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Anotace 

Diplomová práce prezentuje aplikaci metody aktivního biomonitoringu pomocí 

mechorostů pro zjištění znečištění uzavřeného pracovního prostředí. Pro experiment byl 

vybrán druh mechorostu Hylocomium splendens Hedw., který byl před expozicí různě 

upraven. První způsob úpravy spočíval v devitalizaci této organické materie a druhý 

způsob zajišťoval kontinuální zavlažování exponátů. V transplantovaných vzorcích byly 

stanovovány koncentrace stopových prvků Ag, Cd, Cu, Hg, Pb, Sb a Si. Analýza 

mechorostů proběhla metodami: atomová absorpční spektroskopie s elektrotermickou 

atomizací, Advanced mercury analyser 254, atomová emisní spektrometrie s indukčně 

vázaným plazmatem. Naměřené výsledky jsou prezentovány ve formě grafů a map isolinií 

koncentrací prvků v zájmovém prostoru. Z výsledků lze závěrem konstatovat, že metoda 

zavlažování mechorostů se ukázala být vhodnější než metoda devitalizace vzorků. Zároveň 

vyplývá, že metodu aktivního biomonitoringu pomocí mechorostů lze aplikovat 

i ve vnitřním pracovním prostředí. 

Klíčová slova: aktivní biomonitoring, znečištění pracovního prostředí, devitalizace, 

metoda irrigated moss bag 

Summary 

This diploma thesis presents an application of indoor active biomonitoring using 

mosses. For this experiment, the moss species Hylocomium splendens Hedw. was chosen. 

Samples was pre-treated in two different ways. First one was the devitalization of the 

organism and the second one was continuously irrigated by distilled water. In transplants, 

following trace elements Ag, Cd, Cu, Hg, Pb, Sb a Si were analysed by: atomic absorption 

spectroscopy, Advanced mercury analyser 254 and inductively coupled plasma – atomic 

emission spectroscopy. The results are presented in figures and maps with isolines which 

describes accumulation of trace elements in monitoring site. It can be concluded that the 

irrigated moss bag method is more suitable for this kind of experiment and, generally, that 

indoor active bimonitoring using mosses is useful for investigation of pollution in these 

closed spaces. 

Key words: active biomonitoring, indoor pollution, the devitalization, irrigated 

moss bag method 
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1. Úvod 

Životní a pracovní prostředí jsou dva odlišné termíny, které je nutné rozlišit 

a to nejen z hlediska monitorovacích systémů, které dokáží identifikovat akumulaci prvků, 

látek nebo sloučenin, které by mohly narušit jejich funkci. Znečištění obojího prostředí 

vzniká v místě překročení povoleného limitu pro specifickou látku, což znamená ohrožení 

jednotlivých složek životního prostředí a pracovního prostředí jako celku. Životní prostředí 

a jeho složky jsou jasně definované. Pracovní prostředí můžeme chápat z různých 

subjektivních pohledů. Tím prostředím může být jednak prostor otevřený a jednak prostor 

uzavřený. Stejně jako každá složka životního prostředí je monitorována jiným způsobem 

s různými typy znečištění, tak i pracovní prostředí vyžaduje specifičnost zkoumání jeho 

ovlivnění látkami. Od tohoto místa dále bude při zvažování premis spojených s tématem 

znečištění pracovního prostředí uvažováno pouze o pracovním prostředí uzavřeném. 

Polutanty se do životního prostředí dostávají primárně díky rozvoji průmyslových 

odvětví, automobilové dopravě, vyšších nároků obyvatel na své prostředí, popřípadě 

nešetrným či přímo bezohledným zacházením s využitelnými zdroji. Měření variabilních 

parametrů životního prostředí na území České republiky mají v kompetenci několikeré 

instituce jako je například Český hydrometeorologický ústav, krajské hygienické stanice, 

Státní zdravotní ústav. Informace o stavu životního prostředí jsou získávány klasickými 

analytickými postupy, jejichž funkci zaštiťují například automatické imisní monitorovací 

stanice. Takto získaná data jsou zpracována a vyhodnocována podle platných legislativních 

nástrojů. Měření parametrů pracovního prostředí zajišťuje, mimo soukromých společností, 

také Státní zdravotní ústav. 

Při zvažování možnosti znečištění pracovního prostředí je nutné charakterizovat 

typ, velikost a umístění tohoto prostředí. V objektu závodu odvětví těžkého průmyslu bude 

přirozeně zatížení prostředí odlišné od například laboratorního prostředí, odvětví 

elektrotechnického průmyslu, či právě uzavřeného kancelářského prostoru. Prezentovaná 

studie se zabývá výzkumem možnosti a míry znečištění pracovního prostředí, které 

má povahu kancelářského prostoru s téměř konstantními podmínkami, které se vztahují 

jednak na stabilitu vnitřního prostředí a jednak na stupeň využití tohoto prostoru. Látky, 

které mohou změnit, popřípadě ohrozit akceptovatelné limity ve zmiňovaném prostředí 

mohou mít povahu vnitřní a vnější. Jako vnitřní znečišťující látky lze zvažovat ty, které se 
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vyskytují přímo v monitorovaném prostoru, nebo v jeho bezprostřední blízkosti (okolní 

zdroje znečištění ve stejném objektu), za vnější ty, které vstupují do prostor z míst 

obklopující zkoumanou oblast v přilehlém okolí. Vstupy potenciálních znečišťujících látek 

do tohoto prostředí jsou, kvůli jeho uzavřenosti, omezeny stejně jako jejich výstupy. 

Při úvaze extremnějších vstupů polutantů do tohoto omezeného prostoru vyplývá jejich 

potenciální perzistence, jež se projeví vyšší mírou akumulace a může vyvolat negativní 

účinky na objekty ve sledovaných místnostech (halách).  

V případě znečištění uvažovaného kancelářského prostoru obsazeného několika 

pracovními místy se stolními počítači a doprovodným technickým vybavením můžeme 

zvažovat oba typy polutantů. Vnějšími zdroji potenciálně škodlivých látek je jednoznačně 

frekventovaná přilehlá dopravní komunikace určená pro automobilovou dopravu, jednak 

jsou to látky transportované z nedalekého elektrárenského a teplárenského závodu a jednak 

také tento typ látek z železniční dopravy, které se mohou díky meteorologickým 

podmínkám, ačkoli není známa míra ovlivnění, odrazit na výsledných hodnotách měření. 

Tyto látky z vnějšího prostředí se do pracovního prostředí dostávají již při pouhém 

otevření oken, nicméně lze také uvažovat ulpění a následné uvolnění látek z oděvů lidí 

vstupujících a pohybujících se po místnosti. Jedním z úkolů stávající studie, je získání 

informací o možnostech znečištění pracovního prostředí vnitřními zdroji jako je například 

již zmíněná výpočetní technika s jejími doplňky, ale také starší typy elektrických vybavení 

kanceláří (v tomto případě lednice). Jedním z možných vnitřních zdrojů znečištění může 

být také přítomnost několika aktivních chemických laboratoří v téže budově, ze kterých 

se mohou transportovat látky vlivem jejich úniku do vnitřního oběhu vzduchu.  

Při analyzování znečištění pracovního prostředí lze uplatnit různé analytické 

postupy. Výčet Českých státních norem v Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Příloha č. 3 část 

C, D specifikuje nejen postupy při měření látek v ovzduší na pracovištích, ve formě 

respirabilní frakce polétavého prachu, plynů, par a aerosolů, ale také například upřesňují 

terminologii problematiky, popisují doporučené techniky měření, návody pro použití 

jednotlivých postupů pro hodnocení expozici látek. (http://www.szu.cz 2012) Všeobecně 

lze konstatovat, že v oblasti zkoumání znečištění pracovního prostředí jsou používány 

klasické a ověřené monitorovací postupy analýz. Jako validované metodiky z řad 

instrumentálních metod analýz můžeme například pro analýzu toxických plynů v ovzduší 

na pracovištích zařadit metody na principu plynové chromatografie, hmotnostní 
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spektrometrie, spektrofotometrie. Techniky laboratorní analýzy jsou vybírány vzhledem 

k charakteru monitorované látky. (http://www.szu.cz 2012) Státní zdravotní ústav (dále jen 

SZÚ) využívá v rámci monitorování pracovního prostředí i biologické monitorování. 

Jako biologickou materii pro analýzu chemických škodlivin využívá biologický materiál 

jako je moč, krev, vydechovaný vzduch, vlasy, sliny a podobně. Těmito způsoby je možné 

sledovat výskyt stopových prvků nebo škodlivin přímo v organismu. Pro stanovení míry 

únosnosti znečištění prostředí jsou stanoveny pro škodlivé látky produkované v pracovním 

prostředí biologické limity. Tyto limity představují jakousi akceptovatelnou hranici 

expozice, která i při dlouhodobém působení na organismus, podle vědeckých poznatků, 

nemá škodlivý vliv na zdraví exponovaných osob. (http://www.szu.cz 2012)  

SZÚ v sekci „Zdraví a počítače“  zohledňuje počítače jako faktor pracovního 

prostředí, který ovlivňuje člověka a jeho pracovní prostředí sekundárně a zaměřuje 

se především na jeho fyziologické vlivy. (http://www.szu.cz 2012) Předpoklad znečištění 

pracovního prostředí těžkými kovy, resp. stopovými prvky, jejichž zdrojem by potenciálně 

mohly být počítače je oblast, která není běžně experimentálně mapována a proto je velmi 

nesnadné všeobecně odhadnout výskyt nebo přímo možné zatížení látkami, 

které by se mohly z těchto typů zařízení uvolňovat. Látky, na které je stávající studie 

zaměřena, jsou vybrány na základě základních parametrů součástí pro výrobu 

elektronických zařízení a předpoklad jejich vstupu do prostředí způsobenou činností těchto 

zařízení. 
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2. Cíl práce 

Cílem práce je provedení metody aktivního biomonitoringu pracovního prostředí 

pomocí vybraného druhu mechorostu Hylocomium splendens Hedw. a prezentace 

naměřených výsledků se zaměřením na akumulaci vybraných stopových prvků 

v biomonitorovacích organismech. Dalším rovněž hlavním cílem je srovnání použití dvou 

rozdílných příprav exponovaných vzorků mechorostů před expozicí v podobě 

devitalizovaných a vlhčených exponátů s účelem porovnání vlivu těchto způsobů úprav 

na akumulační schopnosti vzorků jednoho druhu mechorostu. 
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3. Teoretická východiska 

3.1. Biomonitoring 

Koncept biomonitoringu může být, ve všeobecném pojetí, definován jako použití 

bio-organismu/materiálu k získání informací o určitých parametrech biosféry. 

Tyto informace vyplývají buď ze změn chování monitorovacích organismů nebo 

z koncentrací specifických látek obsažených v pletivech těchto organismů/materiálů. 

Výběr vhodného monitorovacího organismu je v případě této metody nezbytný. V případě 

dobře zvoleného organismu vyplývá z aplikace tohoto přístupu monitorování výhoda stálé 

přítomnosti tohoto běžně se vyskytujícího organismu v zájmové oblasti i přesto, 

že se může jednat o vzdálené území, další výhodou je jednoduchost vzorkování a nízká 

náročnost pro vybavení jednak po stránce ekonomické a jednak po stránce technické. 

(Wolterbeek 2002) 

Metodu biomonitoringu prostředí lze aplikovat v její aktivní nebo pasivní podobě. 

Prezentovaný experiment se zabývá aktivní formou biomonitoringu pomocí mechorostů, 

ale pro úplnost informací a vymezení pojmu biomonitoringu a jeho možností použití 

v oblasti monitorování znečištění je v následující podkapitole popsána jeho pasivní forma.  

3.2. Aktivní biomonitoring 

Hlavním principem metody aktivního biomonitoringu je transplantace připravených 

vzorků biologického organismu do zájmové oblasti, ve které se přirozeně tento organismus 

nevyskytuje.  Tyto transplantáty pocházejí z oblastí, které nejsou znečištěné a proto v nich 

lze předpokládat minimální koncentrace polutantů, což předurčuje jejich využití 

pro monitorování znečištěných prostředí. Jako prostředky pro aplikaci aktivního 

biomonitoringu neslouží pouze mechorosty, ale lze použít i zástupce druhu lišejníku, listy 

tabáku. (Falla et al. 1999) 

Vzhledem k tomu, že metoda aktivního biomonitoringu je metodou nekonvenční, 

disponuje tato technika jistými rezervami, které se dotýkají její přesnosti a spolehlivosti. 

