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ABSTRAKT 

SIKOROVÁ, Lucie. Platinové kovy z mobilních zdrojů jako potenciální zdroj rizik: 
disertační práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního 
inženýrství, 2012. 149 s. 
 

Autokatalyzátory představovaly průlom ve snížení emisí plynných polutantů z dopravy a 
vyřešily tak jeden z významných problémů automobilového průmyslu. Zavádění nových 
technologií s sebou však přináší nová potenciální rizika. To platí také u této technologie 
čištění výfukových plynů. Autokatalyzátory jsou v současné době považovány za hlavní 
zdroj emisí platinových kovů (Pt, Pd a Rh – PTK) do životního prostředí (ŽP). Od doby 
jejich zavedení byl pozorován významný nárůst, přirozeně velmi nízkých, koncentrací 
PTK v různých složkách ŽP. Obavy, které představuje nárůst těchto cizorodých látek v ŽP, 
jsou navíc umocněny dobře známou toxicitou některých sloučenin PTK z pracovního 
prostředí. Rozpustné sloučeniny platiny patří mezi jedny z nejúčinnějších senzibilizátorů. 

Cílem disertační práce bylo provést zhodnocení současného stavu poznání problematiky 
zdravotních rizik plynoucích z kontaminace životního prostředí PTK z dopravy ve světě a 
aplikovat zjištěné poznatky v ČR. Zhodnocení současného stavu poznání bylo provedeno 
na základě konfrontace výsledků analýzy dostupných informací o problematice a 
požadavků na adekvátní zhodnocení zdravotních rizik, které vychází z koncepce hodnocení 
a řízení zdravotních rizik Národní akademie věd USA. Zhodnocení ukázalo, že informace 
dosud nejsou dostatečné k tomu, aby bylo možné provést jednoznačné hodnocení 
zdravotních rizik. Existují však racionální důvody pro obavu, že potenciální nebezpečnost 
PTK může v budoucnu ovlivnit zdraví lidí. Jsou tak vytvořeny podmínky pro aplikaci 
principu předběžné opatrnosti (PPO). V souladu s vyjádřením Evropské komise k PPO 
bylo rozhodnuto doplnit některá chybějící data v ČR. Pozornost byla, s ohledem na 
identifikované výzkumné potřeby a možnosti a zkušenosti analytických laboratoří v ČR, 
soustředěna na kontaminaci půd s cílem získat vstupní údaje pro monitoring a hodnocení 
potenciální expozice obyvatel PTK. Byl vypracován plán vzorkování a na lokalitách různě 
zatížených dopravou, včetně lokalit s potenciální expozicí dětí jako citlivé části populace, 
byl proveden screening PTK. 

Výsledky provedeného screeningu indikují, že na území ČR došlo na lokalitách s dopravní 
zátěží k významnému zvýšení koncentrací PTK oproti pozadí. Zvýšené koncentrace Pt, Pd 
a Rh byly nalezeny nejen v bezprostřední blízkosti komunikací s vysokými intenzitami 
dopravy, ale také v půdách hracích ploch mateřských škol situovaných dále od zdroje. 
Otázka potenciálních zdravotních rizik plynoucích z kontaminace životního prostředí PTK 
se tak stala aktuální také v ČR. S ohledem na získané výsledky je potřeba i nadále 
uplatňovat PPO. Další strategie řízení rizik PTK v ČR by měla být zaměřena na následující 
oblasti: i) Zapojení se do evropské komunity v oblasti výzkumu osudu PTK v ŽP a lidském 
těle a jejich nebezpečnosti pro zdraví; ii) Zdokonalení analytických metod a postupů 
stanovení PTK, vč. speciací; iii) Dlouhodobý monitoring PTK v ŽP a biologické 
monitorování expozice; iv) Podpora vývoje autokatalyzátorů se sníženými emisemi PTK; 
v) Komunikace o potenciálních zdravotních rizicích se zainteresovanými stranami. 
 

Klíčová slova: platinové kovy; autokatalyzátor; nebezpečnost; zdravotní riziko; hodnocení 
a řízení zdravotních rizik; princip předběžné opatrnosti; půda; kontaminace; screening
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ABSTRACT 

SIKOROVÁ, Lucie. Platinum group metals from mobile sources as potential source of 
risks: Dissertation. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety 
Engineering, 2012. 149 s. 
 

Autocatalysts presented a major breakthrough in reducing emissions of gaseous pollutants 
from transport and thus solved one of the biggest problems of automobile industry. 
However, introduction of new technologies bring new potential risks. The technology for 
emissions control is not the exception. Nowadays, autocatalysts are considered the main 
source of platinum group metals (Pt, Pd, and Rh – PGM) emissions into the environment. 
Since their introduction, the significant increase of naturally very low PGM concentrations 
has been observed in different environmental compartments. Concerns, which present the 
accumulation of these contaminants in the environment, are raised by toxicity of certain 
PGM compounds well known from the working environment. Soluble Pt compounds are 
among the most efficient sensitizers.  

The aim of the doctoral thesis was to evaluate the current state of knowledge about risks to 
human health from environmental contamination by PGM from transport and to apply the 
findings in the Czech Republic (CR). The evaluation of the current state was carried out by 
confrontation between the results of the analysis of available data on the issue and the 
requirements for appropriate health risk assessment. The requirements come out from the 
US National Academy of Sciences risk assessment paradigm. The evaluation has shown 
that, to date, the scientific information is not sufficient for appropriate risk assessment. 
However, there are reasonable grounds for concern that potential hazards may affect the 
human health in the future. Thus, conditions for application of precautionary principle (PP) 
are set up. In compliance with the Communication from the Commission on the PP, a 
decision was made to fill in some missing data in the CR. With respect to identified 
research needs, possibilities and experiences of analytical laboratories in the CR as well, 
the attention was focused on soil contamination. The target was to obtain preliminary data 
for environmental monitoring and exposure assessment of PGM. The sampling plan was 
worked out and a PGM screening at locations with different traffic loads, including sites 
with potential exposure of children as a highly sensitive group, was carried out. 

The results indicate a significant increase of PGM concentrations against the background at 
sites with traffic load. Increased concentrations of Pt, Pd, and Rh were found not only in 
the immediate vicinity of roads with high traffic load, but also in soils of kindergarten 
playgrounds situated further from the source. And so, the question of potential health risks 
from environmental contamination by PGM from transport become relevant in the CR as 
well. With respect to the obtained results, it is necessary to continue applying the PP. 
Further strategy of management of PGM health risks should be aimed on the following 
areas: i) Becoming part of the European community in research of environmental and 
biological fate of PGM, and their hazards for human health; ii) Improvement of analytical 
methods and procedures for determination of PGM, including speciation; iii) Long-term 
environmental monitoring of PGM and biological monitoring of exposure; iv) Support for 
development of autocatalysts with reduced PGM emissions; v) Communication of potential 
health risks with stakeholders. 

Key words: platinum group metals; autocatalyst; hazard; health risk; health risk 
assessment and management; precautionary principle; soil; contamination; screening 
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SEZNAM SYMBOLŮ, ZKRATEK A ZNAČEK 

BAF Bioakumulační faktor 

CDV Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 

D1 Dálnice D1 (úsek Praha–Brno)  

DUN Dešťová usazovací nádrž 

ED50 (EC50) Střední efektivní dávka (střední efektivní koncentrace) 

EHC Dokument Světové zdravotnické organizace „Environmental Health 
Criteria“ 

EK Evropská komise 

EPA Americká agentura pro ochranu životního prostředí 

GIT Gastrointestinální trakt 

HC Uhlovodíky 

ICP-MS Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 

LD50 (LC50) Střední smrtná dávka (střední smrtná koncentrace) 

LOAEL Nejnižší dávka resp. koncentrace, při které už dochází k projevu 
nepříznivého účinku 

LOD Mez detekce 

MŠ Mateřská škola 

ND Pod mezí detekce 

NOAEL Nejvyšší dávka nebo koncentrace látky, u které ještě není zjistitelný 
škodlivý účinek 

NOx Oxidy dusíku 

PM Aerosolové částice, tj. označení všech částic rozptýlených v ovzduší 
v daném nehybném objemu vzduchu 

PM10 Částice, které projdou velikostně-selektivním vstupním filtrem 
vykazujícím pro aerodynamický průměr 10 µm odlučovací účinnost 
50 % 

PM2,5 Částice, které projdou velikostně-selektivním vstupním filtrem 
vykazujícím pro aerodynamický průměr 2,5 µm odlučovací účinnost 
50 % 

PPO Princip předběžné opatrnosti 

PTK Platinové kovy – platina, palladium a rhodium 

r Pearsonův korelační koeficient 

RfD (RfC) Referenční dávka (referenční koncentrace) 

TEO Tetraethylolovo 
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TSP Aerosolové částice v rozmezí velikostí 1 nm–100 µm suspendované 
ve vzduchu (celkové suspendované částice) 

WHO Světová zdravotnická organizace 

ŽP Životní prostředí 
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1 ÚVOD 

Technologický pokrok, vedoucí ke zdokonalování výrobních prostředků, postupů, 
organizace práce i samotných výrobků, s sebou většinou přináší určitá rizika pro lidské 
zdraví a životní prostředí (ŽP). Úplná eliminace rizik (dosažení nulového rizika) zpravidla 
není možná a často ani účelná. Snahou by mělo být dosažení tzv. „přijatelné“ úrovně 
rizika, která kromě možných nepříznivých dopadů na zdraví a ŽP bere v úvahu také 
socioekonomické a politické faktory. Proces, jehož cílem je optimalizace rizika, se nazývá 
hodnocení a řízení rizik. Jedná se o komplexní a mnohdy komplikovaný proces zahrnující 
celou řadu kroků od identifikace nebezpečnosti, hodnocení expozice, charakterizace rizika 
až po vlastní zhodnocení rizik a jejich řízení [41], [121]. Efektivita celého procesu je do 
značné míry závislá na úrovni vědeckého poznání. V mnoha případech je potřeba se 
vyrovnat se skutečností, že informace jsou neúplné, nejednoznačné nebo se stále ještě 
intenzivně vyvíjí. Pokrok je tak doprovázen potřebou zvládat nová, objevující se rizika. To 
se týká také technologií využívaných v dopravě. 

V automobilovém průmyslu byl dlouhou dobu řešen významný problém související s 
emisemi plynných škodlivin (oxid uhelnatý – CO, uhlovodíky – HC a oxidy dusíku                   
– NOx), vznikajících při nedokonalém spalování v motorech vozidel. Účinné řešení 
přinesly až autokatalyzátory na bázi platiny. Tato technologie znamenala průlom ve snížení 
emisí CO, HC a NOx. Představovala tak klíčový krok v oblasti ochrany ovzduší. Používání 
autokatalyzátorů však přineslo nová, dosud nepoznaná, potenciální rizika. Při provozu 
automobilu dochází k emisím platinových kovů (PTK) – platiny (Pt), palladia (Pd) a rhodia 
(Rh), které v autokatalyzátorech slouží jako účinná katalytická substance pro usnadnění 
oxidačně-redukčních reakcí vedoucích k čištění výfukových plynů. Autokatalyzátory jsou 
v současné době považovány za hlavní zdroj emisí těchto kovů do ŽP. Platinové kovy se 
přirozeně vyskytují ve velmi nízkých koncentracích. V souvislosti s autokatalyzátory však 
bylo v mnoha zemích poukázáno na jejich významné rozšíření. Obavy, které představuje 
nárůst těchto cizorodých látek v ŽP, jsou navíc umocněny dobře známou toxicitou 
některých sloučenin PTK z pracovního prostředí. Rozpustné sloučeniny platiny patří mezi 
jedny z nejúčinnějších senzibilizátorů. Nebezpečnost platinových kovů uvolňovaných 
z autokatalyzátorů pro zdraví populace je stále předmětem výzkumu. Problematika 
potenciální zdravotních rizik PTK se v tomto kontextu jeví závažná a je potřeba jí věnovat 
zvýšenou pozornost. 

V minulosti se už několikrát ukázalo, že nelze podceňovat neznámá rizika. Příkladem 
mohou být polychlorované bifenyly (PCB), které byly dlouhou dobu považovány za zcela 
bezpečné a pro své unikátní vlastnosti používány v řadě aplikací. Postupem času se však 
ukázalo, že chronické vystavení nízkým dávkám představuje vzhledem k jejich schopnosti 
bioakumulace a perzistence významné riziko pro člověka [10]. Nechvalně známá je také 
tzv. nemoc Minamata. K první velké otravě došlo v Japonsku v okolí zálivu Minamata v 
roce 1953. Až později se zjistilo, že za znečištěním stojí odpadní vody z chemického 
závodu obsahující sloučeniny rtuti. Biochemickou transformací vznikaly methylované 
sloučeniny rtuti s vysokým akumulačním potenciálem, kontaminující ryby, které pak byly 
příčinou onemocnění [96]. V souvislosti s dopravou zaznamenala historie jeden velmi 
závažný případ podcenění rizik, jehož následky přetrvávají dodnes. Jednalo se používání 
tetraethylolova (TEO) jako antidetonační přísady do motorových benzínů. To vedlo nejen 
k rozvoji automobilového průmyslu, ale i k významné kontaminaci ŽP a s tím spojené 
environmentální expozici obyvatelstva této látce. Případová studie tetraethylolova (viz kap. 
1.1) byla výchozí motivací pro zaměření disertační práce. 
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1.1 Kovy z dopravy jako zdroj zdravotních rizik 

Tetraethylolovo (TEO) bylo poprvé vyrobeno pro využití v benzínu v USA v roce 1923. 
Přes varování řady odborníků, že olovo z benzínů povede ke kontaminaci celé biosféry, se 
olovnatý benzín velmi rychle rozšířil do celého světa. Přidáním TEO do benzínu se 
vyřešily dva zásadní problémy automobilového průmyslu – výrazně se zvýšil výkon 
motoru a snížilo se jeho klepání. Na druhou stranu však používání TEO přineslo problémy 
nové, ohrožující veřejné zdraví. [79], [105] 

Prvním upozorněním blížícího se nebezpečí bylo záhadné onemocnění amerického 
strojního inženýra a chemika Thomase Midgeley, který se podílel na přípravě výroby TEO. 
Toxické účinky tetraethylolova byly potvrzeny v létě r. 1924. Velmi krátce potom, co 
odstartovala průmyslová výroba TEO, se začaly mezi pracovníky rafinerií objevovat 
případy závažných psychotických stavů a úmrtí. V květnu r. 1925 byly dočasně výroba a 
prodej olovnatého benzínu zastaveny. Během následujících 7 měsíců měl tým odborníků 
prozkoumat úmrtí a posoudit možné nebezpečí, které může vyvstat z velkého rozšíření této 
sloučeniny olova. Přes námitky vědecké komunity, že sedm měsíců není pro získání 
potřebných výsledků dostačující, bylo na základě jejich závěrečné zprávy rozhodnuto, že 
neexistují důvody pro zákaz používání olovnatého benzínu. Moratorium TEO tak bylo v r. 
1926 zrušeno. V letech 1926–1965 panoval názor, že toxicita olova se projevuje pouze při 
expozici vysokým koncentracím a že olovo přítomné v ovzduší je tedy neškodné. Většina 
toxikologických dat však byla získána z jediné laboratoře pod vedením Roberta Kehou, 
která byla financována průmyslem. [79], [105] 

Jako první upozornil na významnou kontaminaci ŽP olovem a jeho nepříznivé účinky na 
zdraví ve vztahu k nízkým dávkám geochemik Clair Patterson v r. 1959. Svými názory 
čelil velké kritice. Výsledky jeho práce se však staly základem pro vyvrácení názorů o 
neškodnosti TEO. V r. 1966 vznesl senátor Edward Muskie otázku nepříznivých účinků 
v souvislosti s olovem přítomným v ovzduší před Senátním výborem pro veřejné práce. 
Robert Kehou, zastupující průmysl, vypovídal, že nedochází ke kontaminaci ŽP olovem a 
není žádný důvod k obavám. Patterson se naopak jednoznačně vyslovil, že řada 
onemocnění je důsledkem nepřirozené zátěže životního prostředí olovem z antropogenních 
zdrojů a že nejvýznamnější cílový orgán představuje mozek. Byla vyslovena nová premisa: 
Otrava olovem již není jen onemocněním pracovníků, ale může představovat tiché a 
zákeřné nebezpečí také pro veřejné zdraví. [105] 

Na základě nových toxikologických dat o zdravotních účincích olova při nízkých dávkách 
vyvstala jednoznačná potřeba odstranit olovo z benzínu a situací se začala zabývat 
Americká agentura pro ochranu životního prostředí (U.S. Environmental Protection 
Agency, zkráceně EPA). V listopadu r. 1973 vydala EPA dokument „Postoj EPA k 
zdravotním dopadům olova v ovzduší“ [43], ve kterém deklarovala, že olovo z výfukových 
plynů automobilů představuje přímou hrozbu pro veřejné zdraví. O měsíc později 
uveřejnila EPA směrnice vyžadující postupné snížení obsahu olova v benzínu. Dále 
pokračoval výzkum zaměřený na zdravotní dopady olova zejména s ohledem na dětskou 
populaci a stanovení přípustných limitů pro koncentrace olova v ovzduší a těle člověka. 
[79], [105] 

Současně s olovem se ukázalo nezbytné řešit regulaci plynných emisí z dopravy (z počátku 
zejména uhlovodíky a oxid uhelnatý, později také oxidy dusíku). Počátkem sedmdesátých 
let bylo jasné, že k dosažení striktních emisních limitů bude nutné zavedení 
autokatalyzátorů. Jako optimální a velmi účinné se jevily autokatalyzátory na bázi platiny. 
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Olovo představovalo shodou okolností významný katalytický jed vedoucí k rychlé 
destrukci těchto autokatalyzátoru. Zavedení autokatalyzátorů tak napomohlo postupnému 
odstranění olovnatého benzínu [79], [92]. Teprve v r. 1986, tj. více než 60 let od zahájení 
výroby, začal být olovnatý benzín v USA stahován z trhu. Od r. 1995 byl zakázán prodej v 
USA a od r. 2000 také v Evropě [73], [105]. Z hlediska nebezpečnosti pro zdraví je 
v současné době tetraethylolovo klasifikováno jako: akutně toxické – při požití, styku 
s kůží a vdechování může způsobit smrt, toxický pro reprodukci – může poškodit 
reprodukční schopnost nebo plod v těle matky, toxické pro specifické cílové orgány při 
opakované expozici – může způsobit poškození orgánů [103]. Imisní limit pro ochranu 
zdraví lidí je v EU stanoven na 0,5 µg.m-3 [173]. 

Z historického příkladu TEO lze vyvodit několik důležitých poznatků: 

 Odstranění jednoho problému může přinášet nová, dosud neznámá rizika; 

 V případě, že se do životního prostředí dostávají potenciálně nebezpečné látky, je 
potřeba provést důkladné hodnocení zdravotních rizik; 

 Hodnocení zdravotních rizik je nezbytné ve světle nových poznatků opakovat; 

 Podcenění rizik, u kterých hned nejsou viditelné následky, může mít katastrofické 
dopady. 

U platinových kovů uvolňovaných z autokatalyzátorů lze spatřovat jistou souvislost s TEO. 
Platinové kovy i TEO vedly k rozvoji automobilového průmyslu. Toxicita platiny je, stejně 
jako u olova, dobře známa z pracovního prostředí. Také u PTK dochází v souvislosti 
s dopravou k jejich uvolňování do ŽP a následné kontaminaci jeho jednotlivých složek. 
Otázkou zůstává, zda může environmentální expozice platinovým kovům 
z autokatalyzátorů představovat hrozbu pro lidské zdraví.  
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2 CÍL, OBSAH A METODY DISERTACE 

Disertační práce je zaměřena na problematiku potenciálních zdravotních rizik plynoucích 
z kontaminace životního prostředí platinovými kovy z dopravy. Cílem práce bylo provést 
zhodnocení současného stavu poznání této problematiky ve světě a aplikovat zjištěné 
poznatky v podmínkách ČR. 

Ke splnění uvedeného cíle vedly následující dílčí kroky: 

1. Zpracování literární rešerše zaměřené na obecný proces hodnocení a řízení 
zdravotních rizik plynoucích z environmentální expozice chemickým látkám; 

2. Aplikace obecného procesu hodnocení zdravotních rizik na problematiku 
platinových kovů z dopravy – kritická analýza stavu poznání problematiky 
zdravotních rizik plynoucích z kontaminace životního prostředí platinovými kovy 
z dopravy na základě vytvořeného schématu hodnocení rizik, sumarizace a 
vyhodnocení dat existujících ve světě a v ČR; 

3. Zhodnocení současného stavu poznání problematiky – konfrontace výsledků 
analýzy současného stavu poznání o platinových kovech z dopravy s obecnými 
požadavky na hodnocení zdravotních rizik;  

4. Aplikace principu předběžné opatrnosti při řízení zdravotních rizik platinových 
kovů z dopravy, rozhodnutí doplnit některá chybějící data v ČR; 

5. Identifikace konkrétních potřeb výzkumu v ČR; 

6. Doplnění chybějících dat v ČR – screening kontaminace půd platinovými kovy na 
lokalitách s různou dopravní zátěží v ČR s cílem získat vstupní data pro monitoring 
PTK a hodnocení environmentální expozice obyvatelstva platinovým kovům; 

7. Diskuze výsledků a návrh další strategie řízení zdravotních rizik plynoucích z 
kontaminace životního prostředí platinovými kovy z dopravy. 

Při řešení disertační práce byly využity jednak logické metody vědeckého zkoumání 
(indukce, vytvoření hypotézy a její experimentální ověření, dedukce, analýza a syntéza), 
jednak metody empirické, jmenovitě odběry vzorků kontaminovaných půd, jejich 
zpracování, chemická analýza včetně příslušné metrologie a vyhodnocení 
experimentálních dat.   
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TEORETICKÁ ČÁST 

3 ZÁKLADY HODNOCENÍ A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z 
EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM 

Před rozborem samotné problematiky zdravotních rizik plynoucích z kontaminace 
životního prostředí PTK z dopravy je důležité seznámit se základy obecného procesu 
hodnocení a řízení rizik chemických látek, jeho jednotlivými klíčovými kroky, 
souvislostmi mezi nimi a metodami pro jejich naplnění. Tyto obecné postupy budou 
následně aplikovány na konkrétní případ PTK.  

3.1 Nebezpečnost, nebezpečí a riziko 

V oblasti hodnocení a řízení rizik dochází velmi často k  zaměňování tří odlišných termínů 
– nebezpečnost, nebezpečí a riziko. Vysvětlení těchto základních pojmů je nezbytné pro 
porozumění dalšímu textu. Všechny pojmy jsou s ohledem na zaměření disertační práce 
definovány ve vztahu k chemickým látkám a jejich účinkům na zdraví člověka. Jejich 
význam je však obecný, použitelný pro všechny ostatní nebezpečné činitele, jako jsou 
například fyzikální faktory (hluk, vibrace, neionizující záření) a biologické činitele 
(bakterie, plísně apod.). 

Nebezpečnost (Hazard) je vrozená vlastnost látky působit nepříznivě na zdraví člověka 
[41]. Látku nelze této vlastnosti zbavit, projeví se však pouze tehdy, je-li člověk jejímu 
vlivu vystaven (exponován) [121]. Nebezpečnost je často definována jako zdroj nebezpečí 
[67], [68]. Třídy a kategorie nebezpečnosti chemických látek definuje Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 [103] (známé pod zkratkou CLP). 
Příkladem nebezpečnosti může být hepatotoxicita, dráždivost, žíravost, karcinogenita apod.   

Nebezpečí (Danger) je situace nebo stav, kdy může dojít k projevu nebezpečnosti. 
Nebezpečí není samotná chemická látka, jak je často mylně vykládáno. Na rozdíl od 
nebezpečnosti v sobě tento pojem latentně ukrývá existenci ohrožení cíle – proto se říká, že 
někdo či něco je v nebezpečí. Oproti nebezpečnosti v sobě navíc zahrnuje absolutní 
množství látky. Například nebezpečnost kyanidu bude stejná, ať je uvažován jeden krystal 
nebo 5 g. Nebezpečí však bude u 5 g určitě vyšší. Příkladem nebezpečí může být nebezpečí 
intoxikace kyanidem, nebezpečí poškození jater apod.  

Riziko (Risk) je vyjádřeno jako pravděpodobnost, se kterou dojde za konkrétních 
podmínek expozice k projevu nepříznivého účinku (zranění, onemocnění nebo smrti). 
V číselném vyjádření se může riziko pohybovat od 0 (jistota, že k poškození vůbec 
nedojde) do 1 (jistota, že k poškození dojde ve všech případech). Riziko může být rovno 
nule pouze v případě, že nedochází k expozici dané látce. [36], [44], [67], [121] 
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3.2 Proces hodnocení a řízení zdravotních rizik 

Hodnocení a řízení zdravotních rizik je proces, jehož cílem je optimalizace rizika. 
Hodnocení rizika vyžaduje vědecké, nejlépe kvantitativní, zhodnocení potenciálních 
nepříznivých účinků za daných úrovní expozice. Na základě výsledků hodnocení rizik a 
dalších faktorů (zejména politických) jsou přijímána opatření pro jejich eliminaci příp. 
redukci na únosnou míru (řízení rizik). Proces hodnocení a řízení rizik je často souhrnně 
označován jako analýza rizik. [41], [121] 

Hodnocení zdravotního rizika je postup, který využívá syntézu všech dostupných údajů 
podle současného vědeckého poznání pro stanovení druhu a stupně nebezpečnosti látky, 
určení, v jakém rozsahu byly, jsou nebo v budoucnu mohou být působení látky vystaveny 
jednotlivé skupiny populace a konečně zahrnuje charakterizaci existujících či potenciálních 
rizik vyplývajících z uvedených zjištění. [121] 

Hodnocení rizika je koncepční rámec, který poskytuje mechanismus pro strukturovanou 
revizi informací důležitých pro odhad zdravotních dopadů. Při hodnocení rizik se osvědčil 
model hodnocení rizik Národní akademie věd USA, který dělí proces hodnocení rizik na 
čtyři klíčové kroky [41]:  

1. Identifikace nebezpečnosti (hazard identification) 

2. Hodnocení vztahu dávka – účinek/odpověď (dose – response/effect assessment) 

3. Hodnocení expozice (exposure assessment) 

4. Charakterizace rizika (risk characterization)  

Struktura procesu hodnocení rizika je schematicky znázorněna na obrázku 1. Jednotlivé 
kroky tohoto procesu jsou podrobněji popsány v následujících kapitolách. Informace byly 
převzaty ze dvou klíčových dokumentů – publikace Světové zdravotnické organizace 
(WHO) „Environmental health criteria 210“ [41] a Státního zdravotního ústavu ČR (SZÚ) 
„Manuál prevence v lékařské praxi: Základy hodnocení zdravotních rizik“ [121]. 

 

 
Obrázek 1: Proces hodnocení zdravotních rizik [62] 
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3.2.1 Identifikace nebezpečnosti 

Prvním krokem v procesu hodnocení rizika je určení nebezpečnosti chemické látky. Cílem 
tohoto kroku je vyhodnotit závažnost důkazů o jejich nepříznivých účincích u člověka na 
základě všech dostupných toxikologických dat a informací o mechanismech účinků. Hledá 
se odpověď na dvě základní otázky: i) zda může být chemická látka nebezpečná pro lidské 
zdraví; ii) za jakých okolností se může nebezpečnost projevit. 

