském těle, je způsob 

jejich vstupu do organizmu. Pomineme-li cestu prostřednictvím potravy, která se dá před 

kontaminací do značné míry chránit, jsou hlavním vstupem do těla dýchací orgány. Cesta 

od nosní a ústní dutiny přes průdušky aţ do plicních sklípků vytváří přirozené překáţky 

pro částice tak, ţe jen nejmenší částice se dostávají do plic. Z hlediska škodlivých účinků 

na lidský organizmus se částice dělí podle klesající velikosti na vdechovatelné, torakální a 

respirabilní, coţ zhruba odpovídá záchytu částic v nosohltanu, průduškách a plicních 

sklípcích. Čím jsou částice menší, tím hlouběji do organismu pronikají, a tím větší je riziko 

jejich negativního zdravotního dopadu. Frakce částic velikosti 2,5 aţ 10 μm ovlivňuje 

převáţně dýchací cesty a plíce, částice menší neţ 2,5 μm převáţně ovlivňují 

kardiovaskulární systém a velmi jemné částice s velikostí menší neţ 0,1 μm prostupují do 

krve a ovlivňují tak přímo jednotlivé orgány. Rizikovost částic je zvyšována dalšími na ně 

návaznými škodlivými látkami, jako jsou např. polycyklické aromatické uhlovodíky a 

těţké kovy. [20] 
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Periodická tabulka: 

 

cca 115 prvků ► cca 90 v přírodě ► cca 80 kovů (hl. Al, Si) 

Ne kaţdý kov je toxický či „těţký“. To, ţe kov patří o kategorie „těţký kov ještě 

neznamená, ţe musí být kovem toxickým. Např. Be je toxický kov, ale ne těţký. Naopak 

Fe a Mn jsou těţké kovy, ale nejsou toxické.  

Mezi těţké kovy patří – Fe, Mn, Cu, Zn, Co, Mo, Hg.  

Rozdělení kovů dle esencialisty a toxicity pro člověka. 

1. Esenciální: Ca, Mg, Na, K, Fe, I, Cu, Zn, Mn, Co, Mo, Se, Cr, Sn. Tyto kovy jsou 

nepostradatelné v malých dávkách pro zdárnou fci. organismu (jsou součástí a 

aktivátory enzymů atd., atd.) 

2. Pravděpodobně  esenc.: neprokázáno, ale předpokládá se – Ni, Br, Ba. 

3. Pravděpodobně neesenciální, jsou však v tkáních obsaţeny – Al, Hg, Au, Ag, Pb, 

Ti. 

 

KOVY VELMI TOXICKÉ: Hg, Cd, Pb, As, org. sl. Sn 

Proč jsou kovy riziková skupina pro zdraví organismů a je potřeba je monitorovat v 

ŽP?: 

 

1. Toxicita - často ve VELMI nízkých koncentracích 

(př.: LD50 As2O3 pro člověka = 200 – 300 mg) 

2. Bioakumulace v organismu (př.: biolog. poločas eliminace T0,5 pro Cd = 10 – 30 

let) 

3. Karcinogenita (Cd, As, CrVI, Ni, Be) 

4. Nedegradabilita, persistence 

5. velký narůst koncentraci v ŢP (hl. v posledních 100 letech) 

 

(Pozn.: Nedegradabilta kovů = kovy mění oxidační stav, formy, avšak nikoliv svou 

podstatu)
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Formy výskytu kovů 

 

Jak je patrné z periodické tabulky, kovů je opravdu velké mnoţství a také jejich forem 

výskytu v prostředí kolem nás.  

A.  dle rozpuštěnosti: - rozpuštěné & nerozpuštěné formy 

B. dle fyz. - chemické  podstaty: 

1. Anorganické formy: 

a) elementární kov – M
 –

 v horninách; př. Au, Hg v teploměru 

b) jednoduché ionty – M
+
 - kationty, (voda, půda - příjem rostlinami) 

c) sloučeniny – MxAy 

- iontové sloučeniny: moţnost výskytu i jako aniontové sl.; významnou 

slouč. zde je např. CrO4
2-

 jde o aniontovou formu 6ti-mocného chrómu, jenţ 

se takto vyskytuje běţně ve vodách 

- ostatní sloučeniny a anorg. komplexy: Kationty kovů se váţí s anionty OH-

, CO3
2, 

SO4
2-

, Cl
-
, O

2-
. hydroxo-, karbonato-, sulfato-,...komplexy 

 

2. Organické sloučeniny a organokovy : 

Jsou velmi hojně zastoupeny  

a) dáno afinitou mnohých org. l. ke kovům - organické komplexy (hl. s huminovými l., 

aminokys., fulvokys) 

b) anorg. forma -► bakterie -► biomethylace -► organokov (hl. Hg,Pb, As, Se, Sn) 

c) antropogenní původ (pesticidy, barviva) 

př. vyuţití antropogenních org. sloučenin: 

Organortuťnaté – ošetření semen, fungicidy 
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Organoolovnaté – antidetonátory, fungicidy 

Organoarseničné – herbicidy, lékařství 

Organocíničité – moluscidy, PVC stabilizátory, fungicidy 

 

Cheláty, Ligandy 

Jde o specif. sloučeniny kovů s anorgan. a organ. látkami 

LIGAND – atom, ion, molekula schopná být donorovým partnerem v jedné či více 

koordinačních vazbách (můţe jím být jak anorg. tak org. l.) 

