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Anotace 

Bakalářská práce prezentuje srovnání dvou metod, měřících znečištění ovzduší 

a naměřené hodnoty prvků obsažených v atmosféře v Ostravě-Porubě. Důraz je kladen 

na představení alternativní metody aktivního biomonitoringu pomocí mechorostů a jejího 

se standardními měřícími metodami. V transplantovaných vzorcích druhů Hylocomium 

splendens a Pleurozium schreberi byly stanovovány hodnoty koncentrací stopových prvků 

Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, V, Zn. Pro stanovení stopových prvků byla použita 

metoda atomové absorpční spektroskopie a emisní optická spektroskopie s indukčně 

vázaným plazmatem. Výsledky analytických měření jsou zpracovány ve formě grafů. 

Prezentovány jsou výsledky srovnávající koncentrace prvků naměřených v jednotlivých 

výškách (1 a 2 m) ve vzorcích obou zmiňovaných druhů. Další skupinou výsledků jsou 

přepočtené koncentrace stopových prvků vzhledem k počátečním hodnotám ve slepých 

vzorcích, zpracované pro dvě expozice obou druhů biomonitorů. Integrovanou přílohou 

práce je Protokol o provedení zkoušek (CNT). 

Klí čová slova: biomonitoring, mechorosty, stopové prvky, atmosférické znečištění 

 

Summary 

This thesis presents a comparison of two methods used to measuring air pollution 

and levels of elements in atmosphere at urban area of Ostrava-Poruba. It is focused 

to presentation of active biomonitoring by mosses and comparison with standard 

techniques. Tranplanted mosses of the species Hylocomium splendens and Pleurozium 

schreberi were analysed to determination of levels of trace elements Al, As, Cd, Cr, Cu, 

Fe, Hg, Ni, Pb, V, Zn. Determination of trace elements was made by atomic absorption 

spectroscopy and by inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy. The results 

are presented in figures. Concentration of trace elements in each of species in both heights 

(1 m and 2 m) are compared. Other group of results are concentrations recounted according 

to blinds for both biomonitors. Protocol about realization of the tests is attached (CNT). 

Key words: biomonitoring, bryophytes, trace elements, atmospheric pollution 
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1. Úvod 

Kvalita ovzduší je jedním z nejvýznamnějších globálních problémů, z čehož 

vyplývá, že je nutné ji soustavně a intenzivně sledovat, kontrolovat a zlepšovat. Kvalita 

ovzduší, stejně jako kvalita ostatních složek životního prostředí, má své kvantifikovatelné 

parametry, které jsou značně proměnlivé a jejich kontinuální měření přináší cenné 

informace nejen mnoha vědním oborům, rovněž jsou nezbytné například při formulování 

rozvojových operačních programů obcí, krajů či vyšších územně-správních jednotek. 

Pro jakákoli prováděná opatření v rámci zlepšování kvality složek životního prostředí, 

zejména tedy kvality ovzduší, je nezbytné vycházet ze spolehlivých informací 

dlouhodobého charakteru týkajících se celého území, o stávajícím stavu dílčích komponent 

a možnostech spojených s budoucí nápravou. (Kolektiv autorů ČHMÚ 2009) 

Na území České republiky je Informačním systémem kvality ovzduší 

Ministerstvem životního prostředí pověřen Český hydrometeorologický ústav (dále jen 

ČHMÚ). Problematika ochrany ovzduší je v odborné náplni ústavu teprve od šedesátých 

let, ale přesto se tato instituce stala jednou z nejvýznamnějších a to i ve světovém měřítku. 

(Šantroch 1999) ČHMÚ v rámci měření kvality ovzduší získává informace několika 

způsoby jako například automatizovaným imisním monitoringem, který zobrazuje aktuální 

stav ovzduší v grafech, dále disponuje staniční sítí měřících bodů na území České 

republiky pro jednotlivé znečišťující látky a chemické složení atmosférických srážek, 

znečištění sleduje také pomocí letových měření a mobilním měřením. (http://www.chmu.cz 

2010) Monitorování znečištění ovzduší je v současné době prováděno téměř výhradně 

standardními monitorovacími způsoby, mezi než řadíme chemické a fyzikální metody, 

využívání fyzikálně-chemických vlastností samotné vzduchové masy nebo znečišťujících 

látek a analytické metody zjišťování přítomnosti polutantů. (http://www.ace.mmu.ac.uk 

2009)  

Tématem této práce je porovnání stávajících standardních metod vyhodnocujících 

znečištění ovzduší a ověření možnosti použití alternativní metody aktivního 

biomonitoringu. Prováděná studie se navíc zabývá metodou monitorování atmosférického 

znečištění, která v České republice nebyla doposud použita. Jako aktivní monitorovací 

prostředky byly zvoleny mechorosty, které byly spolu se svými schopnostmi a vlastnostmi 

vyhodnoceny za nejvhodnější organismy pro účely výzkumu i pro účely porovnávání 
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výsledků užitého způsobu měření se způsobem měření znečištění ovzduší prováděného 

ČHMÚ. 

Biomonitoring lze použít jako aktivní nebo pasivní metodu. Studie na dané téma 

probíhají již od roku 1968, metodu monitorování za použití biologického organismu 

poprvé použili Rühling a Tyler. (Rühling & Tyler 1968) Během této doby byly zjištěny 

kvality mnoha biologických organismů z řad cévnatých rostlin, výtrusných rostlin, 

lišejníků, živočišných i rostlinných buněk, bakterií. Je zřejmé, že ne všechny organismy 

mohou být využity pro oba způsoby sledování znečištění. Pro pasivní biomonitoring jsou 

například vhodné stromy, lišejníky, mechorosty. Původně byla technika biomonitoringu 

zaměřena na SO2 a HF. (Falla et al. 1999). Za vhodné organismy pro aktivní biomonitoring 

můžeme rovněž považovat mechorosty a lišejníky. Především mechorosty disponují řadou 

velmi vhodných rysů pro využití v monitorování a zároveň jsou schopny se adaptovat 

na podmínky a změny v ekosystému, ve kterém se vyskytují. Mezi jejich nejvýraznější 

adaptace patří hospodaření s vodou. Jsou poikilohydrickými organismy a tudíž jsou 

schopny se i po několika desítkách let vysušení vrátit k aktivnímu metabolismu. (Zotz et al. 

2000) Mechorosty jsou přizpůsobeny i extrémním světelným podmínkám stanoviště, 

adaptací na stín i na přemíru světla. Konkrétní forma uspořádání společenstva 

je výsledkem reakce na podmínky prostředí, ale zároveň i prostředí samotné. Autoři 

se jednoznačně neshodují na rozdělení množství a typů životních forem mechorostů 

a tudíž se ve většině případů nejedná o jednoznačné či jasné rozdělení. (Bates 1998)  

Mechorosty jsou schopny indikovat přítomnost prvků i jejich absolutní koncentraci. 

Použití mechorostů představuje efektivní metodu monitoringu atmosférického znečištění 

z mnoha dalších důvodů, která uvádí Mulgrew a Williams: 

� Mnoho druhů je široce rozšířených a rostou na různých stanovištích.  

� Jsou malé a mobilní. 

� Většina z nich je k nalezení po celý rok. Mechorosty postrádají kutikulu a kořenový 

systém a získávají nutriety jako částečky nebo v roztoku přímo z atmosférické 

depozice. Mají výbornou bioakumulační schopnost, zejména pro těžké kovy, přičemž 

koncentrace kovů odráží atmosférickou depozici bez ohledu na příjem látek 

prostřednictvím kořenového systému. 
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� Jejich schopnost akumulovat prvky ve velmi vysokých koncentracích umožňuje 

relevantní chemickou analýzu tkáně a detekci prvků přítomných v prostředí 

již ve velmi nízkých koncentracích. (Mulgrew & Williams 2000) 

Mechorosty netvoří jednotnou taxonomickou skupinu. Glime uvádí pro všechny 

organismy řadící se tradičně mezi mechorosty společnou podříši Bryobiotina (čili 

mechorosty v nejširším slova smyslu). Mechorosty v užším slova smyslu tvoří samostatné 

oddělení s názvem Bryophyta, hlevíky Anthocerotophyta a játrovky Marchantiophyta. 

(Glime 2007)  

Jednou z možností využití živého organismu pro sledování parametrů prostředí 

je také bioindikace, lze ji využít na úrovni buněčných organel, jednotlivých orgánů, 

samostatných jedinců a celých ekosystémů. Bioindikace umožňuje kvantitativně 

nebo kvalitativně determinovat stav prostředí. Průkazná kvalita bioindikace závisí 

na vnitřně spjatých ekofyziologických vlastnostech bioindikátorů; populační dynamice; 

na reakcích způsobených stresujícím prostředím se zaměřením na fyzikální a chemické 

změny v organismech. Hlavní úlohou bioindikační metody je rozpoznání fyziologických 

změn na organismech, které jsou přímým výsledkem působení určitého rušivého faktoru 

(stresu). Fränzle roztřiďuje pro přehlednost bioindikátory do tří skupin: 

� Testované organismy, používané pro systém toxikologických testů pro kvantitativní 

zjišťování účinků chemického průmyslu 

� Organismy reagující na stres, na nichž se jeho dopad projevuje rychlými fyzikálními 

nebo chemickými změnami a dané organismy jsou málo odolné proti stresu. 

� Akumulační indikátory, které jsou naopak výrazně odolné vůči stresu.  

Stejně jako biomonitoring lze i bioindikaci rozdělit na pasivní a aktivní metodu. 