Identifikace nebezpečnosti se provádí na základě hodnocení dat získaných z:  

1. Pozorování u lidí – epidemiologické studie, případové studie (havárie, 
profesionální expozice) a pokusy na dobrovolnících; 

2. Experimentálních studií na zvířatech (metody in vivo);  

3. Experimentálních studií na izolovaných orgánech, tkáních, buněčných systémech 
(metody in vitro); 

4. Dat získaných ze studií vztahů mezi chemickou strukturou a biologickou účinností 
– například analýza QSAR (Quantitative Structure – Action Relationships) (metody 
in silico). 

Studie provedené u lidí mají oproti experimentům na zvířatech velkou výhodou v tom, že 
poskytují informace o zdravotních účincích přímo u sledovaného druhu a nemusí se tak 
extrapolovat ze zvířete na člověka. Epidemiologické studie navíc mohou určit 
nebezpečnost, které je člověk vystaven v jeho přirozeném prostředí v přítomnosti 
průvodních rizikových faktorů, jako je strava či kouření. Data získaná u lidí však velmi 
často nejsou dostupná a hlavní zdroj informací o nebezpečnosti chemických látek 
představují data z experimentů na zvířatech. 

Výsledkem identifikace nebezpečnosti je vědecké posouzení, zda hodnocená chemická 
látka může za daných podmínek expozice vyvolat nepříznivé účinky u člověka. [41], [121] 

3.2.2 Hodnocení vztahů dávka – účinek (odpověď) 

Další část procesu hodnocení rizika popisuje kvantitativní vztahy mezi dávkou a rozsahem 
(výskytem) nepříznivého účinku (poškození, nemoc). Tento krok vyžaduje dva základní 
typy extrapolací: extrapolace mezidruhové (pokusné zvíře – člověk) a extrapolace do 
oblasti nízkých dávek. Cílem je získání základních parametrů pro kvantifikaci rizika, 
přičemž existují dva základní typy účinků – prahový a bezprahový.  

Pro většinu toxických účinků (tj. specifické účinky na funkci orgánů, neurologické a 
imunologické účinky, ne-genotoxická karcinogenita, účinky na reprodukci a vývoj plodu) 
se předpokládá, že existuje dávka nebo koncentrace, pod kterou se toxické účinky 
neobjeví, tj. uvažuje se existence určité mezní (prahové) hodnoty. Tyto účinky jsou 
označovány jako prahové. Pro ostatní typy toxických účinků se předpokládá, že určitá 
možnost poškození může nastat při jakékoliv úrovni expozice, tj. neexistuje dávka, která 
by nebyla asociovaná s potenciálním zdravotním rizikem. Jedná se zejména o procesy 
mutageneze a karcinogeneze a nazývají se bezprahové.  

Při vyhodnocování vztahů dávka – odpověď se vychází ze stejných pramenů jako při 
identifikaci nebezpečnosti. Obvykle chybí dostatečné informace o účincích studovaných 
látek přímo u člověka a zpravidla se tak vychází ze studií provedených u zvířat. 



21 

 

U prahových účinků se pro charakterizaci vztahu dávka – odpověď stanovuje nejvyšší 
dávka, u které se výskyt toxického účinku nebo změny v cílovém orgánu významně neliší 
od nálezů zjištěných u neexponovaných jedinců, tzv. NOAEL (No Observed Adverse 
Effect Level). NOAEL je definován jako nejvyšší dávka nebo koncentrace látky, u které 
ještě není zjistitelný škodlivý účinek. NOAEL není totožný s prahem účinku a může 
podhodnocovat nebo nadhodnocovat skutečnou neúčinnou úroveň expozice. Někdy není 
možné stanovit NOAEL. Pak se zjišťuje nejnižší dávka resp. koncentrace, při které už 
dochází k projevu nepříznivého účinku, tzv. LOAEL (Lowest Observable Adverse Effect 
Level). NOAEL resp. LOAEL je základem pro vědecké vyhodnocení rizika u látek se 
systémovými účinky pro člověka. Vzhledem k rozdílům mezi zvířaty a člověkem však není 
přímo aplikovatelný na lidskou populaci. Je nutné provést mezidruhovou extrapolaci 
a přihlédnout k interindividuálním rozdílům u lidí. Hodnoty NOAEL (LOAEL) se 
modifikují pomocí tzv. faktorů nejistoty a modifikačních faktorů. Takto odvozené limity se 
nazývají referenční dávky (RfD), resp. referenční koncentrace (RfC). RfD a RfC se 
používají jako míra potenciální systémové toxicity a rizika, vyplývajícího z expozice 
chemické látce. Dávky nebo expozice, které se pohybují pod RfD (RfC) pravděpodobně 
není třeba z hlediska systémové toxicity považovat za rizikové. Při překračování 
referenčních dávek (koncentrací) se v závislosti na rozsahu a frekvenci překračování 
pravděpodobně objeví nepříznivé účinky na lidské zdraví. 

Ve vztahu k bezprahovým účinkům nebyla dosud stanovena jednotná strategie hodnocení 
zdravotních rizik. Bylo navrženo několik alternativních metod, jak vyhodnotit vztah dávky 
a účinku. Všeobecně nejrozšířenější je využití faktoru směrnice, kterým se rozumí 
biologicky možný horní okraj odhadu pravděpodobnosti vzniku zhoubného novotvaru 
vztažený na jednotku průměrné denní dávky přijímané po celý život. Takto definovanou 
hodnotu pak lze použít k odhadu horního okraje celoživotního rizika, které je výsledkem 
celoživotní expozice dané látce. Určování faktoru směrnice je obvykle komplikováno 
absencí dat o rizicích spojených s expozicí v oblasti nízkých dávek. Tato data nejsou 
obvykle přímo měřitelná ani v experimentech, ani v epidemiologických studiích. Nezbývá 
proto než použít vhodný model a použít ho k extrapolaci z oblasti relativně vysokých 
dávek použitých v experimentu do oblasti nízkých dávek, které připadají v úvahu např. při 
environmentálních expozicích. Vzhledem k tomu, že je odhad faktoru směrnice často 
založen pouze na experimentálních údajích, je nutné zohlednit mezidruhové rozdíly. [41], 
[121] 

3.2.3 Hodnocení expozice 

Hodnocení expozice je pravděpodobně nejobtížnější a současně klíčový krok při hodnocení 
rizika.  

Expozice je chápána jako kontakt dané chemické látky s vnějšími hranicemi organizmu, 
jako je kůže, ústa nebo nozdry. Kontakt může nastat s nezředěnou látkou (např. používání 
odmašťovacích látek pro čištění rukou). Zpravidla ale dochází ke kontaktu s nosným 
médiem (vzduch, voda, jídlo, prach nebo půda), které obsahuje zředěné množství látky. 
Koncentrace látky v nosném médiu v místě kontaktu s tělem se nazývá expoziční 
koncentrace (např. v mg/l, mg/kg, µg/m3). Expozice vyžaduje přítomnost chemické látky 
v daném místě a čase a osoby nebo osob na stejném místě, ve stejném čase. Představuje 
nabídku nebezpečného faktoru (chemické látky), která zakládá vznik rizika (tím 
okamžikem je riziko nenulové), ale nemusí být plně využita. Často se expozice definuje 
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jako funkce koncentrace a času. Expozici lze pak chápat jako jev, při kterém dochází na 
hranici mezi organizmem a prostředím ke kontaktu se specifickou koncentrací látky po 
určitou dobu. 

Expozice bývá nesprávně zaměňována s pojmem dávka. Dávka vyjadřuje množství látky, 
které skutečně vstupuje do organizmu inhalací, ingescí nebo kontaktem s kůží (sliznicemi). 
Pokud je daná látka v přímém kontaktu s absorpčními bariérami (kůže, respirační trakt, 
gastrointestinální trakt – GIT), ale ještě nepřekročí hranice organizmu, hovoří se o 
nabídnuté (zevní) dávce (dávka k dispozici pro absorpci). Překročí-li tyto hranice, označuje 
se její množství jako vstřebaná (vnitřní) dávka. Vstřebaná dávka je množství chemické 
látky, které může podstoupit metabolismus, transport, ukládání nebo eliminaci v těle. 
Dávka v cílovém orgánu je pak část vstřebané dávky, která se dostane do cílového orgánu, 
ve kterém může způsobit nepříznivý účinek. Pouze určitý podíl této dávky (tzv. biologicky 
účinná dávka) však dosáhne místa toxického účinku. Pro posouzení velikosti dávky 
v cílovém orgánu nebo biologicky účinné dávky jsou nezbytné znalosti kinetiky této látky. 
Vstřebávání látky do organizmu je závislé na biologické dostupnosti (biodostupnosti) 
látky, což je frakce z nabídnuté dávky, která vstupuje do organizmu. Biodostupnost látky je 
v úzké souvislosti s jejími fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Po průniku do organizmu 
plícemi, kůží a sliznicemi nebo GIT je látka transportována k cílovému orgánu. Jestliže je 
cílový orgán vzdálen od brány vstupu, je látka obvykle transportována krevní cestou. 
Dostává se k cílovému orgánu buď ve své původní formě, nebo po biotransformaci jako 
metabolit. Hlavním orgánem biotransformace jsou játra. Stanovení původní látky nebo 
jejího metabolitu v biologických tekutinách se využívá pro monitorování expozice. 
Vzhledem k tomu, že stanovení dávky je většinou obtížné, hodnotí se zpravidla expozice. 
Odhady dávky pak mohou být odvozovány nejen z expozice, ale i z modelů na zvířatech a 
různých teoretických předpokladů. Odhady tohoto typu jsou však zatíženy značnou 
nejistotou. Z hlediska kontroly rizika má údaj o expozici větší důležitost než stanovení 
dávky. 

Cílem hodnocení expozice je určit povahu a rozsah kontaktu s chemickou látkou, ke 
kterému dochází nebo v budoucnu může docházet za různých podmínek. Hodnocení 
expozice popisuje zdroje, cesty, velikost, četnost (frekvenci) a trvání expozice dané 
populace sledované látce. Látky jsou uvolňovány do ŽP z různých zdrojů (viz obrázek 2). 
Emise látek ze zdrojů způsobují kontaminaci jednotlivých složek ŽP. Následný osud látky 
v životním prostředí zahrnuje tři procesy: 

1. Transport – pohyb látky zapříčiněný přírodními silami a probíhající v příslušné 
složce (ovzduší, vodě nebo půdě). Příkladem může být pronikání látky různými 
vrstvami půdy nebo transport látky v ovzduší na velké vzdálenosti. Lze sem zařadit 
také hromadění látky v dané složce (akumulace); 

2. Transformace – jakýkoliv proces způsobující fyzikální změny či změny chemické 
struktury látky. Transformace může jak zvýšit, tak i snížit nebezpečnost. Typickým 
příkladem jsou fotochemické transformace či mikrobiální degradace; 

3. Přenos mezi složkami prostředí – pohyb znečišťující látky mezi jeho složkami tj. 
mezi ovzduším, vodou, půdou a biotou. Látka může být například přenášena 
z atmosféry na zemský povrch suchou nebo mokrou depozicí. Přenos mezi 
složkami může mít za následek rozsáhlou distribuci znečišťující látky v prostředí a 
tím následně větší možnost expozice člověka z různých zdrojů či různými cestami. 
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Obrázek 2: Zdroje emisí chemických látek 

 

S ohledem na složité procesy, kterým podléhají látky v životním prostředí, je hodnocení 
expozice kritickou složkou hodnocení rizika.  

Cesta, kterou absolvuje látka od uvolnění ze zdroje k místu kontaktu s člověkem je 
označována jako expoziční cesta. Může jí být například požití ovoce, které bylo při 
pěstování kontaminováno pesticidy. Cesta vstupu označuje místo, kudy se chemická látka 
dostává do organizmu. U člověka se uvažují zejména 3 cesty vstupu – inhalace, ingesce 
(požití) a kontakt s kůží nebo sliznicí. Důležitý aspekt představuje také trvání a četnost 
expozice. Expozice může trvat sekundy, minuty, hodiny, dny, týdny, měsíce, roky i celý 
život. Ke kontaktu s chemickou látkou může docházet nepřetržitě, přerušovaně, cyklicky, 
nepravidelně či výjimečně. 

Kvantitativní hodnocení expozice může být provedeno na základě dvou přístupů – 
přímého a nepřímého (viz obrázek 3). Tyto přístupy jsou nezávislé a vzájemně se doplňují. 
Každý vychází z jiného druhu dat a má různé silné a slabé stránky. Výběr příslušné metody 
závisí na účelu hodnocení a dostupnosti vhodných metod, měření a modelů. 

 

 
Obrázek 3: Metody hodnocení expozice 
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Osobní monitoring je založen na odběru vzorků na rozhraní mezi expozičním médiem 
(např. ovzduší) a lidským organizmem, v tzv. mikroprostředí jednice. Měření individuální 
expozice je široce využíváno v hygieně práce zejména pro látky kontaminující ovzduší. 
Vzorky ovzduší se odebírají v dýchací zóně sledované osoby a získaná data tak prakticky 
odpovídají koncentracím látky ve vdechovaném vzduchu. Osobní monitoring může být 
teoreticky uplatněn pro všechna potenciální expoziční média, jako jsou například 
potraviny, pitná voda či půda a prachové částice. Je však limitován metodami odběru, které 
musí být dostatečně citlivé, jednoduché, s dostatečným časovým rozlišením, bez 
interferencí a cenově přijatelné.  

Biologickým monitoringem se rozumí stanovení sledované chemické škodliviny nebo 
jejich metabolitů (biomarkerů) přímo v organizmu, v tzv. biologickém materiálu. 
Nejčastějším vyšetřovaným biologickým materiálem je moč a krev, v některých případech 
je výhodné i vyšetření vydechovaného vzduchu, vlasů, slin nebo stolice. Měření 
koncentrace škodlivé látky nebo jejího metabolitu v cílových orgánech nebo tkáních je 
velice obtížné a ve většině případů prakticky nemožné. Proto je využíváno biomarkerů, 
které je možno stanovovat ve výše uvedených indikátorových tkáních a biologických 
tekutinách. Jejich využití pro hodnocení expozice nebo účinku je založeno na poznatcích o 
vztahu koncentrací v indikátorových tkáních či tekutinách ke koncentracím v cílových 
strukturách nebo k nabídnuté, případně vnitřní dávce. V ideálním případě odráží biomarker 
koncentraci sledované látky v kritickém orgánu. Biomarkery lze rozdělit do 3 skupin: 
biomarkery expozice, účinku a vnímavosti. Biomarkery expozice indikují, že došlo 
k expozici organizmu škodlivé látce a jakého rozsahu tato expozice byla. Biomarkery 
účinku naznačují měřitelné biochemické, fyziologické nebo jiné změny, ke kterým dochází 
v důsledku expozice organizmu látce. Tyto změny signalizují možné nebo již vzniklé 
onemocněnění. Biomarkery vnímavosti ukazují, že organizmus by mohl být více či méně 
vnímavý na škodlivý účinek látky, které je exponován. Může se jednat o vrozenou či 
získanou změnu schopnosti organizmu odpovědět na expozici. 

Monitorování prostředí představuje měření koncentrací chemických látek v různých 
složkách životního prostředí. Monitorování může být prováděno pravidelně, jako je tomu u 
národních monitorovacích sítí, nebo příležitostně pro účel specifické studie. Monitoring na 
úrovni celého státu se zpravidla zaměřuje na monitorování kvality ovzduší, vody a 
potravin. Monitorování prostředí umožňuje mimo jiné sledovat změny koncentrací 
chemických látek v čase. Nepřímé hodnocení expozice lze pak provést na základě 
koncentrací chemické látky naměřené na určitých místech a informací o míře kontaktu 
s expozičním médiem získaných v rámci dotazníkových studií. Speciálním případem 
monitoringu prostředí je monitoring mikroprostředí, kdy pod pojmem mikroprostředí se 
rozumí místo pobytu sledované osoby, kde je expozice dobře charakterizována a rozložení 
škodliviny v tomto prostoru je relativně homogenní. Koncept mikroprostředí je široce 
využíván v hodnocení expozice ze znečištění ovzduší. 

Dotazníkové studie jsou velmi často používanou metodou. Mohou být využity pro sběr 
informací o studovaném subjektu, jeho domácím prostředí, faktorech ovlivňujících jeho 
expozici a době, kterou osoba věnuje různým aktivitám. Dotazníky mohou poskytnout také 
informace o různých zdrojích expozice, jejich využívání, o jejich působení v prostředí 
určité lokality nebo pracoviště.  

Expoziční modely využívají kombinace naměřených koncentrací látky v transportním 
médiu a délky trvání kontaktu sledovaného jedince s touto látkou. Údaje o koncentracích 
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lze získat buď přímým měřením v různých mikroprostředích, nebo je možné je modelovat 
na základě předpokladu a znalosti jejich šíření v prostředí. Totéž platí i o odhadu doby 
kontaktu s látkou, kdy údaje jsou získávány na základě měření nebo odhadu vycházejícího 
ze znalostí způsobu života a životního stylu jednotlivce, jeho dalších osobních 
charakteristik, typu bydlení a dalších faktorů. 

Výstupem hodnocení expozice je numerický odhad expozice nebo dávky, který se dá 
použít pro kvantifikaci rizika. Hodnocení expozice je stejně jako oba předcházející kroky 
hodnocení rizika vždy zatíženo nejistotami. Tyto nejistoty vyplývají jednak z nejistot 
v popisu základních fyzikálních, chemických a biologických jevů, jednak z nepřesností při 
získávání vstupních údajů. [41], [121] 

3.2.4 Charakterizace rizika 

Konečný krok v procesu hodnocení rizika, tzv. charakterizace rizika, zahrnuje integraci 
dat získaných v předchozích krocích a vede k určení pravděpodobnosti, s jakou sledovaný 
objekt utrpí některé z možných poškození. Protože je tato integrace založena na všech 
předpokladech požadovaných ke kompletaci třech předcházejících kroků, je pro hodnocení 
rizika důležité prodiskutovat úroveň nejistoty, která je vlastní konečným odhadům [121]. 
Nejistoty mohou vznikat v souvislosti s použitými testovacími, měřícími a analytickými 
metodami a technikami, s výběrem a aplikací expozičních modelů a modelů pro hodnocení 
rizik, s nedostatkem vědeckých dat a jejich nízké vypovídající hodnoty, apod.  

Výstupy z charakterizace rizika poskytují základ pro tvorbu rozhodnutí v rámci procesu 
řízení rizika. Měly by manažerům rizik poskytnout v jednoduchém a srozumitelném jazyce 
vědecké důkazy o riziku, které potřebují pro rozhodovací proces. Charakterizace rizika 
dává manažerům rizik odpovědi na otázky typu [121]: 

 Jaké zdravotní dopady hrozí definované části populace?; 

 Jak velká část populace je v riziku?; 

 Jaká je míra nejistoty spojená s odhadem velikosti expozice?; 

 Ví se, zda jsou lidé opravdu exponováni hladinám identifikovaným v hodnocení 
rizik?; 

 Má expozice význam s ohledem na veřejné zdraví?; 

 Chybí nějaká zásadní data pro jednoznačné zhodnocení rizik?; 

 Probíhají v současné době studie, které by mohly osvětlit slabá místa hodnocení 
rizik?; 

 Došlo již k revizi hodnocení rizik?; 

 Existuje reálná šance dosáhnout rizika blízkého nule?; 

 Poskytuje hodnocení rizik dostatečné informace pro podporu legislativního 
rozhodnutí?. 
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3.2.5 Řízení rizika jako rozhodovací proces 

Logickým důsledkem procesu hodnocení rizika je řízení rizika s cílem dosáhnout efektivní 
ochranu zdraví. Řízení rizika je proces vážení politických alternativ řešení problému ve 
světle závěrů hodnocení zdravotního rizika, a jestliže je to potřebné, přijetí vhodných 
řídících opatření, včetně legálních omezení [121]. Proces řízení rizika zahrnuje sérii 
rozhodnutí, při kterých se setkává věda a management. 

Řízení rizika zahrnuje čtyři elementy: zhodnocení rizika (tj. rozhodnutí o přijatelnosti, 
resp. nepřijatelnosti rizika), stanovení postupů řízení rizika, implementace rozhodnutí o 
řízení rizika v praxi a monitoring a hodnocení efektivity přijatých postupů řízení rizika 
[121]. Míra rizika považována za „přijatelnou“ musí být společenským a politickým 
rozhodnutím, které kromě možných nepříznivých dopadů na zdraví bere v úvahu také 
socioekonomické a politické faktory, jako jsou [41], [121]: 

 Přínos chemické látky nebo procesu; 

 Náklady spojené s nahrazením nebo odstraněním látky; 

 Případné ekonomické dopady v porovnání s ochranným efektem; 

 Technická proveditelnost opatření; 

 Vnímání opatření veřejností; 

 Apod. 

Stanovení postupů řízení rizika spočívá v identifikaci možných alternativ řízení rizika, 
výběru vhodného postupu a konečném rozhodnutí pro řízení rizika [121]. Strategie řízení 
rizik může být následující charakter [41]: 

 Regulační (legislativní); 

 Neregulační (nelegislativní); 

 Ekonomický; 

 Poradenský; 

 Technologický. 

Implementace opatření ke kontrole rizika by měla být následována monitorováním 
účinnosti opatření s cílem dosažení potřebné úrovně ochrany zdraví [121]. Je třeba míti na 
paměti, že zavedení opatření za účelem snížení určitého zdravotního rizika může mít za 
následek vznik nových rizik, která je potřeba hodnotit a řídit. 

Nedílnou součástí řízení rizika je komunikace rizika (komunikace o riziku) a vnímání 
rizika. Komunikace o riziku je s ohledem na její velký význam často uváděna jako 
samostatná část analýzy rizika. Pod komunikací o riziku se rozumí jakákoli cílevědomá 
výměna informací o riziku. Může být formálně definována jako proces sdělování nebo 
předávání informací mezi zainteresovanými stranami o úrovni zdravotního rizika, 
rozhodnutích, aktivitách, politice a dalších souvislostech směřovaných k omezení (řízení) 
rizika. Zainteresované strany zahrnují státní organizace, průmyslové korporace a skupiny, 
odborové organizace, média, vědeckou komunitu, profesní organizace, zájmové nevládní 
organizace, komunity a individuální obyvatele. Vnímání rizika je pak chápáno jako názor 
zainteresovaných stran na výsledky hodnocení a řízení rizik. Je velmi důležité, aby 
všechny zainteresovanbé strany, kterých se řízení rizik dotýká, dostaly příležitost se 
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aktivně podílet na procesu řízení rizik. Komunikační procedura může být realizována 
mnoha cestami, počínaje veřejnými semináři a konče veřejným komentováním 
připravovaných dokumentů. [121] 

3.2.6 Princip předběžné opatrnosti 

Existují-li racionální důvody pro obavu, že potenciální nebezpečnost může ovlivnit ŽP, 
zvířata, rostliny nebo zdraví lidí a současně dostupná data neumožňují provést detailní 
hodnocení rizik (informace jsou nedostatečné, neprůkazné, nejednoznačné nebo nejisté), je 
politicky uznávanou strategií řízení rizik tzv. princip předběžné opatrnosti (PPO). Přístup 
založený na PPO spočívá v rozhodnutí přijmout opatření, aniž by se čekalo, až budou 
dostupná všechna potřebná data. [28] 

Princip předběžné opatrnosti byl poprvé deklarován ve Světové chartě přírody přijaté 
Valným shromážděním Spojených národů v r. 1982 a následně byl začleněn do různých 
mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí. V r. 1992 byl PPO zakotven 
v Deklaraci z Rio de Janeira o životním prostředí a rozvoji [127], jejíž zásada 15 zní: „Za 
účelem ochrany ŽP by měl být zeměmi v rámci jejich možností aplikován přístup 
předběžné opatrnosti. Když existují hrozby vážného nebo nevratného poškození, 
nedostatek úplné vědecké jistoty by neměl být použit jako důvod pro odložení efektivních 
opatření pro předejití degradace životního prostředí.“ Na tento princip se odkazují také 
Rámcová úmluva OSN o změně klimatu a Úmluva o biodiverzitě [28]. Evropská unie 
uplatnila PPO například v případě geneticky modifikovaných organizmů (GMO). Stalo se 
tak v r. 1999, kdy vstoupilo v platnost moratorium na GMO [120]. 

Dle Sdělení Evropské komise (EK) o principu předběžné opatrnosti [28], by měl být PPO 
uvažován v rámci strukturovaného přístupu k analýze rizik. Aplikace PPO je vnímána jako 
součást řízení rizik. Implementace přístupu založeném na PPO by měla dle EK začít co 
nejvíce komplexním vědeckým zhodnocením rizik a je-li to možné, identifikací stupně 
vědecké nejistoty v každém kroku hodnocení rizika. Opatření v rámci PPO mohou být 
založena na méně objektivním a komplexním zhodnocení rizik, avšak musí hodnocení rizik 
zahrnovat. Východiskem pro uplatnění PPO by měla být zpráva o hodnocení existujících 
znalostí a informací poskytujících pohledy vědecké komunity na hodnocení potenciálních 
rizik a souvisejících nejistot. Zpráva by měla obsahovat identifikaci témat pro další 
vědecký výzkum. V rámci PPO je dle EK potřeba doplňovat informace pro komplexní 
zhodnocení rizik. Opatření založená na PPO mohou být například rozhodnutí financovat 
výzkumný projekt pro doplnění chybějících informací, rozhodnutí informovat veřejnost o 
možných nepříznivých účincích či samotná legislativní opatření. [28] 

Na základě sdělení EK k PPO byly zvoleny 3 úrovně stavu poznání o riziku a potenciální 
nebezpečnosti pro zdraví (viz tabulka 1). Pro lepší názornost pak bylo vytvořeno modelové 
schéma (viz obrázek 4), ve kterém jsou znázorněny situace vhodné pro uplatnění PPO.  
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Tabulka 1: Charakteristika úrovní poznání o riziku a potenciální nebezpečnosti pro zdraví 

Úroveň Stav poznání o riziku Potenciální nebezpečnost pro zdraví 

1 Informace jsou dostatečné, průkazné, 
jednoznačné a jisté 

Prozatím nejsou žádné indikátory 
nebezpečnosti pro zdraví 

2 Informace nejsou zcela dostatečné, průkazné, 
jednoznačné nebo jisté 

Může dojít k ohrožení zdraví nebo 
významnému snížení kvality života 

3 Informace jsou nedostatečné, neprůkazné, 
nejednoznačné a nejisté 

Může dojít k ohrožení života nebo vážnému 
ohrožení zdraví 

 

Na obrázku 4 jsou s ohledem na riziko a odpovídající rozhodnutí pro jeho řízení barevně 
odlišeny tři typy případů: 

 Zelená pole: Potenciální zdravotní riziko je zanedbatelné (úroveň 1–1), popř. 
akceptovatelné (1–2). V těchto situacích není zapotřebí aplikovat žádná preventivní 
ani represivní opatření; 

 Červená pole: Potenciální zdravotní riziko je významné, je potřeba přijmout účinná 
opatření k předcházení ohrožení života a zdraví (úroveň 2–1 a 3–2), popř. okamžitě 
zasáhnout (3–1); 

 Oranžová pole: Potenciální zdravotní riziko je nejisté, nelze jednoznačně 
rozhodnout o jeho přijatelnosti. Je proto potřeba uplatnit PPO a doplnit informace 
pro komplexní zhodnocení rizik. 