Testováním sensitivity metody aktivního biomonitoringu za použití terestrických 

mechorostů se zabývali ve své studii Couto et al. V analytické chemii se běžně používají 

limity pro detekci a pro kvantifikaci látek. Tyto limity byly poprvé aplikovány v oblasti 

aktivního biomonitoringu, probíhaly na základě analýzy slepých vzorků, které indikovaly 
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chybu těchto limitů v transplantační metodě. Pro transparentnost a spolehlivost aplikace 

tohoto pojetí byla korespondující data vztažena ke koncentraci Hg v okolí chlor-alkalickém 

zpracovatelském závodů a elektrárny, čímž se interpretace výsledků stala snadnější 

za předpokladu lepší místní a časové koherence. Tento proces může zlepšit standardizaci 

metody aktivního biomonitoringu jako použitelnou pro všechny typy biomonitorů. (Couto 

et al. 2004) 

Aktivní biomonitoring pro zjištění stopových prvků v ovzduší a porovnání 

akumulační schopnosti dvou druhů mechorostů byl použit na severozápadě Itálie. Vzorky 

druhu Hypnum cupressiforme a Pseudoscleropodium purum byly nasbírány 

ve vzdálenějších oblastech, poté upraveny promytím vodou a tím připraveny 

pro transplantaci do monitorovaného území. Druh P. purum vykazoval významně vyšší 

hodnoty akumulace v případě několika prvků (Al, Fe, Pb, Ti), H. cupressiforme více 

naakumuloval Cu a V, prvkové ztráty se vyskytly u obou druhů. U zbytku analyzovaných 

prvků se korelace nevyskytly vůbec. Rozdílná absorpce stopových prvků 

se pravděpodobně odvíjela od morfologie jednotlivých druhů a také od typu emisí 

a depozicí těchto prvků. Oba druhy mechorostů názorně ukázaly náročnou povahu oblastí 

silně a slabě postižených depozicí stopových prvků, ačkoli akumulační průběh platil pro 

akumulaci různých prvků. Za druh s lepší akumulační schopností je podle této studie 

považován druh Pseudoscleropodium purum, který je vhodnější pro mapování suché 

depozice s nižším únikem prvků a naopak druh Hypnum cupressiforme se zdá být lepším 

detektorem stopových prvků v mokré depozici v souvislosti se znečištěním ve větším 

měřítku. Ze závěru proto vyplývá, že tyto druhy mechorostů není možné pro monitoring 

jednotlivých prvků zaměnit. A dále, že tyto organismy jsou schopny poskytnout 

komplementární informace  o různých hodnotách prvků na různých místech ve větším 

měřítku. (Castello 2007) 

Transplantáty druhu mechorostu Scleropodium purum byly použity pro určení 

zdrojů znečištění. Vaky s mechy byly exponovány po dobu třiceti dnů v industriální oblasti 

v blízkosti závodu pro výrobu chlor-alkálii a betonárny, ve vzdálenosti 121 m. Předmětem 

analýzy byly těžké kovy hg, Zn, Ni, Cr. V rámci zpracování byly pro analyzované prvky 

vypočítány faktory nabohacení (konečná koncentrace/počáteční koncentrace). Rozptýlení 

Cr a Ni bylo velmi podobné, pravděpodobně kvůli transportu na stejné částici. Použitím 

interpolační metody kriging byla zjištěna prostorová disperze prvků Hg, Zn a Cr. Takto 
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získaná data umožňují odhadnout výskyt maximálního množství látek v zájmové oblasti 

a rozeznat ohnisko emisí polutantů. V případě betonárny jsou to Zn a Cr a pro chlor-

alkalický závod Hg. Kombinace právě aktivní techniky biomonitoringu a geostatických 

metod lze charakterizovat a identifikovat ústřední zdroje kontaminace v zájmové oblasti. 

(Fernández et al. 2004) 

Hodnocení depozice těžkých kovů pomocí techniky transplantace mechorostů 

proběhla v čínském městě Čchung-čching. V případě této studie byly použity tři druhy 

mechorostů Bazzania yoshinagana, Dicranum nipponense a Brotherella (Duby) Fleish 

spolu s referenčním měřením na pěti místech na vybraných územích města Čchung-čching. 

Nejvíce znečištěná byla industriální oblast města. Trend atmosférické depozice se vyvíjel 

silněji v případě suché depozice více než v případě vlhké depozice kvůli přírodnímu 

klimatu ve zmíněné oblasti (vnitrozemí). Podle získaných výsledků mohlo být území 

popsáno z hlediska vážnosti jeho znečištění. Z výsledků monitoringu vyplývá, 

že parametry bryofyt mohou mít účinek na akumulační schopnost vazby těžkých kovů 

z atmosféry, což se odrazilo například na druhu Brotherella (Duby) Fleish, který 

má specifický bohatě rozvětvený habitus, čímž dochází k vyšší akumulaci kovů. (Sun et al. 

2008) 

Na španělském ostrově Tenerife ve městě Santa Cruz de Tenerife proběhl aktivní 

biomonitoring kontaminace ovzduší kovy, polokovy a polyaromatickými uhlovodíky 

(PAHs) na 50 vzorkovacích místech. Oblast expozice transplantátů (Pseudoscleropodim 

purum) byla zvolena v blízkosti ropné rafinerie a silně vytížené dopravní komunikace. 

Výsledkem poukazoval na distribuci hustoty prvků, dále byly spolu s multifaktoriální 

analýzou vypočteny faktory nabohacení. V rámci studie byly vytvořeny mapy 

biokoncentrací. Výsledky ukázaly velmi vysoké hodnoty kontaminace Ni a V s podobnými 

hodnotami rozptylu v obou případech expozičních míst. Koncentrace prvků Cd, Hg, Pb 

a PAHs byly nižší. V této studii byl aktivní biomonitoring pomocí terestrických 

mechorostů vyhodnocen také jako vhodná technika investigace znečištění 

v urbanizovaných ale i v industriálních oblastech, zejména pro její ekonomickou 

nenáročnost. (Ares 2011) 

Těžké kovy se v ovzduší objevují i v bezprostředním okolí obytných domů, resp. 

obytných zón. Vzhledem k proměnlivosti prostorového znečištění ovzduší způsobeného 
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dopravou jej není možné charakterizovat pouze jednou monitorovací stanicí. Vaky 

s mechorosty druhu H. splendens byly hustě rozmístěny pro zjištění dlouhodobé prostorové 

distribuce kovů v ovzduší a jejich celkovou determinaci ve španělském městě Girona. 

Mechorosty byly exponovány v blízkosti dvou desítek domů po dobu dvou měsíců. Pro 

porovnání byl monitorován oxid dusičitý. Přítomnost kovů nevykazovala vysokou korelaci 

s měřeným oxidem dusičitým a ukázala vyšší prostorovou variaci než NO2. Koncentrace 

těžkých kovů byla velmi silně spjata s počtem autobusových linek vyskytujících 

se v nejbližších ulicích. Tyto kovy jsou alternativními ukazateli přítomnosti NO2 v dopravě 

a poukazují na toxikologickou zátěž, silný účinek lokální dopravy a vysokou prostorovou 

proměnlivost. (Rivera et al. 2011) 

Stopové prvky v ovzduší se dají monitorovat jednak mechorosty, ale i pomocí 

lišejníků. V urbanizované oblasti italského města Neapol proběhla studie pomocí aktivního 

biomonitoringu použitím mechorostu Sphagnum capillifolium a lišejníku Pseudevernia 

furfuracea exponovaných ve vacích na dvaceti třech místech. Oba dva biomonitory byly 

exponovány po dobu čtyř měsíců. Většina měřených prvků byla ve vyšších koncentracích 

objevena v zástupci druhu mechorostů v průběhu celé expoziční doby. Nicméně v lišejníku 

se objevil mnohem větší rozdíl v akumulaci kovů během srovnávané suché a vlhké 

depozice. Během vlhkého období proběhla u lišejníku vyšší kvantitativní akumulace kovů. 

Některé prvky jako Mn a K nebyly naměřeny v příliš vysokých koncentracích, v případě 

Mn je to zřejmě signifikantním zaviněním vymýváním srážkami a pro K je ztráta 

odůvodněná poškozením buněčných membrán pletiva v obou organismech. Rozlišení 

litofilních a antropogenních prvků bylo stanoveno shlukovou analýzou. (Adamo et al. 

2003) 

V italském městě Faenza byla použita pro aktivní biomonitoring vytrvalá rostlina 

Rosa rugosa. Jednalo se o umístění stejnorodých individuálních keříků na různá místa 

rurální oblasti v okolí města Faenza. Vzdálenější místa, ve větší blízkosti města byly 

použity pro porovnání. Pro analýzu koncentrace těžkých kovů v biomonitoru byly použity 

listy a zemina. Celkový obsah kovů v listech byl velmi blízký obsahu těchto látek 

naměřených v zemině. Nejvyšší koncentrace vykazoval organický materiál z urbanizované 

oblasti, který je v bezprostředním kontaktu s hustou dopravní strukturou města a okolí. Pro 

zjištění potenciální akumulační schopnosti bylo analyzováno pylové zrno rostliny. 
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Z výsledků této studie vyplývá, že i tento druh biomonitoru může být úspěšným. (Calzoni 

et al. 2007)  

3.3. Pasivní biomonitoring 

Hlavním rozdílem v aplikování pasivního biomonitoringu, jak už z názvu vyplývá, 

je určitá pasivita biomonitorování, která spočívá ve sběru vzorků in situ s následným 

přenosem k bezprostřední analýze. Ve většině případů bývá zvoleno měřítko velikosti 

oblasti, od které se odvíjí počet sbíraných vzorků určených k analýze předmětu studie. 

V oblasti sběru vzorků existuje předpoklad akumulace a přítomnost zájmových prvků 

v biomonitorovacích organismech. Vzorkování organického materiálu spočívá 

v obdobném způsobu jako při aktivním biomonitorování s tím rozdílem, že po sběru 

nepodléhá již žádné úpravě, kterou právě transplantace exponátů vyžaduje, nýbrž podléhá 

přípravě pro samotné chemické analýzy.  

Výhodou této metody je možnost měření atmosférického znečištění na velké 

vzdálenosti od místa předpokládaného znečištění, z uvedeného vyplývá také nenáročnost 

provádění experimentu a výhodou je také kontinuální přítomnost přírodních organismů 

ve znečištěném prostředí pro výraznější akumulaci prvků, sběr vzorků in situ také podává 

informaci o dlouhodobém znečištění prostředí díky jejich nativnímu výskytu v prostředí. 

Nicméně lze jmenovat i nevýhody tohoto způsobu jako je například ovlivnění koncentrací 

prvků v organismech znečištěním půdy a okolního prostředí, nákladnost na dopravu 

a přepravu vzorků v případě velkých vzdáleností, také nesnadnost odhadu akumulace kvůli 

neřízené expoziční době, může se také objevit mnohem větší akumulace prvků ve vzorcích 

díky právě dlouhodobé expozici materiálu, morfologické změny v rostlinách vlivem 

dlouhodobé depozice polutantů.  

        (Macečková, 2010) 

3.4. Indoor monitoring 

Metoda aktivního biomontoringu pomocí mechorostů je široce využívaným 

prostředkem pro zjišťování znečištění atmosféry stopovými prvky v podmínkách životního 

prostředí. Naopak prezentovaný experiment se týká monitorování právě vnitřního prostoru 

pracovního prostředí mechorosty, což je oblast, ve které se tento způsob měření látek 

neobjevuje.  
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Pokud je zájem soustřeďován k  monitorování vnitřního prostředí, jedná se zejména 

v domácí prostory, kde se dlouhodobě nacházejí malé děti, staří lidé nebo lidé imobilní 

s nějakým druhem postižení. Námět provedení „indoor“ monitoringu je inspirován prací 

kolektivu pod vedením Al -Radadyho. Využili metodu kontinuálně zavlažovaných 

mechorostů, které umístili na jednoduchou konstrukci, sestrojenou právě k těmto účelům. 