Při užití aktivní metody jsou exponovány v prostředí předem kultivované organismy, které 

jsou po zvolené periodě testovány. V případě pasivní metody je hodnocení zatížení 

prostředí stresem založeno na reakcích vybraných složek existující biocenózy 

a ekosystému v zájmovém území. Pro dosažení kvalitních a reprezentativních výsledků 

je nezbytně nutné vybrat odpovídající objekt zkoumání (bioindikátor). Jako bioindikátory 

pro obě metody jsou využívány organismy z řad baktérií, perlooček, řas, hub, cévnatých 

rostlin, ale i živočichů jako jsou například žížaly a ptáci. Pro bioindikaci se rovněž 

používají nejen mechorosty, ale i lišejníky a jiné houby. Mechorosty se používají zejména 
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pro sledování xenobiotik, protože splňují základní požadavky, od nichž se monitorování 

odvíjí, jako jsou například: určité kmenové reakce, mechanismy organotropní akumulace, 

věk organismů, typ vzorků (přirozeně se vyskytující mechy, transplantované vzorky), roční 

období, makro a mikroklimatické podmínky zájmové oblasti. Avšak bioindikační hodnota 

zmiňovaných tří skupin organismů je stále limitována několika faktory jako jsou - inter 

a intraspecifické rozdíly co se týče hodnot příjmu; pro některé těžké kovy neplatí příjem 

z půdní matrice nebo roztoku a tudíž neexistuje jasná korelace mezi koncentrací v zemi 

a v nejmladších částech organismu; objem hyfového systému je obvykle také limitován; 

jsou objasňovány synergistické nebo antagonistické účinky stresu. Běžné metody 

zkoumání prostředí jsou založeny na sledování již předem vybraného fyzikálního nebo 

chemického parametru a na rozdíl od bioindikace nepočítají s možnou neočekávanou 

změnou, která může v prostředí nastat vlivem dynamického vývoje, dávají přednost 

zjišťování fyziologických účinků před přímým měřením množství stresových faktorů. 

Metoda poskytuje data, která zahrnují určitou dobu expozice, kdežto technická měření 

poskytují jednorázové informace o zjišťovaném stavu, který se stále mění a není možné 

jej na tomto základě jednoznačně definovat, další výhodou jsou nízké náklady spojené 

s instrumentálním měřením. Nevýhodou popsané metody je rozdílná susceptibilita mnoha 

exponovaných druhů, což ztěžuje porovnání konkrétních informací. (Fränzle 2006) 

Možnostmi biondikačního využití epyfitických mechorostů se v České republice 

(Moravskoslezský region) zabýval zejména Plášek. Jak uvádí, mechorosty jsou ve většině 

případů mnohem citlivější na změny v ekosystému než cévnaté rostliny. Výsledkem 

průběhu určitého procesu nebo disturbance je kvantitativní změna v bryoflóře. 

Při získávání dat o těchto změnách jsou prováděny sběry populačně-ekologických 

charakteristik a kvantitativních údajů o nalezených druzích. (Plášek et al. 2003, Motyka 

& Plášek 2006)  
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2. Cíl práce 

Cílem práce je srovnání hodnot stopových prvků vyskytujících se v ovzduší 

naměřených standardními měřícími technikami a hodnot naměřených metodou aktivního 

biomonitoringu. Současně je jedním z hlavních cílů ověření možnosti použití živého 

organismu, v tomto případě mechorostů, pro odhadnutí znečištění atmosféry a evaluace 

aplikovaného metodického postupu. Metodika prováděné studie byla částečně převzata, 

avšak byla modifikována vzhledem k přírodním podmínkám zájmové oblasti a obohacena 

o vlastní poznatky, získané prostřednictvím veškeré dostupné literatury na dané téma. 
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3. Teoretická východiska 

Na definici biomonitoringu se shoduje většina autorů odborných výzkumů na dané 

téma. Za většinu lze uvést definici, kterou uvádějí Chakrabortty, Paratkar, 

tedy biomonitoring jako využití biologických organismů pro získání informací z určitých 

vlastností biosféry. Organismus používaný k monitoringu je označován jako bioindikátor 

nebo biologický monitor. Bioindikátor všeobecně odpovídá všem organismům, 

které poskytují informace o prostředí nebo jeho kvalitativních změnách a biomonitory 

jsou organismy, které poskytují informace o kvantitativních změnách kvality prostředí. 

(Chakrabortty & Paratkar 2006) Definici lze rozšířit podle Matthewse, 

který jej charakterizuje jako systematické použití biologických odpovědí k hodnocení 

změn v prostředí se záměrem využití těchto informací v programu pro kontrolu kvality. 

Tyto změny jsou často následkem antropogenních vlivů. (Matthews 1982) Relevantní 

informace při biomonitoringu jsou běžně odvoditelné jednak ze změn chování 

monitorovacích organismů (dopad na: druhovou diverzitu a/nebo pestrost, fyziologickou 

a/nebo ekologickou funkci či morfologii) a jednak z koncentrací specifických látek 

v monitorovaných tkáních. (Wolterbeek 2002) V rámci zkoumání ekosystému 

nebo přírodního prostředí můžeme biologický monitoring  považovat rovněž za studium 

žijících organismů na úrovni ekosystému, společenstva, populace, jedince, tkáně a buňky. 

(Klumpp et al. 2004)  Jak ve své práci uvádí Falla et al. využití bionidkátorů může 

poskytnout odpovědi na otázky účinků interakcí mezi polutanty, čehož nejsou výsledky 

standardní měřící techniky, sledující několik fyzikálně-chemických parametrů, vzhledem 

k přítomnosti různých sloučenin v ovzduší, schopny. (Falla et al. 1999) Metody fyzikálně-

chemických měření atmosférického znečištění jsou objektivní a přesné. Jsou tedy nezbytné 

k získání dat o kvalitě ovzduší pro analýzy standardů, souvisejících účinků, redukce zdrojů 

a všeobecnou kontrolu znečištění ovzduší. Výsledky získáné těmito metodami napomáhají 

k formulování politických nástrojů a předpisů nezbytných pro ochranu lidstva, zvířat 

a rostlin. I přes jejich exaktnost měřené parametry nedokáží podat dostačující informace 

o stavu prostředí tak jako jeho součást, která přesně odráží vlivy působících faktorů 

v daném prostředí. Za zprostředkovatele, který reflektuje stav prostředí můžeme považovat 

jednotlivé druhy rostlin nebo celý ekosystém. Odpovědi, které nám nabízejí rostliny 

k hodnocení vzdušného znečištění, jsou modifikovány environmentálními faktory 

a fyziologickým stavem rostliny. Prostřednictvím monitoringu rostlin lze přímo posoudit 
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komplexní účinky těchto faktorů a kontaminace. Biologická data často nemusí být střádána 

kontinuálně a lze vytvořit periodický plán odběru dat. Tato data umožňují odhadnout 

environmentální dopad a potencionální dopad na další organismy včetně lidského 

organismu. (Mulgrew & Williams 2000) Jak již bylo zmíněno, standardní metody měření 

nemohou nabídnout odpovědi na některé otázky na rozdíl od biologických metod, které 

jsou schopny odpovědět na otázky genotoxicity na buněčné úrovni, poškození nervového 

systému zvířat, stres postihující rostliny nebo zvířata, buněčné poškození a synergistické 

a antagonistické reakce sloučenin polutantů. Sledováním změn 

biochemických/fyziologických účinků metodami buněčné biologie lze detekovat mutační 

důsledky znečišťujících látek. Navíc biomonitoring může poskytnout informace v různých 

měřítkách, například dokáže informovat o vážných regionálních znečištěních a dokáže 

varovat před nebezpečím, které je zatím stále v subletální fázi. (Klumpp et al. 2004) 

Jednou z inherentních vlastností ekologických systémů je jejich proměnlivost, 

která by měla být při jakýchkoli environmentálních měření zohledňována. Ve své práci 

Brunialti et al. uvažují o biomonitoringu jako o „dobré“ nebo „špatné“ metodě 

a optimalizují podmínky pro vyhodnocení této metody. Zaměřují se právě na zmiňovanou 

proměnlivost ekosystému, která samozřejmě není jedinou vlastností, která by měla být 

zohledňována. Chyby způsobené použitím rozdílných metod, použitím již jednou 

použitých metod, špatnou měřící technikou, nesprávným vzorkováním jsou nevyhnutelně 

spojeny s environmentálními výzkumy. Z tohoto hlediska je rozsah cíle stanovený 

pro danou studii závislý na schopnosti umět si poradit s různými zdroji proměnlivosti. 

Zatímco postup práce při výzkumu je ucelený a vždy závisí na dokumentaci jednotlivých 

kroků. Vyskytne-li se problém, dokumentační záznamy, které obsahují každý krok 

výzkumu, pomáhají identifikovat příčinu a místo jeho vzniku. Nicméně dokumentační 

materiál může být nejspolehlivější pouze při adekvátním zajištění jakosti. Při rozhodování, 

zda biomonitoring může být zdrojem kvalitních dat, sloužících například pro formování 

politiky v oblasti životního prostředí, musí jednoznačně disponovat jasnými, kvalitními 

a obhájitelnými daty doložitelné kvality. (Brunialti et al. 2004) 
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3.1. Využití biomonitoringu 

Na biomonitorovací metody lze pohlížet jako na nástroje ke sledování 

atmosférického znečištění. Z tohoto hlediska je můžeme využívat jak pasivně tak aktivně. 