 

 
Obrázek 4: Modelové schéma aplikace principu předběžné opatrnosti v rámci procesu řízení rizik 
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4 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ O ZDRAVOTNÍCH 
RIZICÍCH PLATINOVÝCH KOVŮ Z DOPRAVY 

Kritická literární rešerše, tj. analýza a syntéza dostupných informací o zdravotních rizicích 
PTK z dopravy, je nezbytným předpokladem pro zhodnocení současného stavu poznání 
problematiky a představuje tak výchozí platformu pro experimentální část disertační práce. 

Členění kapitoly vychází ze schématu hodnocení zdravotních rizik PTK z dopravy, 
uvedeném na obrázku 5.  

 

 
Obrázek 5: Schéma hodnocení zdravotních rizik platinových kovů z dopravy 

 

Schéma respektuje obecný proces hodnocení zdravotních rizik chemických látek 
vycházející z koncepce Národní akademie věd USA (viz obrázek 1), tj. zahrnuje 
identifikaci nebezpečnosti, hodnocení vztahů dávka-účinek, hodnocení expozice a 
charakterizaci rizika. S ohledem na složitost dějů probíhajících po uvolnění PTK do 
životního prostředí je krok „Hodnocení expozice“ podrobněji rozpracován. Oproti 
obecnému schématu hodnocení rizik jsou propojeny kroky „Hodnocení expozice“ a 
„Identifikace nebezpečnosti“. Důvodem je skutečnost, že forma kovu ze zdroje nemusí být 
vlivem transformací stejná jako specie kovu přítomná ve složkách ŽP. Forma přitom hraje 
v toxicitě kovů často klíčovou roli. Analogii lze hledat u prvků, které se již pomocí 
speciačních technik podařilo probádat. Například elementární kovová rtuť je ve srovnání 
s methylrtutí považována za prakticky neškodnou, sloučeniny AsIII jsou mnohem toxičtější 
než AsV, šestimocný chrom je na rozdíl od ostatních oxidačních stupňů karcinogenní apod. 
Nebezpečnost je proto důležité identifikovat u všech forem kovu, kterým může být člověk 
exponován. Často je však velmi obtížné jednotlivé formy stanovit. Speciační techniky jsou 
limitovány stavem přístrojové techniky. 
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4.1 Platinové kovy, výskyt a použití 

Platinové kovy jsou prvky 2. a 3. triády 8. skupiny periodického systému. Mezi PTK se 
řadí ruthenium, rhodium, palladium (lehké platinové kovy) a osmium, iridium, platina 
(těžké platinové kovy). 

Platinové kovy patří mezi nejméně rozšířené prvky na zemi. Wedepohl [166] uvádí 
celosvětové průměrné přirozené obsahy platinových kovů v zemské kůře rovny: Ru – 0,1 
µg·kg-1, Rh – 0,06 µg·kg-1, Pd – 0,4 µg·kg-1, Os a Ir – 0,05 µg·kg-1, Pt – 0,4 µg·kg-1. 
Nacházejí se v nerostných nalezištích zpravidla společně. S ohledem na jejich chemickou 
stabilitu se vyskytují zejména ryzí. Jejich zdrojem jsou také sulfidické rudy obsahující nikl 
a měď [55]. Největší světová naleziště jsou v Jižní Africe a v Rusku na Urale. Další 
lokality s výskytem platinových kovů se nachází v Severní Americe [114]. 

Platinové kovy patří mezi ušlechtilé kovy a disponují výjimečnými chemickými i 
fyzikálními vlastnostmi, které je předurčují pro řadu speciálních aplikací. Největší využití 
nachází zejména Pt a Pd. Platina, samostatně či ve slitinách s Pd, Ru a Ir, se díky své 
vysoké pevnosti a odolnosti vůči ztrátě lesku používá již řadu let ve šperkařství. Velké 
uplatnění mají platinové kovy zásluhou svých výborných katalytických vlastností 
v chemickém a ropném průmyslu, kde zvyšují účinnost řady reakcí. Katalyzátory na bázi 
Pt se již celé staletí používají při výrobě kyseliny dusičné. Rozsáhlé uplatnění nacházejí při 
výrobě silikonů. Vysoká poptávka po platinových kovech je také v oblasti elektroniky a 
elektrotechniky. Všechny dnešní hard disky obsahují ve svých magnetických vrstvách Pt, 
která zvyšuje kapacitu pro ukládání dat. Palladium je díky své elektrické vodivosti a 
stálosti součástí prakticky všech elektronických zařízení, přičemž největší využití nachází 
ve vícevrstvých keramických kondenzátorech. Platina a v mnohem větší míře Pd 
představují důležitý materiál ve stomatologii pro zubní výplně, nejčastěji korunky. Rovněž 
sklářský průmysl využívá Pt a její slitiny pro vysoký bod tavení, pevnost a odolnost vůči 
korozi při výrobě nádob na roztavené sklo. Schopnost platiny potlačovat v určitých 
chemických formách dělení živých buněk vedlo k vývoji medikamentů pro léčbu rakoviny. 
První onkologické léčivo na bázi Pt (II), cis–[Pt(NH3)2Cl2], tzv. cisplatina, je používáno od 
r. 1977. Platina se používá také v biomedicíně při výrobě kardiostimulátorů, defibrilátorů a 
katétrů. Největší uplatnění však nacházejí platinové kovy (konkrétně Pt, Pd a Rh) 
v automobilovém průmyslu jako součást autokatalyzátorů. Platinu lze v automobilech 
nalézt také v tzv. Lambda sondách, určených ke kontrole poměru vzduchu a paliva pro 
účinné katalytické čištění výfukových plynů, či ve spojovacích drátech klimatizace. [114] 

Vývoj spotřeby PTK dle odvětví ve světě je uveden v tabulce 2. Vzhledem k zaměření 
disertační práce na platinové kovy z autokatalyzátorů je pozornost dále soustředěna 
výhradně na Pt, Pd a Rh. Data jsou dostupná pro Pt od r. 1975, Pd od r. 1980 a pro Rh od r. 
1985.  
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Tabulka 2: Spotřeba (v tunách) Pt, Pd a Rh dle odvětví ve světě [116] 

Aplikace 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 

Platina 

Autokatalyzátory 11,2 21,2 30,5 47,7 57,5 58,8 118,1 95,6 
Chemický průmysl 10,7 8,1 7,0 6,7 6,7 9,2 10,1 13,7 

Elektroprůmysl 7,0 6,5 6,2 6,4 7,5 14,2 11,2 7,2 

Sklářský průmysl 2,0 4,4 4,4 4,2 7,0 7,9 11,2 12,0 

Investice - 5,0 13,4 6,2 10,7 -1,9 0,5 20,4 

Šperky 37,6 17,4 25,2 42,5 56,3 88,0 76,6 75,3 

Medicína a Biomedicína - - - - - - 7,7 7,2 

Ropný průmysl 5,1 4,0 0,5 4,4 3,7 3,4 5,4 5,3 

Ostatní 6,5 5,9 3,1 3,7 7,0 11,7 7,0 9,3 

Pt celkem 80,2 72,5 88,0 115,2 146,5 191,3 247,8 245,9 

Palladium 

Autokatalyzátory - 9,3 10,0 9,8 56,0 175,4 120,2 173,6 
Chemický průmysl - - - 6,7 6,5 7,9 12,9 11,5 

Zubní aplikace - 16,2 27,1 31,7 40,1 25,5 25,3 18,5 

Elektroprůmysl - 18,4 34,2 52,1 81,5 67,2 39,7 43,9 

Investice - - - - - 0 6,8 34,1 

Šperky  - 5,6 6,5 6,1 6,2 7,9 46,3 18,5 

Ostatní - 13,7 8,4 2,5 3,4 1,9 8,2 2,8 

Pd celkem - 63,1 85,2 106,2 190,4 285,8 259,4 302,8 

Rhodium 

Autokatalyzátory - - 4,2 10,4 14,4 24,7 25,8 22,6 
Chemický průmysl - - 1,4 0,8 0,4 1,2 1,5 2,1 

Elektroprůmysl - - 0,5 0,4 0,2 0,2 0,3 0,1 

Sklářský průmysl - - 0,5 0,5 0,5 1,3 1,8 2,1 

Ostatní - - 0,9 0,5 0,3 0,3 0,6 0,6 

Rh celkem - - 7,6 12,2 14,7 27,7 30,0 27,6 
Medicína a biomedicína uváděny samostatně až od r. 2005, chemický průmysl od r. 1986, do té doby zahrnuto v položce ostatní.
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Z tabulky 2 je patrný významný nárůst v celkové celosvětové spotřebě těchto kovů. V roce 
2010 byla spotřeba platiny rovna 246 t, což představuje oproti r. 1975 asi 3násobný nárůst. 
Spotřeba Pd se zvýšila z celkových 63 t v r. 1980 na necelých 303 t v r. 2010, tj. téměř na 
5násobek. U rhodia byl zaznamenán nárůst spotřeby o cca 260 %. Zřetelný je také nárůst 
spotřeby PTK v automobilovém průmyslu. Při výrobě autokatalyzátorů bylo v r. 1975 
použito asi 11 t Pt, zatímco v r. 2010 to bylo téměř 96 t (tj. více než 850procentní nárůst). 
Spotřeba Pd se v oblasti autokatalyzátorů vyšplhala z 9 tun v r. 1980 na 174 tun v r. 2010, 
což představuje více než 19násobný nárůst. Spotřeba rhodia, které se využívá zejména 
v autokatalyzátorech, se v tomto odvětví navýšila z původních cca 4 tun zaznamenaných 
v r. 1985 na necelých 23 tun v r. 2010. Z tabulky 2 jednoznačně vyplývá, že výroba 
autokatalyzátorů je v současnosti hlavním využitím platinových kovů (82 % u Rh, 57 % u 
Pd a 39 % pro Pt). V Evropě zaujímají autokatalyzátory ještě vyšší procento využití – u Pt 
69 % a u Pd 74 % (pro Rh nejsou dostupná data) z celkového množství použitých kovů.  

4.2 Autokatalyzátory 

Autokatalyzátor je zařízení pro regulaci plynných znečišťujících látek – oxidu uhelnatého, 
oxidů dusíku a uhlovodíků – vznikajících jako důsledek nedokonalého spalování 
v motorech vozidel [115]. Autokatalyzátor nesnižuje obsah škodlivin jako filtr nebo lapač 
nečistot, ale podporuje vznik chemických reakcí, jejichž produktem jsou méně škodlivé 
látky. 

4.2.1 Stručná historie zavádění autokatalyzátorů 

První automobily vybavené katalyzátory se objevily v USA a Japonsku v r. 1975. 
Impulzem pro uvedení autokatalyzátorů na trh byl fotochemický smog, který se stal trvalou 
součástí velkých metropolitních oblastí jako Los Angeles či Tokio. Již na začátku 50. let 
20. století bylo prokázáno, že hlavním zdrojem smogu v Los Angeles jsou emise 
z automobilů. V r. 1965 reagovala na tuto situaci vláda USA zavedením prvních emisních 
limitů pro regulaci znečištění z automobilů, jejichž dosažení se podařilo zdokonalením 
konstrukcí motorů bez autokatalyzátorů. Další snížení emisí uhlovodíků (HC) a oxidu 
uhelnatého (CO) schválené v r. 1970 se však již bez autokatalyzátorů neobešlo. V 70. 
letech nastala hlavní éra vývoje autokatalyzátorů. Hledaly se vhodné katalytické kovy pro 
usnadnění chemických reakcí vedoucích k čištění výfukových plynů. Nejvíce se osvědčila 
Pt v kombinaci s Rh. Komerční výroba autokatalyzátorů začala v r. 1974 a o rok později se 
v USA objevily první automobily vybavené tzv. oxidačními katalyzátory. V r. 1976 
vstoupily v platnost striktní emisní limity pro redukci HC, CO a oxidů dusíku (NOx) také 
v Japonsku a vláda USA schválila následující rok další snížení emisních limitů s účinností 
od r. 1981. Byly nastaveny tvrdé cíle pro redukci NOx, které vyžadovaly využití 
autokatalyzátorů schopných simultánně snižovat obsahy všech tří základních plynných 
škodlivin (nejen CO a HC, jako tomu bylo u oxidačních katalyzátorů). V r. 1981 byly 
představeny třícestné katalyzátory s diagnostickým systémem zahrnujícím senzory 
kyslíku. Pozornost byla dále zaměřena na vývoj v oblasti zvýšení výkonu a životnosti 
autokatalyzátorů. [92], [93] 

Snahy USA a Japonska legislativně řídit emise postupně následovala řada zemí, jako např. 
Jižní Korea (v r. 1987), Mexiko (r. 1989), Brazílie (r. 1994), Argentina (r. 1997) a Čína (r. 
2000) [115]. V Evropě byla opatření omezující provoz vozidel z hlediska emisí zaváděna 
v 80. letech. Jako první v Evropě zavedlo povinné vybavení autokatalyzátory u všech 
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nových automobilů v r. 1986 Švýcarsko, které ve velmi krátké době následovaly 
Rakousko, Švédsko a Německo. V Německu se pomocí daňového zatížení podařilo, že v r. 
1993 již jezdilo s katalyzátory 46 % automobilů s benzínovými motory [142]. Ve 
všech členských zemích EU nabyly účinnost předpisy pro regulaci emisí, které vyžadovaly 
použití autokatalyzátorů, v r. 1993. Mezní hodnoty emisí pro osobní automobily a 
dodávky, známé jako Euro 1, byly uzákoněny směrnicí 91/441/EHS [146], resp. 
93/59/EHS [145]. V současné době již platí pro osobní automobily mezní hodnoty emisí 
Euro 5 (Nařízení evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 [104]) a emisní limity 
jsou ustanoveny také pro těžká nákladní vozidla a autobusy (Euro V, 2005/55/ES [144]). 

V České republice byly katalyzátory zavedeny u všech nových vozidel se zážehovými 
motory v r. 1993. Počet vozidel s katalyzátory představoval v ČR v r. 1993 jen 6,8 % z 
celkového počtu všech osobních vozidel a dodávek [148]. V r. 2009 již bylo 
autokatalyzátory vybaveno necelých 4 mil. z celkových cca 6 mil. registrovaných vozidel, 
přičemž osobní automobily a dodávky tvořily více než 90 % všech automobilů vybavených 
katalyzátory [149].  

Celosvětově je v současné době po zavedení emisních limitů opatřeno katalyzátory přes        
85 % všech nových automobilů prodaných za rok [115]. 

4.2.2 Funkce a složení autokatalyzátorů 

Oxidační katalyzátory, které byly uvedeny na trh jako první, jsou určeny pro oxidační 
odstranění HC a CO jejich převedením na vodní páru a oxid uhličitý (CO2). Oxidy dusíku 
snižovány nejsou. Tyto katalyzátory se dnes u zážehových (benzínových) motorů používají 
jen ojediněle v zemích, kde ještě nejsou tak striktní emisní limity. Využití však našly u 
vznětových (dieselových) motorů. Dieselové oxidační katalyzátory přeměňují CO a HC a 
také snižují hmotnostní koncentrace pevných znečišťujících částic oxidací uhlovodíků, 
které jsou adsorbovány na uhlíkatých částicích. Katalytickým kovem je v těchto 
katalyzátorech platina. [2], [163]  

Hlavní technologii pro regulaci emisí z benzínových motorů představují tzv. třícestné 
katalyzátory. Jedná se o multifunkční katalyzátory, kterými lze z výfukových plynů 
současně odstranit všechny tři základní škodlivé komponenty – CO, HC a NOx. Přeměna 
škodlivých složek probíhá v následujících fázích: CO a HC se oxidují podle rovnic (1) a 
(2) a zároveň NOx se redukují podle rovnic (3) a (4) [2], [163]: 

 

2	 → 2  (1) 

→  (2) 

2 2 → 2  (3) 

2 2 → 2  (4) 
 

Třícestný autokatalyzátor (viz obrázek 6) se skládá ze tří částí. Na kovový či keramický 
nosič (s kruhovým resp. eliptickým průřezem) se strukturou medového plástu (tisíce 
malých kanálků) je nanesena vrstva gama oxidu hlinitého (γ-Al2O3), tzv. washcoat, která 
je vysoce porézní a odolává vysokým teplotám (přes 800 °C) i opakovanému střídání 
teplot. Na washcoat je nanesena vlastní katalytická látka tvořená rozptýlenými kovovými 
částicemi PTK (Pt, Pd, Rh) o průměru 1–10 nm v různém poměru [126]. Autokatalyzátor 
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je usazen uvnitř nádoby z nerez oceli (celá kompletace se nazývá katalytický konvertor) a 
instalován do výfukového potrubí automobilu mezi motor a tlumič. Pro dosažení 
optimálního poměru vzduchu, resp. kyslíku pro chemické reakce probíhající na 
katalyzátoru se lambda sondou měří poměr směsi vzduchu a paliva a reguluje její složení 
na stechiometrickou hodnotu. [2], [115]  

 

 
 

Obrázek 6: Třícestný autokatalyzátor [19] 

 

V současné době se používají třícestné katalyzátory na bázi Pt/Rh, Pd/Rh nebo směsi všech 
tří kovů – Pt/Pd/Rh [91]. Množství a poměry jednotlivých kovů se stále mění a jsou 
předmětem výrobního tajemství. Například Šebek et al. [143] uvádí pro katalyzátor 
benzínového motoru Škoda Octavia 1,8 l obsahy platinových kovů rovny: Pt – 0,269 g, Pd 
– 4,301 g a Rh – 0,269 g. Pro katalyzátor dieselového motoru Škoda Octavia 1,9 l uvádí 
obsah Pt nejméně 1,343 g. Celková hmotnost platinových kovů představuje s ohledem na 
základní materiál autokatalyzátoru zpravida méně než 0,1 %hm. [97], [108], [126]. 

Dnešní třícestné autokatalyzátory jsou schopné zajistit konverzi více než 90 % plynných 
škodlivin (CO, HC, NOx) z benzínových motorů. Oxidační katalyzátory dieselových 
motorů přeměňují 90 % HC + CO a 30–40 % aerosolových částic (PM) na CO2 a vodní 
páru [115]. Katalyzátory tak představují zcela zásadní krok v oblasti ochrany ovzduší.  

4.3 Emise platinových kovů z autokatalyzátorů 

Katalytické čištění výfukových plynů s sebou, stejně jako většina dalších technologií, 
přináší kromě pozitiv také negativa. Povrch katalyzátoru je v průběhu provozu automobilu 
chemicky a fyzikálně namáhán rychlým střídáním oxidačně-redukčních podmínek, 
vysokou teplotou a mechanickou abrazí, což způsobuje emise platinových kovů 
z katalytické vrstvy do ovzduší [126].  

Autokatalyzátory představují mobilní zdroj emisí PTK a jsou považovány za hlavní zdroj 
emisí Pt, Pd a Rh do životního prostředí [12], [40], [42], [65], [126]. Dalšími potenciálními 
zdroji emisí Pt mohou být průmyslové procesy jako polymerizace olefinů, rafinace ropy, 
oxidace amoniaku apod., při kterých se používají katalyzátory na bázi Pt [114]. Data o 
emisích Pt z těchto stacionárních zdrojů však nejsou téměř vůbec dostupná [40], [59]. 
Pouze Beck et al. uvádí, že roční emise Pt při výrobě amoniaku představují 92 kg [59]. 
V rámci dopravy byly v minulosti zvažovány kromě autokatalyzátorů také další zdroje Pt, 
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jako např. palivo či otěr brzdových destiček a pneumatik. Emise z těchto zdrojů jsou však 
ve srovnání s autokatalyzátory zanedbatelné (o 1 až 6 řádů nižší než emise 
z autokatalyzátorů) [58]. Důležitým zdrojem Pt v odpadních vodách a kalech, které mohou 
být dále používány k rekultivaci krajiny, jsou odpadní vody z nemocnic obsahující 
onkologická léčiva na bázi Pt [75], [76], [78]. Platina se po podání cytostatika z těla 
pacientů z velké části vyloučí. Jelikož se moč a výkaly pacientů ani splašky z nemocnice 
nijak nezpracovávají, Pt se dostává spolu se splašky do městských odpadních vod. Ve 
srovnání s autokatalyzátory jsou však emise z nemocnic malé. Kümmerer et al. [76] 
zaznamenali v Německu v r. 1996 celkové emise Pt z nemocnic rovny 14,2 kg. Emise z 
automobilů představovaly v té době 187,2 kg, tj. více než 10násobek. Data o emisích Pd a 
Rh z jiných zdrojů než z autokatalyzátorů nejsou dostupná [42]. Existuje pouze informace, 
že významné emise Pd byly naměřeny v blízkosti průmyslového podniku na výrobu 
autokatalyzátorů [177]. 

Platinové kovy jsou uvolňovány z povrchu katalyzátoru spolu s výfukovými plyny 
převážně ve formě pevných částic [5], [72], [97], [98], [108]. Podrobnější zkoumání částic 
Pt ukázalo, že Pt je emitována zejména v oxidačním stavu 0 (elementární Pt), přičemž 
nelze vyloučit přítomnost malého množství zoxidované Pt, pravděpodobně na povrchu 
kovových částic Pt [139]. Rühle et al. [132] zjistili, že frakce zoxidované Pt je menší než 5 
% celkové emitované Pt. Nanokrystalické částice Pt jsou navázány na větší (µm) částice 
oxidu hlinitého z washcoatu [94]. Informace ve vztahu k Pd a Rh nebyly nalezeny. 

Zastoupení rozpustné frakce PTK v emisích se v rámci různých studií liší. Jedna z prvních 
prací uvádí, že asi 10 % z celkových emisí Pt je ve vodě rozpustných [72]. Artelt et al. [5] 
později odhadli množství rozpustné Pt na ≤ 1%, zatímco Moldovan et al. [97] stanovili 
rozpustnou část emisí v rozsahu 0–30 %. Palacios et al. [108] odhadují, že rozpustná frakce 
je u nových autokatalyzátorů < 5 % z celkového množství emisí, přičemž u starších 
autokatalyzátorů může být množství rozpustných platinových kovů nepatrně vyšší [108]. 
V rámci novější studie [98] bylo zjištěno, že rozpustná frakce PTK představuje < 10 % z 
celkového množství emisí uvolněných z nového katalyzátoru. U starších autokatalyzátorů 
byla rozpustná frakce vyšší, zejména u Pd a Rh [98]. Předpokládá se, že ve vodě rozpustné 
formy jsou chloro-komplexy a organo-komplexy s karbonylem [143]. 

V emisích z autokatalyzátorů převládají velké částice, tj. částice > 10 μm. Knobloch et al. 
stanovili, že 70 % částic emitovaných z třícestného katalyzátoru má průměr > 10,2 μm a 6 
% představují částice o průměru < 0,3 μm [97]. Artelt et al. [5] zjistili, že asi 66 % částic 
emitovaných z povrchu katalyzátoru má aerodynamický průměr > 10,2 μm, 21 % částic je 
o průměru 3,14–10,2 μm a alveolární frakce (tj. průměr < 3,14 μm) představuje 13 % z 
celkového množství emisí. 

Platinové kovy jsou z katalyzátoru uvolňovány v množství řádově ng/km [5], [72], [97], 
[98], [108]. Konkrétní emisní faktory zjištěné v rámci experimentů na dynamometrech jsou 
uvedeny v tabulce 3. Barbante et al. [9] odhadli, že roční emise PTK pouze 
z autokatalyzátorů mohou být až 0,5–1,4 tun/rok. Tento odhad byl založen na emisním 
faktoru 65–180 ng/km, a na předpokladu, že celosvětově je vybaveno autokatalyzátory 
přibližně 500 milionů vozidel, každý automobil s průměrem 15 000 najetých km/rok. 

Množství a rychlost uvolňování PTK z autokatalyzátorů závisí na řadě faktorů, jako jsou 
rychlost jízdy a teplota výfukových plynů, styl jízdy (konstatní rychlost vs. stop-and-go), 
typ motoru či typ a stáří katalyzátoru. Emise Pt rostou se zvyšující se rychlostí a teplotou 
výfukových plynů [5], [72]. Například Artelt et al. [5] zjistili u nového katalyzátoru při 
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konstatní rychlosti 130 km/h emise Pt rovny 90 ng/km, zatímco při 80 km/h dosahovaly 
emise Pt pouze 12 ng/km. König et al. [72] zaznamenali při konstantních rychlostech 60, 
100 a 140 km/h emise Pt ve výši 3, 12 a 39 ng/m3. Jízda ve městě, typická častým 
zastavováním a následným rozjížděním (styl jízdy stop-and-go), vykazovala ve srovnání s 
konstantními rychlostmi až 6krát vyšší emise Pt, ale pouze u nižších konstantních rychlostí 
(80 a 60 km/h). U rychlostí nad 100 km/h již tento trend patrný nebyl a emise Pt byly 
naopak často vyšší než při jízdním cyklu simulujícím jízdu městem [5], [72]. V závislosti 
na typu motoru byly pozorovány vyšší emise u motorů s vyšším výkonem. V jízdním cyklu 
US72 simulujícím jízdu ve městě a při vysokých konstantních rychlostech (130 a 140 
km/h) bylo z autokatalyzátorů instalovaných u motorů s nižším výkonem (1,4 l) 
uvolňováno až 4krát méně Pt než u 1,8 l motorů [5]. Autokatalyzátory od různých výrobců 
nevykazovaly statisticky významné rozdíly v emisích Pt [5]. Signifikantní rozdíly však 
byly pozorovány mezi katalyzátory u zážehových (benzínových) a vznětových 
(dieselových) motorů. Katalyzátory dieselových motorů vykazovaly vyšší emise Pt. 
Například Moldovan et al. [98] zjistili ve výfukových plynech dieselových motorů až o 2 
řády vyšší obsahy Pt než u benzínových motorů. V jiné studii, stanovili Palacios et al. 
[108], že katalyzátory dieselových motorů uvolňují až 20 krát více platiny. 

Důležitý faktor ovlivňující množství emisí platinových kovů představuje stáří katalyzátoru. 
S rostoucím stářím katalyzátoru (s počtem najetých kilometrů) klesá u benzínových motorů 
množství emisí platinových kovů [5], [54], [97], [98], [108]. Moldovan et al. [98] 
pozorovali u nových katalyzátorů benzínových motorů až o řád vyšší emisní faktory 
platinových kovů než u katalyzátorů s 30 000 až 80 000 najetých km. Artelt et al. [5] 
zaznamenali až pětinásobně nižší emise platiny u starých katalyzátorů 1,8 l benzínových 
motorů ve srovnání s novými (nové katalyzátory: 12-90 ng/km, staré: 9-26 ng/km). Pokles 
emisí u starších katalyzátorů byl zaznamenán také u dieselových motorů [108]. Dle 
Moldovan et al. [98] však naopak emise u dieselových motorů s počtem najetých kilometrů 
rostou. 

Přehled experimentálních dat ve vztahu k emisím PTK z autokatalyzátorů, která byla 
zjištěna převážně na počítačově řízených dynamometrech v laboratořích, je prezentován 
v tabulce 3. Informace o emisích PTK pochází zejména z konce 90. let 20. stol., kdy byl 
tento výzkum podporován a financován Evropskou hospodářskou komisí. Nejznámější 
s nejkomplexnějším přístupem k problematice je projekt CEPLACA. Byla nalezena pouze 
jedna novější studie zaměřená na emise PTK [54]. Informace ve vztahu k novějším typům 
autokatalyzátorů dosud chybí. 
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Tabulka 3: Emise platinových kovů z autokatalyzátorů 

Typ automobilu,             
motoru a katalyzátoru 

Operační podmínky Emisní faktory [ng/km]  
(pokud není uvedeno jinak) 

Lit. 