Relativní vlhkost mechorostů shledali jako velmi důležitý faktor při kontrole míry 

akumulace kovů metodou aplikování transplantátů mechů. Užitečnost použití boxů 

s mechorosty byla hodnocena expozicí buď ve vnitřním nebo ve vnějším prostředí několika 

způsoby. Proměnlivost ve způsobu sbírání mezi jednotlivými částmi byla odhadována 

několika simultánními expozicemi. Pro ověření metod používaných pro monitorování 

depozice kovů bylo použito měření standardů v podobě tukových snímků (1% (w/v) 

roztoku parafínového vosku v 40 – 60 petrolejového éteru) v Petriho miskách a údajů 

naměřených z měrek British Standard. Nakonec byl účinek sušení vzorků zjišťován 

použitím mechorostů chráněných proti dešti. Petriho misky s tukovými snímky byly 

exponovány ve vnitřním prostředí. Koncentrace naměřené na těchto médiích byly 

porovnávány s koncentracemi akumulovanými v mechorostech exponovaných venku. 

Mechorosty byly spolu s měrkami exponovány na střeše bytu. Koncentrace ze vzorků 

exponovaných tímto způsobem byly vyšší opět v případě použitých organických materiálů. 

Studie shledává možnost měření depozice kovů pomocí zavlažovaných mechorostů jako 

metodu proveditelnou. Při srovnávání se standardy se ukázalo, že jsou mnohem lepšími 

akumulátory zájmových těžkých kovů, výhodou jsou rovněž jejich nižší ekonomické 

náklady. Později byly transplantáty mechorostů úspěšně použity i pro monitorování 

vnitřního prostředí domů. (Al-Radady et al. 1993) 

Perzistence rtuti ve vnitřních prostorech „gold trade shops“ pomocí tzv. 

Španělského mechu Tillandsia usneoides byla hodnocena ve dvou městech brazilské 

Amazonie. Ve skladech určených pro tento typ obchodu je spalován amalgam 

pro odstranění zbytkové rtuti v něm obsažené.  Rostlina byla exponována uvnitř plastových 

krabic v kontaminovaném prostředí pro odhadnutí a ohodnocení retence rtuti 

v ní po delším časovém období a poté byly umístěna do několika skladů různých povah 

pro možnost relativního porovnání. Rostliny s nejnižšími koncentracemi rtuti byly 

exponovány v aktivních skladech s dobrou cirkulací vzduchu. Bývalé „gold trade shops“, 

které se nepoužívaly delší dobu vykazovaly vyšší hodnoty koncentrace rtuti v pletivech. 
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Staré skladové prostory, které byly upraveny pro další nové použití obsahovali méně rtuti, 

než prostory neobnovené. Celkový obsah rtuti v tomto prostředí byl pod prahovou 

hodnotou stanovenou  Světovou zdravotnickou organizací (WHO), nicméně modernizace 

starých skladů zatížených rtutí může znamenat zlepšení kvality prostředí. (Bastos et al. 

2004) 

K zjišťování kvality ovzduší vnitřního prostředí je možné využít nejen mechorosty, 

ale i další druhy organismů jako například houby, bakterie a řasy. Houby mohou sloužit 

jako indikátory znečištění vnitřního prostředí. Toto znečištění ovzduší se však odvíjí od 

několika parametrů monitorovaného prostředí, mezi které je řazeno například celkové 

potenciální znečištění ovzduší (využití prostoru aj.) a všeobecně výskyt negativních prvků 

a organismů v těchto prostorách, které by mohly nepříznivě ovlivnit kvalitu ovzduší, 

relativní vlhkost a teplotu ovzduší. Velkým přínosem pro bioindikaci prostředí houbami 

byl šestistupňový Andersenův kaskádový impaktor, který simuluje dýchací cesty in vitro 

a další přístroje jako je impigner AGI-30, což je nástroj pro sbírání vzorků prachu nebo 

jiných suspendovaných částic zejména ve vzduchu na principu kontaktu proudu suspenze 

na povrchu nebo v tekutině. Na základě prací několika laboratoří se ukázalo, že houby 

ve vnitřním prostředí mohou uvolňovat skupiny spor, jednotlivé spory anebo přímo 

fragmenty hub, mohou dokonce uvolňovat těkavé organické sloučeniny a mykotoxiny. 

Prostory s čistým vnitřním ovzduším jsou velmi obtížně monitorovatelné konvenčními 

způsoby a právě proto jsou pro zjišťování znečištění vhodnější zmíněné přístroje, které 

pracují na jiných principech. Houby lze označit za užitečné indikátory kvality vnitřního 

prostředí a organismy vhodné pro hlubší studie pozorování vnitřní atmosféry, které by 

měly vést ke zlepšení hygienických podmínek v mnoha veřejných prostorech a pro lepší 

porozumění biologie hub ve vnitřním prostředí. (Cabral 2010) 

V subtropických oblastech jsou bioaerosoly považovány za rychle rostoucí 

organismy kvůli vysoké relativní vlhkosti a vysokým celoročním teplotám v těchto 

oblastech. Na severu ostrova Taiwan, ve městě Taipei byly využity právě houby 

k monitorování mikrobiální kvality ovzduší uvnitř šesti bytů. Pro determinaci množství, 

rodu a respirabilní frakce hub byl použit dvoustupňový Andersenův kaskádový impaktor 

životaschopnosti těchto mikroorganismů ve vnějším a vnitřním prostředí. Byly 

porovnávány charakteristiky hub vyskytujících se v různých částech bytu (obývací pokoj, 

ložnice, kuchyně, koupelny) a poté porovnávány s charakteristikami hub z venkovního 
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prostředí. Koncentrace mikroorganismů z obou prostředí, na zkoumaných místech 

vykazovala různorodé hodnoty. Více než 80% hub z venku i ze vnitř byly respirabilní. 

V zájmovém prostředí byly objeveny vysoké koncentrace hub především rodu Aspergillus, 

Penicillium a Cladosporium. Poměr množství hub z vnitřního a vnějšího prostředí byly 

však příliš nízké pro určení přítomnosti vnitřního zdroje těchto hub. V závěru autoři 

uvádějí, že hlavní vliv na výskyt hub v vnitřním prostředí subtropických oblastí má vysoká 

relativní vlhkost spolu s vysokými teplotami. (Li & Kuo 1993) 

Ke sledování kvality ovzduší vnitřního prostředí se používají látky, které můžeme 

všeobecně nazvat životaschopnými bioaerosoly. Aerosol biologického původu 

má signifikantní podíl na znečištění ovzduší, kde působí především jako patogen. Studie 

se ve většině případech zaměřují na vnitřní prostředí obytných prostor, méně častěji potom 

na prostory kancelářských. Dispergovaný bioaerosol je obvykle sbírán určitým typem 

kolektoru, nejčastěji MAS-100. Data biologické povahy získaná v bytech nacházejících 

se v řeckých Aténách a kancelářích ve městě Chania jsou prezentovány spolu s hodnotami 

naměřenými v částicích PM10 a PM2,5 ve vnitřním i vnějším prostředí. Z této studie vyplývá 

signifikantní závislost přítomnosti člověka na zvýšeném obsahu bioaerosolů ve vnitřním 

prostředí v případě absence jejich významných vnitřních nebo vnějších zdrojů. 

(Kalogerakis et al. 2005)  

3.5. Metoda devitalizace biologické materie 

Devitalizovat organické materie určené pro biomonitoring prostředí je možno 

provést promytím v kyselině, nebo v případě prezentovaného experimentu sušením. 

Devitalizace mechorostů sušením v analytických sušárnách probíhá v podmínkách 120°C 

po dobu 24h. V některých studiích je použita úprava vysušením vzduchem v laboratorním 

prostředí. Tato úprava vzorků probíhá ještě před jejich samotným umístěním v podobě 

transplantátů do zájmové oblasti biomonitorování. Technika devitalizace biomonitorů 

je ověřenou metodou. Nahrazení živých biomateriálů devitalizovanými organickými 

materiemi nabízí vhodnější pozadí pro hodnocení v nich akumulovaných stopových prvků. 

Umrtvením materiálu dochází k zamezení interferencí kvůli metabolickým procesům 

a právě tím poskytuje přímější srovnání mezi výsledky výzkumů. Tyto metody přeměňují 

chemické složení kryptogamů, ale ne morfologii jejich povrchu. Akumulace 

devitalizovaných materiálů se nijak významně neliší od živých organismů. Protože 
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je akumulace prvků většinou proces pasivního charakteru, použití devitalizace zlepšuje 

homogenitu biomateriálu. Úprava vzorků sušením je ve srovnání s devitalizací kyselinou 

více preferována vzhledem ke své ekologicky šetrné povaze. (Giordano et al. 2009) 

Postup devitalizace organických materií pro biomonitorování popisuje, v roce 2007, 

ve své práci Adamo et al., kde srovnává obsah stopových prvků v žijících a mrtvých 

biomonitorech a jejich srovnáním se syntetickým materiálem. V této práci uvádí několik 

postupů úpravy (promytí vodou, sušení, promytí v HNO3) biologického materiálu před 

expozicí pro zjištění vlivu vitality materie na akumulační schopnost organismů během 6-ti 

týdenní expozice materiálu metodou aktivní transplantace vzorků ve dvou italských 

městech (Trieste, Neapol). Jako biomonitory zvolil zástupce lišejníků Pseudevernia 

furfuracea a Hypnum cupressiforme jako zástupce mechorostů. Pro devitalizování 

vybraných segmentů biomonitorů bylo použito sušení. Vodou omytý materiál byl sušen 

v sušičce při 120 °C po dobu 24 hodin. Tento způsob úpravy vzorků zamezuje jakoukoli 

změnu prvkového složení organismů ačkoli může slabě pozměnit chemické složení stěn 

kvůli slabé oxidační reakci. Naměřené rozdíly v koncentracích zkoumaných látek 

zdůvodňují především morfologickými rozdíly mezi lišejníky a mechorosty, případně 

rozdílné velikosti jejich akumulačního povrchu. Ze závěru této studie nevyplývá žádná 

signifikantní závislost monitorovacích organismů a jejich vitality, ani jednoho druhu, 

na způsobu úpravy transplantátů devitalizací před jejich expozicí. V závěru dodává, 

že úprava vzorků sušením je vhodnější z důvodu environmentálně šetrnějšího přístupu 

k přírodě mnohem více než úprava vzorků chemickou cestou. (Adamo et. al 2007) 

Výše vyjmenovanými způsoby předúpravy vzorků se zabýval ve své studii také 

Giordano et al., jejichž biomonitorem byly stejné druhy mechorostů a lišejníků 

exponovány v urbanizovaných částech města Neapol. Cílem jejich experimentu bylo 

definovat a sjednotit metodologii použití mechorostů a lišejníků jako prostředků 

pro aktivní biomonitoring stopových prvků v ovzduší vyskytujících se v zastavěném území 

a vyhodnotit nejvhodnější způsob předúpravy transplantátů určených k expozici. Zároveň 

hodnotili akumulaci prvků v transplantátech exponovaných během různých jarních 

meteorologických podmínek po expoziční dobu 6-12 týdnů. V závěru konstatují, 

že v  rámci monitorovaného území je úprava mechorostů sušením a jejich aktivní expozice 

vhodná kombinace předúpravy biologické materie a expozice pro detekci stopových prvků 

v ovzduší. Rovněž shledávají devitalizaci mechorostů jako přínosnou a to vzhledem 
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k omezení jejich metabolických procesů, které by mohly negativně ovlivnit vázání prvků. 