Pasivní bionidkátory jsou využívány pro dlouhodobé zjištění účinků, distribuce a působení 

kontaminantů ve znečištěných zónách. Často jsou využívány pro sledování znečištění 

ve větším měřítku. Použití této metody nevyžaduje specifickou údržbu vybraných 

biomonitorů. Avšak při interpretaci výsledků musí být zohledněno množství faktorů 

prostředí působící na vybrané bioindikátory. Aktivní využití organismů odkazuje 

na narušenou část rostlin a umožňuje určit depoziční tok látek. (Falla et al. 1999)  

3.2. Pasivní biomonitoring 

Technika pasivního biomonitoringu umožňuje měřit ucelenou expozici během 

jednotlivých časových period. Tato metoda umožňuje sběr a měření atmosférického 

znečištění v laboratořích, při správném výběru monitorovacího organismu, na velké 

vzdálenosti od zájmové oblasti. Chakrabortty a Paratkar  uvádějí hlavní výhody pasivního 

monitorování v jeho nenáročnosti na drahá technická zařízení; snadném vzorkování, 

přesnosti měření díky vyšší koncentraci látek v organismech na rozdíl od celého prostředí; 

projevu průměrných externích podmínek na organismy během jednotlivých period 

pro sledování rapidních změn hodnot v čase. Dále autoři uvádějí nezbytná kritéria, 

která by měly vhodné biomonitory splňovat, jako je jejich běžný výskyt v zájmové oblasti; 

možnost vzorkování během všech ročních období, v případě nepříznivých podmínek 

využití lehké vzorkovací techniky; odolnost organismu vůči významným hodnotám 

polutantů. Mezi další požadavky můžeme zařadit nezávislost příjmu prvků na podmínkách 

prostředí; akumulované koncentrace musí být měřitelné pomocí běžných analytických 

metod; měl by být jasný mechanismus fyziologického příjmu látek pro ulehčení 

interpretace výsledků; vzorkovací metoda a metoda přípravy vzorků pro měření by měla 

být rychlá a jednoduchá; biomonitor by měl zjistit průměrné koncentrace prvků během 

periody času jako výsledek komplexní expozice. (Chakrabortty & Paratkar 2006) 

V přehledu využitelných organismů pro pasivní biomonitorování kvality ovzduší 

uvádějí Falla et al. jako jednu z možností zprostředkování dat stromy. Jejich využití 
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je spojováno především pro sledování vývoje kvality ovzduší jeho rozsahem a dopadem. 

Sledovány jsou jak jehličnaté, tak listnaté stromy. Jehličnany jsou vhodnější pro zjišťování 

dopadu difúzního znečištění sloučenin jako je SO2 a ozónu v horských oblastech – v České 

republice proběhla studie dopadu těchto dvou sloučenin na smrk ztepilý (Picea abies) 

(Krpeš 2002), naproti tomu listnaté stromy umožňují monitorování těchto polutantů 

ve většině lesů. Při výběru druhů monitorů je vhodné znát jejich reaktivitu a podle ní volit 

stejně citlivé a odolné stromy, je také nutné vybírat stromy, které jsou vhodně exponovány 

při proudění vzduchové masy. Pro vyhodnocení výsledků po zvolené periodě monitoringu 

je, v případě stromů, rozhodující morfologické poškození, jako jsou například listové 

nekrózy. Autor uvádí, že stromy jsou, i přes některá negativa, pro svou adaptaci 

na prostředí nejlepšími biomonitory pro studii celkových nebo dlouho trvajících změn. 

Dále hovoří o možnosti pasivního monitorování pomocí lišejníků a to pro jejich snadnou 

využitelnost a především proto, že představují speciální rostlinnou skupinu, 

která je výsledkem symbiózy hub a řas což způsobuje jejich výjimečnou rezistenci 

a schopnost obnovit své funkce. Navíc nemají kutikulu, což zajišťuje lepší absorpci 

vzdušných prvků, dále jsou významně tolerantní co se týče působení kontaminantů. 

Jako další biomonitorovací organismus uvádí mechorosty, mezi nimiž jsou pro měření 

atmosférické depozice nejvíce využívány mechy. Jejich způsobilost pro použití jako 

bioindikátorů primárně závisí na jejich schopnosti absorpce a zadržení metalických 

sloučenin a naopak na jejich nezávislosti co se týče příjmu půdních minerálů. Množství 

naměřených hodnot akumulovaných kovů závisí na druhu depozice. V případě mokré 

depozice, ve které jsou znečišťující látky vázány ve srážkách, je absorpce polutantů 

snadnější, než v případě suché depozice, kdy jsou látky zachycovány na zemském povrchu. 

(Falla et al. 1999) Také Loppi et al. poukazují na možnost využití epifytických lišejníků, 

listů stromů (Quercus sp.) a také kůry stromů (Quercus sp.) pro pasivní biomonitorování 

koncentrací těžkých kovů. Jejich použití ověřili v Itálii sběrem vzorků jednotlivých 

biomonitorů. Z výsledků jejich studie vyplývá, že nejlepší akumulační schopnost mají 

lišejníky, druhým spolehlivým biomonitorem se staly dubové listy. Za prostředek 

biomonitorování s nízkou akumulační kapacitou, tudíž nevyhovující, považují autoři kůru 

stromů a to nejen kvůli nedostatečné standardizaci postupů, ale i kvůli omezeným 

znalostem mobility prvků v ní. (Loppi et al. 1996) Možnostmi využití mechorostů 

a lišejníků pro měření stopových prvků ve znečištěném ovzduší se také zabývali 
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Chakrabortty et al. Jejich hlavním cílem bylo vyzdvihnout perspektivu využití mechorostů 

a zároveň porovnat obě skupiny organismů. Uvádějí, že rozdílné výsledky za použití obou 

monitorů jsou způsobeny použitím konkrétního druhu a typem prostředí a emisemi 

v zájmové oblasti. Dvěma základními faktory ovlivňující terestrické mechorosty 

a epifytické lišejníky, které ovlivňují koncentraci těžkých kovů, rostoucí ve stejné oblasti 

jsou podkorunové srážky, které mohou mít velice silný vliv na koncentrace v epifytických 

lišejnících a výpar z lodyžek. Vliv těchto podkorunových srážek nemá na terestrické 

mechorosty až tak velký účinek, protože mechorosty mohou růst i na místech nezakrytých 

korunami stromů. Dále jsou patrné rozdíly v koncentracích u jmenovaných monitorů 

zejména v aridních oblastech, kde jsou zimní období bohatší na srážky, rovněž 

za rozdílnými hodnotami stojí morfologické a fyziologické vlastnosti organismů, například 

povrch lišejníků, které je ve většině případů tvrdší a poréznější, záleží také na rozdílném 

chemickém složení jednotlivých druhů i populací jednoho druhu, růstových podmínkách, 

příjmu a transportu živin z okolí a klimatických podmínkách. Přestože práce zmíněných 

autorů srovnává dva rozdílné organismy přiklání se v závěru k používání mechorostů. 

(Chakrabortty & Paratkar 2006) Porovnáním možností využití mechorostů a lišejníků pro 

měření koncentrací nejen těžkých kovů se zabývali Bargagli et al. Z jejich výsledků jasně 

vyplývá, že lišejníky, které se nacházely blízko geotermálních ložisek a nevyužívaných 

tavíren sulfidické rudy, byly sensitivnější než mechorosty, dále vyplývá, že lišejníky mají 

vyšší požadavky na prostředí, ve výsledcích lišejníky obsahovaly signifikantní koncentrace 

litofilních prvků na rozdíl od mechorostů, ve kterých byly koncentrovány atmofilní prvky. 

Z této studie jasně vyplývá, že nelze srovnávat tyto dva biomonitory kvůli jejich rozdílným 

morfologickým a ekofyziologickým vlastnostem. (Bargagli et. al. 2001) Pasivním 

biomonitorováním účinků automobilové dopravy na mechorosty se v Londýně zabýval 

Pearson et al.. Pozornost věnoval možnosti využití mechorostů k mapování 

nebo monitorování znečištění způsobené automobilovou dopravou. Sledování znečištění 

bylo zaměřeno na účinek emisí NOx z dopravy a vzorky byly testovány na celkový N, jeho 

stabilní izotop 15N/14N  a těžké kovy (olovo, zinek). Testované vzorky byly sbírány 

v oblastech s různými stupni hustoty dopravy, které se podepsaly na množství těžkých 

kovů v mechu. Vysoce kladná korelace se objevila mezi expozicí dopravě a koncentracemi 

olova a zinku. Nebyla zjištěna korelace mezi dopravou a celkovým N, možné důvody jsou 

relativní tolerance druhů mechorostů a disperze plynů. Hodnoty δ15N ve vzorcích 



Barbora Macečková: Aktivní biomonitoring a standardní monitorovací metody.  

2010 11 

sesbíraných kolem cest byly vyšší než hodnoty ve vzorcích z rurálních oblastí. Hodnoty 

koncentrace polutantů ve vybraných druzích epilitických mechorostů projevily závislost 

na vzdálenosti expozice od zdroje znečištění. (Pearson et al. 2000) V Polsku, pod vedením 

Grodzińské a Szarek-Łukaszewské, probíhala studie mapující změny hodnot atmosférické 

depozice koncentrace těžkých kovů během let 1975-1998. Při monitoringu byly použity 

běžně se vyskytující druhy mechorostů, které indikovaly časové a prostorové změny 

v koncentracích prvků. Mapování probíhalo na celostátní, regionální a lokální úrovni 

a ve všech uvedených měřítcích byla potvrzena validita využití mechorostů k monitorování 

kontaminace životního prostředí těžkými kovy. (Grodznińska & Szarek-Łukaszewska 

2000) Zjišťování atmosférické depozice stopových prvků pasivní biomonitorovací 

metodou proběhlo také v Rumunsku v kolektivu Lucaciu et al. Metoda byla vybrána 

především na základě již známých výhod mezi které patří i finanční nenáročnost. Výsledky 

analýz byly přínosné pro vytvoření databáze pro navazující studie a vytvoření vzorkovací 

sítě pro budoucí monitorovací programy. (Lucaciu et al. 2004) Mezinárodní studie, 

prezentující pasivní biomonitorování za pomoci mechorostů napříč osmi evropskými státy, 

byla zaměřena na přeshraniční mapování depozice kovů a hodnocení prostorové 

proměnlivosti koncentrací prvků. Mapování koncentrací těžkých kovů proběhlo na území 

všech osmi států (Německo, Česko, Rakousko, Švýcarsko, Slovensko, Slovinsko, Polsko, 

Itálie), v letech 1990, 1995 a 2000. Aplikované geostatistické analýzy nepotvrdily 

souvislost, zřejmě z důvodů analyzování vzorků v různých laboratořích, za použití různých 

analytických technik. Lokální rozdíly koncentrací těžkých kovů mohly být ovlivněny 

několika faktory jako je použití různých druhů mechorostů, umístění potenciálního zdroje 

emisí, zákryvem korunami stromů a srážkami. (Schröder et al. 2007) V České republice 

se metodě pasivního biomonitoringu dlouhodobě věnují Julie Sucharová a Ivan Suchara. 