Benzínový motor, 
třícestné katalyzátory 

Volnoběh, řadicí páka v 
pozici „parkování“; 
Stáří AK: 19 997–148 245 
km 

PM: 
Pt: 3,13–12,6 µg/g 
Pd: 2,34–5,36 µg/g 
Rh: 0,81–1,03 µg/g 

[54] 

Ford Fiesta Van 1,3 l, 
benzínový motor, 
katalyzátor Pt/Pd/Rh 
(Pt/Rh = 5:1;                  
Pd/Rh = 9:1) 

Řízené dynamometry v 
laboratoři: jízdní cyklus 
91441 EUDC; 
Nový (0 km) a starší 
(30 000–80 000 km) AK 

PM: 
Nový AK 
Pt: 33,2–313,4 
Pd: 22,0–108,0  
Rh: 10,3–253  
Starší AK 
Pt: 2,0–22,1 
Pd: 1,4–19,0 
Rh: 0,6–11,1 

Rozpustná frakce: 
 
ND–5,7 
2,0–14,1 
0,3–5,0 
 
ND–1,8 
ND–44,2 
ND–15,9 

[98] 

Ford Fiesta Van 1,1 l, 
benzínový motor, 
katalyzátor Pd/Rh = 9:1 
+ předkatalyzátor Pt 

Řízené dynamometry v 
laboratoři: jízdní cyklus 
91441 EUDC; 
Nový (0 km) a starší 
(30 000–80 000 km) AK 

PM: 
Nový AK 
Pt: 15,7–128,3  
Pd: 15,5–132,1  
Rh: 4,4–33,0 
Starší AK 
Pt: 1,1–16,8 
Pd: 1,9–21,5 
Rh: 0,3–24,1 

Rozpustná frakce: 
 
ND–5,1 
0,9–4,5 
ND–4,2 
 
ND–33,9 
0,2–47,7 
ND–28,6 

[98] 

Seat Ibiza 1,9 l,               
dieselový motor, 
katalyzátor Pt (1,29 g) 

Řízené dynamometry v 
laboratoři: jízdní cyklus 
91441 EUDC; 
Nový (0 km) a starší 
(30 000–80 000 km) AK 

PM: 
Nový AK 
Pt: 30,8–406,6 
Starší AK 
Pt: 22,5–525,1  

Rozpustná frakce: 
 
ND–7,1 
 
0,3–53,6 

[98] 

Ford Fiesta Van 1,3 l, 
benzínový motor, 
katalyzátor Pt/Pd/Rh 
(Pt/Rh = 5:1, Pd/Rh = 
9:1, přední část – 0,872 
g Pt a 0,185 g Rh, zadní 
část 1,425 g Pd a 0,158 g 
Rh) 

Řízené dynamometry v 
laboratoři: jízdní cyklus 
91441 EUDC; 
Nový (0 km) a starší 
(30 000 km) AK 

PM: 
Nový AK 
Pt: 33,2–313,4 
Pd: 22–980,9  
Rh: 6,4–253,0 
Starší AK 
Pt: 3,2–12,2  
Pd: 1,5–13,4 
Rh: 0,8–3,1 

Rozpustná frakce: 
 
ND–5,7 
2,0–14,1 
0,3–5,0 
 
0,1–1,8 
1,2–21,9 
ND–6,0 

[108] 

Ford Fiesta Van 1,1 l, 
benzínový motor, 
katalyzátor Pd/Rh = 9:1 
(0,950 g Pd, 0,110 g Rh) 
+ předkatalyzátor Pt –  
0,572 g Pt 

Řízené dynamometry v 
laboratoři: jízdní cyklus 
91441 EUDC; 
Nový (0 km) a starší 
(30 000 km) AK 

PM: 
Nový AK 
Pt: 15,7–348,2  
Pd: 15,5–927,3  
Rh: 5,6–110,0  
Starší AK 
Pt: 3,0–8,6  
Pd: 3,5–12,8  
Rh: 1,3–3,9  

Rozpustná frakce: 
 
ND–5,1 
0,8–7,8 
ND–4,2 
 
ND–33,9 
1,9–23,0 
ND–66,4 

[108] 

Seat Ibiza 1,9 l,             
dieselový motor, 
katalyzátor Pt (1,29 g) 

Řízené dynamometry v 
laboratoři: jízdní cyklus 
91441 EUDC; 
Nový (0 km) a starší 

PM: 
Nový AK 
Pt: 30,8–3898,2  
Starší AK 

Rozpustná frakce: 
 
ND–6,2 
 

[108] 
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(30 000 km) AK Pt: 57,0–274,3  0,7–6,0 

Motor 1,8 l (Passat, rok 
výroby 1991),                  
třícestný katalyzátor 

Řízené dynamometry v 
laboratoři: různé 
konstantní rychlosti, jízdní 
cyklus US72 a US72-
EUCD; 
Různě staré AK 

Nový 
US72 
Pt: 37  
80 km/h 
Pt: 12  
130 km/h 
Pt: 90  
US72-EUDC 
Pt: 19  

Středně starý 
 
108 
 
17 
 
124 
 
43 

Starý 
 
26 
 
9 
 
18 
 
20 

[5] 

Motor 1,6 l,                     
třícestný katalyzátor 

Řízené dynamometry v 
laboratoři: různé 
konstantní rychlosti a 
cyklus US75 

60 km/h 
Pt: 3 

100 km/h 
12 

140 km/h 
39 

US 
6 
 

[72] 

Stáří autokatalyzátorů vyjádřeno počtem najetých kilometrů; Jízdní cykly 91441 EUCD, US72,  US72-
EUCD a US 75 – simulují jízdu ve městě; PM – aerosolové částice; ND – no detectable (pod hranicí 
stanovitelnosti); AK - autokatalyzátor 

 

Výše uvedená data o emisích PTK se vztahují ke vzorkům výfukových plynů odebraných 
za kontrolovaných laboratorních podmínek z motorů s dobrým technickým stavem. Reálné 
jízdní podmínky jsou ovlivněny řadou faktorů, jako je např. selhání motoru, těžké jízdní 
podmínky či nevhodná obsluha a údržba. Ty mohou způsobit částečnou nebo úplnou 
destrukci katalyzátoru, vedoucí k vyššímu uvolňování PTK do životního prostředí [98]. 
Pro zjištění emisí se proto velmi často využívají tzv. nepřímé metody, které spočívají ve 
stanovení aktuálních koncentrací PTK ve složkách životního prostředí a modelování těchto 
dat v závislosti na dopravní statistice [97], [108]. Například z koncentrací Pt v půdě nebo 
rostlinách kolem silnic a dopravních statistik byly odvozeny emisní faktory v rozsahu 270 
ng/km [178] až 9700 ng/km [58], zatímco Artelt et al. [5] stanovili v té době emise Pt v 
rozsahu 9–124 ng/km. Tyto metody však mají také svá úskalí. S ohledem na nízké 
koncentrace PTK ve složkách životního prostředí (v emisích jsou platinové kovy 
koncentrovanější) vyžadují velmi citlivé analytické metody. Výsledky navíc mohou 
reflektovat další zdroje, jako např. depozity z chemického průmyslu a nemocnic.  
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4.4 Transport, distribuce a akumulace platinových kovů v neživých 
složkách životního prostředí 

Platinové kovy z autokatalyzátorů jsou spolu s výfukovými plyny emitovány do ovzduší. 
Větší částice deponují na povrchu komunikací (silniční a tunelový prach) a v jejich 
blízkém okolí (půda a vegetace). Menší částice jsou vzdušným transportem přenášeny na 
větší vzdálenosti. Spolu se splachy ze silnic nebo atmosférickým transportem se PTK 
dostávají do vodního ekosystému, kde akumulují v sedimentech – jejich koncentrace ve 
vodě jsou velmi nízké. 

Výzkumu distribuce a akumulace platinových kovů v ŽP je v posledních letech věnována v 
řadě států světa značná pozornost, což dokumentuje velké množství provedených studií 
(viz tabulky 4–7). Ačkoliv v mnoha státech již existuje relativně dobrá představa o 
koncentracích Pt, Pd a Rh ve složkách životního prostředí, v České republice je této 
problematice věnována pozornost až v několika posledních letech a data podávající 
komplexní přehled stále chybí. 

Platina je prvek, který byl dlouhou dobu studován nejvíce, protože představoval hlavní 
složku prvních autokatalyzátorů a byl dobře znám z pracovního prostředí jako účinný 
senzibilizátor. Palladium a rhodium začaly být monitorovány až v novodobějších 
výzkumných projektech. V současné době se v souvislosti s vyšší rozpustnoustí a tedy 
potenciálně vyšší biodostupností dostává do popředí výzkumu především Pd. 

S ohledem na ultrastopové koncentrace PTK v životním prostředí a s tím související 
problematiku jejich analytického stanovení byla pozornost zprvu zaměřena na matrice 
v bezprostřední blízkosti komunikací, tj. zejména silniční a tunelový prach a půda. Díky 
značnému pokroku analytických metod a uvedení certifikovaného referenčního materiálu 
BCR-723 Road Dust pro ověření kvality analytických prací u environmentálních vzorků 
s ultrastopovým obsahem platinových kovů na trh [183] jsou k dispozici také údaje o 
koncentracích PTK v ovzduší, ve vodách a také v biotě (viz kapitola 4.6) a lidském 
organizmu (viz kapitola 4.8.2). 

4.4.1 Platinové kovy v ovzduší 

Atmosféra představuje primární znečištěnou složku ŽP platinovými kovy 
z autokatalyzátorů. Znalost kontaminace ovzduší platinovými kovy je velmi důležitá 
s ohledem na potenciální zdravotní rizika, protože inhalace představuje přímou cestu 
vstupu těchto kovů do organizmu. Pro ovzduší je charakteristické, že k nechtěné expozici 
látkám přítomným v ovzduší dochází prakticky neustále [121]. 

Výzkum PTK v ovzduší byl s ohledem na velmi nízké koncentrace (ppt) dlouhou dobu 
limitován dostupnými analytickými metodami a stále představuje pro analytické chemiky 
velkou výzvu [184]. Díky pokroku v analytických metodách však v současné době již 
existuje představa o koncentracích PTK v ovzduší velkých světových měst. Mnoho 
cenných dat o kontaminaci ovzduší evropských měst platinovými kovy bylo získáno 
zejména díky projektu CEPLACA [53]. 

Většina dosud dostupných dat se vztahuje k hmotnostní koncentraci aerosolových částic 
frakce PM10 (částice, které projdou velikostně-selektivním vstupním filtrem vykazujícím 
pro aerodynamický průměr 10 µm odlučovací účinnost 50 % [173]), popř. frakce TSP 
(aerosolové částice v rozmezí velikostí 1 nm – 100 µm suspendované ve vzduchu). 
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Existuje jen několik studií, které stanovily hmotnostní koncentrace PTK také ve 
frakci PM2,5 (částice, které projdou velikostně-selektivním vstupním filtrem vykazujícím 
pro aerodynamický průměr 2,5 µm odlučovací účinnost 50 % [173]), která představuje 
větší obavy z hlediska možných zdravotních rizik. K velikostní distribuci částic těchto 
kovů v ovzduší je dostupných velmi málo informací. Přitom je to právě velikost částic, 
která je jedním z hlavních paramentrů ovlivňujících potenciální zdravotní rizika, protože 
určuje, v jaké části respiračního traktu se mohou částice deponovat a vyvolat biologické 
účinky [31]. 

Naměřené koncentrace PTK v ovzduší se pohybují zpravidla do několika desítek pg/m3 
(viz tabulka 4). Před zavedením autokatalyzátorů nebyla Pt v ovzduší detekována v USA 
ani v Evropě (koncentrace Pt byly menší než 0,05 pg/m3) [40], [72]. Od doby zavedení 
autokatalyzátorů však došlo k významnému nárůstu koncentrací těchto vzácných prvků v 
ovzduší. Například Zereini et al. [179] pozorovali v Německu nárůst koncentrací Pt a Pd v 
ovzduší za období 10 let. Koncentrace Pt se zvýšily 46krát a koncentrace Pd byly 27krát 
vyšší v r. 1998 než v r. 1988. Nárůst koncentrací PTK v ovzduší byl zaznamenán také 
v Mexico City v letech 1991 a 2003 [125]. Koncentrace Pt se zvýšily z 1,7 pg/m3 na 9,6 
pg/m3, hodnoty Pd vzrostly z původních 2,7 pg/m3 na 10,2 pg/m3 a koncentrace Rh z 1,2 
pg/m3 na 2,8 pg/m3. V městě Braunschweig v Německu narostly koncentrace Pt a Rh 
v ovzduší za 6 let 27krát a 8krát. U Pd ke zvýšení koncentrací nedošlo [169]. Zereini et al. 
[176] pozorovali významný nárůst koncentrací PTK za 7 let ve Frankfurtu (12x, 6x a 3x 
vyšší koncentrace Pd, Pt a Rh v r. 2009 ve srovnání s rokem 2002) pro všechny stupně 
impaktoru.  

Významná část PTK se nachází v jemné velikostní frakci, která bývá spojována s vyšší 
nemocností a úmrtností. Jedna z prvních studií zaměřená na sledování Pt v ovzduší 
městských oblastí v Německu [3] ukázala, že se Pt nachází zejména v malé velikostní 
frakci částic (0,5–8 µm). Zereini et al. [179] naměřili v ovzduší měst Frankfurt nad 
Mohanem a Offenbach v letech 1988–1998 nejvyšší koncentrace Pt a Rh ve velikostní 
frakci 4,7–5,8 µm, přičemž ve velikostní frakci <2 µm se nacházelo 25 % Pt a 5 % Rh. 
V letech 2008–2010 byly ve Frankfurtu naměřeny nejvyšší koncentrace Pt a Pd v nižší 
frakci – velikostní rozmezí 3,3–4,7 µm, u Rh zůstala maxima ve frakci 4,7–5,8 µm [176]. 
V centru Madridu byly u velikostní frakce <0,39 µm zaznamenány jen nepatrně nižší 
průměrné koncentrace Pt (2,1 pg/m3) než ve velikostní frakci <10 µm (2,5 pg/m3) [53]. 
Kanitsar et al. [70] ve své studii provedené ve Vídni zaznamenali nejvyšší koncentrace 
všech tří diskutovaných platinových kovů ve frakci 1–2,5 µm. V emisích je Pt zastoupená 
naopak v největší velikostní frakci, převládají částice > 10 μm, ve formě nanočástic 
adsorbovaných na větších částicích γ-Al203 z washcoatu (viz kapitola 4.3). To naznačuje, 
že se mohou částice Pt z tohoto nosiče uvolňovat. 

Rozpustná frakce PTK suspendovaných v ovzduší byla ve srovnání s jejich rozpustností 
v emisích (měření probíhala za řízených laboratorních podmínek) významně vyšší. Studie 
aerosolových částic Pt v městských oblastech Německa [3] ukázala, že ve vodě rozpustná 
část Pt představuje 30–43 %. Zereini et al. [179] stanovili v ovzduší měst Frankfurt nad 
Mohanem a Offenbach v letech 1988–1998 rozpustnou frakci Pt rovnu 10 %, u Rh byla 
tato frakce <38 %. Vyšší rozpustnost v imisích ve srovnání s emisemi je dle Artelt et al. [4] 
a Colombo et al. [25] zapříčiněna velikostní distribucí částic. V emisích byla naměřena 
převážná část PTK ve velké velikostní frakci, zatímco v ovzduší převládají menší částice, 
které se snadněji rozpouští. 
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Tabulka 4: Koncentrace platinových kovů v ovzduší 

Město/oblast – stát             
(rok odběru) 

Specifikace odběrové lokality Koncentrace platinových 
kovů [pg/m3] 

Lit. 

Frankfurt nad Mohanem, 
Neuglobsow – Německo 
(2008–2010) 

Okraj čtyřproudové silnice (32 500 
voz/den, 50 km/h) ve Frankfurtu a 
venkovská oblast v Neuglobsow 

PM10 – silnice / venkov: 
Pt: 12,4 / 2 
Pd: 44 / 2,6 
Rh: 3,2 / 0,3 
PM2,5 – silnice: 
Pt: 9,4 
Pd: 16,1 
Rh: 1,8 

[176] 

Peking – Čína               
(2007) 

3 městské lokality na okraji silnic – 
nízká, vysoká a velmi vysoká 
intenzita dopravy 

TSP: 
Pt: 6,22–24,3 
Rh: 1,16–8,60 

[109] 

Brno – Česká republika 
(2003 a 2004) 

Ulice Kotlářská a Kroftova – 
vysoce a málo frekventovaná ulice 
v intravilánu města 

PM10 – Kotlářská / Kroftova 
(2003; 2004): 
Pt: 9,44 / 2,71; 5,28 / 1,72 
Pd: 60,38 / 37,29; 32,41 / 
13,00 
Rh: 6,74 / 1,13; 3,62 / 1,18 

[151] 

Mexico City – Mexiko 
(1991 a 2003) 

Centrum města PM10 – 1991 / 2003: 
Pt: 1,7 / 9,6 
Pd: 2,7 / 10,2 
Rh: 1,2 / 2,8 

[125] 

Boston – USA                   
(2002–2003) 

Městské komunikace (20 000 
voz/den a 10 000 voz/den) 

PM10: 
Pt: 6,9±1,9 
Pd: 8,1±1,8 
Rh: 1,5±0,5 

[124] 

Vídeň – Rakousko             
(2009–2011) 

V centru, poblíž hlavní 
komunikace s 5 jízdními pruhy a 
občasnou dopravou stop-and-go 

PM10 / PM2,5: 
Pt: 9,9±4,1 / 2,3±1,0 
Pd: 10,6±4,5 / 4,9±2,3  

[122] 

Vídeň – Rakousko               
(2002) 

Městské oblasti s vysokou dopravní 
zátěží 

PM10: 
Pt: 4,3±1,7 
Pd: 2,6±0,6 
Rh: 0,4±0,1 

[70] 

Madrid – Španělsko, 
Göteborg – Švédsko,       
Řím – Itálie                  
(1999–2000) 

Centrum města, hlavní silniční 
okruh kolem města a relativně 
neznečištěné oblasti (pozadí) 

PM10 – centrum – 
Madrid/Göteborg/Řím: 
Pt: 7,3 / 13,1 / 8,6 
Pd: – / 4,6 / 47,2 
Rh: 2,8 / 2,7 / 2,2 
PM10  – okruh – 
Madrid/Göteborg/Řím: 
Pt: 17,7 / 4,1 / 8,1 
Pd: – / 1,6 / 54,9 
Rh: 4,6 / 0,8 / 3,0 
PM10  – pozadí – 
Madrid/Göteborg/Řím: 
Pt: <1 / 2,7 / <1 
Pd: – / 5,2 / 3,6 
Rh: 0,5 / 0,9 / 0,47 

[53] 

voz/den – počet vozidel za den 
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4.4.2 Platinové kovy v silničním a tunelovém prachu 

Silniční (smetky povrchu vozovky) a tunelový prach (smetky povrchu vozovky, stěn 
tunelu, ventilace apod.) lze chápat jako indikátory znečištění ovzduší PTK z dopravy. 
Jejich hlavními složkami jsou aerosolové částice, půda, organická hmota z okolní vegetace, 
pozůstatky živočichů a vstupy z dopravy. S ohledem na místní a sezónní podmínky mohou 
dále obsahovat sůl a štěrk, úlomky z dopravních nehod, materiály z výstavby silnic a různé 
odpady [69]. Významnou expoziční cestou může být zejména požití deponovaného prachu 
malými dětmi [21], [156]. 

Koncentrace PTK v silničním a tunelovém prachu se pohybují v desítkách až stovkách 
ng/g (viz tabulka 5) a vysoce přesahují hodnoty pozadí. Silniční a tunelový prach 
představují vhodné matrice pro studium akumulace platinových kovů v čase. Výhodné je 
sledovat zejména tunelový prach, protože v tunelu jsou atmosférické vlivy redukovány na 
minimum a rychlostní limit zajišťuje srovnatelná data v rámci několika let [80]. Obsah Pd 
v prachu odebraném ve třech tunelech v Mnichově se během 13 let podstatně zvýšil. Ve 
vzorcích z r. 1994 byly nalezeny koncentrace v Pd v rozsahu 14–22 ng/g, zatímco v r. 2007 
byly koncentrace rovny 311–516 ng/g (tj. více než 20násobný nárůst koncentrací). Nárůst 
obsahů Pd v tunelovém prachu byl s největší pravděpodobností způsoben nárůstem 
automobilů vybavených autokatalyzátory s obsahem Pd. [80] 

Jarvis et al. [69] podrobně zkoumali platinové kovy v silničním prachu v rámci celoroční 
studie. Poukázali na dvojnásobný nárůst koncentrací PTK v letech 1995–1996. Zjistili, že 
koncentrace platinových kovů v silničním prachu se v průběhu roku významně mění a 
ukázali jistou korelaci se srážkami. Zatímco poměry Pt/Rh byly v průběhu celého roku 
relativně konstantní (kolem 8), poměry Pt/Pd se značně měnily (1–18). To může být, dle 
autorů, důkazem vyšší rozpustnosti Pd. V období s mohutnými srážkami byl pozorován 
trend směřující k nižším koncentracím všech tří kovů. Pro koncentrace Pt < 250 ng/g a Rh 
< 30 ng/g byl vztah mezi větší (63–250 µm) a menší (<63 µm) frakcí asi 1:1. Nad těmito 
koncentracemi se Pt a Rh vyskytovali přednostně ve větší velikostní frakci. Palladium se 
chovalo obdobně, ale data byla více rozptýlená. Jemná frakce silničního prachu obsahovala 
ve srovnání s hrubou frakcí více organické hmoty. Vztahy pozorované mezi platinovými 
kovy (tj. relativně konstatní poměry Pt/Rh a proměnlivé poměry Pd/Rh) a sezónní variace 
v koncentracích i poměrech PTK naznačily, že tyto kovy mohou být v silničním prachu 
přítomné v různých chemických formách. Palladium je sice ve formě kovu rozpustnější (v 
horkých kyselinách) než Pt a Rh, tímto ale nelze vysvětlit pozorované velké rozdíly 
v koncentracích. Autoři studie se proto zaměřili na výzkum relativní rozpustnosti 
platinových kovů obsažených v silničním prachu. Zjistili, že 35 % celkového obsahu Pd 
v silničním prachu je rozpustných v roztoku simulujícím déšť (pH 3), což bylo mnohem 
více než u Rh (1,2 %) a Pt (0,5 %). Výsledky naznačují, že PTK, zejména Pd, nejsou 
v silničním prachu přítomné jen v kovové formě, ale mohou se vyskytovat např. jako 
chloridové specie. Vzhledem k tomu, že jsou platinové kovy z katalyzátorů uvolňovány 
v kovové formě, chemická forma kovů musí být modifikována během jejich residence na 
povrchu silnic. Vzorky odebírané v rámci této studie byly odebírány opakovaně každý 
týden na stejných místech. Chemická přeměna tak musí představovat relativně rychlý 
proces. 
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Tabulka 5: Koncentrace platinových kovů v silničním a tunelovém prachu 

Město/oblast – stát             
(rok odběru) 

Specifikace odběrové lokality Koncentrace platinových 
kovů 

Lit. 

Silniční prach [ng/g] 

Hong Kong, Šen-čen, 
Guangzhou – Čína              
(2007, 2008) 

Hlavní silnice a křižovatky v centru 
města 
 

Hong Kong: 
Pt: 12,1–187 
Pd: 12,4–287 
Rh: 1,03–29,4 
Šen-čen: 
Pt: 14,1–178 
Pd: 33,8–514 
Rh: 4,9–53 
Guangzhou: 
Pt: 4,66–48,2 
Pd: 13,0–554 
Rh: 2,14–14,5 

[123] 

Sheffield – Anglie               
(–) 

Křižovatky na vnitřních i vnějších 
silničních okruzích, kruhové 
objezdy, silnice na předměstí 

Pt: 27–408 
Pd: 26–453 
Rh: 14–113 

[119] 

Białystok – Polsko            
(2000) 

Hlavní křižovatka v centru města 
(30 000 voz/den) 

Pt: 34,2–110,9 
Pd: 42,2 
Rh: 6,0–19,7 

[81] 

Madrid – Španělsko 
(1999–2000) 

Hlavní silniční okruh a centrum 
města 

Pt: 220
Rh: 74 

[53] 

Göteborg – Švédsko 
(1999–2000) 

Hlavní silniční okruh a centrum 
města 

Pt: 123
Rh: 48 

[53] 

Řím – Itálie                       
(1999–2000) 

Hlavní silniční okruh a centrum 
města 

Pt: 34
Rh: 5 

[53] 

Mnichov – Německo 
(1999–2000) 

Hlavní silniční okruh a centrum 
města 

Pt: 179
Rh: 31 

[53] 

Anglie                       
(1995–1996) 

Hlavní silnice s vysokou intenzitou 
dopravy 

Ptmax: > 500 
Pdmax: 70 
Rhmax: 70 

[69] 

Tunelový prach [ng/g] 

Mnichov – Německo 
(1994, 1997/8, 2001 a 
2007) 

3 městské tunely (Candid, 
Trappentreu, Landshuter Allee) 

1994 / 1998 / 2001 / 2007: 
Pd: 14–22 / 33–101 / 138–282 
/ 311–516  

[80] 

Brno – Česká republika 
(2002, 2003) 

2 tunely v Brně (26 000 voz/den):     
T1 – spojuje město s dálnicí,              
T2 – v centru města 

T1 – vozovka / ventilace: 
Pt: 48,2–137,3 / 87,4–219,4 
Pd: 28,4–148,9 / 95,9–286,3 
Rh: 9,01–28,75 / 18,70–55,26 
T2 – vozovka / ventilace: 
Pt: 39,5–114,5 / 76,8–123,2 
Pd: 35,0–98,9 / 72,9–140,3 
Rh: 7,64–21,85 / 18,62–31,86  

[150] 

Białystok – Polsko            
(2000) 

Tunel ve městě (28 000 voz/den) Pt: 23,3±3,8 
Pd: 23,9±1,2 
Rh: 6,76±1,28 

[81] 

Frankfurt nad Mohanem – 
Německo (1994) 

2 tunely ve městě Tunel Theatre / Tunel Harbor: 
Pd: 40,3±12,0 / 113,7±35,4  

[15] 
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4.4.3 Platinové kovy ve vodách a sedimentech 

Hlavním zdrojem kontaminace vod platinovými kovy z dopravy jsou zejména splachy ze 
silnic. Splachy ze silnic bývají svedeny do dešťových usazovacích nádrží (DUN), 
kanalizací do městských odpadních vod nebo přímo do okolních vodních toků. Potenciální 
expozice platinovým kovům z kontaminovaných vod může nastat přímou cestou, tj. 
konzumací vody, nebo nepřímo přes potravní řetězec, konzumací vodních živočichů a 
rostlin. 

Koncentrace platinových kovů ve vodách ovlivněných dopravou dosahují maximálně 
několika desítek ng/l, zatímco v sedimentech jsou maximální koncentrace v desítkách až 
stovkách ng/g (µg/kg) (viz tabulka 6). V povrchových vodách se obvykle pohybují 
koncentrace PTK na hranicích stanovitelnosti. Koncentrace ostatních kontaminantů je 
navíc často převyšují o několik řádů a při stanovení mohou interferovat. Ačkoliv se jedná o 
poměrně jednoduchou matrici, je pro dosažení reprezentativních výsledků zapotřebí velké 
zkušenosti. 

 
Tabulka 6: Koncentrace platinových kovů ve vodě, sedimentu a kalu 

Město/oblast – stát             
(rok odběru) 

Specifikace odběrové lokality Koncentrace platinových 
kovů 

Lit. 