Tento výzkum potvrzuje závěr z výše uvedené studie, který ničím nenaznačuje, 

že by mrtvé vzorky měly mít horší schopnost akumulace stopových prvků. Existuje 

samozřejmě výjimka, například v akumulaci rtuti, pro kterou se projevila jako nejvhodnější 

metoda předúpravy promytí vodou a jako vhodnější biomonitor se jeví lišejník. Z výsledků 

také vyplývá, že všeobecně lepší akumulační schopnost projevily mechorosty avšak 

v  závislosti na meteorologických podmínkách, kdy ve vlhčím počasí a zvýšenou 

koncentrací PM10 akumulace prvků narůstala. (Giordano et al. 2009) 

Aničić et al. použila metodu aktivního biomonitoring pomocí vlhčených 

a vysušených mechorostů pro zjištění stopových prvků atmosférické depozice 

v bělehradském zastavěném území. Byla zjišťována schopnost akumulace prvků druhem 

mechorostu Sphagnum girgensohnii ve vztahu k celkové atmosférické depozici. Vzorky 

byly, ve třech vybraných místech, exponovány pětkrát s tří měsíční periodou. Ve stejné 

době byly měsíčně sbírány vzorky atmosférické depozice. Stopové prvky tvořili zástupci 

především těžkých kovů. Byly zjištěny signifikantní akumulace většiny prvků vzhledem 

k jejich původnímu obsahu, vysoká korelace mezi prvky v meších a celkovou depozicí 

se týkala pouze několika analyzovaných prvků.  Vyšší obsah akumulovaných prvků byl 

objeven ve vzorcích, které byly zavlažovány. Koncentrace analyzovaných prvků 

v Sphagnum girgensohnii významně reflektuje jejich atmosférické koncentrace. (Ančić 

et al. 2009) 

Pro aktivní biomonitoring kvality ovzduší v srbském Bělehradu byl opět použit 

druh mechorostu Sphagnum girgensohnii. Transplantáty byly paralelně exponovány s i bez 

jejich zavlažování tři a šest měsíců na třech různých místech. Mechorosty byly před 

expozicí sušeny vzduchem. V meších bylo determinováno 29 prvků. Pro celou periodu 

expozice byla zjištěna vyšší koncentrace prvků v zavlažovaných meších pro některé 

z determinovaných prvků jako je Al, Cr, Fe, n a Sr. Naproti tomu došlo i k jistému 

vyčerpání prvků jako například Cl, K Rb a Cs. Obsah většiny prvků po šesti měsících 

převýšil obsah naměřený v mechorostu po třech měsících. Výsledky této studie jasně 

naznačují, že kontinuální zavlažování transplantátů může zlepšovat jejich akumulační 

schopnosti. Také vyplývá, že záleží na meteorologických podmínkách, které ovlivňují 

exponované vzorky vzhledem k ročnímu období, což je znát z obsahů naměřených 

v exponátech. Koncentrace prvků jsou v případě suchých mechorostů méně proměnlivé 
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než v zavlažovaných vzorcích, což také může znamenat, že zavlažované transplantáty byly 

více sensitivní ke změnám koncentrace stopových prvků v atmosféře. (Aničić et al. 2008) 

Dalším přínosem pro ukotvení techniky aktivního biomonitoringu pomocí 

mechorostu transplantací vzorků do prostředí byla následující studie. Pro kterou byl použit 

druh mechu Sphagnum girgensohnii, který byl exponován na nosičích s i bez zavlažování 

desetkrát s 15 denní periodou v průběhu pěti měsíců v oblasti částečně zastavěného území 

v Bělehradě. Determinováno bylo na 49 prvků, které se akumulovaly jednak ve vlhčených 

a jednak v nevlhčených vzorcích, byla srovnávána akumulační kapacita obou způsobů 

expozice mechorostů. Koncentrace prvků povahy těžkých kovů kontinuálně vzrůstala 

s časem expozice v obou případech, zatímco koncentrace fyziologicky aktivních prvků 

jako jsou Na, Cl, K, Mn, Rb, Cs a ta naopak v čase klesala. Vyšší schopnost akumulace 

a tím i vyšší koncentrace většiny prvků byla prokázána u zavlažovaných mechorostů, 

u některých prvků se však koncentrace v průběhu expozice nezměnila. Vzorky mechorostů 

byly po jejich očištění vysušeny v laboratoři na vzduchu a poté připravovány k expozici. 

V závěru autoři zmiňují, že v případě vlhčených mechů docházelo i k nižšímu úniku 

aktivnějších prvků v jejich buňkách, zřejmě kvůli menšímu poškození stěn buněk a nižní, 

v nich probíhající, kationtové výměně. Rovněž doporučují použití metody vlhčených 

mechorostů, pro prodloužení jejich vitality a zvýšení akumulační schopnosti. Výsledky této 

studie díky velmi podobnému vývoji akumulace prvků pro suché i vlhčené transplantáty 

prokazují, že použití aplikované metody je vhodným nástrojem pro investigaci znečištění 

prostředí stopovými prvky obsaženými ve vzduchu. (Aničić et al. 2009) 

Devitalizované mechorosty sušením v analytické sušárně použil ve své studii také 

Tretiach et al. V tomto výzkumu byla testována hypotéza vlivu prostředí expozice a využití 

expozičního místa na akumulaci prvků a specifickou velikost částic v transplantátech 

Hypnum cupressiforme. Expozice vzorků probíhala po dobu tří měsíců v městské 

aglomeraci italského severovýchodního města Trieste, přesněji na deseti místech 

v zazeleněných částech města a na deseti místech v blízkosti dopravní silnice ve dvou 

různě využívaných oblastech (A - obytná a B - obytná/industriální část). Analyticky bylo 

zjištěno, že hustota částic byla menší ve vzorcích exponovaných v obytných územích. 

Všeobecně byla koncentrace prvků nižší v ozeleněném území než v blízkosti dopravní 

komunikace, očividně kvůli různému obohacení co se týče velikostní frakce částic. V obou 

zkoumaných oblastech se jednalo o respirabilní tuhé znečišťující látky o velikosti ≤ PM10. 
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V závěru studie opět autoři potvrzují vhodnost použité úpravy exponátů sušením 

pro zjištění depozice stopových prvků v urbanizovaném prostředí. (Tretiach et. al 2011) 

Studie, která rovněž ve svém závěru shledává předúpravu mechorostů sušením 

v sušárnách jako vhodnou formu pro investigaci stopových prvků v atmosférické depozici 

aktivním biomonitoringem proběhla v oblastech severovýchodní Itálie. Cílem studie bylo 

pozvednout spolehlivost aplikace transplantační techniky mechorostů a lišejníků pro 

aktivní biomonitoring stopových prvků v městské aglomeraci. Autoři hodnotili přírodní 

proměnlivost chemického složení druhu mechorostu Hypnum cupressiforme a lišejníku 

Pseudevernia furfuracea ve dvou referenčních oblastech. Dále byly posuzovány dopady 

různých předúprav vzorků jako je sušení vzorků při 120 °C po dobu 24 h, promytí materie 

v roztoku 1N HNO3 a v 0,5% NH4 oxalátovém roztoku při 85 °C po dobu 15 h 

na chemické složení a morfologii vodou promytých segmentů mechu a lišejníku. Všechny 

tyto předúpravy značně přeměňují chemické složení vybraného materiálu ale ne morfologii 

jeho povrchu. (Adamo et al. 2008) 
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4. Metodika 

4.1. Oblast sběru materiálu 

Pro sběr druhu Hylocomium splendens Hedw. k expozici byla vybrána lokalita 

Staré Hamry, Moravskoslezské Beskydy. Tato oblast byla zvolena nejen na základě 

předchozí zkušenosti při sběru materiálu co se týká předpokladu nízkých iniciačních 

hodnot zkoumaných prvků obsažených v něm, ale i vzhledem ke stále stejně dobrým 

a neměnným podmínkám životního prostředí. 

Kvalita životního prostředí vychází zejména z polohy a ochrany území, ochranné 

pásmo objímá celou oblast a to především kvůli údolní přehradní nádrže Šance. Ochrana 

této lokality vychází také z faktu, že při vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Beskyd byla 

zaznamenána lesnatost, i přes názorový nesoulad různých publikací hodnotících tento 

parametr, 71%. (Průša, 2001)  

4.2. Vybraný druh pro experiment 

Na základě předešlých zkušeností aplikace aktivní metody biomonitoringu 

životního prostředí byl zvolen pro stávající studii zástupce bryofyt Hylocomium splendens 

Hedw. Tento druh se při porovnávání výsledků schopnosti akumulace stopových prvků 

ve dvou druzích mechorostů ukázal být lepším biomonitorem. Jeho výhodou je právě jeho 

keříčkovitý habitus, který umožňuje snadnější kontakt plochy organismu s ovzduším a tedy 

i se stopovými prvky, které se takto snadněji akumulují. Přítomnost početných 

společenstev ve vzorkovací oblasti je také atributem, který byl pro volbu druhu mechorostu 

důležitý. Rovněž je nutné vycházet ze znalosti výskytu jednotlivých druhů mechorostů na 

území ČR a především na kvantitativních parametrech společenstev daných zástupců. 

(Macečková 2010) 

H. splendens není příliš frekventovaně využívaným druhem pro aktivní 

biomonitoring znečištění ovzduší. Většina studií s tímto druhem je zaměřena na pasivní 

způsob biomonitoringu, což nicméně neznemožňuje jeho využití při aplikaci jeho druhé, 

aktivní, formy. 

Pro aktivní investigaci celkové akumulace těžkých kovů v mechu účinkem srážek 

použil Čeburnis & Valiulis druh H. splendens a Pleurozium schreberi. Využili metody 

aktivní transplantace organické materie na nosičích. Tyto nosiče byly nasazeny 
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na srážkoměry. Výsledky poukazují na různorodost akumulace stopových prvků 

v závislosti na místě i čase. Dokonce konstatují, že naměřené hodnoty prvků nezávisejí 

na vitalitě materie, tedy je-li částečně mrtvá či živá. Neprokázali signifikantní rozdíly mezi 

akumulačními schopnostmi mezi těmito dvěma druhy, ačkoli u prvního druhu docházelo 

k vyšší koncentrace Cr, což mohla způsobit rozdílná morfologie povrchu mechorostu 

a místy docházelo k vyššímu či nižšímu úniku některých ze stopových prvků, což 

je závěrem zanedbatelné. Závěrem konstatují, že až 60% výsledků získaných touto 

metodou se shodovalo s hodnotami relativních metod. Hlavním faktorem ovlivňující 

akumulaci prvků je intenzita srážek. Upozorňují, že mechorosty jsou organismy, které jsou 

výrazně ovlivňovány mikroklimatickými a mikro-environmentálními podmínkami, které 

zcela určitě ovlivňují jejich kvantitativní schopnost akumulovat stopové prvky ze srážek a 

proto nemohou být používány pro účely zjišťovány náhlých znečištění a proto jsou 

vhodným prostředkem ke zjišťování déle trvajícího znečištění. (Čeburnis & Valiulis 1999) 

Účinky znečištěného ovzduší dopravní komunikací na růst a fyziologii několika 

druhů transplantovaných mechorostů se zabýval Bignal et al., jedním z použitých druhů 

byl právě zmiňovaný H. splendens. Vzorky mechorostů byly exponovány v rašelinné 

a zalesněné oblasti hraničící se silnicí po dobu sedmi měsíců (od podzimu do jara). 

U všech druhů se objevil jeden či kombinace více jevů, které mechorosty ovlivňovaly. 

Účinky těchto jevů se zvyšovaly v závislosti na větší blízkostí ke zdroji znečištění. Těmito 

faktory byly stanoveny: růst, propustnost membrán, množství chlorofylu, koncentrace 

dusíku. Tyto vlivy mohou vést ke změnám složení vegetace se signifikantními dopady 

na  přírodu. (Bignal et al. 2008) 

V České republice byla nově použita metoda aktivního biomonitoringu pomocí 

mechorostů pro ověření použitelnosti a možností této techniky v územních podmínkách 

oblasti. Jednalo se především o monitoring atmosférického znečištění industriálního 

ostravského regionu a srovnání akumulačních schopností dvou druhů mechorostů 

(H. splendens, Pleurozium schreberi) v různých výškách expozice. Transplantované 

mechorosty prokázaly rozdílnou retenci stopových prvků v atmosféře co se týče druhu 

i výšky expozice. Vyšší hodnoty koncentrace vykazoval druh H. splendens jednak díky 

jeho habitu, resilienci a resistenci vůči stresu. Výška 2 m je vhodnější jednak z hlediska 

průběhu akumulace, který je zřejmý z naměřených výsledků a jednak z důvodu snadnější 

kontroly použití této techniky s klasickými metodami, které měří kontaminaci atmosféry 
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právě v této výšce. V závěru experimentu je pro aktivní biomonitorování prostředí 

doporučován druh H. splendens exponovaný ve výšce 2 m. (Motyka et al. 2011) 

Pasivní formou biomonitoringu byl zjišťován vliv městské aglomerace 

na koncentraci prvků v terestrických mechorostech. Vzorky H. splendens byly sbírány 

ve 120 km dlouhém transektu vedoucím přes největší město Norska, Oslo. Ve čtyřiceti 

vzorcích bylo determinovány 29 stopových prvků. Koncentrace jednotlivých prvků 

závisela na parametrech části transektu, jako je například vzdálenost od potenciálních 

zdrojů znečištění, hlavním parametrem, ovlivňujícím obsah prvků v mechorostech byla 

litologie podloží ve vzorkovací oblasti. (Reimann et al. 2006) 

H. splendens byl použit jako pasivní biomonitor depozice stopových prvků 

v atmosféře v rámci pasivní techniky monitorování autory Berg et al. Řada naměřených 

prvků ve zmiňovaném druhu mechorostů byla porovnávána s celkovou depozicí těchto 

prvků naměřenou v pozadí šesti norských oblastí. Prvky, které byly transportovány 

z větších dálek, všeobecně vykazovaly signifikantní korelace mezi obsahem 

v mechorostech a mokré depozici. Rozsah prvků je možné přisuzovat interakci s kationy 

mořské soli objevujících se v pobřežních oblastech. Některé stopové prvky (např. V, Cu, 

Zn, Mo) se objevují v měřených pozadích mechů, které tam mohou být kvůli jejich 

esenciálním funkcím nebo z důvodů jiných zdrojů než je atmosférická depozice. (Berg 

et al. 1995) 

Koncentrace 48 prvků v nasbíraných terestrických meších druhu H. splendens 

a Pleurozium schreberi byly porovnávány s daty získaných z mokré depozice ze třinácti 

norských oblastí. V obou druzích mechorostů byly objeveny významně pozitivní korelace 

pro prvky různé povahy. Cílem práce bylo využití těchto druhů mechů k biomonitoringu 

depozice těžkých kovů z relativních hodnot depozice do hodnot absolutních. 