V jedné z mnoha prací uvádí, že mechorosty je možné použít pro odhad a stanovení, 

relativní i absolutní, distribuce atmosférické depozice prvků i v případě velmi rozlehlých 

území. Jeden z jejich výzkumů pro zjišťování právě relativních a absolutních hodnot 

momentálních hodnot atmosférické depozice, probíhal v průmyslové oblasti města 

Příbrami se zaměřením na obsah těžkých kovů akumulovaných ve tkáních mechorostů 

a v humusu. Analyzované vzorky pocházely z geomorfologicky rozdílných oblastí a různě 

vzdálených od zdrojů znečištění (štěrkovny, hutní pece). Mezi obsahy některých prvků 

byla zjištěna korelace právě s geomorfologickými vlastnostmi oblasti, dále je ovlivňovaly 
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neprůmyslové antropogenní faktory a druh znečišťujícího zdroje. (Sucharová & Suchara 

2003) Jejich další významnou prací je vyhodnocení atmosférické depozice vybraných 

prvků na území České republiky v rámci „International Bryomonitoring Program 1995“. 

Tento monitoring probíhal na celém území České republiky a výsledky byly porovnávány 

s hodnotami obsahů vybraných prvků vyhodnocených v sousedních státech. Při srovnávání 

naměřených hodnot v České republice a hodnot naměřených v jiných evropských zemích, 

které jsou považovány za relativně neznečištěné oblasti, byla prokázána 2-3krát vyšší 

depozice znečišťujících látek. Nicméně byl zjištěn signifikantní pokles nežádoucích látek 

v ovzduší v důsledku razantního omezení průmyslové výroby a zavedení programů 

a opatření, která mají snižovat vypouštěný obsah škodlivin do atmosféry. (Sucharová & 

Suchara 1998) Zmínit můžeme další práci těchto autorů, kteří se věnují pouze pasivnímu 

biomonitoringu i ve velkém geografickém měřítku na širokou škálu polutantů. 

Ve středních Čechách použili mechorosty jako bioindikátory přítomnosti rtuti 

po katastrofických záplavách v oblasti chemické továrny Spolana a.s.. Pro zjišťování 

současné koncentrace rtuti byly použity čtyři druhy bioindikátorů: mechorosty, humus, 

hrabanka z dubové a borovicové kůry. V zaplavených oblastech, které byly vzdáleny 

v průměru 10 km od továrny, nebyly zjištěny významné koncentrace rtuti. Pro spolehlivé 

a efektivní získání výsledků je nutné sledovat bližší okolí zdrojů znečištění rtutí. 

(Sucharová & Suchara 2008) 

3.3. Aktivní biomonitoring 

Technické metody, které jsou využívány pro studie znečištění ovzduší, 

jsou mnohdy omezeny limitujícím faktory, mezi které se řadí vysoké náklady, problémy 

související s extenzivním vzorkováním v čase i prostoru. V rámci omezení nebo úplného 

odstranění negativ spojených se standardními monitorovacími metodami vzrůstá zájem 

o využití metod analyzujících bioakumulátory. (Fernández & Carballeira 1999) Falla et al. 

se zabývali nejen pasivními bioindikátory, které jsou zmíněny v předchozí kapitole, 

ale i využitím aktivních bioindikátorů mezi něž jsou zahrnuty tabák a mechorosty. 

Účinky ozónu, který je středem monitorování zejména v urbanizovaných oblastech, 

jsou zřejmé z projevů listových nekróz projevující se právě na rostlinách tabáku, které 

vykazují velkou senzitivitu vůči této sloučenině. Semena této rostliny byla přesazována 

po čtyřtýdenní periodě, kdy byla zasazena do zavlažované kádě na substrátu, který tvořila 



Barbora Macečková: Aktivní biomonitoring a standardní monitorovací metody.  

2010 13 

rašelina smíchaná s pískem. Použitím semen tabáku se zvýšila citlivost ke koncentraci 

ozónu, než ta. která by se projevila u vzrostlých jedinců rostliny. Účinek polutantů byl 

odhadován morfologickými změnami na listech, které se projevovali listovými nekrózami, 

v podobě malých černých skvrn, již po jedno až dvoutýdenní expozici. V případě sledování 

urbanizovaného území byly projevy nekróz zřetelnější. Byla zjištěna korelace mezi tímto 

typem nekróz a přítomnosti PAN (peroxyacetyl dusičnan). Nicméně při sledování účinků 

ozónu musí být zohledňovány abiotické faktory prostředí jako je teplota, nadmořská výška, 

větrné podmínky, které ovlivňují intenzitu jeho škodlivosti. Druhým zkoumaným 

bioindikátorem byly mechorosty. Ty byly umístěny do nylonových sítěk za účelem 

zajištění dostatečného přístupu vzduchu a byly umístěny několik metrů nad zemí. 

Nezbytným krokem bylo standardizovat velikost a hustotu rozmístění sítěk obsahujících 

mechorosty pro získání výsledků, které je možné porovnávat a pro opakovatelnost metody. 

Největší praktickou výhodou zmiňované metody je možnost deponování mechorostů v této 

podobě v místech, kde se přirozeně nevyskytují a jsou přístupné ke kontrole. (Falla et al. 

1999) Pro aktivní biomonitoring lze podobně jako v případě pasivní metody využít 

i schopnosti lišejníků. Možnost využití obou bioindikátorů zvolili vědci v Itálii, 

kdy exponovali vzorky obou organismů po dobu 6 týdnů v nylonových síťkách ve dvou 

zájmových oblastech s rozdílnými klimatickými podmínkami a znečišťujícími zdroji. 

Jejich cílem bylo hodnocení vlivu podmínek prostředí na vitalitu vzorků. V zájmu studie 

bylo určení úložiště draslíku, měření koncentrace uhlíku, dusíku, síry a obsah 

fotosyntetických pigmentů, výměna oxidu uhličitého a chlorofylová fluorescence. Téměř 

všechny rozdíly se týkaly akumulace a schopnosti retence C, N a S co se týče obou druhů, 

lišejníky však jasněji odrážely dostupnost NO2. Rozdílnost v ekofyziologii jednotlivých 

druhů má na svědomí různou ztrátu vitality u jednotlivých druhů. Lišejníky za daných 

podmínek prostředí projevily vyšší odolnost než použité druhy mechorostů, ačkoli byl 

odhalen výsledek působení stresu způsobený světlem, lišejníky disponovaly vyšší vitalitou. 

Navzdory faktu, že na konci expozice byly všechny vzorky mechů téměř mrtvé, byly 

schopny aktivně akumulovat stopové prvky v prostřednictvím srážek. (Tretiach et al. 2006) 

Aktivní biomonitoring byl pro své výhody využit v Itálii i při další studii, zaměřenou 

na znečištění atmosféry stopovými prvky v urbanizované oblasti Neapole. Jako aktivní 

monitorovací prostředky byly využity lišejníky a mechorosty exponované v síťkách, 

za různých klimatických podmínek po dobu šesti a dvanácti týdnů. Vzorky byly tentokrát 
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předupraveny promytím vodou a kyselinou a byly usušeny. Mechorosty vykazovaly vyšší 

hodnoty koncentrací prvků než lišejníky a míra koncentrace vzrůstala během vlhkého 

počasí a zvýšené prašnosti. Sušení, které předcházelo expozici, zvlášť neovlivnilo 

morfologii a chemické složení mechorostů. Expoziční doba šesti týdnů poskytla 

dostatečnou dobu ke zřetelné detekci stopových prvků v atmosféře. Klíčovými faktory 

poukazujícími na lepší schopnost akumulace mechorostů může být morfologická struktura 

jejich povrchu a značně rozsáhlý povrch schopný vázat atmosférické prvky. Nelze však 

opomenout hodnoty rtuti akumulované v  lišejnících, která v meších nebyla detekována. 

(Giordano et al. 2009)  Mechorosty v případě aktivního sledování znečištění atmosféry 

a determinaci prvků lze použít i pro území středního měřítka. Právě pro sledování lokální 

depozice a depozice na území v blízkosti zdrojů využil Makholm et al. metodu 

transplantovaných mechorostů. Kolektiv se snažil zjistit možnosti využití a spolehlivosti 

zmiňované techniky jednak pro určení prvků v atmosférických spadech a jednak 

pro možnost porovnání výsledků s naměřenými hodnotami v National Acid Deposition 

Program/National Trends Network, 1999. (Makholm et al. 2004) Jednou ze zemí, ve které 

byla použita aktivní metoda sledování depozice stopových prvků, je Srbsko. Prostředníkem 

pro získání informací byly mechorosty a hlavním cílem bylo porovnání akumulační 

kapacity a dobou expozice. Mechorosty byly exponovány ve vacích jednak zavlažované 

a jednak suché. I přes nejednotnou akumulaci prvků, vlhčené exponáty vykazovaly lepší 

schopnost akumulace většiny polutantů. Výsledné rozdíly jsou způsobeny pravděpodobně 

rozdílným akumulačním mechanismem a déletrvající vitalitou u zavlažovaných vzorků. 