Sediment a kal [ng/g] 

Sheffield – Anglie                
(–) 

Strouhy napojené na silnice 
(křižovatky na vnitřních i vnějších 
silničních okruzích, kruhové 
objezdy, silnice na předměstí) 

Pt: 46–416 
Pd: 30–472 
Rh: 27–49 

[119] 

Stuttgart – Německo 
(1972, 1987 a 2006) 

Splaškový kal z hlavní čistírny 
odpadních vod 

1972 / 1987 / 2006: 
Pd: 69 / 405 / 150 

[80] 

Německo                              
(2003) 

Oblast řeky Rúr – ovlivněno 
dopravou, ale nejsou zde vyvedeny 
splachy ze silnic 

Pt: 2,5–4,9 [56] 

Praha – Česká republika 
(2005) 

3 potoky ve městě napojené na 
komunikace (Botič, Rokytka, 
Lysolajský potok) 

Pt: 9,88–28,17 
Pd: 8,65–230,16 
Rh: 1,53–3,34 

[85] 

Göteborg – Švédsko 
(1999) 

Řeka Mölndal – poblíž parkoviště a 
dálnice s vysokou intenzitou 
dopravy (v obou místech svedeny 
splachy z vozovky a přetoky z 
kanálů) 

Parkoviště / Dálnice: 
Pt: 53,2±4,8 / 54,6±5,3 
Pd: 43,7±3,5 / 33,7±4,5 
Rh: 9,6±1,1 / 9,1±0,8  

[99] 

Voda [ng/l] 

Dálnice D5 – Česká 
republika                               
(2003) 

Dešťové usazovací nádrže podél 
dálnice D5 – 44,3 km a 43,5 km 

44,3 km / 43,5 km: 
Pt: 0,155 / 0,100 
Pd: 0,138 / 0,033 
Rh: 0,006 / <0,005  

[88] 

Brno – Česká republika 
(2003) 

Kanalizace tunelu Pisárky (spojuje 
město s dálnicí) 

Splachová voda / pórová voda 
ze sedimentu: 
Pt: <0,01 / 0,010 
Pd: 0,425 / 0,650 
Rh: <0,01 / <0,01  

[90] 

Německo                               
(–) 

Dešťové usazovací nádrže podél 
dálnic 

Pt: 9–78 [178] 
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4.4.4 Platinové kovy v půdě 

Půda může fungovat jako úložiště kovů a odrážet tak jejich dlouhodobou akumulaci. Půda 
je z hlediska kontaminace prostředí ukazatel značně stabilní a dlouhodobě ovlivňuje 
životní prostředí řádově desítky, stovky a teoreticky i několik tisíc let [121]. Přísun 
platinových kovů z půdy může být buď přímý, požitím kontaminované půdy, nebo 
nepřímý přes potravní řetězec. Přímá expoziční cesta může hrát významnou roli zejména u 
dětí předškolního věku  [21], [156]. 

S ohledem na zaměření experimentální části disertační práce na screening kontaminace 
půd platinovými kovy v ČR, je půdě věnována dále zvýšená pozornost. Důkladná analýza 
přístupů a metod používaných ve světě a zjištěných výsledků představuje základ metodiky 
vlastního výzkumu. 

Přehled vybraných studií zaměřených na stanovení PTK v půdách je uveden v tabulce 7. 
Koncentrace platinových kovů v půdách ovlivněných dopravou se pohybují řádově 
v desítkách až stovkách ng/g. Na lokalitách zatížených dopravou jsou, ve srovnání 
s hodnotami přirozeného, resp. místního, pozadí pozorovány významně vyšší koncentrace 
platinových kovů, což poukazuje na dopravu jako zdroj kontaminace. Například Morcelli 
et al. [100] zaznamenali v r. 2002 v půdách São Paula u Pd a Rh ve srovnání s jejich 
přirozenými obsahy v zemské kůře nárůst koncentrací až o 2 řády. U Pt byly maximální 
koncentrace dokonce 40násobné. V půdách podél hlavních silničních tahů v Rakousku 
překračovaly koncentrace platinových kovů hodnoty přirozeného pozadí více než 100krát 
[48]. Wichmann et al. [169] naměřili na pozaďové lokalitě v městském parku města 
Braunschweig (Německo) až o 2 řády niží koncentrace platinových kovů než podél 
frekventovaných silnic. V městských půdách podél hlavních silnic a křižovatek v centru 
Hong Kongu dosahovaly koncentrace Pt, Pd a Rh hodnot 44,2, 23,7 a 3,78, zatímco na 
nekontaminovaných lokalitách vzdálených minimálně 200 m od dopravy byly maximální 
koncentrace těchto kovů pouze 0,72, 1,16 a 0,017 ng/g [123]. V některých zemích již 
existují data ve vztahu k akumulaci PTK za určité časové období. Ta poukazují na 
jednoznačný nárůst koncentrací těchto kovů v půdách ovlivněných dopravou. Wichmann et 
al. [169] uvádí, že se koncentrace Pt, Pd a Rh v půdách města Braunschweig v Německu 
zvýšily v během 6 let 7,3 krát, 15 krát a 6,6 krát. V půdách Říma zjistili Cinti et al. [23] 
nárůst koncentrací platiny z 3,8 ng/g (r. 1992) na 11,5 ng/g (r. 2001), tj. až 3násobné 
navýšení koncentrací Pt za 9 let. 

Koncentrace platinových kovů v půdách jsou zpravidla v přímé korelaci s intenzitami 
dopravy. Zvýšené koncentrace platinových kovů na lokalitách s vyšší intenzitou dopravy 
uvádí např. Orecchio a Amorello [106], Cicchella et al. [22], Hutchison et al. [63], Farago 
a kol. [46] a Schäfer a Puchelt [136]. Významný vliv na koncentrace platinových kovů má 
však především styl jízdy. Nejvyšší koncentrace jsou pozorovány na lokalitách se stylem 
jízdy stop-and-go [60], [100], [101], [168], [169]. Například Wichmann et al. [169] 
naměřili v Německu podél silnice s průměrnou rychlostí 40–60 km/h a stylem jízdy stop-
and-go až 3krát vyšší koncentrace platinových kovů než okolo silnice s konstantní 
rychlostí 50 km/h, přestože zde byly 7násobně nižší intenzity dopravy. Také Morcelli et al. 
[100] pozorovali nejvyšší koncentrace Pt a Rh v půdách São Paula na lokalitě, kde je 
umístěno stanoviště na výběr mýtného a je zde tedy charakteristický styl jízdy stop-and-go. 
U Pd však tento trend patrný nebyl. Hooda et al. [60] rovněž zjistili, že kombinace 
zrychlování vozidel za křižovatkou a pomalá jízda a styl jízdy stop-and-go podporují 
akumulaci Pt blíže k silnicím, a plynulá a rychlá doprava v kombinaci s rovnou topografií 
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vede k vyšší disperzi emisí a tedy relativně nízkým koncentracím Pt na těchto lokalitách. 
Ve vztahu k rychlosti dopravního proudu nebyl prokázán jasný vliv na koncentrace 
platinových kovů. Na lokalitách s významným rozdílem v rychlostech byly naměřeny 
velmi podobné koncentrace [60]. 

Koncentrace PTK v půdách klesají s rostoucí vzdáleností od silnice [48], [60], [100], 
[118], [136], [169] a s rostoucí hloubkou odběru [48], [106], [136], [169]. V půdách měst 
Oxfordshire a Londýn byl zaznamenán na vzdálenosti 0–5 m od komunikace 8násobný 
pokles koncentrací Pt a 6násobný pokles koncentrací Rh. U Pd významný pokles 
pozorován nebyl [60]. Ve studii, kterou provedli Morcelli et al. [100] v São Paulu, byly 
nalezeny nejvyšší koncentrace 40 cm od vozovky a ve vzdálenosti 1,4 m již byly 
koncentrace až o 90 % nižší. Fritsche a Meisel [48] pozorovali ve vzdálenosti 10,5 m od 
jednoho z hlavních silničních tahů v Rakousku 30krát nižší koncentrace Pt, 8krát nižší 
koncentrace Pd a 16krát nižší koncentrace Rh než ve vzdálenosti 0,45 m. Ve vzdálenosti 
12 m od kraje komunikace se koncentrace platinových kovů blížily hodnotám přirozeného 
pozadí. Vertikální pokles koncentrací byl méně dramatický. Koncentrace Pd a Rh se ve 
vzdálenosti 0,45 m od silnice v horizontu 5–10 cm snížily oproti 0–5 cm cca 3krát. U Pt 
k významnému poklesu nedošlo (0–5 cm: 32,4 ng/g, 5–10 cm: 25,6 ng/g). Wichmann et al. 
[169] zaznamenali ve vzdálenosti 0,1 m od komunikace v horizontu 2–5 cm ve srovnání 
s hloubkou 0–2 cm pokles koncentrací platinových kovů z 50 na 30 ng/g u Pt, ze 43 na 14 
ng/g u Pd a z 11 na 6 ng/g u Rh. Orrechio a Amorello [106] naměřili v půdách v Itálii 
v hloubce 10 cm koncentrace platiny rovny 0,3–16 ng/g, zatímco v hloubce 0 cm 
dosahovaly koncentrace až 2240 ng/g, tj až o dva řády více.  

Mezi významné faktory ovlivňující koncentrace platinových kovů v půdách patří také 
klimatické podmínky a morfologie terénu. Výsledky studie, kterou provedl Whiteley [167] 
v půdách kolem města Perth v Austrálii ukazují, že se mohou v průběhu roku vyskytnout v 
koncentracích PTK velké sezónní variace. Na třech ze čtyř odběrových lokalit bylo 
zaznamenáno významné snížení hladin platinových kovů mezi podzimem a zimou (u Pt až 
67 %). Na dvou z těchto lokalit se koncentrace na jaře zvýšily a v létě se vrátily na hodnoty 
srovnatelné s předchozím podzimem. Na třetí lokalitě byl po zimě zaznamenán jen malý 
nárůst koncentrací a v průběhu jara a léta zůstaly hodnoty nezměněny. Sezónní poklesy 
koncentrací PTK v půdě dle autora naznačují, že jsou tyto kovy po jejich depozici v půdě 
mobilizovány. Whiteley [167] shrnuje, že hlavním faktorem ovlivňujícím sezónní variace 
koncentrací platinových kovů v půdách kolem města Perth je množství srážek. Dalším 
faktorem ovlivňujícím koncentrace těchto kovů je morfologie odběrové lokality, tj. 
zejména vegetační pokryv a sklon terénu. Největší pokles koncentrací PTK v průběhu roku 
byl zaznamenán na lokalitě s minimálním vegetačním pokryvem s prudkým sklonem 
terénu. Fritsche a Meisel [48] odůvodňují nižší koncentrace platinových kovů nalezené na 
lokalitách s 2,6krát vyšší intenzitou dopravy mimo jiné na základě nižšího množství 
dešťových srážek (2,5krát nižší), které má za následek nižší infiltrace silničních splachů a 
tedy menší akumulaci PTK v půdách. Orecchio a Amorello [106] ve své studii potvrzují, 
že bujná vegetace slouží jako bariéra Pt. Inhibiční účinek přírodních bariér na laterální 
vzdušný transport platinových kovů ukázali Schäfer a Puchelt [136]. Koncentrace 
platinových v nejvíce kontaminovaných vrstvách se zvýšily na okraji lesa. 

Vzájemné poměry PTK v půdách jsou v jednotlivých zemích zpravidla konstantní a 
v dřívějších studiích často odpovídaly poměrnému zastoupení těchto kovů v 
autokatalyzátorech, což poukazovalo na dopravu jako primární zdroj emisí všech tří 
platinových kovů. Ely et al. [39] definovali poměry platinových kovů charakterizující 
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třícestný katalyzátor vyráběný před r. 2000 v rozmezí 1–2,5 pro poměr Pt/Pd, 5–16 pro 
Pt/Rh a 4–9 pro Pd/Rh. Například v půdách Athén nalezli Riga-Karandinos et al. [129] v r. 
2003, přestože v Řecku jezdí auta od různých výrobců, relativně konstantní a velmi 
podobné poměry Pt/Pd (kolem dálnice 1,23, ve městě 1,19), které spadaly do rozmezí, 
které definovali Ely et al. [39]. Také v půdách kolem města Perth [167], [168] a v Neapoli 
[22] byly zjištěny poměry PTK v rozsahu stanoveném pro třícestný katalyzátor. V poslední 
době je však, s ohledem na často měnící se složení katalyzátorů, stále obtížnější stanovit 
poměry PTK obsažených v autokatalyzátorech a provést srovnání s jejich zastoupením 
v půdách. Pan et al. [109] nalezli v půdách Indie a Číny poměry platinových kovů v širším 
rozmezí než stanovili Ely et al. [39]. V půdách São Paula [100] byly zjištěny relativně 
konzistentní poměry Pt/Rh (0,54–4,4) a Pt/Pd (0,3–0,4), které však byly nižší, než stanovili 
Ely a kol. [39]. Poměry Pd/Rh byly značně variabilní (2–20) a jejich rozsah byl daleko 
větší než rozsah stanovený pro třícestný katalyzátor. Poměry Pt/Pd (6,3), Pt/Rh (10,9) a 
Pd/Rh (1,7) zjištěné v půdách podél hlavních silničních tahů v Rakousku rovněž 
neodrážely zastoupení PTK v žádném konkrétním typu katalyzátoru [48].  

Koncentrace Pt v půdách i dalších environmentálních matricích byly zvláště v počátku 
často srovnávány s Pb. Olovo bylo historicky používáno jako indikátor znečištění ŽP 
z dopravy. Konfrontace koncentrací Pt a Pb v životním prostředí představovala zajímavé 
srovnání, protože se v souvislosti se zaváděním katalyzátorů přestal používat olovnatý 
benzín a současně s nárůstem emisí Pt klesaly emise olova z dopravy. Podrobně se touto 
problematikou zabývali Helmers and Kümmerer [59]. Ve studii provedené v Německu 
zjistili koncentrace Pb ve vysoce znečištěných matricích odebraných podél dálnice 
(rostliny, půda a prach) o 3 řády vyšší než koncentrace Pt. Nárůst koncentrací oproti 
přirozenému pozadí byl však výrazně vyšší u Pt. Koncentrace Pt ve vysoce znečištěném 
prachu a půdě byly cca 1000krát vyšší oproti pozadí, zatímco hladiny Pb byli ve srovnání 
s pozadím pouze 10–100násobné. S ohledem na to, že Pt byla v roce realizace studie 
emitována v relevantních množstvích pouze několik let, kdežto Pb bylo uvolňováno ve 
vysokých množstvích již cca 40 let, je toto zjištění znepokujující.  
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Tabulka 7: Přehled vybraných studií zaměřených na stanovení platinových kovů v půdách – metody a výsledky 

Město – stát                 
(rok odběru) 

Lokalita Odběr vzorků Analytické metody Koncentrace platinových 
kovů [ng/g] 

Lit. 

Braunschweig – 
Německo                     
(2005) 

B248: dvouproudová silnice, 80 km/h, 
16 000 voz/den; 
Gifhorner: čtyřproudová silnice, 50 
km/h, 230 000 voz/den; 
Hagenring: čtyřproudová silnice, 40–60 
km/h, 35 000 voz/den, stop-and-go; 
Městský park: pozadí 

B248: kolmo k silnici, ve 
vzdálenosti 0,1–50 m od 
krajnice, hloubka 0–2, 2–5 a 
5–10 cm; 
Gifhorner, Hagenring: 0,1 m 
od krajnice a uprostřed 
středového travnatého pásu, 
hloubka 0–2 cm; 
Park: > 70 m od silnice 

Dokimastická separace 
do NiS; 
ICP-MS 

B248 / Gifhorner / 
Hagenring: 
Ptmax: 50,4 / 88,9 / 261 
Pdmax: 43,3 / 77,8 / 124 
Rhmax: 10,7 / 17,6 / 38,9 
Park:  
Pt: 1,10 
Pd: 1,02 
Rh: 0,10 

[169] 

Stuttgart, Heidelberg 
– Německo                  
(–) 

Lokality v blízkosti dálnic, silnic a 
městských oblastí 

Podél transektu kolmého k 
dopravnímu pruhu, hloubky 
0–2, 2–5 a 5–10 cm 

Dokimastická separace 
do NiS; 
ICP-MS 

Ptmax: stovky ng/g 
Pdmax.: 10 
Rhmax: 35 

[136] 

Rakousko                     
(–) 

Hlavní silniční tahy: A14: zprovozněn 
1972, 22 072 voz/den, 130 km/h; S36: 
zprovozněn 1985, 20 182 voz/den, 130 
km/h; A23: zprovozněn 1970, 56 679 
voz/den, 130 km/h; 
Alpský region Lungau: neznečištěná 
referenční lokalita 

Silnice: kolmo k silnici, v linii 
50–100 m, ve 3 vzdálenostech 
od krajnice (0,2, 2 a 10 m) a 2 
hloubkách (0–5 a 5–10 cm); 
Lungau: z plochy 200 m2, 
hloubka 0–5 a 5–10 cm 

Separace kolonovou 
chromatografií; 
Digesce směsí HCl + 
HNO3 v uzavřeném 
vysokotlakém systému; 
Izotopová zřeďovací 
ICP-MS 

A14 / S36 / A23 / Lungau: 
Pt: 2,89–134 / 1,13–32,4 / 
2,01–38,9 / 0,16–0,28 
Pd: 0,79–24,5 / 0,90–6,77 / 
0,86–6,41 / 0,29–0,36 
Rh: 0,40–13,2 / 0,17–3,11 / 
0,15–3,39 / 0,03–0,05 

[48] 

Sheffield – Spojené 
království                   
(2000–2006) 

Kruhový objezd a nedaleký lesík 1 vzorek ze svahu kruhového 
objezdu (1 m od silnice), 1 
z lesíka 10 m od kruhového 
objezdu, hloubka 0–5 cm 

Dokimastická separace 
do PbS; 
ICP-MS 

Kruhový objezd / Lesík: 
Pt: 606 / 8 
Pd: 1050 / 9 
Rh: 210 / 2  

[118] 

Oxfordshire, Londýn 
– Spojené království 
(2000) 

Silnice a křižovatky s vysokými 
intenzitami dopravy a různým stylem 
jízdy 

Po levé straně vozovky, ve 
vzdálenostech 0, 1, 2 a 5 m od 
krajnice, hloubka 0–2 cm 

Mikrovlnná digesce 
HNO3 a H2O2; 
ICP-MS 
 

Všechny lokality – 0 m / 5 m: 
Pt: 15,9 / 2,04 
Pd: 120,8 / 84,2 
Rh: 22,4 / 3,5 

[60] 

Nottingham, 
Birmingham – 

Zahrady Vzorky z 25 náhodných 
dílčích vzorků, hloubka 0–5 

Dokimastická separace 
do PbS; 

Nottingham – 1982 / 1996: 
Pt: 0,62 / 0,8 

[63] 
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Spojené království 
(1982 a 1996, 1997) 

cm ICP-MS Pd: 0,12 / 0,21 
Birmingham – 1982 / 1997: 
Pt: 0,64 / 0,93 

Londýn – Spojené 
království                    
(1994) 

Oblasti s vysokou a nízkou intenzitou 
dopravy v Londýně – část Richmond 

 –  Dokimastická separace 
do PbS; 
ICP-MS 

Pt: <0,3–8 [46] 

Brno – Česká 
republika                     
(2006) 

Intravilán města – v blízkosti komunikací 
s různou intenzitou dopravy a stylem 
jízdy 

Směsné vzorky z 5 dílčích 
vzorků z plochy cca 10 m2, 
hloubka 0–2, 0–5 a 0–20 cm 

Dokimastická separace 
do NiS; 
ICP-MS 

Pt: 0,4–39,6 
Pd: 0,5–18,2 
Rh: 0,05–4,89 

[1] 

Praha – Česká 
republika                     
(2005) 

Místa v okolí hlavních dopravních tahů 
převážně v centru města Prahy 

Směsné vzorky ze 4 dílčích 
vzorků na ploše 1 m2 

Dokimastická separace 
do NiS; 
ICP-MS 

Pt: 1,83–27,69 
Pd: 0,94–19,25 
Rh: 0,27–5,06 

[85] 

Palermo, Alcamo, 
Cefalù a Torrenova – 
Itálie (–) 

Palermo a Alcamo: městské oblasti, 
různá intenzita dopravy a styl jízdy; 
Cefalù a Torrenova: venkovské oblasti  

8 vzorků ve vzdálenosti 50–
100 cm od sebe, hloubka 0 
cm, popř. 10 cm 

Vysokotlaká mikrovlnná 
digesce HNO3; 
DPV 

Hloubka 0 cm / 10 cm: 
Pt: 0,6–2240 / 0,3–16  

[106] 

Modena – Itálie 
(2004) 

Přírodní rezervace: 3 km od města; 
Zemědělská oblast: 5 km od města; 
Předměstí: pole podél komunikace s 
intenzitou dopravy 5000 voz/den; 
Město: pole blízko semaforu – styl jízdy 
stop-and-go, 7000 voz/den 

Vzorky reprezentativní pro 
plochu 1 m2, hloubka 10 cm 
(organická vrstva odstraněna); 
Ve městě a napředměstí 
odběry ve vzdálenosti 1–25 m 
od komunikace 

Mikrovlnná digesce 
HNO3;  
ICP-MS 

Město / Předměstí / 
Zeměděl. oblast / Rezervace: 
Pt: 73,3 / 63,3 / 2,78 / 2,51 
Pd: 112 / 83,3 / 4,07 / 4,20 
Rh: 14,1 / 9,70 / 0,97 / 1,05  

[87] 

Řím, Latium – Itálie 
(1992 a 2001) 

Řím: lokality kolem dálnice obklopující 
město; 
Latium: neznečištěná oblast (pozadí) 

Hloubka 0–5 cm Mikrovlnná digesce 
lučavkou královskou; 
ICP-MS 

Latium 1992 / Řím 1992 / 
Řím 2001: 
Pt: 3,1 / 3,8 / 11,5 

[23] 

Athény – Řecko 
(2003) 

Dálnice: velmi vysoká intenzita dopravy 
(48 756 voz/den); 
Městská silnice: vysoká intenzita 
dopravy (36 510 voz/den); 
Předměstí + venkov: nízká až velmi 
nízká intenzita dopravy 

Středové nebo boční travnaté 
pásy, hloubka 0–5 cm 

Dokimastická separace 
do PbS; 
GF-AAS 

Dálnice / Město / Venkov + 
předměstí: 
Pt: 141,1 / 93,5 / 2,0 
Pd: 125,9 / 80,7 / 1,4 

[129] 

São Paulo – Brazílie 
(2002) 

Lokality podél hlavní silnice s vysokou 
intenzitou dopravy (cca 30 000 voz/den), 
různý styl jízdy (konstantní rychlost vs. 

Vzdálenosti od silnice               
0,4–5,4 m, hloubka 0–5 cm 
 

Dokimastická separace 
do NiS s vysrážením Te; 
ICP-MS s vysokým 

Všechny lokality: 
Pt: 0,3–17 
Pd: 1,1–58 

[100] 
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stop-and-go)  rozlišením Rh: 0,07–8,2 

Mexico City – 
Mexiko                         
(–) 

Lokality v blízkosti silnic s různou 
intenzitou dopravy (60–200 voz/min) a 
stylem jízdy (nízká a vysoká rychlost, 
stop-and-go)  

Vzorky odebrány v různých 
hloubkách a v různých 
vzdálenostech od silnice 

Digesce směsí HCl + 
HNO3 + HF; 
Separace PTK z matrice 
vysrážením Te s SnCl2; 
ICP-MS 

Všechny lokality: 
Pt: 1,1–332,7 
Pd: 1,1–101,1 
Rh: 0,2–39,1 

[101] 

Šen-čen, Hong-Kong 
– Čína                      
(2007, 2008) 

Kontaminované: silnice v centru měst a 
jejich hlavní křižovatky (vysoká intenzita 
dopravy); 
Nekontaminované: min. 200 m od 
dopravy 

5 mm vrstva půdy ze zahrad 
podél hlavních silnic, cca 3 m 
od okraje silnice; 
nekontaminované půdy min. 
200 m od dopravy (neuvádí 
bližší informace) 

Vysokotlaká mikrovlnná 
digesce lučavkou 
královskou; 
Pre-koncentrace PTK 
vysrážením s Te; 
Separace PTK z matrice s 
využitím iontoměničů; 
Izotopová zřeďovací 
ICP-MS 

Hong Kong – kont. / nekont.: 
Pt: 0,98–44,2 / 0,076–0,72 
Pd:1,35–23,7 / 0,55–1,16 
Rh: 0,1–3,78 / 0,006–0,017 
Šen-čen – kont. / nekont.: 
Pt: 0,43–40,9 / 0,259–0,34 
Pd: 1,5–71,4 / 0,57–0,67 
Rh:0,1–6,05 / 0,021–0,05  

[123] 

Peking – Čína    
(2007) 

Hlavní silnice ve městech V blízkosti silnic Dokimastická separace 
do NiS; 
ICP-MS 

Peking: 

Pt: 7,6–126 

Pd: 3,38–57,5 

Rh: 0,97–31,4  

[109] 

Bombaj, Kalkata – 
Indie                             
(2007) 

Hlavní silnice ve městech V blízkosti silnic Dokimastická separace 
do NiS; 
ICP-MS 

Bombaj / Kalkata: 
Pt: 6,24 / 5,59 
Pd: 15,5 / 2,83 
Rh: 0,64 / 1,03  

[109] 

Perth – Austrálie         
(–) 

Zatížené: lokality s rozdílnou intenzitou 
dopravy (30 500–100 000 vozidel/den) a 
stylem jízdy (stop-and-go, konstantní 
rychlost, smíšený styl) kolem města; 
Pozadí: parku v centru města (cca 750 m 
od hlavní silnice) 

Z plochy 1 m2, hloubka 0–1 
cm 
 

Mikrovlnná digesce 
lučavkou královskou s 
následným vyluhováním 
HF/HNO3; 
Separace PTK z matrice s 
využitím iontoměničů; 
ICP-MS 

Zatížené / Pozadí: 
Pt: 30,96–153,20 / 
1,21±0,71 
Pd: 13,79–108,45 / 
1,62±0,96 
Rh: 3,47–26,55 / 0,31±0,08  

[168] 

ICP-MS – Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem; DPV – Diferenční pulzní voltametrie; GF-AAS – Bezpamenová atomová absorpční spetrometrie 
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4.4.5 Shrnutí 

Od doby zavedení autokatalyzátorů došlo, zejména na dopravou zatížených lokalitách, 
k významné distribuci a akumulaci platinových kovů v neživých složkách životního 
prostředí. Před uvedením autokatalyzátorů nebyly platinové kovy v ovzduší vůbec 
detekovatelné. Jejich koncentrace v půdách a silničním prachu byly srovnatelné 
s přirozenými obsahy v zemské kůře. Současné koncentrace Pt, Pd a Rh několikanásobně 
přesahují hodnoty přirozeného pozadí. Nárůst oproti pozadí je daleko vyšší, než byl 
pozorován v souvislosti s emisemi z dopravy u olova. 