Pro transformaci dat koncentrací byly vybrány pouze některé prvky, které byly 

upřednostněny z důvodu povahy znečištění ovzduší. V druhu H. splendens byly naměřený 

vysoké koncentrace u více prvků než u druhu Pleurozium schreberi, který nicméně, 

v případě několika prvků, vykazoval také vyšší akumulaci. Všeobecně se však neukázalo, 

že by jeden z použitých druhů vykazoval vyšší tendenci pro akumulaci těžkých kovů. 

Během vzorkovacího období nebyla objevena významná proměnlivost v koncentracích 

vybraných prvků. (Berg & Steiness 1998) 
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V rámci projektu ekogeochemického mapovaní polární oblasti Evropy proběhl 

v severoevropské oblasti Barentsova moře experiment, pomocí techniky pasivního 

biomonitoringu, zaměřující se na ověření spolehlivosti využití mechorostů H. splendens 

a Pleurozium schreberi jako bioindikátorů chemismu atmosféry. Jedním z hlavních zájmů 

této studie bylo zjistit regionální význam mezidruhové variability mechorostů. Sedmnáct, 

z celkového počtu třiceti šesti zájmových prvků, vykazovalo signifikantní rozdíly 

v koncentracích v jednotlivých druzích mechorostů. Různé akumulace stopových prvků 

v obou druzích jsou přisuzovány především jejich rozdílné morfologii a životnímu cyklu, 

s důrazem na dorůstání nových ročních přírůstků. Růst a přírůstky u obou druhů jsou 

ovlivněny z velké části povahou arktické vzorkovací oblasti. Rozdíly obsahu stopových 

prvků jsou přisuzovány právě větévkovité morfologii druhu H. splendens. Nicméně 

v závěru také konstatují, že rozdíly koncentrací v obou druzích může záviset 

na podmínkách studované oblasti a její proměnlivosti a také na povaze depozice. 

(Halleraker et al. 1998) 

H. splendens byl použit v pasivní studii vlivu nadmořské výšky na akumulaci 

těžkých kovů na severovýchodní straně Alp v Itálii. Základní hypotézou experimentu byl 

předpoklad, že pokud budou srážky s rostoucí nadmořskou výškou neproměnlivé, 

koncentrace stopových prvků v pletivech mechorostů nebudou výškou ovlivněny. Nicméně 

se ukázalo, že obsah látek s rostoucí výškou kolísal dokonce i v případě absence srážek. 

Antropogenní polutanty (především Cd a Pb) dosáhly svého maxima ve výšce 1400 – 1800 

m, v místě s nejvyšší oblačností. Výsledky studie ukazují, že koncentrace těžkých kovů 

v mechorostech mohou být považovány za kvalitativně spolehlivý odhad celkové 

atmosférické depozice. (Gerdol & Bragazza 2006) 

Jedním z pasivních biomonitorů v první systematické studii na území Rumunska 

byl H. splendens použit pro zjišťování atmosférického znečištění těžkými kovy a ostatními 

toxickými prvky. Tento projekt byl součástí velkého evropského projektu mapování 

těžkých kovů pomocí mechorostů. Právě tento experiment ukázal, že koncentrace těžkých 

kovů a ostatních toxických prvků je v Rumunsku daleko vyšší, než ve většině ostatních 

zemí Evropy. (Lucaciu 2004) 
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4.3. Design experimentu 

Celý design experimentu je založen a inspirován jednak studií, která proběhla 

v roce 2009 a která je zároveň hlavním zdrojem zkušeností z aktivního biomonitoringu 

aplikovaného v podmínkách České republiky (Macečková, 2010) a jednak studiemi 

zahraničními, ze kterých je převzata především metodika aktivního biomonitoringu. 

V prvním případě se jedná  o metodu zavlažovaných exponátů během doby vystavení tzv. 

„irrigated moss bag“ (dále jen IMB). (Férnandéz & Carballeira 1999) Druhou metodou 

je biomonitoring prováděný devitalizovanými vzorky mechorostů. (Adamo et al., 2007) 

Vzorky odebrané v terénu byly bezprostředně převezeny do laboratoře, kde byly 

podrobeny další úpravě. Tato úprava spočívala v oddělení apikálních segmentů (cca 2 - 3 

cm) od zbylého těla rostlinky. Starší zbytek těla rostlinky není vhodné použít při aktivním 

biomonitoringu. Vzhledem k tomu, že je právě tento zbytek starší, může již obsahovat 

určité koncentrace prvků, které by mohly zkreslit obsah látek v nových ročních přírůstcích, 

kterými jsou právě zmíněné apikální segmenty. Tyto segmenty byly homogenizovány 

a 30 s promytím v destilované vodě byly zbaveny adherující materie, která na nich mohla 

ulpět v jejich přirozeném lesním prostředí, může jí být jednak materie biologického 

původu, ale také deponovaný prach z ovzduší. (Fernández & Carballeira, 2000) 

V případě metody IMB byly upravené vzorky přeneseny na víko 

polypropylenového boxu, který měl na tomto víku po obou koncových stranách vyřezané 

podlouhlé drážky, které sloužily k upevnění kapilární podložky, jejíž úkolem bylo zajištění 

kontinuálního zavlažování apikálních segmentů mechorostů a to doplňováním destilované 

vody do plastové krabice, ze které rohožovina čerpala vodu. Nepřetržité zavlažování 

vzorků je důležité pro zlepšení jejich vitality a tím i jejich akumulačních schopností. 

Biologický materiál byl rovnoměrně rozmístěn po podložce a pro zajištění imobility 

vzorků byla ještě celá krabice překryta nylonovou síťkou s okem o velikosti 1 cm (viz 

Příloha č.1) Hmotnost vzorku na každém plastovém nosiči činila přibližně 11 g materiálu 

v suchém stavu. 

Druhá metoda úpravy exponátů před jejich umístěním do zájmového prostoru 

spočívala v první fázi způsobu zpracování ve shodných krocích jako předchozí popsaná, 

nicméně po úpravě a homogenizaci mechorostu byly ošetřené exponáty vloženy 

do sušičky. V sušičce byl materiál podroben sušení po dobu 24 h při teplotě 120 °C, čímž 
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bylo dosaženo jeho devitalizace. Tento postup nezpůsobuje modifikaci materiálu 

co se prvkového složení týče, ačkoli může nepatrně pozměnit chemické složení stěn kvůli 

zesíleným oxidačním reakcím. (Adamo et al., 2007) Devitalizovaný a odvážený materiál 

(11 g) byl vložen do vytvořených síťových kapes (viz Příloha č. 2,3,4), tyto kapsy byly 

pravděpodobně z materiálu LDPE – nízkohustotní polyethylen (dále jen LDPE) s velikostí 

oka 0,5 cm, což zajišťovalo ochranu materiálu před vypadnutím a zároveň dobrou 

přístupnost vzduchu a tedy i lepší akumulační možnosti materiálu. 

Délka celkové expozice byla stanovena na 49 dní; v datu od 25. 10. 2011 do 6. 12. 

2012. Během těchto dnů nepřetržité expozice byl proveden odběr vzorků celkem 7krát, 

se zvolenou týdenní periodou. Perioda vzorkování byla zvolena vzhledem k předchozí 

zkušenosti z již provedené studie, u které se tato opakovanost zdála být průkaznější 

a poskytovala větší množství dat, což usnadnilo jejich závěrečné zhodnocení (Macečková, 

2010). 

Předem zvolené množství organického materiálu (cca 2g) bylo odebíráno do LDPE 

polyethylenových sáčků klasickou chirurgickou nerezovou pinzetou. Odebrané vzorky 

bezprostředně směřovaly k finální úpravě před analytickou částí zpracování. Tato konečná 

úprava spočívala v omytí odebraného materiálu v destilované vodě po dobu 30 s, opět 

za účelem odstranění nežádoucí adherující materie, která mohla na apikálních segmentech 

ulpět během expoziční doby. Takto očištěný organický materiál byl uložen 

v polyetylenových sáčcích do laboratoře pro uskutečnění chemických analýz. Před 

samotnými analýzami proběhlo sušení vzorků, které je uvedlo do analyzovatelné podoby. 

Uložený materiál byl v miskách vložen do sušárny, kde byl při 50 °C sušen do konstantní 

hmotnosti. Při této teplotě ještě nedochází k těkání prvků z materiálu. (Fernández & 

Carballeira, 1999). Vysušené vzorky byly v Petriho miskách vloženy do exsikátoru, kde 

 byly uchovány do doby samotné zmíněné chemické analýzy.  

Všechny úkony spojené s úpravou, vzorkováním, uchováním a jakoukoli jinou 

manipulací se vzorky probíhaly ve sterilních podmínkách, které byly zajištěny dezinfekcí, 

ať už nosných médií, dále pomůcek pro odběry a uchování vzorků, 1 M HNO3. 
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4.4. Umístění exponátů 

Upravené a připravené vzorky k expozici byly rozmístěny po biomonitorovaném 

pracovním prostředí s důrazem na přibližně stejnou vzdálenost nosných médií vzorků obou 

dvou metod předúpravy mechorostů. Velikost monitorované plochy byla 5,75 m x 6,20 m 

Teplota v místnosti je stálá, odpovídá 20 °C, je dobře větraná, v místnosti je několik 

pracovních stolů, které nesou stacionární počítače. 

Všechny nosiče biomonitorů, tedy polypropylenové boxy s vlhčenými exponáty 

a síťové kapsy s devitalizovanými vzorky, byly umístěny ve výšce zhruba 2 m nad zemí. 

Boxy byly umístěny na dostupných místech na skříních, které sloužily jako nosné 

konstrukce, zatímco devitalizované vzorky v síťkách byly přivázány na dostupná místa 

textilním provázkem, který zajišťoval jejich prostorovou nezávislost a dostupnost pro 

vzorkování. Vzhledem k faktu, že monitoring probíhal v uzavřené místnosti, nebylo nutné 

zhotovovat chrániče proti působení větru a dalším meteorologickým vlivům, které by 

mohly narušit průběh akumulace prvků. Pozice exponovaného biomateriálu jsou 

znázorněny v následujícím výřezu (viz Obrázek č. 1). 
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Obrázek č. 1: Pozice exponovaných vzorků 

- devitalizované exponáty 

 - vlhčené exponáty 

- pracovní místa s PC  
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4.5. Chemická analýza vzorků 

Předmětem analýzy bylo kvantitativní určení obsahu stopových prvků 

v transplantovaných mechorostech. Vybranými prvky byly Ag, Cd, Cu, Hg, Pb, Sb a Si. 