(Aničić et al. 2009) Mechorosty pro identifikaci zdrojů znečištění byly zvoleny 

ve Španělsku v kolektivu Fernández et al. Vzorky v síťkách byly exponovány po dobu 

30 dnů v průmyslové oblasti chemické továrny a betonárny. Transplantované vzorky byly 

analyzovány pro získání informací o prostorové akumulaci těžkých kovů. Pro vyhodnocení 

výsledků byly použity geostatistické metody, které ve spojení s aktivní metodou sledování 

kontaminace, poskytli možnost charakterizovat složení emisí a označit lokální zdroj 

znečištění. (Fernández et al. 2004) Aktivním biomonitoringem se v České republice 

zabýval Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále ÚKZÚZ). Předmětem 

uskutečňovaného výzkumu bylo stanovení rizikových prvků a organických polutantů. 

Za nejvhodnější monitorovací prostředek byl považován jílek mnohokvětý (Lolium 

multiflorum), který byl předpěstováván ve standardních podmínkách a exponován 
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v květináčích v místě sledování za stálého zavlažování deionizovanou vodou. Vzorek 

k analýze prvků tvořily odstřižené části všech exponovaných rostlin. Jako druhý 

bioindikátor byly použity zhruba čtyřleté, také předpěstované, sazenice borovice černé 

(Pinus nigra), které byly vystaveny depozici v dřevěných kontejnerech a rovněž byly 

zavlažovány podle potřeby deionizovanou vodou. Sběr vzorků probíhal podobně jako 

u jílku odstříháváním jednoletých jehlic bez bází, kvůli vysokému obsahu silic. 

Mechorosty zatím nebyly v České republice v rámci aktivního biomonitoringu využity. 

(http://www.ukzuz.cz 2010) 

3.4. Aktivní a pasivní metoda biomonitorování 

Transplantované vzorky při využití aktivního biomonitoringu jsou často používány 

především kvůli nepřítomnosti přírodních mechů v zájmové oblasti. Zejména rostliny 

jsou schopny velmi dobře se adaptovat na určité přírodní podmínky a proto je jejich použití 

při porovnávání hodnot biokoncentrací v původních druzích studie a v transplantovaných 

druzích v zájmové oblasti, možné a efektivně využitelné. (Bielec 1996) 

Srovnáním akumulací prvků v transplantovaných vzorcích mechorostů a přirozeně 

se vyskytujících na dané lokalitě a zjišťováním možností adaptace původních druhů 

k atmosférickému znečištění, se zabývali Fernández a Carballeira. Expozice transplantátů 

probíhala v oblasti okolo tepelné elektrárny za současného sběru přirozeně se vyskytujících 

mechů. Transplantované vzorky byly exponovány v síťkách, které byly podle potřeby 

vlhčeny pro zajištění normálních podmínek po dobu expozice. Mechorosty byly 

analyzovány pro získání hodnot těžkých kovů obsažených v ovzduší. Ve výsledcích 

získaných z původních mechů nebyly zvlášť signifikantní rozdíl oproti mechům 

transplantovaným, ve kterých byly patrné signifikantní rozdíly pro všechno kovy vyjma 

niklu. Na začátku expozice byla zjištěna vysoká koncentrace, která se postupem času 

již výrazně nezvyšovala. (Fernández & Carballeira 1999) Použitím obou těchto metod 

pro biomonitorování výskytu rtuti v okolí průmyslové oblasti se věnoval rovněž Fernández 

et al.. Cílem jejich práce bylo dokázat kompatibilitu obou přístupů zaměřením 

se na prostorovou distribuci tohoto prvku v zájmové oblasti. Vzorky byly v obou případech 

zkoumány ve dvou různých ročních obdobích. V obou případech hrála velkou roli 

vzdálenost zdrojů znečištění od místa expozice bez ohledu na roční období. Závěrem také 
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shrnují, že transplantované mechorosty umožňují standardizovat experimentální materiál 

z hlediska jeho fyziologického stavu a bioakumulační kapacity. (Fernández et al. 2000) 

Výhody, kterými disponují oba zmiňované přístupy, jsou především rychlost 

a jednoduchost. Hlavním cílem biologického monitoringu je determinovat aktivitu 

(iso)enzymů a zdůraznit zvyšující se zhoršení kvality ovzduší. Využití bioindikátorů 

umožňuje měřit kvalitu ovzduší v lokálním i globálním měřítku a současně sledovat její 

vývoj včetně možnosti získání hodnot koncentrací zájmových polutantů. (Falla et al. 1999) 

 

Tabulka č. 1: Porovnání monitorování těžkých kovů v přirozeně se vyskytujících 

a transplantovaných vzorcích (Mulgrew & Williams 2000)  

Přirozeně se vyskytující vzorky (in situ) Transplantované vzorky (ex situ) 

Výsledky hodnot znečištění mohou být 
získány během několika dní. 

Perioda výzkumu po jeden rok poskytuje 
informace o znečištění během jednotlivých 
ročních období. 

Výsledky představují znečištění vzniklé 
v předcházejících letech. 

Výsledky prezentují znečištění pouze 
v době expozice. 

Hodnoty koncentrací jsou obvykle nad mezí 
detekovatelnosti kvůli dlouhé expoziční 
době. 

Hodnoty koncentrací akumulovaných prvků 
mohou být nedetekovatelné kvůli krátké 
době expozice. 

Malá pravděpodobnost narušení 
vandalismem a potřeba kontroly. 

Možné ohrožení vzorků vandalismem. 

Náklady spojené s transportem 
a chemickými analýzami. 

Mohou narůstat náklady spojené s nákupem 
materiálu, transportem a časově náročnější 
příprava vzorků. 

Potenciální nedostatek přirozeně se 
vyskytujících zájmových druhů. 

Hustota vzorkovacích oblastí, vzorků a 
jejich umístění je pod kontrolou pracovníků 
výzkumu. 

Složitý odhad hodnot depozice 
znečišťujících látek. 

Hodnoty depozice je možné vypočítat 
z řízené expoziční doby. 
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Koncentrace těžkých kovů reflektuje 
ovlivnění faktorů jako je stáří rostliny, 
obsah kovů v substrátu a lokální 
kontaminaci. 

Znečištění ovzduší může mnohem zřetelněji 
souviset s koncentracemi v rostlinách. 

Výsledkem dlouhodobé expozice mohou být 
rostliny vystaveny stresu projevujícím se 
morfologickými/fyziologickými změnami, 
které ovlivňují akumulaci prvků. 

Vzorkování probíhá v oblasti, která je 
považována za území s nekontaminovaným 
životním prostředím. 
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4. Metodika 

4.1. Oblast sběru materiálu 

Pro sběr vzorků byla vybrána horská obec Staré Hamry. Obec spadá 

do mikroregionu Frýdlantsko, nachází se na území obce Frýdlant nad Ostravicí ve výšce 

525 m n. m. a patří horské soustavy Moravskoslezských Beskyd. (http://www.stare-

hamry.cz 2010) Moravskoslezské Beskydy tvoří geomorfologicky rozmanitý reliéf 

horského masivu. Území díky své specifické geologické charakteristice bývá označováno 

jako flyšové pásmo Vnějších Karpat. Klimatické podmínky jsou charakterizovány jako 

mírně a velmi vlhké se značnými srážkami. Při vyhlášení Chráněné krajinné oblasti 

Beskyd byla zaznamenána lesnatost 71%, ne všechny publikace hodnotící tento parametr 

se však shoduje na stejných číslech. (Průša, 2001) Vzhledem k jejich postavení 

v Západních Karpatech se vyznačuje celá oblast přítomností specifických zástupců z říše 

rostlin i živočichů. Mezi jejich další přírodní bohatství lze zahrnout pseudokrasové jevy, 

které se objevují jak na povrchu krajiny tak pod ním a jsou to také pozůstatky původních 

pralesovitých porostů. (http://www.beskydy.ochranaprirody.cz 2010) Z hlediska 

charakteristiky biotopu lze vzorkovací oblast označit jako biotop rašelinné a podmáčené 

smrčiny, na svazích jsou kromě kulturních smrčin hojné bučiny – především květnaté 

a acidofilní bučiny. (Sovík 2009) Území Starých Hamrů spadá do mírně teplé oblasti 

(B10), průměrná roční teplota 5°C, s velmi vysokou vlhkostí, průměrná roční relativní 

vlhkost činí 80 % a průměrný roční úhrn srážek činí 1200 mm. (Tolasz 2007) Při výběru 

vzorkovací oblasti byl kladen důraz na požadavek neznečištěného životního prostředí. 

Území Starých Hamrů navzdory oblíbenosti turistů a faktu, že jím prochází silniční 

komunikace vedoucí do dalších, turisty oblíbených center, bylo vybráno na základě 

kladných vlastností a to především protože více než 70% území je tvořeno lesními porosty, 

ochrannému pásmu platícímu v celé oblasti, dále díky nízké hustotě zástavby a dostatečné 

vzdálenosti od potencionálních zdrojů znečištění.  
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4.2. Design experimentu 

Pro transplantování mechorostů do zájmové oblasti byly sbírány druhy 

Hylocomium splendens a Pleurozium schreberi. Použité druhy byly vybrány na základě 

jejich hojného výskytu ve vzorkovací oblasti, dále protože se jedná o kosmopolitní druhy, 

které se běžně v biomonitoringu využívají pro jejich vysokou akumulační kapacitu. 