- jsou to mnohdy esenciální látky (enzymy) 

- ligandy jsou např. sloučeniny s SH,
 
OH, COO

-
, PO4H

2- 

- jde často o pevné komplexy TK-ligand 

CHELÁTY – komplex kov-chelátotvorná látka mající dva a více ligandů; 

(zvl. případ – terapeutické vyuţití chelátů při detoxikaci) 

 

Proces biomethylace kovů 

Biogenni proces přeměny anorg. forem kovů na tox. organokovy. Je spojený s nárůstem 

toxicity! 

– Probíhá v anaerobním i aerobním prostředí - hl. vodních sedimentů, či v trávicím traktu 

obratlovců 

– Biomethylují se: hl. Hg, As, Pb, Sn, Se 

– Rozkladný proces = demethylace - např. fotolýzou 

Organokovy vzniklé biomethylací: vysoký BCF, toxicita, persistence. Bakterie se zbavují 

těţkých kovů – tím dochází k biomethylaci.[21] 



Jiří Staš: Posouzení kontaminace půd Ostravy 

 

2009  58 

 

 

7. Diskuze a návrh opatření 

 

V minulosti se na eliminací emisí a ochranu prostředí nebral ohled a prvním krokem ke 

zlepšení byl na našem území zákon 35/1967 Sb. 1. Zákon o ovzduší (tzv. komínový), který 

pro daný zdroj stanovoval výšku komínu a který vyšel z anglického vzoru. Na něj navázal 

zákon 309/1991 Sb. 2. Zákon o ovzduší – postavený jiţ na principu limitů. V roce 1998 

proběhlo srovnání zdrojů s limity a vyšel zákon 86/2002 Sb., který je platný do dnes. Ten 

byl jiţ řešený koncepčně. Tyto legislativní nároky na provozovatele spolu s dalšími vlivy 

z EU a různými normami a hlavně vývojem technologií vedly ke sníţení emisí na zlomek 

původního stavu. Tuto skutečnost dokládá graf produkce TZL z jednoho zdroje (Mittal). 

 

Obrázek 12. Vývoj emisí TZL ze zdroje - Nová Huť, nyní Arcelor Mittal 

 

 

Dalším moţným zdrojem jsou ovšem lokální topeniště (rodinné domky), které mohou 

produkovat díky spalování nekvalitních paliv velice škodlivé sloučeniny. V současné době 

tato skutečnost opět po letech nabývá na síle. Před lety sice stát dotoval topení elektřinou, 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

1
9

7
8

1
9

7
9

1
9

8
0

1
9

8
1

1
9

8
2

1
9

8
3

1
9

8
4

1
9

8
5

1
9

8
6

1
9

8
7

1
9

8
8

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

TZL v tunách / rok

TZL



Jiří Staš: Posouzení kontaminace půd Ostravy 

 

2009  59 

 

 

ale o pár let později zvedl cenu elektrické energie, čímţ dal podnět k propagaci a dotaci 

topení plynového. Tento krok vedl ke stejnému závěru jako předešlý a ceny obou energií 

rostou téměř totoţně. V době současné krize se otázka topení tuhými palivy, např. koksem, 

který leţí bez uţitku v průmyslových areálech, jelikoţ provoz je omezen velice reálný. 

Současný stav ekonomiky má na průmysl vliv jedině utlumující. Těţba uhlí je jiţ Ostravě 

utlumena, oblast Vítkovic se změnila v kulturní památku a vlivem současné ekonomické 

recese všichni provozovatelé a majitelé zvaţují ekonomickou udrţitelnost jejich areálů, 

včetně komplexu Arcelor Mittal. Tím teoreticky dojde k omezení výroby, zastavení 

technologií a produkce emisí v tomto regionu. Tím ovšem dojde pouze k přemístění 

znečištění do oblastí, kde nepanují tak tvrdá pravidla na provoz a ekologii jako v Evropě.  
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8.  Závěr 

 

Jak je patrné z předloţených výsledků analýzy vzorků odebraných na území Ostravy, 

kontaminace půd je značná a to nejen v okolí největších zdrojů znečišťování, ale 

na celém zkoumaném území. Tyto skutečnosti vyplynou především při porovnání 

těchto výsledků s oblastmi, které vlivům průmyslu vystaveny tak intenzivně nebyly.  

Jak jiţ bylo řečeno v minulých kapitolách práce, Ostravsko je díky průmyslové činnosti 

trvale vystaveno emisím, které na dlouhou dobu znečistí ţivotní prostředí a bude nutné 

se po dlouhá léta jich zbavovat. Bez nich by ovšem těţký průmysl nebyl moţný a jsou 

nutným zlem při tomto druhu výroby, aby byl ekonomicky přijatelný. 

Tento problém však nesuţuju pouze území Ostravy, ale všechna území, které jsou 

vlivům průmyslu vystaveny. 
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