Tyto prvky byly vybrány na základě předpokladu jejich možného výskytu 

v monitorovaném prostředí s ohledem na vybavení a lokaci místnosti. Prvky obsažené 

ve vzorcích mechorostů byly analyzovány třemi analytickými metodami. Stanovení Cd, Pb 

a Sb proběhlo metodou elektrotermické atomizace AAS, stanovení Hg analyzátorem 

AMA 254 a stanovení Ag, Cu a Si metodou ICP-AES. 

4.5.1. Atomová absorpční spektroskopie 

Atomová absorpční spektrometrie (dále jen AAS) je kvantitativní metoda 

elementární analýzy pro více než 60 prvků (převážně kovových). Nicméně ještě donedávna 

byla považována za jednoprvkovou metodu stanovení. Metodu lze použít pro vzorky 

ve formě zředěných roztoků, vodných i nevodných, ojediněle i pro plyny. Velkou výhodou 

je jeho selektivita prvků, vysoká citlivost stanovení, krátká doba stanovení. Umožňuje 

stanovení prvku i v případě velkého přebytku doprovodných látek bez předchozích 

složitějších separací a úprav. Pro použití AAS je nutné převést látky z roztoku do stavu 

volných atomů v plynné fázi. Tento klíčový proces přeměny, označovaný jako atomizace, 

probíhá v prostředí s vysokou teplotou (2 000 – 3 000 K). Rozmezí vlnových délek 

sledovaného záření je 190 – 850 nm. Prvek se stanovuje při vlnové délce některé 

rezonanční čáry, nejčastěji u níž je absorpce nejintenzivnější. Každý prvek 

má své charakteristické vlnové délky. Při stanovování koncentrace prvků v dávkovaném 

roztoku je nejčastěji sestrojována kalibrační křivka. Kalibrační křivka zobrazuje závislost 

naměřené absorbance na analytické koncentraci prvků. Pokud je koncentrace prvků malá, 

je křivka lineární, v případě vyšších koncentrací se křivka ohýbá k ose koncentrací. 

(Holzbecher et al. 1987) 

Elektrotermické atomizátory (dále jen ETA) jsou zařízení vyhřívané na teplotu, 

která je potřebná pro atomizaci analytu elektrickým proudem procházejícím vlastním tělem 

atomizátoru. Proud atomizátorem může procházet několika způsoby a to v důsledku 

vloženého napětí, opačných elektrických nábojů vložených na konce atomizátoru a nebo 

může být indukován elektromagnetickým polem. Kvůli zabránění průběhu procesu oxidace 
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materiálu ETA musí být atomizátor odstíněn od okolní atmosféry ochranným plynem. 

Atomizátory mohou být otevřené ve tvaru vláken (grafitová, kovová), tyček, kelímků, 

z jejichž povrchu se páry vzorku rozptylují do okolní atmosféry. Existují i atomizátory 

uzavřené, kde jsou páry vzorku omezovány stěnami atomizátoru. V případě otevřeného 

atomizátoru se atomy vzorku pohybují v pozorovaném objemu mnohem rychleji, 

než v případě uzavřeného atomizátoru. Materiál těla atomizátoru musí být elektricky 

vodivý a stálý i při vysokých teplotách. Do pícky v konstrukci ETA je jednorázově 

vstříknuta dávka vzorku a měřený signál vyjadřuje pak závislost velikosti absorbance 

na času. Jedná se tedy o obraz časově proměnlivého množství volných atomů v objemu 

atomizátoru a je v závislosti na experimentální podmínkách pro různé prvky odlišný. 

(Joska & Přikrylová 1990) 

4.5.2. Advanced mercury analyser AMA 254 

Stanovení koncentrace rtuti ve vzorcích mechorostů bylo provedeno narozdíl 

od ostatních zkoumaných prvků samostatně. Pro analýzu byl použit jednoúčelový atomový 

absorpční spektrofotometr Advanced mercury analyser AMA 254 (dále jen AMA 254). 

Přímé stanovení obsahu rtuti lze provést jak v pevných tak v kapalných vzorcích. Výhodou 

tohoto analyzátoru je fakt, že není potřeba žádná chemická předúprava vzorků, dále díky 

využití techniky generování par kovové rtuti s následným zachycení a obohacením 

na zlatém amalgamátoru je dosaženo mimořádně vysoké citlivosti stanovení a nezávislosti 

výsledku stanovení na matrici vzorku, výhodou je rovněž rychlost analýzy (cca 5 min 

jedno opakování). 

Po ustálení podmínek v peci přístroje AMA 254 a vyčištění jeho systému je možné 

přistoupit k samotné analýze vzorků. Před každým měřením je nutné nachystat navážku 

o hmotnosti v rozmezí 13 – 15 mg (navážka se řídí předpokládanou koncentrací rtuti 

v materii) rozemletého vzorku na spalovací lodičku a přes řídící počítač zadat příslušné 

parametry spolu s příkazem zavedení do spalovací trubice. Ve spalovací peci je vzorek 

vysušen a poté spálen. Po rozkladu jsou produkty spalovacího procesy vedeny přes 

katalyzátor (dokončení oxidace) a amalgamátor, kde je zvlášť zachycena rtuť. Celá 

plynová cesta je, od vstupu až po výstup, vyhřívána na 120°C. Rtuť je z amalgamátoru 

uvolněna krátkodobým ohřevem, oblak rtuťových par je nosným plynem unášen přes delší 

měřící kyvetu (měřeno jako 1. pík). Veškerá rtuť se shromažďuje ve zpožďovací nádobce 



Barbora Macečková: Biomonitoring znečištění pracovního prostředí  

2012                                                                                                                                27 

a z ní vstupuje do měřící kyvety, kde je měřena absorbance záření atomy rtuti na vlnové 

délce 253,65 nm. Zdrojem záření je nízkotlaká rtuťová výbojka, záření prochází 

interferenčním filtrem a je detekováno pomocí polovodičové UV diody. Analyzátor 

pracuje ve dvou rozsazích, automaticky volených softwarem přístroje, aby nebyla 

překročena hodnota absorbance 0,8. První rozsah je nižší a odpovídá zhruba 0 – 30 µg Hg 

a druhý rozsah odpovídá až hodnotě 500 µg.s 

Každý vzorek podléhá 3-násobnému opakování. Naměřené koncentrace rtuti jsou 

po jednotlivých opakováních zprůměrovány na výslednou hodnotu obsahu rtuti ve vzorku.   

         (Komínková 2010) 

4.5.3. Atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP – 

AES) 

Atomová emisní spektrometrie pracuje na principu atomizace prvků obsažených 

ve vzorku ve vhodném excitačním zdroji a atomy nebo ionty přecházejí do vyššího 

energetického stavu. Při návratu na nižší energetickou hladinu částice emitují 

charakteristické čárové spektrum. Intenzita spektrální čáry je úměrná koncentrace prvku 

v měřeném vzorku. Excitačním zdrojem je  například plamen, jiskrový výboj, plazmový 

výboj. 

Atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (dále jen ICP-AES) 

je v současnosti nejvíce používanou variantou emisní spektrální analýzy atomových 

optických spekter, tj. záření vysílaného excitovanými atomy, příp. ionty prvků. Používá 

jako budící zdroj indukčně vázané plazma (nosným plynem je argon). Plazma je vysoce 

ionizovaný plyn, nejčastěji argon, který má jednoduché spektrum a je snadno 

ionizovatelný. Tato metoda umožňuje multielementární analýzu a disponuje nižšími 

detekčními limity, než plamenová AAS. Dodáním energie a působením vysokých teplot 

je na krátkou dobu měřený prvek převeden do excitovaného atomárního stavu. Zpětným 

přechodem do nižších energií je emitováno čárové spektrum (záření obsahující specifické 

spektrální čáry). 

Vzorek je přiváděn do analyzátoru peristaltickým čerpadlem, následně je zmlžován 

(pneumatické zmlžovače, ultrazvukové zmlžovače) a veden do mlžné komory. 
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Vysokofrekvenčním generátorem je unášen plazmovou hlavicí do monochromátoru, resp. 

polychromátoru, odkud se odráží na detektor záření. 

Před vlastní analýzou vzorků je nutné připravit kalibrační křivky pro následné 

odečítání naměřených koncentrací. Tyto kalibrační křivky jsou sestavovány analyzátorem 

z připravených standardů roztoků, vzhledem k předpokládanému znečištění vzorků. Během 

měření se používají vzorky s demineralizovanou vodou, jednak pro pročištění přístroje 

a jednak pro ověření správného měření obsahu prvků ve vzorcích. Pro analýzu vzorků 

je nutné provést jejich demineralizaci, poté je možné provést měření v kapalném 

skupenství vzorků. Demineralizace usušeného materiálu proběhla v prostředí kyseliny 

HNO3 a HClO4. Vzorky byly měřeny v neředěném stavu. 

Analytická měření proběhla pod záštitou Centra nanotechnologií  VŠB – TU 

Ostrava. Protokol o provedení zkoušek je přílohou diplomové práce. 

4.6. Geostatistická metoda „kriging“ 

Modelace map koncentrací analyzovaných prvků byla provedena v programu 

Surfer, který podporuje použití hlavních metod interpolace. Jednou z nejpoužívanějších 

geostatistických metod je gridovací metoda krigování, která disponuje vysokou 

flexibilitou. Průběh interpolace je naprosto ovladatelné  pomocí zadávaných parametrů. 

(Stein 1999) 
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5. Výsledky 

5.1. Průběh akumulace prvků v mechorostech 

Následující grafy zobrazují průběh akumulace stopových prvků v mechorostu 

Hylocomium splendens Hedw. ve zvolené expoziční době, tzn. 7 týdnů.  

Série prvních třech grafů s označením „IMB x“ představuje kontinuálně 

zavlažované exponáty a číslo jim přiřazené odpovídá jejich pozici, viz Obrázek č. 1. 

Stejným způsobem je řazena série druhých grafů s označením „Devitalizace x“, které 

sledují průběh akumulace prvků u devitalizovaných mechorostů v závislosti na jejich 

umístění v monitorovaném prostředí, což prezentuje jim přirazené číslo, viz Obrázek č. 1. 

Graf č. 1: Průběh akumulace prvků u zavlažovaných mechorostů na stanovišti č. 1  
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Na prvním stanovišti lze z grafu vyčíst podobný průběh akumulace antimonu 

a mědi po celou dobu expozice. V první půlce expozice je viditelná shoda průběhu 

akumulace olova a křemíku. V druhé půlce expozice se akumulace začíná rozcházet, 

především v posledních dvou týdnech. Průběh akumulace rtuti (na vedlejší ose) zpočátku 

stoupá stejně jako u ostatních prvků, ale v druhé půlce expozičního období postupně, 

bez významnější výchylky klesá.    
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Graf č. 2: Průběh akumulace prvků u zavlažovaných mechorostů na stanovišti č. 2 
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Průběh akumulace v tomto případě je shodná pro antimon a křemík v prvních třech 

týdnech vzorkování. Křivka antimonu od této doby klesá oproti křemíku. Podobný průběh 

má i rtuť, nicméně její obsah je zhruba od pátého týdnu poměrně konstantní.  Měď 

se ke konci doby expozice se své akumulaci shoduje s antimonem. Olovo má v podstatě 

podobný průběh jako Sb, Si a Hg, nicméně z grafu je jasné, že odlišnost je především 

v jeho množství ve vzorcích.   
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Graf č. 3: Průběh akumulace prvků u zavlažovaných mechorostů na stanovišti č. 3 
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Na expozičním stanovišti č. 3 je průběh v první půlce vzorkování stejný hned pro 

čtyři prvky, i přes různé koncentrace. Nicméně křemík vykazuje po poklesu koncentrace 

v pátém týdnu prudký nárůst koncentrace ve zbytky expozice. Ostatní dva zmíněné prvky 

jsou akumulovány mírněji. Opakem je olovo, které z počátku vykazuje vyšší hodnoty 

v materii a s každým týdnem se objevuje protichůdná akumulace vůči ostatním prvkům.   
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Graf č. 4: Průběh akumulace prvků u devitalizovaných mechorostů na stanovišti č. 1 
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V devitalizovaném mechorostu na prvním stanovišti vykazují jednotlivé stopové 

prvky poměrně odlišný průběh akumulace. Na začátku v případě Cu a Hg stoupá 

koncentrace podobně a podobně je tomu i v případě Si, který má však vzestup pomalejší. 