(např. Malkholm & Mladenoff 2005) Po přenesení nasbíraného organického materiálu 

do laboratoře následovalo jeho očištění promytím destilovanou vodou a homogenizace 

materiálu. Pro expozici transplantátů byly použity zelené apikální segmenty o délce 

cca 4 cm (viz Příloha č. 1), po jejich oddělení byly promyty destilovanou vodou po dobu 

30 sekund, kvůli účinnému odstranění nežádoucího, organického i anorganického 

materiálu, který by mohl narušit plynulou akumulaci polutantů z ovzduší a mohl by svou 

přítomností ovlivnit následující chemickou analýzu. Metoda expozice očištěných 

transplantátů byla inspirována metodou, kterou pojmenovali ve své práci Fernández 

a Carballeira jako „irrigated moss bag“ (dále jen IMB), volně přeložitelnou jako metodu 

založenou na zavlažování vzorků během jejich expozice. (Fernández & Carballeira 1999) 

Vybrané apikální segmenty byly uloženy na kapilární rohožovinu, která pokrývala víko 

plastového boxu (polypropylen), do něhož byly vyryty dvě drážky umožňující provlečení 

rohožoviny, rohož byla po celou dobu expozice, podle potřeby, vlhčena demineralizovanou 

vodou za účelem zavlažení exponátů a tím zlepšení jejich akumulační schopnosti. 

Oddělené apikální segmenty byly na krabici umístěny tak, aby se nepřekrývaly a byly 

chráněny proti odvátí větrem překrytím nylonovou síťkou s velikostí oka cca 1 cm 

(viz Příloha č. 2). Takto připravené vzorky byly exponovány. Expozice mechorostů 

proběhla v Moravskoslezském kraji, v jeho regionu, který je jednou z oblastí s nejvíce 

znečištěným ovzduším. Celkové znečištění životního prostředí daného území 

má na svědomí těžký průmysl, který s ním je historicky spjat. Okrsek vystavení exponátů 

je zařazen podle Atlasu podnebí Česka do mírně teplé oblasti (B3), průměrná roční teplota 

8 °C, s mírnou vlhkostí, průměrná roční relativní vlhkost činí 75%, s ročním úhrnem 

srážek přibližně 700 mm (Tolasz 2007). Upravené vzorky na plastových nosičích byly 

umístěny na meteorologické zahrádce ČHMÚ v Ostravě-Porubě. Krabice se vzorky 

jednotlivých druhů mechorostů byly umístěny, na železné konstrukci nesoucí standardní 

měřící přístroje (viz Příloha č. 3) ve výšce 1 m a 2 m, exponovaný materiál byl chráněn 
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před přímým slunečním svitem stříškou, za účelem zabránění nadměrné evaporaci. 

Exponáty byly umístěny ve dvou různých výškách za účelem zjištění, zda existuje korelace 

mezi výškou a akumulační kapacitou mechů. Celková expozice trvala nepřetržitě dva 

měsíce – říjen, listopad 2009. První vzorkování v měsíci říjnu proběhlo v druhém týdnu 

expozice s obvyklou dvoutýdenní periodou. V tomto měsíci proběhlo sbírání mechorostů 

dohromady dvakrát. Pro měsíc listopad bylo zvoleno častější vzorkování a to s periodou 

jednoho týdne, za tento měsíc proběhl sběr vzorků čtyřikrát. Pro odběry mechorostů 

z krabic byla použita klasická nerezová chirurgická pinzeta, která byla před každým 

vzorkováním dezinfikována ethanolem a opláchnuta demineralizovanou vodou. Vzorky 

byly odebírány do polyethylenových sáčků (nízkohustotní polyethylen), ve kterých byly 

transportovány (viz Příloha č. 4). Po každém odběru byly odebrané exponáty 

bezprostředně dopraveny do laboratoře, kde byly okamžitě upraveny a vysušeny. Úprava 

vzorků spočívala v 30 sekundovém promytí destilovanou vodou pro odstranění adherující 

materie, která mohla ulpět na povrchu organismu během vystavení a také pro odstranění 

prachu z povrchu tkání. Po promytí byly mechorosty umístěny do Petriho misek a vloženy 

do sušárny, kde probíhalo sušení do konstantní hmotnosti při zvolené teplotě 50 °C. Tato 

teplota byla zvolena za účelem zabránění ztrátě těkavých prvků (Fernández & Carballeira 

1999). Po vyjmutí usušených mechorostů byly vzorky uloženy do exsikátoru, ve kterém 

setrvaly až do doby analýzy. Veškerá manipulace se vzorky ať už při jejich expozici, 

odběru a úpravě probíhala v latexových rukavicích (viz Příloha č. 5), které byly před 

každým použitím dezinfikovány rovněž ethanolem s následným oplachem redestilovanou 

vodou. 

4.2.1. Srovnání ověřovaných metod 

Způsob expozice transplantovaných mechorostů byl z velké části převzat 

ze zmiňované studie autorů Fernándeze a Carballeiry, kteří vycházeli ze studie Al-

Radadyho (Al-Radady 1993). Předúprava vzorků byla téměř totožná až na nepromývání 

organického materiálu destilovanou vodou třikrát za sebou a to z důvodu odběru vzorků 

v přirozeném, neznečištěném prostředí a je tedy na místě předpokládat, že jedno promytí 

je pro odstranění nečistot dostačující. Postup při přípravě nosičů vzorků, umístění exponátů 

a odběru se však lišil. Rozdíly jsou patrné zejména v materiálu, ze kterého byla vytvořena 

nosná krabice, pro stávající studii byly použity plastové polypropylenové krabice, kdežto 



Barbora Macečková: Aktivní biomonitoring a standardní monitorovací metody.  

2010 21 

v případě zmiňované studie byl užit box polystyrenový, další rozdíl spočívá v umístění 

vzorků na konstrukci z nerezové oceli, výška těchto konstrukcí byla 2 m, která byla 

překryta plátnem, což zabránilo vniku přímého slunečního záření, v případě stávajícího 

výzkumu nebyl, vzhledem k charakteristice místa expozice, shledán důvod pro takovouto 

ochranu materiálu, kromě svrchní stříšky. (Fernández & Carballeira 1999) Aničić et al. 

provedli monitoring stopových prvků atmosférické depozice za použití jednak metody 

IMB a jednak za použití metody nevlhčených mechorostů. Co se týče jejich aplikace IMB, 

byly exponáty umístěny na povrchu vlhké houby z buničinového materiálu, vlhčení 

probíhalo opět za použití bidestilované vody, houby byly vloženy v polyethylenových 

boxech a umístěny na speciálně vytvořených konstrukcích ve výšce 1,5 m na střešní terase. 

Vysušené mechorosty o byly zabaleny v nylonových síťkách a shodně exponovány 

již zmíněných způsobem. (Aničić et al. 2009) Makholm a Mladenoff použili také metodu 

IMB s jistou obměnou. Expozice vzorků probíhala na dřevěné konstrukci, tvořené krabicí, 

s otevřeným víkem, která byla připevněna na podstavci o délce 1,7 m. Vzorky byly 

uloženy, v nylonových sítích, na třech trubicích z polyvinylchloridu a ke konstrukci byly 

připevněny nylonovými provazy.  (Makholm & Mladenoff 2004) 

4.3. Chemická analýza 

Odebrané vzorky exponovaných mechorostů byly analyzovány pro detekci 

stopových prvků Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, V, Zn. Pro stanovení stopových prvků 

byla použita atomová absorpční spektroskopie a optická emisní spektroskopie 

v indukčně vázaném plazmatu.   

4.3.1. Atomová absorpční spektroskopie 

Atomová absorpční spektroskopie (dále jen AAS) je jednou z nejběžnějších 

a nejrozšířenějších analytických metod, která se používá už desítky let pro její selektivitu, 

citlivost a relativně jednoduchou obsluhu. AAS byla považována za jednoprvkovou 

metodu, v poslední době však byly vyvinuty systémy pro stanovení více prvků současně. 

Jejím principem je absorpce záření volnými atomy v plynnému stavu, které vznikají 

v atomizátorech. Volné atomy v plynném stavu absorbují fotony určité energie, záření 

o určité vlnové délce. Energetická hodnota fotonů je charakteristická pro určitý druh atomů 

a počet absorbovaných fotonů je mírou množství stanovovaných atomů. Vzhledem k tomu, 
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že atomy absorbují záření ve velmi úzkém spektrálním intervalu (0,005-0,005 nm) a zdroj 

záření musí emitovat vysokou zářivou energii, používá se záření téhož prvku, 

který se stanovuje. V praktickém měření se naměřená hodnota absorbance pro vzorek 

porovnává s hodnotami absorbance pro standardy na základě kalibrační křivky. Důležitými 

parametry pro hodnocení metody AAS jsou citlivost, mez detekce (nejmenší koncentrace 

nebo množství analytu ve vzorku, kterou nebo které můžeme detekovat) a mez 

stanovitelnosti (nejnižší množství analytu ve vzorku, které může být stanoveno jako 

exaktní hodnota). Záření ze zdroje prochází absorpčním prostředím – atomizátorem, 

optickou soustavou a dopadá na detektor a zařízení kde se měří a vyhodnocuje signál. 

Atomizátor je zařízení schopné dostatečně přeměnit stanovovaný prvek na atomovou páru. 

Z hlediska použitých atomizátorů se AAS dělí na: 

� plamenovou AAS – pro kontinuální dávkování vzorku do atomizátorů, například 

zmlžování do plamene je koncentrace atomů analytu v plynné fázi atomizátoru funkcí 

koncentrace analytu v roztoku. Časovým průběhem signálu je signál měnící se jen 

v rámci šumu a vyhodnocována je výška signálu. 

� AAS s elektrotermickou atomizací – pro dávkování diskrétního množství vzorku 

je počet atomů v atomizátoru funkcí množství analytu v dávkovaném vzorku. Časovým 

průběhem signálu je signál měnící se v rámci pulsu a hodnotí se výška nebo plocha 

signálu. (Komárek 2000) 

4.3.2. Optická emisní spektroskopie v indukčně vázaném plazmatu 

Emisní spektrální analýza v oblasti atomových optických spekter se zabývá 

zkoumáním a využitím záření vysílaného excitovanými atomy (Němcová et al., 2004). 