Nárůst koncentrací platinových kovů potvrzený v různých složkách životního prostředí 
navíc není omezen jen na nejbližší okolí zdroje emisí. Barbante et al. [9] stanovili zvýšené 
koncentrace těchto kovů dokonce na odlehlých lokalitách v centrálním Grónsku. 
Koncentrace platinových kovů ve sněhu z 90. let 20. stol. jsou 40–120krát vyšší než ve 
sněhu pocházejícím 7000 let zpátky. Skutečnost, že je takový nárůst pozorován daleko od 
obydlených oblastí ve vysokých nadmořských výškách, naznačuje rozsáhlou kontaminaci 
troposféry severní polokoule. Poměr Pt/Rh v posledních vzorcích sněhu se navíc blíží 
jejich poměru v autokatalyzátorech, což poukazuje na autokatalyzátory jako důležitý zdroj 
platinových kovů. Zvýšené koncentrace Pd a Rh na odlehlých lokalitách pozorovali také 
Van de Velde et al. [161] v ledu a sněhu z Mount Blancu. 

Ukazuje se tedy, že platinové kovy se stávají běžně rozšířenými kontaminanty. 

4.5 Transformace platinových kovů 

Znalost transformací kovů v ŽP je velice důležitá s ohledem na potenciální zdravotní 
rizika. Změny chemické struktury či fyzikální změny mohou jak zvýšit, tak i snížit 
nebezpečnost. 

Platinové kovy jsou emitovány převážně v kovové formě, popř. ve formě oxidů, ve frakci 
>10 µm (kap. 4.3) a proto byly dlouhou dobu považovány za chemicky inertní a tím i 
minimálně dostupné pro živé organizmy. Ukazuje se však, že se mohou v životním 
prostředí vlivem různých environmentálních parametrů transformovat na rozpustné, 
biodostupné sloučeniny, které mohou vstupovat do potravního řetězce.  

Vyšší rozpustnost PTK byla pozorována v souvislosti s jejich ultrajemnou strukturou v 
imisích. Alt et al. [3] zjistili, že rozpustná frakce platiny přítomné v tunelovém prachu se 
pohybuje v rozmezí 2,5–6,9 %, zatímco v suspendovaných částicích v ovzduší bylo 
rozpustných 30–43 %. Ve vzorcích pevných částic odebraných ve Frankfurtu a Offenbachu 
v Německu bylo cca 10 % Pt a dokonce až 38 % Rh rozpustných v 0,1 M HCl [179]. 
Jemnější frakce prachu, přenášená větrem na větší vzdálenosti, je tak zřejmě rozpustnější 
díky velikosti částic. Také Artelt et al. [4] ve své studii zaměřené na biodostupnost jemně 
rozptýlené Pt diskutuje, že neočekávaně vysoká rozpustnost, která je u kompaktního 
materiálu neznámá, je zřejmě důsledkem velmi malých průměrů částic Pt. 

Jarvis et al. [69] poukázali na vysokou rozpustnost Pd obsaženého v silničním prachu. 
Zjistili, že 35 % celkového obsahu Pd v silničním prachu je rozpustných v roztoku 
simulujícím déšť (pH 3), což bylo mnohem více než u Rh (1,2 %) a Pt (0,5 %). Autoři 
naznačují, že se mohou platinové kovy, zejména Pd, vyskytovat v silničním prachu ve 
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formě chloridových specií. Chemická forma je zřejmě modifikována během jejich 
residence na povrchu silnic. 

Rozpustnost koloidní Pt a Rh (ve formě částic rozemletého opotřebovaného katalyzátoru 
<0,063 mm) v dešťové vodě prokázali také Zereini et al. [178]. Rozpustnost však byla, 
stejně jako v předchozí studii, velmi nízká. Nejvyšší rozpustnost obou kovů byla zjištěna 
při pH 1 (Pt 0,35–0,5 %, Rh 1 %). Při pH v rozsahu 5–8, které lze očekávat v přírodních 
podmínkách kolem dálnic, již byla rozpustnost Pt a Rh značně nižší (Pt 0,01–0,025 %, Rh 
0,05 %). Celková rozpustnost Pt byla nižší po přidání půdy do suspenze dešťové vody a 
rozemletého katalyzátoru, což poukazuje na retenční schopnost půdy vlivem absorpce 
[178]. Zvyšování koncentrace NaCl u těchto vzorků (směs půdy, dešťové vody a 
rozemletého autokatalyzátoru) nemělo na rozpustnost Pt a Rh znatelný účinek. Autoři 
studie proto předpokládají, že v přírodních podmínkách by se tak neměly vyskytovat 
sezónní změny v rozpustnosti Pt a Rh. Maximální rozpustnost Pt a Rh představovala 0,03 
% a 0,6 %. Nárůst koncentrací síry v půdě měl pozitivní vliv na rozpustnost Pt (max. 0,03 
%), rozpustnost Rh však zůstala neovlivněna (max. 0,05–0,06 %).  

Ve studii, kterou provedli Lustig et al. [84], nebylo prokázáno, že mikroorganizmy zvyšují 
rozpustnost Pt v půdě. Významný vliv na rozpustnost kovové Pt ve formě platinové černi a 
Pt(0) v tunelovém prachu měly některé přírodní komplexotvorné látky [82]. Nejvyšší 
rozpustnost Pt byla pozorována u L-methioninu, který představuje jednu z 20 základních 
aminokyselin tvořících bílkoviny. Podstatná množství Pt byl schopen rozpustit také 
adenosintrifosfát (ATP), který umožňuje uvolnit energii pro potřeby buněk, a adenosin, 
podílející se na stavbě nukleových kyselin. Rovněž huminové kyseliny, které jsou ve 
velkém množství obsaženy v půdě, rašelině a některých vodách, její rozpustnost významně 
ovlivnily. Vyšší rozpustnost byla obecně pozorována u Pt přítomné v tunelovém prachu, 
což je pravděpodobně dáno jemnějším rozptýlením a menší velikostí částic. Za přirozených 
podmínek byla množství rozpuštěné Pt až o řád nižší než, když byly experimenty 
prováděny v přítomnosti čistého kyslíku. 

Účinky různých komplexotvorných látek (L-methionin, thiomočovina, EDTA a žluč), u 
kterých existuje důkaz o jejich interakcích s kovy, na rozpustnost platinových kovů ve 
formě standardních roztoků v tucích zkoumali Zimmermann et al. [182]. Přídavek L-
methioninu a thiomočoviny významně snižoval rozpustnost PTK v tucích. To lze vysvětlit 
koordinací platinových kovů do derivátů amino kyseliny a močoviny, které nejsou 
rozpustné v oktanolu. Naopak EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová), která je 
přítomná ve vysokých koncentracích v povrchových vodách i v pitné vodě a má schopnost 
tvořit s 2- a 3-mocnými ionty kovů komplexy rozpustné ve vodě, významně zvyšovala 
rozpustnost Pt, Pd a Rh v oktanolu (v oktanolové fázi bylo nalezeno asi 0,2 % Pt a Rh a 1,7 
% Pd). EDTA tvoří s platinovými kovy komplexy, které vedou k významnému zvýšení 
transferu do lipidové fáze dokonce i za kyselých podmínek. S ohledem na to, že 
v přírodních podmínkách je pH 7–8 a schopnost EDTA tvořit komplexy se s rostoucím pH 
zvyšuje, může tvorba komplexů EDTA s platinovými kovy nabýt environmentálního 
významu. Vyšší přesun Pt do oktanolové fáze byl pozorován v humózní vodě z močálu ve 
srovnání s  nechlorovanou vodou z kohoutku. Nejvyšší koncentrace PTK v oktanolové fázi 
byly nalezeny po přidání žluči (0,4 % Rh, 16 % Pd, 26 % Pt). Nejvyšší přesun do 
oktanolové fáze byl obecně pozorován u Pd (vyjímku představovala vyšší rozpustnost Pt 
po přidání žluči). Pd tak zřejmě může mít vyšší bioakumulační schopnost.  
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Rozpustnost a mobilita PTK může být po jejich depozici podél komunikací výrazně 
ovlivněna přítomností sideroforů. Siderofory jsou nízkomolekulární organické sloučeniny 
produkované bakteriemi, houbami a rostlinami za účelem zvýšení biodostupnosti železa a 
jsou tak nedílnou součástí půd. Dahlheimer et al. [32] studovali vliv sideroforů (umělý 
siderofor desferioxamin – DFO-B) na rozpustnost a mobilitu Pt, Pd a Rh ve formě kovu a 
jejich oxidů PtO2, PdO a Rh2O3. Koncentrace Pd v roztocích s DFO-B byla po 25 dnech 
2,5krát vyšší než v roztoku bez sideroforu. Pt byla méně ovlivněná přítomností DFO-B – 
koncentrace Pt v roztoku s DFO-B byla pouze 1,5 krát vyšší než v kontrolním roztoku. Rh 
vykazovala mnohem nižší rozpustnost než Pd a Pt v roztocích s DFO-B i bez něj. 
Rozpouštění bylo mnohem efektivnější u oxidů platinových kovů než u jejich kovové 
formy. Koncentrace Pd a Pt byly po 25 dnech 42krát a 2,5krát vyšší v roztocích se 
sideroforem ve srovnání s kontrolními roztoky. Stupeň rozpustnosti u Rh2O3 byl o 2–3 
řády nižší než u ostatních oxidů. Autoři studie se domnívají, že DFO-B inhibuje 
rozpouštění Rh2O3. Výsledky dokazují, že za experimentálních podmínek dochází k tvorbě 
Pd- a Pt-DFO-B komplexů, které zvyšují rozpustnost PTK. Tvorba těchto komplexů 
pravděpodobně roste s rostoucím pH (při vyšším pH bylo rozpuštěno více PdO). Konstanty 
stability komplexů Pt- a Pd-DFO-B jsou větší než konstanty u většiny dvojmocných 
kationtů, ale menší než u většiny trojmocných. Platinové kovy tak budou v přírodě zřejmě 
konkurovat ve vztahu k sideroforům prvkům jako jsou Ca nebo Mg a tvorba komplexů se 
siderofory může být za těchto podmínek významná. Přítomnost trojmocných kationtů, jako 
jsou Fe(III) a Al(III), zřejmě bude limitovat tvorbu komplexů platinových kovů se 
siderofory. Výsledky ukázaly, že za určitých environmentálně relevantních okolností 
mohou siderofory významně zvyšovat rozpustnost platinových kovů při pH 7 a to v pořadí 
Pd>Pt>Rh. Platinové kovy tak mohou být více mobilní, než se předpokládalo, což ovlivní 
jejich biodostupnost v životním prostředí. 

Rozpouštění částic z autokatalyzátorů benzínových a dieselových motorů bylo studováno 
v roztocích ligandů tvořících komplexy s platinovými kovy v médiích s různým pH, které 
se mohou vyskytovat v lesích, v zemědělských půdách nebo v půdách v blízkosti silnic 
[143]. Pozornost byla zaměřena na fosforečnany pocházející ze zemědělských aktivit, na 
chlorid sodný (NaCl), který je obsažen ve vodě po chemickém ošetřování silnic v zimě, 
kyselinu citrónovou vyskytující se v půdách jako produkt fungování rhizosféry a na 
kyselinu fulvonovou, která představuje přírodní produkt transformace celulózy a ligninu. 
Mobilizace platinových kovů byla nejrychlejší v roztocích kyseliny citrónové a 
pyrofosforečnanu tetrasodného. NaCl neměl v koncentracích, ve kterých může být 
přítomný ve vodách po zimním ošetření komunikací, významný vliv na mobilizaci a 
speciaci platinových kovů. V přítomnosti kyseliny fulvonové bylo rozpuštěno pouze malé 
množství platinových kovů. U NaCl a kyseliny fulvonové bylo uvolnění platinových kovů 
zřejmě následováno procesem imobilizace. Komplexní činidla neměla z důvodu nízkých 
koncentrací žádný účinek na speciaci Pd a Pt v extraktech. Oba kovy byly v roztocích 
přítomné jako komplexy Me(OH)2 a Me(OH)+. U Pd byla, stejně jako v předchozích 
studiích, ve srovnání s Pt pozorována vyšší míra rozpustnosti. Míra extrakce u Pt a Pd 
významně klesala s rostoucím pH, což je v souladu s výsledky studie, kterou provedli 
Zereini et al. [178]. 

Výsledky prezentovaných studií ukazují, že ač jsou PTK emitovány především v kovové 
formě, mohou se po vstupu do ŽP transformovat na rozpustné sloučeniny, které mají vyšší 
potenciál akumulovat se v biotě, vstupovat do potravního řetězce a ovlivnit tak zdraví 
člověka. Ze všech tří studovaných PTK se jako nejvíce rozpustné a mobilní jeví Pd. 
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4.6 Biodostupnost a bioakumulace platinových kovů v tělech rostlin a 
živočichů 

Znalost schopnosti platinových kovů procházet z neživých složek životního prostředí do 
rostlin a živočichů a akumulovat se v jejich tělech je zásadní pro posouzení potenciální 
dietární expozice člověka přes potravní řetězec.  

O příjmu a akumulaci PTK u bioty je oproti jejich nahromadění v neživých složkách 
životního prostředí k dispozici jen omezené množství informací. Většina dat pochází 
z laboratorních studií. U rostlin existuje relativně dobrá představa o jejich reakci na 
kontaminaci ŽP platinovými kovy také v rámci terénního výzkumu. Studie bioakumulace u 
přirozeně žijících živočichů jsou však vzácné. 

4.6.1 Rostliny 

Ve většině laboratorních exerimentů byla biodostupnost a akumulace u rostlin studována 
po aplikaci rozpustných forem platinových kovů v relativně vysokých koncentracích, které 
jsou v reálných podmínkách nepravděpodobné. Přehled a výsledky těchto studií uvádí 
např. Ravindra et al. [126], Ek et al. [37], Bencs et al. [12]. V rámci této kapitoly jsou 
prezentovány pouze vybrané laboratorní studie a pozornost je zaměřena zejména na 
výsledky terénních studií. 

Příjem platinových kovů rostlinami prokázal například Lustig et al. [83]. Biodostupnost Pt 
u živných rostlin (cibule, ředkvička, bob, kukuřice a brambor) pěstovaných v půdě 
s obsahem tunelového prachu však byla velice nízká. Z celkového obsahu Pt přítomné 
v půdě bylo přijato rostlinami pouze 0,02–0,6 % (experiment trval půl roku). Specie Pt 
byly v půdě oxidovány a imobilizovány. Autoři studie však naznačují, že absorbované 
formy Pt mohou být po delší době remobilizovány a mohou se tak stát pro rostliny 
dostupné. [83] 

Schäfer et al. [135] zaznamenali u suchozemských rostlin (špenátu, řeřichy, svazenky a 
kopřivy) pěstovaných ve skleníku v reálných vzorcích půd odebraných podél dálnice 
v Německu až o 2 řády vyšší transfer platinových kovů, než stanovili Lustig et al. [83]. 
Koncentrace Pt, Pd a Rh v rostlinách dosahovaly 7, 2 a 1 µg/kg, přičemž průměrné 
koncentrace těchto kovů v půdách (2 různé půdy) byly rovny 141 (175), 23 (27) a 7 (6) 
µg/kg. Přestupové koeficienty (definované jako poměry koncentrací prvku v rostlině k jeho 
koncentracím v půdě) Pt a Rh byly ve všech rostlinách více méně rovny hodnotám 
nalezeným u Cu, které se řadí mezi středně mobilní prvky, a až o řád vyšší než koeficienty 
u Pb klasifikovaného jako imobilní prvek. Přestupové koeficienty Pd u svazenky byly 
stejně velké jako u Zn (klasifikován jako mobilní prvek) a obecně převyšovaly hodnoty Pt 
a Rh. Poměry platinových kovů v rostlinách se lišily od jejich poměrů v půdě. Pořadí míry 
příjmu platinových kovů bylo u všech rostlin stejné, tj. Pd>Pt≥Rh. U Pd tak autoři 
potvrdili, že je zřejmě nejvíce biologicky dostupné.  

U mořské řasy porostu locikového (mořský salát, Ulva lactuta) byl naopak pozorován 
nejvyšší příjem u Rh [159]. Řasy exponované mořské vodě s přídavkem směsi 
standardních roztoků PTK (koncentrace 10 µg/l) vykazovaly plynulé odstraňování kovů 
z vodní fáze. Rozsah odstranění kovů řasou byl na konci expozice (po 100 h) v pořadí 
Rh>Pd>Pt. Významný vliv pH na příjem řasou byl pozorován pouze u Rh – s rostoucím 
pH se jeho příjem výrazně zvyšoval. Množství biomasy mělo vliv na příjem pouze u Pd a 
Rh. Příjem Rh se s rostoucí koncentrací řasy ve vodě zvyšoval, u Pd byl trend opačný. 
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Mezi PTK byl pozorován rozdíl v internalizaci (procentuální množství kovů 
zakomponovaných do buněk z celkového přijatého množství) – Pt cca 90 %, Pd 80 % a Rh 
40 %. Vysoký stupeň internalizace pozorovaný u Pd a Pt naznačuje, že tyto kovy mají 
potenciál být biotransformovány a uplatnit své toxické účinky. 

Koncentrace PTK naměřené v různých rostlinách rostoucích v reálných podmínkách jsou 
prezentovány v tabulce 8. Ve studiích in situ zaměřených na suchozemské rostliny často 
výsledky neodráží čistě akumulaci, ale z větší či menší části také depozici prachu 
s obsahem platinových kovů na listoví rostlin. To může zkreslovat pohled na akumulační 
schopnost platinových kovů z autokatalyzátorů.  

 
Tabulka 8: Koncentrace platinových kovů v rostlinách, popř. depozice na listoví rostlin 

Rostlina Město/oblast – stát 
(rok odběru) 

Specifikace odběrové 
lokality 

Koncentrace platinových 
kovů [ng/g] 

Lit. 

Rákos 
obecný 

Itálie                             
(2007–2008) 

Ústí řeky Imera 
Meridionale 

Kořen / stonek / listy: 
Pt: <50 / <50 / <50 
Pd: 70 / <50 / 360 
Rh: 1170 / 1 300 / 1 100 

[16] 

Listy 
bobkovišně 
lékařské 

Varese – Itálie                
(2004–2005, 2007) 

Lokality s vysokou 
dopravní zátěží, městský 
park a odlehlé místo na 
kopci 

Pt: 0,11–2,05  
Pd: 0,34–5,85 
Rh: 0,09–4,61 
v ng/g mokré váhy 

[50] 

Listy rostlin 
(bez 
specifikace) 

Guangzhou – Čína 
(2007) 

Silniční okruh kolem 
města – u dálnice 

Omyté / neomyté listy: 
Pt: 1,52 / 1,44 
Pd: 0,77 / 1,77 
Rh: 0,14 / 0,41 

[109]  

Jílek 
vytrvalý 

Oblast „Plateau 
Lorrain“ –  Francie          
(–) 

Pole u venkovské 
komunikace (7 200 
voz/den) 

Pt: 0,7 
Pd: 12,4 
Rh: 1,9 

[157] 

Mech Rakousko                      
(2003, 2004) 

Podél komunikací s různou 
dopravní zátěží                 
(9 790–62 000 voz/den), 
experiment v tunelu 
(84 600 lehkých voz/den) a 
smrkový les v horách 
(pozadí) 

Všechny lokality: 
Pt: 7,07±9,97 
Pd: 2,8±5,2 
Rh: 0,6±0,8 

[174]  

Lipnice 
obecná 

Białystok – Polsko 
(2000) 

Podél komunikace 
s vysokou intenzitou 
dopravy (20 600 voz/den) 

Pt: 8,98±0,39 
Pd: 3,20±0,23 
Rh: 0,68±0,18 

[81] 

Pampeliška, 
jitrocel 

Saarbruecken  – 
Německo                    
(1999) 

Různé lokality ve městě Pampeliška / Jitrocel: 
Pt: 5,4±0,4 / 3,6±0,5 
Pd: 0,83±0,15 / 0,45±0,18 
Rh: 2,2±0,3 / 1,3±0,4  

[33] 

Pampeliška, 
jitrocel 

Německo                      
(1999) 

Podél dálnice A-1 Pampeliška / Jitrocel: 
Pt: 30±1 / 10,1±0,5 
Pd: 3,1±0,4 / 2,1±0,2 
Rh: 7,0±0,6 / 3,4±0,5  

[33] 

Jehličí 
borovice  

Palermo – Sicílie, Itálie  
(2000) 

Centrum a okraj města Pt: 35 (1–102) 
Pd: 19 (1–45) 

[34] 

Koncentrace platinových kovů uváděny v ng/g sušiny, není-li uvedeno jinak. 
 



56 

 

Například Fumagalli et al. [50] stanovovali PTK v prachu získaném po oplachu listů keře 
bobkovišně lékařské odebraných ve městě Varese v Itálii. Naměřené koncentrace (Pt: 
0,11–2,05 ng/g, Pd: 0,34–5,85 ng/g, Rh: 0,09–4,61 ng/g) tak odráží spíše depozici prachu 
na listoví a ne akumulaci uvnitř rostliny. Zajímavé zjištění přineslo srovnání dat z let 2007 
a 2004–2005, které ukázalo významný pokles koncentrací Pt a odhalilo, že hlavní složkou 
znečištění spojeného s autokatalyzátory je nyní Pd. Výsledky odráží současný trend 
nahrazování platiny v autokatalyzátorech palladiem. Také Tankari Dan-Badjo et al. [157], 
kteří vyšetřovali kontaminaci krmiva mléčného skotu platinovými kovy z dopravy, 
reflektují spíše depozici kovů než jejich skutečný příjem rostlinou. Výsledky studie jsou 
však velmi důležité s ohledem na možnou akumulaci v rámci potravního řetězce. Rostliny 
jílku vytrvalého (významný bioindikátor), vypěstované ve skleníku, byly umístěny 
v květináčích po dobu 4 týdnů na pole poblíž venkovské komunikace (7 200 voz/den) a na 
izolovanou pastvinu vzdálenou 700 m od komunikace. Průměrné koncentrace platinových 
kovů zjištěné v jílku vytrvalém umístěném poblíž venkovské komunikace (Pt – 0,7 ng/g, 
Pd – 12 ng/g, Rh – 2 ng/g) byly ve srovnání s rostlinami na izolované pastvině a ve 
skleníku až dvojnásobné, což jednoznačně poukazuje na vliv dopravy. Nejrozsáhlejší 
distribuce byla pozorována u Pd. Znečištění Pd se vyskytovalo na všech lokalitách, 
dokonce i daleko od komunikace. Pd tak lze považovat za všudypřítomné v životním 
prostředí, transportované na dlouhé vzdálenosti, což podporují také další studie, jako např. 
Barbante et al. [9].  

Významná depozice PTK byla pozorována u mechů přirozeně rostoucích podél 
komunikací a také v rámci experimentu provedeném v tunelu [174]. Stonky mechů byly 
zredukovány na přírůstek dvou posledních let, tzn., že výsledky odráží depozici na 2 roky. 
Průměrné koncentrace platinových kovů v mechu odebraném na všech zájmových 
lokalitách byly rovny Pt – 7,07 ng/g, Pd – 2,8 ng/g a Rh – 0,6 ng/g. Nejvyšší koncentrace 
všech tří kovů byly nalezeny v tunelu, a to i přesto, že doba expozice zde byla jen 4 týdny. 
V tunelu jsou však vysoké intenzity dopravy, emise se nemohou rychle rozptýlit do 
ovzduší, exponované rostliny byly přímo u zdroje a není zde vymývání deštěm. V rámci 
komunikací byly nejvyšší koncentrace nalezeny ve většině případů v bezprostřední 
blízkosti vozovky. Pozaďové hodnoty Pt byly naměřeny ve vzdálenosti do 200 m. 
Koncentrace Pd byly značně variabilní. U Rh byly pozaďové hodnoty ve větších 
vzdálenostech, než bylo zkoumáno. Toto zjištění je zajímavé, protože u půd ([169], [136]) 
byly hodnoty pozadí dosahovány v o řád menších vzdálenostech. 

V jehličí borovice, odebraném v centrum města Palermo (Sicílie, Itálie) a na jeho okraji, 
byly naměřeny významné koncentrace Pt v rozsahu 1–120 ng/g (průměr 35 ng/g), Pd 1–45 
ng/g (průměr 19 ng/g) [34]. Samotní autoři studie uvádí, že tyto analytické výsledky 
zahrnují nejen koncentrace prvků uvnitř jehličí, ale také suspendované částice v ovzduší 
přichycené na povrch jehličí. Koncentrace obou kovů vykazovaly silnou korelaci, což 
naznačuje jejich společný původ. Nejvyšší koncentrace Pt a Pd byly nalezeny v centru 
města, směrem k vnějším a venkovským oblastem koncentrace obou kovů klesaly.  

Příspěvek depozice k celkové bioakumulaci PTK vyšetřovali Pan et al. [109] a Djingova et 
al. [33]. Pan et al. [109] stanovovali platinové kovy v omytých (vodou) a neomytých 
listech rostlin odebraných podél silničního okruhu kolem města Guangzhou v Číně. 
Koncentrace nalezené v omytých listech představovaly 44 % (Pd) a 34 % (Rh) koncentrací 
nalezených v neomytých listech. Výsledky tak ukazují, že depozice prachu na listoví 
představuje významný příspěvek k celkovým koncentracím Pd a Rh nalezeným u listů 
rostlin. U Pt nebyl pozorován významný rozdíl v koncentracích mezi oběma variantami. 
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Autoři uvádí, že Pt může být začleněná do tkáně rostlin a že vyšší obsahy Pd a Rh 
v neumytých listech mohou být zapříčiněny jejich vyšší rozpustností. Poměry platinových 
kovů nalezené v půdě neodpovídaly jejich poměrům v rostlinách, což odráží různou 
akumulační schopnost Pt, Pd a Rh.  

Djingova et al. [33] provedli systematickou studii zaměřenou na reakci různých rostlin na 
znečištění životního prostředí platinovými kovy z dopravy. Sledovali akumulaci Pt, Pd a 
Rh u pampelišky, jitrocele, jílku vytrvalého, mechu a hub odebraných ve městě 
Saarbruecken a podél dálnic v Německu. Ve městě byly nalezeny nejvyšší koncentrace 
platinových kovů v mechu (Pt – 30 ng/g, Pd – 2,4 ng/g a Rh – 5,4 ng/g). Rozdíly 
v koncentracích Pt, Pd a Rh v rostlinách byly 7–12násobné. Podél dálnic byly na všech 
lokalitách zaznamenány nejvyšší koncentrace u pampelišky – např. podél dálnice A-1 byly 
naměřeny průměrné koncentrace Pt, Pd a Rh rovny 30, 3 a 7 ng/g (mech nebyl podél dálnic 
odebírán). U jitrocele a pampelišky odebraných ve městě byla část vzorků opláchnuta 
vodou a dvakrát destilovanou vodou pro zjištění rozdílu v koncentracích u umytých a 
neumytých rostlin. U všech sledovaných kovů byl pozorován přibližně dvojnásobný pokles 
koncentrací. Bioakumulace tedy reprezentuje cca 50 % celkových koncentrací platinových 
kovů naměřených v rostlinách, což je v souladu s výsledky studie, kterou provedli Pan et 
al. [109]. Srovnáním výsledků vzorků z r. 1999 se vzorky odebraných před 15 lety 
v Bulharsku, Maďarsku a Nizozemí autoři poukázali na více než 200násobné navýšení 
koncentrací platinových kovů v rostlinách podél dálnic. 