Křemík v šestém týdnu vykazuje jasný pokles oproti všem prvkům. Antimon se nachází 

v materii ve velmi nízké koncentraci po delší dobu.   
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Graf č. 5: Průběh akumulace prvků u zavlažovaných mechorostů na stanovišti č. 2 
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Stejně jako na prvním stanovišti, se i v tomto devitalizovaném mechorostu antimon 

akumuloval velmi podobně. Olovo opět vykazuje rozdílný průběh akumulace od ostatních 

stopových prvků. Naproti tomu v prvních dvou týdnech vykazuje měď stejný nárůst svého 

obsahu jako rtuť a křemík. Nicméně křemík opět, avšak v menší míře, vykazuje pokles 

s mírným nárůstem, který ovšem opět končí výrazný pokles jeho obsahu v mrtvém 

biomonitoru. Ve dvou posledních vzorkováních se objevuje podobný závěr akumulace 

pro olovo a měď, právě tyto prvky měly rozdílné začátky akumulace.   
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Graf č. 6: Průběh akumulace prvků u zavlažovaných mechorostů na stanovišti č. 3 

Devitalizace 3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 2 3 4 5 6 7

Doba expozice (týdny)

K
o

n
ce

n
tr

a
ce

 p
rv

k
ů

 [
m

g
/

k
g

]

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

Cu

Pb

Sb

Si

Hg

 

Devitalizovaný vzorek mechorostu v počátku expozice vykazoval téměř 

pro všechny vzorky, kromě antimonu, vzestup, který se ve většině případů změnil v dalším 

vzorkovacím období na pokles. U mědi se prokázal kontinuální nárůst s maximem 

ve čtvrtém týdnu expozice, kdy například rtuť vykazovala úbytek v materii. 

K nejvýraznějšímu průběhu akumulace patří jednoznačně křemík díky svému vzestupu 

ve třetím týdnu exponování a olovo svým poklesem od pátého týdnu vzorkování. Antimon 

je zobrazen v konstantní křivce koncentrace, stejně jako tomu je i u předešlých 

devitalizovaných biomonitorů. Křivka rtuti je ke konci jedinou, která naznačuje pomalý 

vzrůst koncentrace v posledních třech týdnech. 
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5.2.  Srovnání schopnosti akumulace devitalizovaných a vlhčených 
exponátů 

Sestrojené grafy prezentují naměřené koncentrace stopových prvků v různě 

upravených exponátech mechorostů. Pro porovnání akumulace byly vybrány dva exponáty, 

které se nacházely v bezprostřední blízkosti a proto je možné srovnat průběh akumulace. 

Sloupce koncentrací označených zkratkou „IMB“ zobrazují obsah prvku v kontinuálně 

zavlažovaných vzorcích a sloupce označené slovem „Devitalizace“ zobrazují koncentraci 

prvku v mrtvých mechorostech.  

Graf č. 7: Akumulace Cu 
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V případě mědi je průměrná hodnota koncentrace, jako pro jediný prvek, vyšší 

v devitalizovaném mechorostu. Nicméně není nijak signifikantní, což vyplývá z uvedeného 

grafu a rozdíl je tedy téměř zanedbatelný. 
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Graf č. 8: Akumulace Pb 
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Z grafu jednoznačně vyplývá vyšší koncentrace olova ve vlhčených exponátech 

s výjimkou druhého týdne expozice. Kromě případu srovnatelné akumulace v prvním 

týdnu a ve druhém týdnu, kdy je hodnota obsahu prvku vyšší v devitalizovaném exponátu, 

je ve všech ostatních případech koncentrace vyšší právě v živém organismu. 
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Graf č. 9: Akumulace Hg 
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V tomto grafu lze označit vlhčené mechorosty jako lepší bioakumulátory rtuti. 

Tento fakt jasně vyplývá především z třetího týdne expoziční doby, nicméně po srovnání 

hodnot obsahu prvku vyplývá, že všeobecně jsou hodnoty ve vlhčených vzorcích vyšší. 
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Graf č. 10: Akumulace Sb 
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Jak vyplývá z grafu, akumulace antimonu v prvním týdnu expozice byla pro první 

devitalizovaný exponát nulová, v případě druhého týdne se akumulace projevila 

u vlhčeném exponátů mnohem výrazněji a v případě devitalizovaného mechorostu byla 

viditelně nižší. Všeobecně je zřejmá lepší schopnost akumulace tohoto prvku 

u zavlažované materie.  
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Graf č. 11: Akumulace Si 
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Křemík byl jednoznačně více akumulován mechorosty, které byly kontinuálně 

zavlažovány. Hodnoty koncentrací v devitalizovaných mechorostech, byly podobné, až na 

poslední případ vzorkování, kdy se v devitalizovaném mechorostu neobjevila žádná 

hodnota akumulace křemíku. 
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5.3. Průběh akumulace jednotlivých prvků na stanovištích expozice 

Následující výřezy popisují množství sledovaných látek na jednotlivých 

stanovištích. Zobrazené isolinie kopírují číselné hodnoty získané analytickým měřením 

a zobrazují je prostorově. Pro všechny mapy platí:       - devitalizované exponáty;         - 

vlhčené exponáty;          - pracovní místa s PC. Mapy zobrazují akumulaci prvků v různých 

týdnech celkové expozice. Výběr vzorkovacího týdne se odvíjel od úplnosti akumulace 

prvku na všech stanovištích, kde byly mechorosty exponovány a to nezávisle na způsobu 

jejich úpravy. 
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Obrázek č. 2: Isolinie koncentrace prvku Cu v sedmém týdnu expozice 

Ze zobrazených isolinií vyplývá velmi podobný průběh akumulace mědi. 

Nejvýraznější hodnoty se objevují v případě stanoviště číslo dvě u vlhčeného mechorostu 

a jedna u devitalizovaného mechorostu. Nejmenší koncentrace byla naměřena 

u devitalizovaného mechorostu na pozici číslo dva. 
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Obrázek č. 3: Isolinie koncentrace prvku Hg v sedmém týdnu expozice 

Na mapě průběhu akumulace rtuti je zřejmý nárůst koncentrace tohoto prvku 

od druhého ke třetímu stanovišti v případě vlhčených mechorostů. Nicméně nelze 

jednoznačně určit lepší akumulační schopnost mezi devitalizovanými a vlhčenými 

mechorosty. 
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Obrázek č. 4: Isolinie koncentrace prvku Pb v sedmém týdnu expozice 

Při pohledu na průběh isolinií koncentrací olova v této mapě je vidět přínos vlhčení 

exponátů. A to zejména na prvních dvou stanovištích expozice. V případě vlhčené materie 

exponované na stanovišti číslo tři koncentrace klesá. Nicméně je stále patrně vyšší než 

je tomu v případě devitalizovaných mechorostů, které vykazují koncentrace tohoto prvku 

v nižších hodnotách. 
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Obrázek č. 5: Isolinie koncentrace prvku Sb v šestém týdnu expozice 

Antimon byl nejvíce akumulován v případě vlhčeného exponátu na druhém 

stanovišti a na třetím stanovišti. V případě vlhčeného mechorostu na stanovišti číslo jedna 

je akumulace o něco vyšší než v případě devitalizovaných mechorostů, které neprojevily 

velkou akumulační schopnost pro tento prvek. 
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Obrázek č. 6: Isolinie koncentrace prvku Si ve čtvrtém týdnu expozice 

Z mapy vyplývá lepší akumulace křemíku u vlhčených exponátů, které vykazují 

zřetelně vyšší hodnoty koncentrace než byly zjištěny u devitalizovaných mechorostů. 

Nejmenší koncentrace prvku byla naměřena u druhého devitalizovaného exponátu. 
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6. Diskuse 

Předmětem analýzy bylo zjištění přítomnosti následujících stopových prvků Ag, 

Cd, Cu, Hg, Pb, Sb a Si. Vyjmenované prvky byly vybrány na základě předpokladu 

přítomnosti jejich potenciálních zdrojů v monitorovaném prostředí. Jako zdroj Ag, Cu, Sb 

a Si byla určena výpočetní technika, která všechny tyto prvky může obsahovat vzhledem 

k jejich přítomnosti v komponentech z nich složených. Stříbro spolu s mědí slouží jako 

elektrické vodiče, antimon je prvek běžně využívaný při výrobě elektronických zařízení 

a křemík je obsažen v základní desce tvořené textilními vrstvami. Rtuť, olovo a kadmium 

jsou prvky, které se do místnosti mohly dostat jednak z přilehlé dopravní komunikace 

a transportem větru z nedaleké industriální zóny města a jednak únikem z laboratoří, které 

se nacházejí ve stejné části budovy. V případě prvků Ag a Cd byly zjištěny velice nízké 

hodnoty jejich koncentrací. Pro stříbro byla hodnota jeho obsahu < 2 mg/kg a pro kadmium 

< 0,05 mg/kg. Z tohoto důvodu nejsou tyto dva prvky zahrnuty v žádném grafickém 

zobrazení výsledků analýz. Předpokládaným zdrojem stříbra byla výpočetní technika 

umístěná v kancelářském prostoru, kde probíhal monitoring. Stříbro je při výrobě počítačů 

používáno jako vodič elektřiny a bývají jím potaženy kontakty plošných spojů. Nicméně 

vzhledem k vyšší ceně při jeho použití  je stříbro nahrazováno mědí, která byla 

v mechorostech naměřena v hodnotitelném množství. Výskyt kadmia nebyl prokázán 

vzhledem k absenci jeho přímého zdroje, který by mohl vykazovat vyšší obsah tohoto 

prvku a ovlivnit tak jeho výskyt v monitorovaném prostředí. Předpokládaným nepřímým 

zdrojem mohla být průmyslová výroba, která by mohla kontaminovat ovzduší a tak tento 

prvek dostat do vnitřního pracovního prostředí. Ostatními prvky, které byly vyhodnoceny 

jsou tedy Cu, Hg, Pb, Sb a Si. 

V kapitole 5. 1. jsou v grafech zobrazeny křivky sedmitýdenního průběhu 

koncentrací jednotlivých stopových prvků na vybraných stanovištích s ohledem na způsob 

úpravy organické materie před její expozicí. Tuto kapitolu lze pomyslně rozdělit na dvě 

skupiny výsledků. Jednu skupinu výsledků tvoří grafy obsahu prvků ve vlhčených 

exponátech a druhou skupinu tvoří grafy s koncentracemi prvků v devitalizovaném 

materiálu. 

Z grafů vlhčených transplantátů lze vyčíst podobný průběh akumulace na všech 

stanovištích pouze v případě antimonu a mědi, které mají zhruba od třetího týdne expozice 
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velmi podobný průběh na všech místech expozice. Žádný z ostatních prvků nevykazoval 

během doby expozice na žádném stanovišti srovnatelné koncentrace. Na prvním a druhém 

místě expozice vlhčených mechorostů pro prvky Pb a Si lze bez ohledu na míru jejich 

koncentrace konstatovat, že průběh akumulace během expozice je podobný. Znamená to, 

že poklesy a nárůsty obsahu těchto látek v transplantátech jsou velmi těsné. Pro akumulaci 

olova na třetím místě expozice je kvantitativně nejnižší, nicméně průběh akumulace, 

až na poslední týden vzorkování, je podobná dvěma výše uvedeným průběhům. Pro křemík 

na posledním stanovišti, kde byl umístěn vlhčený transplantát, platí výrazný pokles jeho 

koncentrace narozdíl od dvou předchozích zobrazení. Odlišná akumulace Pb a Si na třetím 

stanovišti může být zapříčiněna jinými mikroklimatickými podmínkami prostředí, které 

se projevovaly vyššími nároky na vlhčení materie během celé doby expozice. Tento fakt 

mohl způsobit změnu vitality mechorostu, čímž se změnila i jeho akumulační schopnost. 

Dalším faktorem mohlo být rozdílné proudění vzduchu při větrání místnosti. Rtuť byla 

ve všech případech expozice akumulována různorodě. Od třetího týdne vzorkování 

do zhruba pátého týdne je možné vysledovat přiměřeně podobný průběh akumulace 

na jednotlivých stanovištích. Nicméně stejně jako v ostatních případech může za různou 

akumulaci těchto prvků zřejmě mikroklima monitorovaného území.  