Metoda optické emisní spektroskopie v indukčně vázaném plazmatu (dále jen ICP-OES) 

je v současné době běžnou metodou multielementární analýzy umožňující stanovení 

většiny prvků periodické soustavy ve velmi různorodých vzorcích. Patří k ekonomicky 

náročnějším analýzám, ale stále probíhající zdokonalování technických zařízení slibuje 

snížení nákladů. ICP-OES je nejčastěji používána pro analýzu roztoků, vyžaduje tedy 

převedení pevných vzorků do roztoku rozpouštěním nebo tavením. Tato analytická metoda 

je aplikovatelná při analýze biologických kapalin, vod, půdních výluhů. Indukčně vázaná 

plazma vzniká indukčním přenosem vysokofrekvenční energie z budícího 
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vysokofrekvenčního generátoru cívkou. Radiofrekvenční elektrický proud prochází kovem 

indukční cívky. Proud vytvoří magnetické pole. Výboj ICP vzniká z atmosférického tlaku 

v proudu plynu, nejčastěji argonu trubicích a je iniciován jiskrovým výbojem z Teslova 

transformátoru nebo indukčně zahřátým uhlíkem. (Sommer et al. 1992) Z roztoku 

je generován zmlžovacím zařízením jemný aerosol, který je zmiňovaným nosným plynem 

vnášen do indukčně vázaného plazmového zdroje generovaného v zmiňovaném proudu 

pracovního plynu. Předávání energie atomům prvku v plazmatu je vysvětlováno několika 

mechanizmy za spoluúčasti elektronů o vysoké energii, ionizovaných atomů nosného 

plynu argonu. Výsledné spektrum excitovaných prvků složeno z atomových i iontových 

čar, jejichž intenzita je různá kvůli excitaci nárazem částic. (Němcová et al. 2004) 

 

Analytická měření proběhla pod záštitou Centra nanotechnologií  VŠB – TU 

OSTRAVA, součástí bakalářské práce je integrovaná příloha Protokol o provedení 

zkoušek.   
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5. Výsledky 

Pro zhodnocení a prezentaci výsledků provedeného výzkumu byly vybrány tři těžké 

kovy vyskytující se v ovzduší Hg, Pb, Cd. Tyto prvky jsou jedny z nejtoxičtějších těžkých 

kovů a jejich výskyt je, vzhledem k charakteru oblasti expozice, považován za nejčastější. 

Tyto kovy mají společné zdroje emisí charakteristických pro průmyslové oblasti, dopravní 

komunikace a jejich přilehlé části. Především se jedná o antropogenní činnost - 

vysokoteplotní procesy jako je spalování fosilních paliv, spalování odpadů, metalurgie 

neželezných kovů, výroba železa a oceli, nelze opomenout i přirozené zdroje emisí těchto 

prvků - především vulkanická činnost, požáry, zvětrávání hornin a minerálů. (Kolektiv 

autorů ČHMÚ 2009) 

5.1. Srovnání koncentrace prvků v jednotlivých výškách expozice  

Výsledky zpracované v následujících grafech charakterizují akumulační křivku 

vzorků stejných druhů mechorostů exponovaných v různých výškách (2 m a 1 m). Tabulka 

s naměřenými hodnotami koncentrací prvků viz Příloha č. 6, tabulka uvádějící 

meteorologická data teploty a slunečního záření viz Příloha č. 7.  

Graf č. 1: Koncentrace Hg v druhu Pleurozium schreberi 
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Graf č. 1 charakterizuje průběh akumulace rtuti během první periody téměř shodně, 

v případě křivky charakterizující druhou periodu je patrný rozdíl v akumulaci odebraného 

vzorku č. 6 v případě obou výšek, nicméně závěr křivek se od vzorku č. 7 shoduje, stejně 

jako její počátek. 

Graf č. 2: Koncentrace Hg v druhu Hylocomium splendens 
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V Grafu č. 2 je viditelný rozdíl, v případě první periody expozice, co se týče hodnot 

naměřených koncentrací. V případě druhých dvou křivek, je od druhého vzorkování jasný 

rozdíl v akumulaci, kdy ve výšce 1 m koncentrace prvku klesá, kdežto ve výšce 

2 m stoupá, také konečná hodnota naakumulovaného prvku se liší. 
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Graf č. 3: Koncentrace Pb v druhu Pleurozium schreberi 
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Na mřížce Grafu č. 3 je zaznamenána naprosto rozdílná akumulace prvku 

ve vzorcích obou expozic pro každou výšku. Žádná z křivek nemá stejný průběh. 

Graf č. 4: Koncentrace Pb v druhu Hylocomium splendens 
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Křivky zvolených výšek se v Grafu č. 4 se, pro obě expozice až na hodnoty 

naměřených koncentrací prvku, se shodují. 

Graf č. 5: Koncentrace Cd v druhu Pleurozium schreberi 
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Jak uvádí Graf č. 5, průběh akumulace prvku se opět, v první expozici. Nicméně při 

hodnocení průběhu křivky pro druhou expozici je nutné zmínit pokles (vzorek č. 5) 

a stagnaci hodnoty (vzorek č. 6, 7) ve výšce 1 m, oproti přerušované křivce, která 

už od č. 5 vzrůstá. I přes zřetelnější snížení koncentrace, dosahuje plná křivka v závěru 

vyšších hodnot. 
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Graf č. 6: Koncentrace Cd v druhu Hylocomium splendens 

Cd

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0 2 4 6 8 10

Číslo vzorku

K
on

ce
nt

ra
ce

 [m
g/

kg
]

1. expozice - 2 m

2. expozice - 2 m

1. expozice - 1 m

2. expozice - 1 m

 

Z Grafu č. 6 vyplývá pro obě výšky exponovaného materiálu podobný průběh 

během první expozice, s mírným vzrůstem konečné hodnoty ve výšce 1 m. Pro druhé dvě 

křivky nastává zlom v bodě 7, kdy ve 2 m koncentrace stále vzrůstá, oproti klesající 

hodnotě v případě exponátu v 1 m výšky.  

5.2. Srovnání průběhu akumulace prvků během expozic 

v jednotlivých druzích 

Následující grafy porovnávají průběh akumulace stopových prvků během obou 

expozic jednotlivě pro oba použité druhy mechů. Hodnoty koncentrací jsou vztaženy 

k nulové hodnotě – koncentrace daného prvku ve slepém vzorku. V Příloze č. 8 je 

přiložena tabulka s naměřenými koncentracemi a jejich přepočtem k nulovým hodnotám 

slepých vzorků. 
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Graf č. 7: Průběh akumulace Hg v druhu Pleurozium schreberi 
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Hodnoty koncentrací se v obou výškách první expozice pohybují v minusech. Míra 

úbytku je velmi podobná v obou případech. V druhé části expozice je zřejmý úbytek prvku 

v exponátu ve výšce 1 m. Pro výšku 2 m jsou hodnoty, kromě měření v bodě 7, v kladných 

číslech. 
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Graf č. 8: Průběh akumulace Hg v druhu Hylocomium splendens 
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V případě první části expozice Graf č. 8 vykazuje úbytek prvku ve výšce 2 m 

a ve výšce 1 m pouze v případě prvního měření. Hg byla v druhé expozici ve větší míře 

akumulována ve výšce 2 m, i přesto že došlo k jeho úbytku ve třetím měření (č. 7). 
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Graf č. 9: Průběh akumulace Pb v druhu Pleurozium schreberi 
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V Grafu č. 9 v první periodě nastal úbytek prvku v exponátu ve výšce 1 m, ve 2 m 

proběhla akumulace ve větší míře. Druhá perioda expozice vykazuje lepší akumulaci ve 

výšce 1 m, ale i výška 2 m poukazuje, až na jeden pokles v měření č. 5, dobrý průběh 

akumulace. 
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Graf č. 10: Průběh akumulace Pb v druhu Hylocomium splendens 
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Pro první expozici platí, že Pb bylo lépe akumulováno ve výšce 1 m, zatímco 

ve 2 m je jasná ztráta prvku z exponátu. Exponovaný druh, v případě druhé expozice 

ve výšce 1 m akumuloval z ovzduší větší množství prvku, avšak ani v případě exponátu 

ve 2 m nedochází k jeho úniku i přes nižší koncentraci. 
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Graf č. 11: Průběh akumulace Cd v druhu Pleurozium schreberi 
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Z křivek v Grafu č. 11, v první části expozice, vyplývá ztráta Cd, která platí 

pro exponáty v obou výškách. Ve výšce 1 m, je ztráta patrnější. Pleurozium schreberi 

vykazuje i během druhé periody expozice jasné ztráty Cd, který byly citelnější ve výšce 

1 m. 
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Graf č. 12: Průběh akumulace Cd v druhu Hylocomium splendens 
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Během první expozice se objevuje ztráta prvku a křivky jsou promítány 

v minusových hodnotách. Množství ztrát se jeví velmi podobně. Během druhé expozice 

na rozdíl od předchozí akumuloval Cd lépe a hodnoty koncentrace během průběhu 

akumulace se dostávaly do kladných hodnot. Pro výšku 2 m platí vyšší množství prvku. 
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6.  Diskuse 

V kapitole 5.1 jsou porovnávány koncentrace analyzovaných prvků akumulovaných 

v exponovaných druzích mechů. Při porovnávání koncentrace prvků je v případě druhu 

Pleurozium schreberi ze všech tří grafů nejpatrnější rozdíl průběhu akumulace Pb 

(Graf č. 3). V grafu se zobrazují dvě protichůdné křivky, charakterizující první expozici, 

tento rozdíl nelze relevantně vysvětlit vzhledem ke stejné době a podmínkám odběru. Je 

možné usuzovat, že opačné hodnoty ve výšce expozice 1 m jsou zapříčiněny například 

řidší koncentrací a horší akumulací olova. Při hodnocení průběhu expozice navazující jsou 

průběhy u jednotlivých prvků nápadnější. U Pb se opět zobrazuje protichůdné vyznačení, 

které lze vysvětlit obdobným způsobem. Vzhledem k tomu, že se tento jev objevuje 

podruhé lze předpokládat, že je tento jev zapříčiněn různým způsobem zpracování, 

přípravou vzorku či jinému zákryvu exponátu na konstrukci. V Grafu č. 1 se akumulace 

uprostřed expozice výrazně liší, avšak od sedmého měření se křivky opět schází. Výkyv 

hodnot mezi měřením v bodě 5 a 6 může být spojen s rozdílem teplot, který činil až 6 °C, 

vzorky během této doby zamrzaly a tudíž mohla být snížena kvalita jejich akumulační 

schopnosti, dalším faktorem vysvětlujícím tuto změnu může zastávat míra slunečního 

záření, která mohla být i vzhledem k umístění exponátu ve výšce 2 m vyšší, čímž mohla 

vést k částečnému roztání vzorku a umožnit průchod prvku do těla organismu. 