Významně vyšší koncentrace Pd a Rh než u suchozemských rostlin byly pozorovány u 
vodní rostliny rákosu obecného [16]. Koncentrace Pt byly ve všech vzorcích i částech 
rostliny pod mezí detekce (<50 ng/g), což autoři studie vysvětlují její nízkou rozpustností a 
biodostupností. U Pd byly pozorovány 5krát vyšší koncentrace v listech (360 ng/g) než 
v kořenech (70 ng/g), přičemž Rh vykazovalo podobné koncentrace ve všech částech: 
kořen 1170 ng/g, oddenek 1210 ng/g, stonek 1300 ng/g a listy 1100 ng/g. Koncentrace Pd a 
Rh byly nad toxickými hodnotami (0,01 ppm). Pd vykazovalo fytotoxické hodnoty 
v kořenech a listech, Rh ve všech částech. Velmi zajímavým zjištění bylo, že u Rh byla ze 
všech studovaných prvků (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Co, Fe, Mo, Pd, Pt, Rh, Sb, Se, Sr, Ti a 
V) zjištěna nejvyšší translokace mezi kořeny a stonky. Rh se řadilo mezi jedny 
z nejmobilnějších prvků.  

4.6.2 Živočichové 

Informace o příjmu a akumulaci platinových kovů u živočichů pocházejí převážně 
z laboratorních studií. 

Jako první prokázali biodostupnost Pd emitovaného z autokatalyzátorů u vodních 
živočichů Sures et al. [155]. Ti vyšetřovali biodostupnost Pd u úhořů říčních, kteří byli 
exponováni vodě s obsahem silničního prachu (10 kg silničního prachu na 100 l vody). 
Palladium bylo po 4týdenní expoziční studii naměřeno v játrech (0,18±0,05 ng/g mokré 
váhy), obsah Pd v ledvinách byl pod mezí detekce. Úhoř říční byl studován také z pohledu 
příjmu, akumulace a distribuce rozpustných solí Pt a Rh (PtCl4 a RhCl3) [181]. Úhoři 
chováni ve vodě (pitná voda a huminová voda z močálu) byli exponováni koncentracím Pt 
– 170 µg/l, Rh – 260 µg/l po dobu 6 týdnů. Průměrné koncentrace Pt a Rh ve žluči, játrech, 
ledvinách a střevě exponovaných úhořů se pohybovaly v rozmezí 68–840 ng/g a 35–155 
ng/g, zatímco u neexponovaných jedinců byly koncentrace obou kovů pod mezí detekce 
(Pt <50 ng/g, Rh <5 ng/g). Rhodium bylo přijato také žábry a slezinou. Ve svalech a krvi 
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nebyla naměřena Pt ani Rh. Distribuční model byl u Pt a Rh rozdílný a závisel na typu 
vody. Obsahy kovů v různých orgánech úhoře byly vyšší v pitné vodě než v huminové 
vodě (s výjimkou obsahu Rh v ledvinách a ve střevě). Bioakumulační faktor (BAF), tj. 
poměr koncentrace prvku v biotě vůči koncentraci v zevním prostředí, se měnil v závislosti 
na kovu, tkáni a typu vody od 0,1 do 9. Vyšší BAF byly nalezeny u Pt. Například hladina 
Pt ve střevě úhořů chovaných v pitné vodě byla 9krát vyšší než její průměrná koncentrace 
ve vodě. Pt se akumulovala ve žluči, játrech, ledvinách a v případě pitné vody také 
v žábrech. Rh vykazovalo BAF >1 pouze u jater úhořů chovaných v pitné vodě.  

Moldovan et al. [99] studovali bioakumulaci platinových kovů u sladkovodního korýše 
(berušky vodní) za laboratorních podmínek i v přírodním prostředí. V laboratorních 
experimentech byla beruška vodní exponována standardním roztokům chlorokomplexů Pt, 
Pd a Rh za účelem studia akumulace rozpustných specií PTK. Dále environmentálním 
vzorkům (řečištní sediment, silniční a tunelový prach) pro zjištění akumulace těchto kovů 
z environmentálních materiálů, ve kterých se nachází ve formě částic, a rozemletým 
autokatalyzátorům (referenční materiály), které oproti environmentálním vzorkům obsahují 
vysoké obsahy PTK. Platinové kovy byly stanoveny také v berušce vodní odebrané 
z městské řece Mölndal (Göteborg, Švédsko), do které jsou svedeny splachy ze silnic, pro 
zjištění bioakumulace v přírodním prostředí. Průměrné koncentrace platinových kovů 
v berušce vodní žijící v přírodních podmínkách byly rovny: Pd – 155,4±73,4 ng/g, Pt – 
38,0±34,6 ng/g, Rh – 17,9±12,2 ng/g (suché váhy). Poměry kovů nalezené ve studovaném 
korýši (Pt/Rh 1,9, Pd/Rh 8,2, Pd/Pt 4,2) byly odlišné od jejich poměrů v řečištním 
sedimentu (Pt/Rh 5,5, Pd/Rh 4,6, Pd/Pt 0,8). Zjištěné poměry naznačují, že nejvíce 
biodostupné je Pd, následuje Rh a nejmenší biodostupnost vykazuje Pt. Expozice korýše 
standardním roztokům platinových kovů po dobu 24 h vedla k BAF rovným: Pd – 150, Pt 
– 85 a Rh 7. Autoři studie uvádí, že vyšší akumulace Pd a Pt ve srovnání s Rh může být 
dána vyšší afinitou metalothioninu k těmto dvěma kovům. Akumulace platinových kovů u 
berušky vodní vykazuje po expozici směsi standardních roztoků stejný trend jako v případě 
jednotlivých roztoků, což naznačuje, že mezi PTK nedochází k interakcím. Pořadí 
bioakumulace pozorované v přírodním prostředí (Pd>Rh>Pt) se liší od pořadí nalezeného u 
organizmů exponovaných standardním roztokům (Pd>Pt>Rh). Expozice berušky vodní 
environmentálním vzorkům po různou dobu ukázala, že bioakumulace PTK je časově 
závislá a že vyšší akumulace je u materiálů s vyšším obsahem platinových kovů. Výjimku 
představovala vyšší akumulace Pt u korýše po 96hodinové expozici řečištnímu sedimentu 
ve srovnání s tunelovým prachem, který obsahoval 5krát více Pt než sediment. To 
naznačuje, že Pt je v řečištním sedimentu přítomná v biologicky dostupnější formě než 
v tunelovém prachu. Nižší obsah Rh ve srovnání s Pt nalezený v exponovaných 
organizmech může být z důvodu nižších obsahů Rh v testovaných environmentálních 
matricích. Akumulace PTK po expozici vzorkům rozemletých katalyzátorů byla o 3 řády 
vyšší než u environmentálních vzorků. Poměry kovů nalezené v berušce vodní byly stejné 
jako jejich poměry ve vzorcích autokatalyzátorů, tzn. že Pt, Pd a Rh přítomné v kovové 
formě se pravděpodobně bioakumulují stejnou měrou. Různou míru příjmu zaznamenanou 
u environmentálních materiálů autoři vysvětlují možnou transformací PTK v životním 
prostředí.  

Předmětem laboratorních studií bioakumulace PTK byla také parma obecná a její střevní 
parazit Pomphorhynchus laevis [153]. Ryba odchycená v Dunaji (jižně od Budapešti) byla 
exponována rozemletému autokatalyzátoru (10 g na 100 l vody) po dobu 28 dní. 
Koncentrace Pt, Pd a Rh ve vodě byly 236 µg/l (Pt a Pd) a 94 µg/l (Rh). Všechny tři PTK 
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se akumulovaly v těle hostitele i jeho parazita. Platina byla nalezena ve všech tkáních také 
u kontrolních ryb. Pd bylo u neexponovaných ryb přítomno pouze ve svalech a Rh nebylo 
detekováno ve svalech a střevě. U exponovaných jedinců však byly nalezeny výrazně vyšší 
koncentrace PTK – například koncentrace Pt se po expozici zvýšily ve svalovině 6krát, 
v játrech 64krát, v ledvinách 53krát, v žábrech 960krát, ve střevech 56krát a v parazitovi 
350krát. V těle parazita byly nalezeny významně vyšší koncentrace Pt, Pd i Rh než v těle 
ryby. Nejvyšší koncentrační faktory všech sledovaných PTK byly nalezeny u žaber, 
následovala játra a ledviny. Pd bylo přijato ve větším množství než Pt a Rh. Rhodium 
vykazovalo nejnižší koncentrační faktory. 

Sures and Zimmermann [154] zkoumali vliv huminových sloučenin na příjem a akumulaci 
rozpustných solí platinových kovů (PtCl4, PdSO4 a RhCl3 × 3H2O) u mlže slávičky 
mnohotvárné z rakouského jezera Mondsee. Soli PTK byly aplikovány do třech různých 
typů vod, tj. do nechlorované vody z kohoutku, huminové vody z močálu a huminové vody 
s přídavkem Ca2+. Po přidání platinových kovů byl ve vodě (bez mlžů) pozorován časově 
závislý pokles koncentrací Pt, Pd a Rh, který autoři připisují zejména nebiologickým 
procesům jako je vysrážení a adsorpce kovů na povrchu akvária. Rozpustnost Pd a Rh byla 
vyšší v huminové vodě než ve vodě z kohoutku, zatímco Pt vykazovala opačný trend. 
Přídavek Ca2+ neměl jasný účinek na koncentrace platinových kovů v huminové vodě. To 
naznačuje, že rozdílné chování PTK ve vodě z kohoutku ve srovnání s huminovou vodou 
je zapříčiněno spíše přítomností huminové hmoty než různých koncentrací Ca2+. Po 
4týdenní expozici byl u slávičky mnohotvárné jednoznačně prokázán příjem platinových 
kovů (Pt ve výši 3,3–4,6 % původního množství kovu, Pd 7,8–10,7 % a Rh 0,8–2,6 %) a 
jejich akumulace dosahovala 43–471násobek průměrných koncentrací platinových kovů ve 
vodě. Příjem a akumulace Pd byly významně vyšší po expozici v pitné vodě než 
v huminové vodě. Příjem Rh byl naopak významně nižší v pitné vodě. U Pt se neukázal 
jasný rozdíl u různých typů vod. Ve vodě z kohoutku a huminové vodě vykazovalo 
nejvyšší bioakumulační faktory Pd, BAF klesaly v pořadí Pd>Rh≥Pt. U huminové vody 
s Ca bylo nalezeno odlišné pořadí bioakumulace, tj. Pt>Pd>Rh. Autoři shrnují, že rozdíly 
v účinku huminové hmoty pozorované mezi platinovými kovy lze vysvětlit tvorbou 
komplexů těchto kovů s různými frakcemi huminových sloučenin.  

Ve vztahu k bioakumulaci PTK u suchozemských a vodních živočichů žijících 
v přírodních podmínkách je dostupných jen velmi málo informací (přehled studií viz 
tabulka 9). Marcheselli et al. [87] studovali akumulaci PTK u drobného savce, myšice 
křovinné, žijící v oblasti Modena v Itálii. Nejvyšší koncentrace PTK ze všech studovaných 
orgánů (játra, ledviny a srst) byly nalezeny v ledvinách (Pt: 1,7–9; Pd: 5,4–14; Rh: 0,75–
2,75). U všech analyzovaných tkání byly významně vyšší koncentrace platinových kovů u 
jedinců z městských lokalit (pole ve městě a na předměstí) ve srovnání se zemědělskou 
oblastí a přírodní rezervací vzdálených několik km od města. Na všech místech byly ve 
všech studovaných tkáních nalezeny nejvyšší koncentrace Pd, přičemž koncentrace klesaly 
v pořadí Pd>Pt>Rh. U všech platinových kovů byly nalezeny významné korelace mezi 
všemi analyzovanými tkáněmi a půdou.  
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Tabulka 9: Koncentrace platinových kovů v tělech živočichů 

Živočich Město/oblast – 
stát (rok odběru) 

Specifikace odběrové 
lokality 

Koncentrace platinových kovů 
[ng/g] 

Lit. 

Myšice křovinná Provincie Modena 
– Itálie (2004) 

Lokality reprezentující 
různé využití krajiny a 
dopady (zemědělská 
oblast, přírodní 
rezervace, předměstí a 
město) 

Ledviny / Játra / Srst: 
Pt: 1,7–9 / 1–3,5 / 1–3 
Pd: 5,4–14 / 3–6 / 0,7–3 
Rh: 0,8–2,8 / 0,5–1,3 / 0,5–0,9  

[87] 

Sladkovodní 
korýši – beruška 
vodní, blešivec 
obecný, potoční a 
ježatý 

Oblast Ruhr – 
Německo (2003) 

Vody (rybníky, malé 
říčky, větší řeky Ruhr a 
Lippe) v blízkosti 
frekventovaných 
komunikací, bez 
odvodňovacího 
systému 

Pt: 0,5–1,3 ng/g mokré váhy [56] 

Beruška vodní Göteborg – 
Švédsko (1999) 

Řeka Mölndal – poblíž 
parkoviště a poblíž 
dálnice s vysokou 
intenzitou dopravy (v 
obou místech svedeny 
splachy ze silnic) 

U parkoviště / U dálnice: 
Pt: 5,1–118,8 / 33,7–83,4 
Pd: 76,9–145,1 / 187,2–284,2 
Rh: 3,6–18,5 / 11,7–48,2  

[99] 

Draví ptáci – 
krahujec obecný, 
sokol stěhovavý, 
raroh lovecký 

Švédsko (1974–
1977, 1992–2001) 

Různé oblasti Švédska 
– oblast kolem města 
Göteborg (JZ 
Švédsko), J a 
S Švédska, západní 
pobřeží 

Vejce: 
Sokol z J / S / v zajetí / Krahujec: 
Pt: 0,37 / 0,45 / 0,26 / 0,54 
Pd: 0,49 / 0,45 / 0,49 / 0,48 
Rh: 0,34 / 0,48 / 0,26 / 0,51 
Výkaly: 
Sokol z J / S / v zajetí / Raroh: 
Pt: 0,17 / 0,28 / 0,11 / 0,10 
Krev: 
Ptáčata sokola z J / S: 
Pt: 2,69 / 3,44 
Pd: 0,78 / 1,23 
Rh: 0,60 / 0,67 
Játra / ledviny: 
Sokol z jihu: 
Pt: 0,2 / 0,2 
Pd: 0,7 / 0,3 
Rh: 0,5 / 0,3 

[38] 

Koncentrace platinových kovů uváděny v ng/g sušiny, není-li uvedeno jinak 
 

Akumulaci platinových kovů u přirozeně žijících sladkovodních korýšů zjišťovali Haus et 
al. [56] a Moldovan et al. [99]. Platina byla naměřena v korýších odebraných na 5 
z celkových 8 lokalit (vody v blízkosti frekventovaných komunikací, v místech, kde nejsou 
svedeny splachy ze silnic, v oblasti Ruhr – Německo), což ukazuje na významné rozšíření 
Pt [56]. Koncentrace Pt byly sice nízké (0,5–1,3 ng/g mokré váhy). Platina však 
vykazovala s ohledem na její obsahy v sedimentech relativně vysoký stupeň bioakumulace 
– BAF byly rovny 0,11 (beruška vodní) a 0,16 (blešivec obecný). Ze všech sledovaných 
kovů (Pt, Sb, Mo, Cd, Pb, Cu, Cr a Zn) byly nalezeny vyšší BAF než u Pt pouze u Cu. 
Toto zjištění je v kontrastu s výsledky laboratorní studie, ve které byla slávička 
mnohotvárná exponována silničnímu prachu [180]. V této studii byly u Pt (0,06) naměřeny 
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ve srovnání s Cd (3,0) a Pb (0,3) nízké bioakumulační faktory. Haus et al. [56] uvádí, že 
rozdílné BAF jsou zřejmě důsledkem různých forem Pt obsažených v silničním prachu a 
sedimentu. 

Výsledky studie zaměřené na akumulaci PTK u berušky vodní, žijící v řece Mölndal ve 
Švédsku, již byly diskutovány v rámci laboratorních experimentů (viz výše). Koncentrace 
Pt u berušky vodní z řeky Mölndal (lokalita u parkoviště: 5,1–118,8 ng/g; lokalita u dálnice 
33,7–83,4 ng/g) byly ve srovnání se stejným typem korýše z oblasti Ruhr (0,5–1,3 ng/g) až 
o 3 řády vyšší. Rovněž bioakumulační faktory Pt byly vyšší u berušky vodní z řeky 
Mölndal (0,1–2,2) než z oblasti Ruhr (0,11). Haus et al. [56] tuto skutečnost komentují na 
základě toho, že Moldovan et al. [99] uvádí koncentrace Pt v ng/g na suché váhy, zatímco 
oni vztahují množství Pt na gramy mokré váhy. Moldovan et al. [99] navíc studovali 
akumulaci platinových kovů u berušky vodní vyskytující se v místech, kde jsou svedeny 
splachy ze silnice a kde tak lze očekávat vyšší kontaminaci vodního prostředí. 

Ek et al. [38] se zaměřili na vyšetření akumulace PTK u vybraných dravých ptáků 
(krahujec obecný, sokol stěhovavý, raroh lovecký) sídlících v různých oblastech Švédska. 
Koncentrace Pt, Pd a Rh stanovovali v krvi, játrech, ledvinách, vejcích a výkalech. Ve 
vejcích byly překvapivě nalezeny nejvyšší koncentrace Pt a Rh (0,72 a 0,53 ng/g) u sokola 
stěhovavého z let 1974–1977, tj. z doby před autokatalyzátory. Koncentrace Pd (0,17 ng/g) 
byly naopak u sokola z této doby nejnižší. Nejnižší koncentrace Pt a Rh (0,26 ng/g) byly 
nalezeny ve vejcích zajatých sokolů držených ve šlechtitelské stanici na venkově (odběr 
v letech 1993–2000), kteří v rámci studie představovali kontrolní skupinu. Mezi skupinami 
ptáků nebyly nalezeny významné rozdíly v koncentracích PTK , tzn., že nejsou prostorové 
rozdíly ani rozdíly dané typem potravního řetězce. Analýza vajec neukázala významný 
rozdíl mezi koncentracemi platinových kovů ve vejcích sokola z jižní oblasti z doby 1974 
– 1977 a 1992 – 2000, tj. z doby před a po zavedení autokatalyzátorů.  

Nejvyšší koncentrace Pt ve výkalech (0,28 ng/g) byly nalezeny u sokola stěhovavého ze 
severu z let 1997–2000, naopak nejnižší koncentrace Pt (0,10 ng/g) byly naměřeny u 
raroha loveckého žijícího ve stejném období na odlehlých oblastech severního Švédska. 
Výkaly zajatých sokolů a sokolů z jihu vykazovaly koncentrace Pt rovny 0,11 a 0,17 ng/g. 
Koncentrace Pt ve výkalech tak na rozdíl od jejích koncentrací ve vejcích vykazovaly 
významný prostorový trend. Mezi koncentracemi Pt ve výkalech sokola ze severských 
oblastí, který se živí brodivými ptáky a kachnami a stojí tak na vrcholu vodního potravního 
řetězce, a sokola z jihu Švédska stojícího na vrcholu suchozemského potravního řetězce 
(živí se holuby a špačky) nebyly naměřeny významné rozdíly. To naznačuje, že 
koncentrace Pt ve výkalech, stejně jako její koncentrace ve vejcích, nezávisí na typu 
potravního řetězce. Rozdíl koncentrací PTK v závislosti na preferencích ve stravě nebyl 
pozorován ani u krve. V krvi sokolů stěhovavých ze severních a jižních oblastí byly 
nalezeny významně vyšší koncentrace Pt než Pd a Rh. Průměrné koncentrace PTK 
v játrech a ledvinách sokola z jižních oblastí se rovnaly: Pt – 0,2 ng/g, Pd – 0,7 a 0,3 ng/g a 
Rh – 0,5 a 0,3 ng/g.  Koncentrace platinových kovů nalezené v těchto orgánech byly nízké, 
což naznačuje, že se zřejmě neobjevuje vazba na metalothionin spojená s následnou 
bioakumulací. Koncentrace Pd a Rh v játrech byly významně vyšší než koncentrace Pt. 
Palladium a Rh jsou zřejmě snadněji přijatelné játry než Pt. V ledvinách nebyly 
pozorovány významné rozdíly mezi koncentracemi jednotlivých PTK. Rozdíl v poměrech 
v játrech a ledvinách může být dle autorů zapříčiněn tím, že kovy jsou nejprve 
transportovány do jater a až pak do ledvin. Játra tak již mohou přijímat mobilnější prvky 
Pd a Rh. Koncentrace PTK byly obecně vyšší v krvi než ve vejcích a výkalech, a v případě 
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Pt také vyšší než v játrech a ledvinách. Nejvyšší poměry platinových kovů byly nalezeny 
v krvi (Pt/Rh 4,8, Pt/Pd 3,1). To může být odrazem jejich poměrů v silničním prachu a PM 
(poměry Pt/Rh a Pt/Pd kolem 4), protože krev reprezentuje přímou vnější expozici přes 
potravu. V ostatních materiálech byly poměry PTK výrazně nižší (vejce: Pt/Rh 1,1, Pt/Pd 
0,8; játra: Pt/Rh 0,5, Pt/Pd 0,3; ledviny: Pt/Rh 0,7, Pt/Pd 0,7) než v silničním prachu a PM. 
Z poměrů lze usuzovat na mobilitu v pořadí Pd>Rh>>Pt. Korelace mezi PTK byla vyšší 
v krvi a peří ve srovnání s vejci, játry a ledvinami, což je zřejmě výsledkem jejich 
transportu v těle. Peří a krev pravděpodobně odráží přímou expozici. 

4.6.3 Shrnutí 

U řady suchozemských i vodních rostlin a živočichů byl již prokázán příjem a akumulace 
platinových kovů. Největší schopnost vstřebávat se do těla rostlin a živočichů má zřejmě 
Pd. To je v souladu se studiemi možností transformace PTK, ve kterých se Pd jevilo jako 
nejvíce rozpustné a tedy potenciálně dostupné pro biotu. Míra biodostupnosti a 
bioakumulace PTK se v rámci jednotlivých studií liší. Významně závisí na typu 
organizmu, formě kovu, médiu, ve kterém se rostlina nebo živočich nachází, a dalších 
faktorech, jako je délka studie apod.  

Většina dat o biodostupnosti a bioakumulaci platinových kovů pochází z laboratorních 
studií. Ačkoliv laboratorní experimenty poskytují důležitá data ve vztahu k možné 
bioakumulaci platinových kovů v tělech rostlin a živočichů, řízené laboratorní podmínky 
jen částečně odráží reálné okolnosti, za kterých jsou platinové kovy přijímány a 
akumulovány v životním prostředí. Testované materiály navíc často nepředstavují původní 
environmentální vzorky ale syntetické rozpustné specie platinových kovů [33]. Vzhledem 
k tomu, že doposud nebylo možné provést speciační analýzu platinových kovů přítomných 
v životním prostředí, jsou takovéto laboratorní experimenty pouze modelovým případem 
toho, k čemu by mohlo v životním prostředí dojít. 

4.7 Koncentrace platinových kovů v potravinách a odhad dietární 
expozice 

Existuje pouze několik málo studií, které podávají informace o tom, zda a do jaké míry 
pronikly platinové kovy do potravního řetězce člověka.  

Koncentrace Pt v potravinách ze Sydney byly v rozmezí 0,13 µg/kg čerstvé váhy (v 
plnotučném mléce) až 8,11 µg/kg čerstvé váhy (v játrech) [162]. Na základě zjištěných 
koncentrací a podílu jednotlivých potravin v hypotetické stravě Australanů byl vypočten 
celkový průměrný dietární příjem Pt roven 1,44 µg/den (dospělý muž – 1,73 µg Pt/den, 
dospělá žena 1,15 µg Pt/den). Příjem Pt z potravy ze střeva byl odhadnut na min. 42 %. 
Autoři studie shrnují, že strava tak může významně přispívat k celkovému příjmu Pt.  

Platina, Pd i Rh byly sledovány v potravinách v UK v rámci „Total Diet Study“ v letech 
1994 [172] a 2006 [131]. V r. 2006 byly koncentrace Pt a Rh ve všech sledovaných 
potravinách pod mezí detekce (LOD pro Pt i Rh v rozmezí 0,5–3 µg/kg). Koncentrace Pd 
byly také velice nízké, pohybovaly se od 0,03 µg/kg (v mléce) po 2 µg/kg (ve 
vnitřnostech). Zjištěné hodnoty byly srovnatelné s koncentracemi zaznamenanými v r. 
1994. Dietární expozice byla odhadnuta na 0–2 µg/den pro Pt a Rh a 0,7 µg/kg pro Pd. Pro 
platinové kovy doposud nebyly stanoveny žádné limitní hodnoty omezující jejich 
koncentrace v potravinách. Autoři studie se domnívají, že s ohledem na velmi nízké 
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koncentrace Pt, Pd a Rh nalezené v potravinách a na skutečnost, že od r. 1994 nedošlo 
k nárůstu jejich příjmu, nepředstavuje zavedení limitů hlavní prioritu. To potvrzuje také 
Výbor pro toxicitu chemických látek v potravinách, spotřebitelských výrobcích a v 
životním prostředí (COT), který ve své zprávě z r. 2008 [29] uvádí, že současné dietární 
expozice nepředstavují důvod k obavám ze zdravotních rizik. 

V r. 1998 byl vyšetřován dietární příjem Pt u malých dětí (ve věku 14–83 měsíců) žijících 
v městských a venkovských oblastech Německa [171]. Koncentrace Pt ve vzorcích 
potravin se pohybovaly v rozmezí <0,01–450 ng Pt/kg suché váhy potraviny (medián: 22). 
Vztaženo na tělesnou váhu dětí, byly koncentrace rovny <0,81–32 ng/(kg·týden) (medián: 
2,3). Děti, které konzumovaly produkty výhradně ze supermarketu, vykazovaly vyšší 
dietární příjem Pt, než děti konzumující produkty z vlastních či okolních zahrad a produkty 
z domácích chovů.  

Krachler et al. [74] studovali koncentrace Pt v mateřském mléce a kojenecké výživě. 
Koncentrace Pt v mateřském mléce byly velmi nízké a ve většině vzorků pod detekčním 
limitem (0,01 µg/l). Nejvyšší nalezená koncentrace byla rovna 0,04 µg/l. Ve všech 4 
testovaných kojeneckých výživách byly koncentrace Pt menší než detekční limit 0,03 µg/l. 

Průměrné koncentrace PTK zjištěné v rámci předběžné studie v Itálii [47] byly rovny 
(ng/kg): v plnotučném mléce – Pd: 3790, Pt: 83,2, Rh: 1680; v odstředěném mléce – Pd: 
12 400; Pt: 83,6, Rh: 1090; v celozrnném chlebu – Pd: 3210, Pt: 171, Rh: 139; a v bílém 
chlebu – Pd: 27 400, Pt 257, Rh – 2230. Ve stravě v Sydney naměřili Vaughan and 
Florence [162] ve srovnání s touto studií o řád vyšší koncentrace Pt v mléce a pečivu.  

V rámci ČR nebyla ve vztahu ke kontaminaci potravin Pt, Pd a Rh nalezena žádná data. 

Analýzami stravy se dosud zabývaly výzkumné týmy jen ojediněle. Nebyla studována 
vazba na původ potravin ani blízkost dopravy. Platinové kovy však byly již nalezeny v 
řadě potravin. Koncentrace PTK jsou sice prozatím velice nízké, ale dietární expozice 
člověka přes potravní řetězec může představovat významný příspěvek k celkové expozici. 