Mechorosty, které byly před expozicí devitalizovány sušením vykazují zcela 

odlišný průběh akumulace monitorovaných stopových prvků. Pro antimon platí velmi 

podobný průběh na prvních dvou stanovištích, na kterých tento prvek vykazuje velmi těsné 

koncentrace. Třetí stanoviště je charakteristické nedetekovaným obsahem antimonu, 

v grafech je tento stav označen jako nula, hned na začátku a na konci expozice. Měď byla 

v devitalizovaných mechorostech akumulována v mnohem zřetelnějším množství než tomu 

bylo u vlhčeného materiálu. Poslední týden vzorkování vzrostla její hodnota na prvním 

a třetím místě expozice, naopak na druhém stanovišti došlo k jejímu poklesu. 

Nejpodobnější akumulace tohoto prvku je patrná ve čtvrtém a pátém týdnu. V ostatních 

případech jsou hodnoty koncentrací protichůdné, nebo velmi rozdílné. Zřejmě 

nejvýraznější průběh na všech stanovištích expozice vykazuje jednoznačně křemík. 

Koncentrace tohoto prvku se v první týdnu expozice snižuje. Až na čtvrtý a pátý týden 

vzorkování na druhém stanovišti je průběh akumulace křemíku podobný co do jeho 

přírůstku a úbytku. Na konci sedmitýdenní expozice je patrný úbytek tohoto prvku 

na prvním a třetím místě expozice, v případě druhého expozičního stanoviště 



Barbora Macečková: Biomonitoring znečištění pracovního prostředí  

2012                                                                                                                                48 

je od předposledního týdne hodnota koncentrace nulová. Na třetím stanovišti 

se koncentrace olova v prvním týdnu expozice, narozdíl od dvou zbylých stanovišť, 

výrazně snížila. Zatímco od druhého týdne na druhé a třetí pozici transplantátů 

se koncentrace olova zvyšuje, na první pozici se snižuje. Od šestého týdne se množství 

prvku zvýšilo v prvním a třetím případě vystavení materiálu. Jak vyplývá z grafů 

v uvedené kapitole 5. 1., akumulace rtuti byla v počátečních fázích rozmanitější stejně jako 

ve fázích konečných. Od třetího do čtvrtého týdne došlo k nárůstu koncentrace, které 

pokračovalo v případě třetího místa umístění organismu, ve zbývajících dvou místech 

došlo k jeho úbytku. 

V kapitole 5. 2. je uvedeno grafické srovnání schopnosti akumulace 

devitalizovaných a vlhčených mechorostů během sedmitýdenní expozice. Jedná se tedy 

o různě upravené vzorky na stejném stanovišti s číslem tři (viz Obrázek č. 1). Tyto dva 

vzorky bylo možné srovnat vzhledem k jejich bezprostředně blízkému umístění, které 

se v ostatních případech neopakovalo. Během umístění měly exponáty stejné podmínky 

akumulace, kterou tak odráží právě rozdílný způsob úpravy. Graf č. 7 charakterizuje 

koncentraci mědi, která je v devitalizovaných transplantátech výjimečně vyšší. Měď byla 

všeobecně v průběhu celé expozice kvantitativně více akumulována devitalizovanými 

mechorosty (viz Graf č. 4, 5, 6), což potvrzuje právě tento graf. Popsaný rozdíl je však 

jediným výrazně se lišícím případem. Olovo bylo ve druhém a třetím týdnu vystavení více 

akumulováno devitalizovanými mechorosty. V případě akumulace rtuti se v některých 

týdnech objevuje velmi blízká koncentrace v obou druzích exponátů, nicméně vlhčené 

biomonitory se ukazují jako lepší akumulátory prvku. Některé prvky nebyly detekovány 

v devitalizovaných mechorostech vůbec. Jedním z nich je antimon, který nebyl nalezen 

v prvním a posledním týdnu expozice a druhým je křemík, který nebyl zaznamenán 

v posledním týdnu expozice. Ve všech ostatních zobrazených grafech lze jednoznačně 

vyčíst kvantitativní převahu sledovaného prvku ve vlhčeném materiálu. Z těchto jasných 

výsledků je možné označit metodu vlhčení mechorostů během doby expozice jako metodu 

spolehlivější a poskytující reprezentativnější výsledky akumulace monitorovaných 

stopových prvků v pracovním prostředí. 

Vynesené isolinie ve výřezech monitorovaného pracovního prostředí v kapitole 5. 

3. charakterizují průběh koncentrací jednotlivých prvků na stanovištích. Všechny tyto 

mapy zobrazují kvantitativní charakter průběhu akumulace ve vybraných týdnech 
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expozice. Z map lze vyčíst rozdíl mezi koncentracemi prvků v mechorostech vlhčených 

a devitalizovaných. Pro snadnější orientaci je komentář zaměřen na třetí stanoviště, 

kde jsou v těsné blízkosti exponovány vzorky různé povahy. V mapě zobrazující průběh 

antimonu (viz Obrázek č. 5) vznikl v tomto místě ostrůvek, který znamená odlišný průběh 

akumulace tohoto prvku a tudíž i jeho rozdílné koncentrace. Velmi podobný výsledek lze 

pozorovat v mapě zobrazení koncentrací křemíku a olova, kde byly hodnoty 

v mechorostech také poměrně odlišné, což má za následek zřejmé výchylky isolinií (viz 

Obrázek č. 4 a 6). Naproti tomu koncentrace rtuti a mědi byly v době zobrazeného týdnu 

expozice velmi blízké. A proto je možné na mapě vybraného prvku vidět komplementární 

výsledky průběhu akumulace v podobě podobně probíhajících isolinií (viz Obrázek č. 2 a 

3).  

 Možnost srovnání výsledků získaných tímto alternativním způsobem 

biomonitorování pracovního prostředí se standardními metodami investigace znečištění 

není zcela možné. A to především z důvodu prvotní aplikace této metody. Veškeré, dosud 

používané techniky jsou natolik rozdílné, že není možné použít referenční hodnoty jimi 

nabyté, skrze které by se dala posoudit úspěšnost prezentovaného způsobu zjišťování 

polutantů v ovzduší pracovního prostředí. Tento fakt však neznamená, že neprobíhají 

studie zabývající se kalibračními metodami, které se pokoušejí najít způsobit, 

jak dosáhnout spolehlivého srovnání výsledků.  Jedním z problémů interpretace dat 

je například i nejasný rozdíl mezi schopnostmi různých druhů mechorostů akumulovat 

stopové prvky. O kalibraci dat z bioakumulace se pokusili Harmens & Noris. Tito autoři 

použili pět nejpoužívanějších druhů mechorostů, aby se pokusili o určení vztahu 

či převodu akumulovaných koncentrací mezi jednotlivými druhy. Tento pokus se však 

nezdařil a možnosti kalibrace se ukázaly být omezené v případě druhů i prvků. (Harmens 

& Noris 2008) V závěru studie kolektivu Halleraker et al., který se snažil o mezidruhovou 

kalibraci u dvou druhů mechorostů H. splendens a Pleurozium schreberi, autoři uvádějí, 

že se kalibrace, podle jejich výsledků, nedá téměř vůbec uskutečnit.  (Halleraker et al. 

1998) Tato práce může být přínosem pro rozvinutí hypotéz a budoucího vytvoření metody, 

která bude schopna validovat výsledky bioakumulací.  

Pro představu efektivity techniky aktivního biomonitoringu pracovního prostředí 

pomocí mechorostů a možnosti jejího použití v dalších experimentech jsou výsledky 

prezentovaného experimentu srovnávány s prací manželů Sucharových. Jejich práce 
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se týkala biomonitoringu stopových prvků a jejich sloučenin v atmosférické depozici 

využitím mechorostů v České republice v rámci mezinárodního biomonitorovacího 

programu pod záštitou „United Nation Economic Commission for Europe International 

Cooperative Programme on Effects of Air Pollution on Natural Vegetation and Crops  

2000“. V tomto projektu byla použita metoda pasivního biomonitoringu. Bylo využito 

několik druhů mechorostů z nichž jedním byl druh Hylocomium splendens Hedw. I přes 

odlišnou techniku biomonitoringu lze díky použití stejného druhu mechorostu, provedení 

sběru materiálu v oblasti ostravského regionu a obdobnému principu využití výhod 

a charakteru mechorostů pro daný účel použít danou studii pro ilustraci vyhodnocení 

výsledků stávající studie.  Vzhledem ke shodě analyzovaných stopových prvků 

v mechorostech na území ostravského regionu lze srovnat hodnoty tří prvků a to Cu, Hg 

a Pb. Porovnávány jsou průměry maximálních a minimálních hodnot v případě pasivního 

biomonitoringu a průměrné hodnoty během celé expozice v případě aktivního 

biomonitoringu s ohledem na povahu úpravy mechorostů. Podle předpokladů se dalo 

očekávat větší množství mědi v devitalizovaném materiálu, které se kvantitativně liší 

jen velmi málo od průměrné hodnoty v pasivně sbíraném mechorostu,  stejně jako jeho 

obsah ve vlhčeném materiálu. Rtuť se v transplantátech pohybuje v téměř podobných 

hodnotách koncentrací a zároveň nepatrně převyšuje hodnoty naměřené ve venkovním 

prostředí. Olovo se v devitalizovaném materiálu narozdíl od sbíraného materiálu objevuje 

v o něco málo nižším množství, což se ovšem nedá říct jeho obsahu v mechorostech 

vlhčených. Množství v takto upravené materii přesahuje průměrnou hodnotu ve sbíraném 

materiálu až o 6,0 mg/kg. Přes všechna uvedená fakta je velmi důležité poznamenat, 

že řádově se neodchyluje ani jeden z uvedených prvků. Vyšší koncentrace naměřené 

v pracovním prostředí metodou aktivního biomonitoringu lze vysvětlit charakterem 

uzavřeného prostředí, ve kterém je cirkulace vzduchu mnohem nižší než v prostředí 

venkovním, což znamená delší dobu jejich setrvání v prostředí a tím vyšší možnost 

akumulování v exponovaných organismech. 
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7. Závěr 

Jedním z úkolů prezentovaného experimentu bylo uvedení aktivního 

biomonitoringu pracovního prostředí pomocí druhu mechorostu Hylocomium splendens 

Hedw. do praxe jako alternativní metodu investigace znečištění uzavřeného prostoru 

stopovými prvky. Hlavním předpokládaným zdrojem znečištění prostředí byla výpočetní 

technika jako zdroj vnitřní a jako zdroj vnějších polutantů blízká dopravní komunikace 

spolu s přilehlou průmyslovou oblastí. Prvky považované za vnitřní polutanty jsou Ag, Cu, 

Si, Sb. I přesto, že stříbro jako prvek vyskytující se v komponentách počítačů nebylo 

v mechorostech analyticky detekováno, ostatní přítomné prvky, především měď, potvrdily, 

že výpočetní technika může ovlivnit kvalitu ovzduší pracovního prostředí. Výsledky 

koncentrací zbylých stopových prvků poukazují na uvolňování jejich určitého množství do 

prostředí. Prvky, které se do pracovního prostředí mohly dostat vnější cestou jsou Hg, Pb, 

Cd. Kadmium bylo také pod detekčním limitem, což jej v závěru vylučuje z kontaminace 

prostředí. Ostatní prvky byly naměřeny v různých koncentracích, které prokazují jejich 

přítomnost a transport do vnitřního prostředí.  

Součástí studie bylo stanovit vhodnější způsob úpravy transplantátů před jejich 

expozicí. Podle grafického zobrazení naměřených koncentrací v mechorostech 

je jednoznačně lepším způsobem metoda kontinuálního vlhčení exponátů. Jediným 

prvkem, který byl akumulován ve větší míře devitalizovaným materiálem byla měď. 

Nicméně nebyla zjištěna žádná souvislost, která by tento fakt vysvětlovala. Všechny 

ostatní prvky bez ohledu na jejich původ kvantitativně převyšovaly právě ve vlhčené 

organické materii.  

Závěrem lze říci, že použití mechorostu druhu Hylocomium splendens Hedw. 

pro aktivní biomonitoring mechorostů pracovního prostředí prokázalo přítomnost 

vybraných stopových prvků v jeho ovzduší. Zároveň je možné konstatovat, že metoda 

kontinuálního zavlažování exponovaných transplantátů zvyšuje jejich vitalitu a tím i jejich 

akumulační schopnost. Tato vyšší schopnost akumulace se projevila v uspořádanějších 

a kvantitativně bližších hodnotách koncentrací prvků. Proto lze tuto metodu označit jako 

vhodnější než úpravu mechorostů devitalizací.  
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