Při všeobecném pohledu na Graf č. 5, tedy průběh akumulace Cd je možné jej posoudit 

ze stejného hlediska jako předchozí graf přibližně do měření číslo 6, od kterého 

se výsledek rozchází svým průběhem, nicméně na konci měření končí na stejné hodnotě. 

Chvilková stagnace koncentrace může být opět způsobena zamrznutím vzorku, které 

způsobil rozdíl teplot až 6 °C, (mezi odběrem vzorku 5 až 7) a změnou intenzity 

slunečního záření.  

Při sledování průběhu křivek koncentrací u druhu Hylocomium splendens je v první 

části expozice průběh pro Hg a Cd až na množstevní rozdíly shodný, opět u Grafu č. 4, 

tedy u Pb, se projevuje rozdíl v poklesu hodnot mezi měřeními č. 1 a č. 2 ve 2 m, kdežto 

v případě expozice ve výšce 1 m je průběh téměř konstantní. Dva zbývající body mají 

nicméně podobný průběh. Naopak pro druhou část expozice téhož prvku platí téměř 

totožný průběh, což naznačuje silnější pozitivní korelaci mezi oběma výškami pro tento 

druh. Pro Hg již takto příznivé výsledky z Grafu č. 2 nevyplývají a to už od výsledku 
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měření č. 5, kdy se křivka dostává do protichůdných poloh, ve kterých i končí. Změnu 

průběhu akumulace lze opět přisuzovat změně teploty mezi jednotlivými odběry. Průběh 

hromadění Cd ve vzorcích tohoto druhu se láme v případě měření č. 7, kdy ve výšce 

2 m stoupá oproti výšce 1 m. Tato změna je těžko zdůvodnitelná vzhledem k téměř nulové 

změně teploty, byla zaznamenána intenzita vyšší intenzita záření mezi těmito body, 

což by mohlo způsobit jisté změny, ale vzhledem ke stejné teplotě není tento argument 

určující. 

Za nejdůležitější faktory, ovlivňující množství koncentrace prvků ve vzorcích 

mechů můžeme všeobecně považovat:  

� Teplotní rozdíly při odebírání vzorků během expozice. 

� Umístění exponátů v různých výškách, s různým způsobem ochrany před poškozením 

vzorků a například působení větru, slunečního záření. 

� Intenzita slunečního záření mohla být také jedním z důvodů ovlivnění množství 

vzhledem k tomu, že během nízkých teplot docházelo k zamrzání vzorků a následným 

rozmrzáním mohlo docházet k rupturám buněčných stěn, čímž docházelo k uvolnění 

prvků a snížení jejich koncentrace. 

� Koncentrace polutantů v ovzduší na místě expozice mohlo být nižší, popřípadě 

proměnlivé, což má za následek různé hodnoty. 

Výsledky zpracované v kapitole 5. 2 charakterizují průběh akumulace prvků během 

každé expozice a jsou porovnávány mezi sebou, současně je srovnáván průběh akumulace 

v obou druzích a výškách. 

V případě první expozice, během které proběhl odběr vzorků dvakrát, se akumulace 

Hg dostala do minusových hodnot čtyřikrát v druhu Pleurozium schreberi, v Hylocomiu 

spledens došlo ke kladné akumulaci ve výšce 2 m. Zdůvodnění většinového úniku prvku je 

možné přiřadit, stejně jako v předchozím hodnocení množství koncentrace, změnám 

teploty, které mohly být příčinou praskání buněčných stěn, čímž dochází k uvolnění prvku. 

Při hodnocení druhé expozice, s vyšší frekvencí odběru vzorků, je patrné, že během této 

doby docházelo k lepší akumulaci a průběh poukazuje na lepší akumulaci Hg v druhu 

Hylocomium splendens exponovaném ve výšce 2 m, rovněž v Pleurozium schreberi 

dochází ve výšce 2 m k lepší akumulaci a retenci prvku ve vzorku. Pro Pb v době první 
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periody expozice dochází ke kladnému průběhu u Pleurozium schreberi v exponované 

výšce 2 m. Hylocomium splendens v této periodě vykazuje jasně kladnou akumulaci 

ve výšce 1 m bez ztrát vyplývajících z měření vzorků exponovaných ve výšce 2 m. Během 

druhé expozice došlo ve většině případů ke kladnému průběhu akumulace, který 

je významnější pro výšku 1 m u obou druhů, avšak akumulace ve výšce 2 m rovněž není 

nezanedbatelná. Průběh akumulace Cd se v době první expozice dostává do minusových 

hodnot v každé výšce umístění vzorků, úbytek u druhu Pleurozium schreberi je vyšší 

ve výšce 1 m, zatímco v případě druhu Hylocomium splendens je při porovnání 

jednotlivých měření shodný. Grafy č. 11 a 12 zobrazují naprosto rozdílný průběh 

akumulace Cd během druhé periody expozice, kdy Hylocomium splendens vykazuje 

mnohem lepší schopnost akumulace ve výšce 2 m. 

Při vyhodnocení vhodné výšky expozice vzorků vyplývá z grafů s převahou 

u druhu Pleurozium schreberi výška 2 m. Hylocomium splendens vykazuje lepší akumulaci 

také ve 2 m, nicméně i ve výšce 1 m vykazuje velice dobrý průběh akumulace. Druhá doba 

expozice s vyšší četností vzorkování se ukazuje jako hodnotnější co se týče přísunu 

kvantitativních a zhodnotitelných dat. A rovněž lze vyhodnotit z všeobecného posouzení 

všech grafů, že druh Hylocomium splendens je vhodnější pro použití metody IMB. Vyšší 

akumulace právě u tohoto druhu může být způsobena jeho keříčkovitým habitem, který 

umožňuje volnější průchod vzduchu, čímž dochází ke snazšímu kontaktu mezi prvkem 

a buněčnými stěnami mechu, roli může hrát také vyšší odolnost vůči stresu, který mohl 

vzniknout po odstřižení apikálního segmentu a tuto skutečnost můžeme zdůvodnit 

na základě životního cyklu tohoto druhu, kdy nové přírůstky, vznikající každý rok, jsou 

co se týče asimilace nezávislé na starších, odumřelých částech, které novým přírůstkům 

slouží jen k vedení vody, což v případě užití zkoumané metody kompenzuje užití vlhčené 

kapilární rohože.  
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7. Závěr 

Tato práce prezentuje metodu aktivního biomonitorování znečištění ovzduší 

pomocí mechorostů, která byla na území České republiky použita poprvé. Výsledky této 

práce poskytují informace o koncentracích vybraných stopových prvků obsažených 

v exponovaném mechovém materiálu, které jsou charakteristické pro oblast expozice, 

studie snaží se o zhodnocení nejvhodnějšího z použitých druhů mechů a výšky 

pro umístění exponátu na základě dat získaných analytickým měřením. Srovnání analýzy 

biologického materiálu se standardními měřícími technikami – v režii ČHMÚ – nebylo 

možné realizovat pro zatím chybějící zpracovaná data. Výsledky nejsou, možná i z důvodu 

prvotní aplikace této metody a z ní pramenící nezkušenosti, statisticky relevantní, 

při pokračování experimentu bude pro jejich objektivní zhodnocení potřeba u odběrů více 

opakování. Dále výsledky některých měření mohou naznačovat neodbornou manipulaci 

se vzorky, ze začátku měření, kde lze mezi možné chyby zahrnout i nevhodnou konzervaci 

vzorků. Do budoucna je nutné se na možný vznik těchto chyb více zaměřit a tím 

eliminovat jejich výskyt. Špatný postup při zacházení se vzorky nelze přičítat 

nedostatečnému prostudování metodiky, která již byla aplikována při podobných 

výzkumech, ale spíše nezkušenosti a nedostatečné informační hodnotě dostupných zdrojů. 

Za možný nedostatek studie lze uvést absenci referenčního materiálu, jehož příprava 

je pro pokračování studie zajištěna. V budoucnu bude výzkum rozšířen co se týče počtu 

dat, prvků a srovnání – jednak díky užití referenčního materiálu a jednak dostupností 

výsledků analýz standardních měřících metod. 

I přes možnost ne zcela objektivního posouzení získaných informací představuje 

celá studie novum v oblasti zjišťování znečištění ovzduší. Hodnocenou metodu lze použít 

nejen pro doplnění klasického monitorování a srovnání, ale rovněž samostatně. Giordano 

et al. uváděli nejkratší možnou dobu expozice šest týdnů (Giordano et al. 2009), 

v kontrastu s tím byl interval v případě této studie dva a jeden týden a je tedy nezbytné 

uvést, že výsledky lze získat již v menším časovém měřítku. Tato metoda byla aplikována 

dposud pouze v několika málo zemích ve světě, mezi něž nyní patří i Česká republika. 

Znamená první krok k jejímu dalšímu použití, zlepšování, možnostem srovnání 

bioakumulace polutantů v ovzduší se standardními metodami měření a zjištění závislosti 

meteorologických podmínek při akumulaci monitorovaných prvků.  
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