4.8 Biodostupnost a bioakumulace platinových kovů v lidském 
organizmu 

V rámci předchozích kapitol bylo ukázáno, že PTK jsou přítomné jednak v okolním 
prostředí člověka, jednak v jeho stravě. Člověk tak může být exponován jak přímou cestou 
(například inhalací kontaminovaného vzduchu, požitím půdy a silničního prachu – přichází 
v úvahu zejména u malých dětí), tak cestou nepřímou, tj. přes potravní řetězec. Expozice 
představuje určitou nabídku platinových kovů, která však nemusí být plně využita. Pro 
stanovení zdravotního rizika je velmi důležitá znalost chování PTK po jejich vstupu do 
lidského organizmu. Informace ve vztahu k osudu těchto kovů po inhalaci a požití jsou 
však na ještě nižší úrovni než je tomu u jejich chování v životním prostředí. Data chybí 
také ve vztahu k biologickému monitoringu. 

Kinetika a metabolismus PTK (absorpce, distribuce, metabolické transformace, eliminace a 
exkrece) jsou přehledně uvedeny v dokumentech WHO z r. 1991 [40] a 2002 [42]. V této 
kapitole byla snaha zaměřit pozornost na novodobější studie biodostupnosti a biakumulace 
PTK v lidském těle, které přinesly nová zjištění. 
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4.8.1 Biodostupnost platinových kovů v lidském těle 

Biodostupnost platinových kovů v lidském těle byla studována s využitím laboratorních 
zvířat [4] a umělých tělních tekutin [25], [26], [122], [160]. 

Modelová sloučenina Pt (ultra-jemné částice Pt deponované na povrchu částic Al2O3 o 
průměru 5 µm) simulující emise Pt z autokatalyzátorů, byla aplikována potkanům 
intratracheální instilací1 a inhalací. Platina byla nalezena v krvi, moči a výkalech a ve 
všech důležitých orgánech (játra, slezina, ledviny, nadledvinky, žaludek, stehenní kost). 
Biodostupnost Pt po intratracheální instilaci v průběhu experimentu rostla. Po jednom dni 
byla pouze 4 %, během 7 dnů se zvýšila na 11–12 % a po 90 dnech dosahovala 16 %. 
Zjištěná biodostupnost nebyla s ohledem na rozpustnost jemně rozptýlené Pt přítomné 
v modelové sloučenině překvapením. Rozpustná frakce Pt představovala v 0,9%ním 
roztoku NaCl 10 %. Lze předpokládat, že v organizmu mohou fungovat podobné 
mechanismy jako v tomto roztoku, které vedou k oxidaci a rozpuštění Pt. Je dokonce 
možné, že kromě jiných komplexů Pt, vznikají nejprve tetrachloroplatnatany a 
hexachloroplatičitany. Modelová sloučenina vymytá 0,9%ním roztokem NaCl vykazovala 
nízkou rozpustnost. V jednodenní intratracheální studii byla biodostupnost Pt pouze 0,6–
0,9 %. Po delší době však biodostupnost významně rostla a po 90 dnech dosahovala u 
vysokých dávek 3–4 % a u nízkých dávek 7 %. Výsledky tak naznačují, že po delší době se 
v organizmu rozpouštějí také větší částice Pt, které se tak pravděpodobně stávají 
biodostupné. Modelová sloučenina vykazovala ještě větší biodostupnost (23 % u vysokých 
koncentrací, 31 % u nízkých koncentrací) po inhalační aplikaci a to i přesto, že byla 
podávána pouze vymytá modelová sloučenina. Vyšší biodostupnost byla, stejně jako při 
intratracheální instilaci, pozorována při nižších dávkách, resp. koncentracích. Výsledky 
studie ukazují, že podstatná část emitované Pt, která se nachází jako Pt (0) ve formě 
ultrajemných částic, je biodostupná. Autoři studie uvádí, že vyšší biodostupnost po inhalaci 
může být zapříčiněna tím, že modelová sloučenina byla aplikována rovnoměrněji po delší 
dobu. Upozorňují, že modelová sloučenina simuluje reálné podmínky pouze přibližně a 
skutečná biodostupnost Pt tak může být ještě vyšší. Bylo zjištěno, že 90 % biodostupné Pt 
je vázáno na sloučeniny s vysokou molekulovou hmotností, s největší pravděpodobností na 
proteiny. [4] 

Colombo et al. [26] zjišťovali příjem PTK v lidském zažívacím traktu (GIT – 
gastrointestinální trakt) pomocí extrakčního testu. Extrakce byla provedena u vzorků 
silničního prachu (certifikovaný referenční materiál, maximální velikost částic 90 µm), 
rozemletého autokatalyzátoru (certifikovaný referenční materiál a maximální velikostí 
částic 74 µm) a směsi hydroxidů platinových kovů (směs Pt(OH)2, Pd(OH)2 a Rh(OH)3) 
s hliníkovým práškem s využitím umělé žaludeční šťávy, založené na fyziologii člověka za 
podmínek simulujících lidský zažívací trakt. Biodostupnost PTK se měnila v závislosti na 
testovaném materiálu. Nejvyšší procento biologicky dostupných kovů vykazoval silniční 
prach: Pt 15,7–16,7 %, Rh 63,6–67,5 %. U vzorků autokatalyzátoru a směsi hydroxidů 
byla biodostupnost pouze <1 % (Pt) a <3 % (Rh). Žaludeční (kyselé prostředí, pH=2) a 
střevní (neutrální prostředí, pH=7) fáze extrakčního testu vykazovaly u silničního prachu 
velmi podobné hodnoty biodostupnosti. U vzorků katalyzátoru a hydroxidů biodostupnost 
mírně rostla od žaludku po střevní fázi. Procenta biodostupných platinových kovů byla u 

                                                 
1 Instilace – podání tekutiny do tělní dutiny konečníku, močového měchýře, instilace vzduchu do břišní 
dutiny apod. nebo její vkapávání, např. do oka tj. do spojivkového vaku [164] 
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vzorků katalyzátoru a hydroxidů v následujícím pořadí: Pd>Rh>Pt. U vzorků silničního 
prachu bylo rozpuštěno více Rh než Pt. Absolutní biodostupnost v silničním prachu byla 
však byla vyšší u Pt než u Rh. U vzorků autokatalyzátoru byla absolutní bidostupnost 
v pořadí Pt>Pd>Rh. [26] 

V další studii se Colombo et al. [25] zaměřili na biodostupnost PTK po inhalaci. Stejné 
materiály jako v předchozí studii exponovali umělým plicním tekutinám za účelem 
kvantitativního odhadu uvolnění Pt, Pd a Rh při inhalačním scénáři reprezentujícím lidský 
respirační trakt. Pro simulaci různých intestinálních podmínek v plicích použili umělou 
lyzozomální tekutinu (obdoba kapaliny, se kterou mohou přijít do kontaktu inhalované 
částice po fagocytóze alveolárními a intestinálními makrofágy v plicích) a Gambleův 
roztok (reprezentuje intersticiální tekutinu hluboko uvnitř plic). Uvolnění PTK 
v lyzozomální tekutině se měnilo v závislosti na testovaném materiálu. Vzorky silničního 
prachu vykazovaly mnohem vyšší procento uvolněných platinových kovů (Pt 36 %, Rh 88 
%) než vzorky autokatalyzátoru (<8 %) a hydroxidů (<10 %). U vzorků exponovaných 
Gambleově roztoku (pH 7,4) byla ve srovnání s lyzozomální tekutinou (pH 4,5) významně 
nižší procenta uvolněných kovů (autokatalyzátor až 0,45 %, hydroxidy až 0,15 %). V 
silničním prachu exponovaném lyzozomální tekutině bylo vyšší procento uvolnění 
zaznamenáno u Rh než u Pt. Autokatalyzátor a hydroxidy exponované lyzozomální 
tekutině a Gambleově roztoku vykazovaly procenta uvolněných kovů v pořadí Pd>Rh>Pt. 
Absolutní uvolnění PTK u vzorků prachu bylo vyšší u Pt než u Rh, u autokatalyzátorů 
v pořadí Pt>Pd>Rh. Protože vzorek hydroxidu obsahoval stejné množství Pt, Pd i Rh, bylo 
pořadí absolutního uvolnění stejné jako u procentuálního, tj. Pd>Rh>Pt. [25] 

Srovnání výsledků obou studií ([25], [26]) poukazuje na vyšší příjem PTK v respiračním 
traktu než v GIT. Procento biodostupnosti platinových kovů je v obou studiích nejvyšší u 
vzorků silničního prachu. Výsledky tak potvrzují, že PTK v silničním prachu mohou být 
transformovány z kovové formy na mnohem rozpustnější specie (viz kapitola 4.5), 
pravděpodobně tvorbou komplexů s anorganickými ionty nebo humiovými sloučeninami, 
běžně se vyskytujícími v ŽP. Podobné hodnoty biodostupnosti zjištěné u silničního prachu 
v žaludeční (pH 2) a střevní (pH 7) fázi extrakčního testu ukazují, že rozpouštění 
platinových kovů v GIT není silně závislé na pH. Při neutrálním pH tak zřejmě nedochází 
ke srážecím reakcím [26]. Závislost uvolňování platinových kovů na pH byla naopak 
pozorována ve studii biodostupnosti po inhalaci [25]. Autoři odůvodňují vyšší uvolnění 
kovů pozorované u vzorků exponovaných lyzozomální tekutině ve srovnání 
s Gambleovým rozokem na základě kyselosti lyzozomální tekutiny (pH 4,5) a zásaditosti 
Gambelova roztoku (pH 7,4). Toto zjištění je v souladu s různými studiemi ([49], [102], 
[178]), které zaznamenali v kyselém prostředí zvýšenou rozpustnost PTK. Vyšší uvolnění 
platinových kovů pozorované u lyzozomální tekutiny naznačuje, že inhalované částice by 
musely fagocytovány předtím, než se vyskytne významné [25].  

V obou studiích vykazují Pd a Rh vyšší biodostupnost než Pt. Rozdílnou biodostupnost a 
uvolnění Pt a Rh v silničním prachu autoři studií vysvětlují odlišnými transformacemi po 
jejich depozici v životním prostředí. Procento Pd uvolněné ze vzorků silničního prachu 
(nestanoveno kvůli interferencím) by bylo zřejmě díky jeho vysoké rozpustnosti a mobilitě 
nejvyšší. Pořadí biodostupnosti a uvolnění PTK u vzorků autokatalyzátoru a směsi 
hydroxidů (Pd>Rh>Pt) bylo v souladu s výsledky některých studií rozpustnosti těchto kovů 
(viz kapitola 4.5). Nejvyšší absolutní biodostupnost PTK v respiračním i trávicím traktu 
byla zaznamenána u Pt. Výsledky uvolnění platinových kovů odráží jejich poměrné 
koncentrace v testovaných materiálech. Přestože jsou Pd a Rh ve srovnání s Pt rozpustnější 
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a mobilnější, je vyšší množství Pt přítomné ve vzorcích silničního prachu a 
autokatalyzátoru příčinou její nejvyšší absolutní biodostupnosti [25]. Autoři shrnují, že 
z toxikologického hlediska je důležité uvažovat možnou tvorbu chlorokomplexů 
platinových kovů v prostředí GIT a respiračního traktu. V laboratorních studiích ([49], 
[24]) bylo totiž ukázáno, že za kyselých podmínek a přítomnosti chloridových iontů se 
mohou tvořit chloridové specie PTK [25]. 

Vyšetřování biodostupnosti Pt, Pd a Rh obsažených v rozemletém autokatalyzátoru 
s využitím extrakčního testu, který simuluje podmínky nacházející se v lidském žaludku a 
střevě, prováděli také Turner and Price [160]. Biodostupnost byla obvykle nižší než 
několik %, což je v souladu se studií, kterou provedli Colombo et al. [26].  

Puls et al. [122] se, s ohledem na vysokou biodostupnost platinových kovů zjištěnou u 
silničního prachu ve srovnání s rozemletým autokatalyzátorem v předchozích studiích 
([25], [26]), zaměřili na vyšetření biodostupnosti Pt a Pd v reálných vzorcích 
atmosférického aerosolu hmotnostní frakce TSP a PM10. Pro extrakci využili umělou 
žaludeční šťávu. Biodostupné frakce Pt a Pd v TSP i PM10 vykazovaly širokou distribuci: 
Pt v TSP – 5,8–69,2 %, Pt v PM10 – 8,5–77,2 %, Pd v TSP – 9,7–68,9 %, Pd v PM10 – 
4,9–65,3 %. Zjištěné hodnoty značně převyšují biodostupnou frakci nalezenou u 
rozemletého katalyzátoru (<1% [26]; 1,3 % Pt a 4,3 % Pd [160]). Biodostupnost Pt 
v atmosférickém aerosolu je také o něco vyšší než v silničním prachu (Pt 15,7–16,7 % 
[26]). Tyto výsledky opět potvrzují, že v životním prostředí dochází k transformaci 
původně kovových platinových kovů z autokatalyzátorů na rozpustnější specie [122]. Pd 
vykazovalo, stejně jako v předchozích studiích, vyšší procento biodostupnosti než Pt, což, 
jak autoři shrnují, je zřejmě způsobeno jeho vyšší reaktivitou a mobilitou. 

Výše uvedené studie prokazují, že PTK mohou být přijaty lidským organizmem. Vyšší 
příjem platinových kovů lze očekávat v respiračním traktu než v GIT. Jako nejvíce 
biologicky dostupné se jeví, stejně jako u bioty, Pd. S ohledem na přítomnost HCl v tělních 
tekutinách existují obavy z možné transformace platinových kovů na vysoce toxické 
chloridové specie po jejich vstupu do organizmu. 

4.8.2 Biologický monitoring 

Biologický monitoring hraje klíčovou roli v hodnocení individuální expozice platinovým 
kovům a zdravotních rizik spojených s touto expozicí. I přes významný nárůst koncentrací 
PTK v životním prostředí existuje jen několik studií zaměřených na vyšetřování zatížení 
lidského organizmu platinovými kovy plynoucího z neprofesionální expozice. Většina 
z nich stanovovala hladiny těchto kovů v moči, popř. v krvi. 

Přehled koncentrací platinových kovů v moči a krvi neprofesionálně exponovaných osob je 
uveden v tabulce 10. Zjištěné koncentrace se pohybují v širokém rozsahu – desetiny až 
stovky ng/g kreatininu v moči a desítky až stovky ng/l krve. 
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Tabulka 10: Koncentrace platinových kovů v moči a krvi neprofesionálně exponovaných osob 

Město/oblast – stát        
(rok odběru) 

Specifikace exponovaných osob Koncentrace platinových kovů 
[moč: ng/g kreatininu; krev: ng/l] 

Lit. 

Sydney – Austrálie         
(–)  

2 dospělí jedinci ze Sydney Moč / krev: 
Pt: 230 / 560 

[162] 

Jihovýchodní Anglie       
(–) 

Pracovníci údržby silnic a Imperial 
College 

Moč – údržba / škola: 
Pt: 58 / 113 
Krev – údržba / škola: 
Pt: 145 / 129 

[45] 

Mnichov – Německo 
(1993–1994) 

Řidiči autobusů, řidiči taxi, 
automechanici, vědci, průmysloví 
pracovníci bez expozice Pt, 
lékárníci 

Moč: 
Pt: 6,5 

[137] 

Německo                         
(1998) 

Dospělí jedinci (věk 18–69 let) Moč: 
Pt: 1,75 

[13], 
[57] 

Vídeň – Rakousko         
(2001) 

Starší jedinci bez profesionální 
expozice Pt, bez, s 1 a se 2 
endoprotézami kyčelního kloubu 

Moč – 0 / 1 / 2 endoprotéza: 
Pt: 3,7 / 3,3 / 1,9 

[175] 

Řím – Itálie                     
(2001) 

Dopravní policisté, policisté 
pracující v kanceláři 

Moč – dopravní / kancelář: 
Pt: 4,45 ng/l / 4,56 ng/l 

[64] 

Řím – Itálie                     
(1996) 

Studenti ZŠ (věk 6–10 let) žijící ve 
městě a na předměstí 

Moč – všichni školáci: 
Pt: 0,9 
Pd: 7,5 
Rh: 8,5 

[18] 

Řím, Foligno – Itálie 
(1998–2000) 

Obyvatelé města (vysoká dopravní 
zátěž) a malého městečka (nízká 
dopravní zátěž) 

Moč – Řím / Foligno: 
Pt: 1,70 ng/l / 0,52 ng/l 
Rh: 12,85 ng/l / 3,5 ng/l 
Pd: 7,79 ng/l / 6,02 ng/l 

[14] 

Latium – Itálie                
(2008) 

Adolescenti ve věku 13–15 let 
z neznečištěných oblastí 

Krev: 
Pt: 21,8 
Pd: 9,87 
Rh: 20,2 

[112] 

Uppsala, Trollhättan – 
Švédsko                       
(1993/1994) 

15tiletí adolescenti Krev a sérum:  
Pt: <100 
Pd: <200 
Rh: <100 

[8] 

Koncentrace platinových kovů v moči uváděny v ng/g kreatininu, není-li uvedeno jinak. 
 

V jedné z prvních studií biologického monitorování neprofesionální expozice platině, 
provedené před rozšířením autokatalyzátorů, sledovali Vaughan and Florence [162] 
koncentrace Pt v moči, krvi a ve vlasech u dvou dospělých jedinců z města Sydney a třech 
dospělých z relativně neznečištěné oblasti australského ostrova lorda Howea. Mezi lidmi 
žijícími v Sydney a na ostrově nebyl pozorován rozdíl v koncentracích Pt.  

Farago et al. [45] se zaměřili na stanovení Pt v krvi a moči profesionálně exponovaných i 
neexponovaných subjektů ovlivněných dopravou. Nejvyšší koncentrace Pt v krvi (0,246 
µg/l) i moči (0,47 µg/g kreatininu) byly nalezeny u pracovníků rafinerie platiny, tj. u osob 
s profesionální expozicí. Pracovníci údržby komunikací, u kterých se očekávalo, že budou 
vysoce exponováni emisím z dopravy, v té době pracovali na nové dálnici na venkově. 
Průměrné koncentrace Pt v krvi byly u této skupiny téměř 2krát nižší a koncentrace v moči 
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dokonce 8krát nižší než u pracovníků rafinerie. Zaměstnanci Imperial College pracovali 
v dopravou silně zatíženém Londýně a byly tak denně exponováni výfukovým plynům. 
Koncentrace Pt v moči byli srovnatelné jako u pracovníků údržby komunikací, koncentrace 
v moči byli však u pracovníků Imperial College 2násobné. Mezi koncentracemi Pt a Pb 
v krvi všech tří exponovaných skupin nebyla nalezena korelace, což naznačuje, že emise 
z dopravy nemusí být hlavním zdrojem Pt nalezené v těle studovaných subjektů. 

V moči 178 jedinců bez profesionální expozice (řidiči autobusů, řidiči taxi, automechanici, 
vědci, průmysloví pracovníci bez expozice Pt, lékárníci) pracujících v Mnichově byly ve 
srovnání s předchozími 2 studiemi ([45], [162]) nalezeny o 2 řády nižší koncentrace Pt 
(průměr 6,5 ng/g kreatininu). Pouze 7 osob vykazovalo exkreci Pt v moči >20 ng/g, 
přičemž všechny tyto subjekty měly zubní výplně ze slitiny Au-Pt [137].  

Nízké koncentrace Pt v moči zjistili také Iavicolli et al. [64], kteří studovali vliv dopravy 
na zatížení lidského organizmu platinou u policistů v Římě. Platina byla analyzována v 
moči dopravních policistů, kteří řídí dopravu na silnicích v různých městských oblastech 
Říma, a policistů pracujících poslední 2 roky pouze v kanceláři (kontrolní skupina). Mezi 
dopravou exponovanými a neexponovanými policisty však nebyl nalezen významný rozdíl 
v koncentracích Pt (dopravní policisté: 4,45 ng/l, policisté v kanceláři: 4,56 ng/l). Schins et 
al. [138] stanovovali Pt v nosním výplachu u dětí žijících na různých lokalitách (velká 
města vs. malé město ve venkovském regionu jako kontrolní lokalita) v Severním Porýní-
Vestfálsku. Platina byla nalezena nad detekčním limitem u většiny dětí (cca 93 %). Mezi 
lokalitami však nebyly nalezeny významné rozdíly v koncentracích Pt. Koncentrace Pt 
v nosní laváži byly ve významné korelaci s neutrofilním zánětem a také se ztrátou 
epitelových buněk.  

Na vztah mezi dopravou a zvýšenými koncentracemi platinových kovů v těle naopak 
poukázali Caroli et al. [18], kteří studovali koncentrace platinových kovů v moči studentů 
základních škol v Římě a na předměstí. Děti žijící ve městě vykazovaly vyšší hladiny Pd a 
Rh v moči. Byl nalezen vztah mezi hustotou dopravy v místě bydliště školáků a 
koncentracemi Pd a Rh v moči. U Pt nebyla prokázána žádná spojitost s dopravou. Bocca 
et al. [14] ukázali významně vyšší koncentrace Pt a Rh v moči obyvatel městské oblasti 
Říma, charakteristické vysokou hustotou dopravy, ve srovnání s obyvateli menšího 
městečka Foligno s nízkou dopravní zátěží. Mediány koncentrací Pt a Rh byly: Řím – 1,70 
a 12,85 ng/l, Foligno – 0,52 a 3,50 ng/l. V Římě tak byly více než 3násobné koncentrace Pt 
a téměř 4násobné koncentrace Rh. U palladia rozdíly v koncentracích v závislosti na 
intenzitě dopravy pozorovány nebyly. Tendence směřující k vyšším koncentracím Pt 
v moči na lokalitách s vyšší dopravní zátěží byla nalezena rovněž u dětí žijících 
v Německu [57]. 

Benemann et al. [13] se s ohledem na nejasnosti kolem různých zdrojů expozice Pt (tj. 
zejména doprava a zubní náhrady) zaměřili na identifikaci a kvantifikaci hlavních 
expozičních cest Pt u běžné dospělé populace žijící v Německu (celkem 1 080 jedinců ve 
věku 18–69 let). Koncentrace Pt stanovovali v moči. Největší vliv na změny koncentrací 
měl počet zubů s výplní ze slitiny vzácných kovů, kdy 1 zub s výplní měl za následek 
nárůst koncentrací Pt v moči o 35 % a 5 takových zubů až o 120 %. Uvolňování Pt ze 
zubních výplní zvyšovalo žvýkání žvýkačky (+ 6,9 % pro každý další den v týdnu se 
žvýkačkou). Zvýšené koncentrace Pt v moči byly nalezeny také při vyšších koncentracích 
kreatininu, pří vyšší konzumaci kávy a u lidí z vyšší společenské třídy. Zátěž organizmu 
platinou byla vyšší u obyvatel západního Německa ve srovnání s východem. Vliv těchto 
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faktorů (s výjimkou koncentrace kreatininu) však byl pozorován zejména u lidí se zubními 
výplněmi ze slitin vzácných kovů. U dopravy, která je považována za hlavní zdroj 
znečištění životního prostředí platinovými kovy, nebyl zjištěn významný vliv na 
koncentrace Pt v moči. Hlavní expoziční cestu Pt tak zřejmě představují zubní výplně. 
Autoři však shrnují, že chybějící asociace mezi expozicí z dopravy a zatížením organizmu 
Pt může být dána nepřesným zhodnocením expozice z dopravy a omezením tohoto 
hodnocení pouze na nejbližší okolí bydliště sledovaných subjektů. V jiné studii vyšetřovali 
Zeiner et al. [175] vliv času stráveného venku a aktivity subjektů na koncentrace Pt v moči. 
Pro šetření bylo vybráno 106 starších obyvatel Vídně bez profesionální expozice Pt bez, 
s 1 a se 2 endoprotézami kyčelního kloubu. Byly stanoveny následující mediány 
koncentrací Pt v moči (v µg/g kreatininu): subjekty bez endoprotézy – 3,7, s 1 
endoprotézou – 3,3 a se dvěma endoprotézami – 1,9. Mezi osobami bez nebo s 1 
endoprotézou a se 2 endoprotézami byl nalezen statisticky významný rozdíl v mediánech 
koncentrací Pt v moči. Výsledky potvrzují předpoklad, že koncentrace Pt v moči nezávisí 
jen na intenzitě dopravy v místě bydliště, ale především na době a rozsahu aktivit 
provozovaných venku. Mediány koncentrací PTK v krvi a séru 15tiletých adolescentů 
žijících v r. 1993/1994 ve dvou různých městech Švédska (univerzitní město Uppsala a 
průmyslové město Trollhättan) byly pod detekčními limity (Pt a Rh <0,1 µg/l, Pd <0,2 
µg/l) [8]. Pino et al. [112] analyzovali PTK v krvi 450 adolescentů ve věku 13–15 let 
z regionu Latium (Itálie). Průměrné koncentrace (geometrický průměr) Pd, Pt a Rh byly 
rovny 21,8 ng/l, 9,87 ng/l a 20,2 ng/l. Výsledky jsou považovány za referenční hodnoty pro 
mladistvé Italy pro účely hodnocení rizik plynoucích z environmentální expozice těmto 
kovům.  

Výsledky výše prezentovaných studií ukazují měřitelné koncentrace PTK v těle 
environmentálně exponovaných jedinců. V některých studiích byla prokázána asociace 
mezi koncentracemi platinových kovů v těle a dopravou, v řadě studií však nikoliv. 
Zvýšené koncentrace PTK byly pozorovány u lidí se zubními náhradami s obsahem 
vzácných kovů. Zpravidla se jedná o první vstupní údaje biologického monitoringu. Nelze 
z nich vyvozovat jednoznačné závěry ve vztahu k dlouhodobé expozici platinovým kovům 
z autokatalyzátorů. Jistý trend směřující k nárůstu koncentrací Pt v moči lze sledovat 
v Itálii, kde jsou pro obyvatele Říma dostupná data z let 1996 [18], 1998–2000 [14] a 2001 
[64]. 

V České republice nebyla dosud ve vztahu k biologickému monitorování expozice 
platinovým kovům nalezena žádná data, což signalizuje malý zájem o tuto problematiku. 
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4.9 Nebezpečnost platinových kovů z autokatalyzátorů pro zdraví 

Nebezpečnost kovů pro zdraví často významně závisí na jejich chemické formě (specii). 
Například elementární kovová rtuť je pro lidský organizmus ve srovnání s methylrtutí 
považována za prakticky neškodnou, sloučeniny AsIII jsou mnohem toxičtější než AsV, 
šestimocný chrom je na rozdíl od ostatních oxidačních stupňů karcinogenní. 

Platina představuje ve skupině PTK dobrý příklad důležitosti role speciace v toxicitě. 
Platinová alergie se vztahuje jen k malé skupině sloučenin, které obsahují reaktivní 
ligandy, z nichž nejúčinnější jsou chloridy. Kovová Pt je považována za biologicky inertní 
a nealergenní. Některé sloučeniny Pt jsou cytotoxické, mají mutagenní a karcinogenní 
účinky a také účinky na mikroorganizmy ve velmi nízkých koncentracích. S ohledem na 
to, že je platina uvolňovaná z autokatalyzátorů převážně v kovové formě popř. ve formě 
oxidů (viz kapitola 4.3), předpokládalo se, že její senzibilizační potenciál bude velmi 
nízký. Ukazuje se však, že se může v ŽP transformovat na jiné specie, které jsou rozpustné 
a pronikají do potravního řetězce (viz kapitola 4.5). Bylo dokonce naznačeno, že v lidském 
těle může docházet k transformacím na vysoce nebezpečné chloridové specie (viz kapitola 
4.8.1).  

Současné měřící techniky neumožňují odlišit od sebe jednotlivé formy PTK. Všechna 
měření těchto kovů v ŽP a biologickém materiálu byla doposud provedena pro sumární 
koncentrace Pt, Pd a Rh. V současné době tak nelze jednoznačně identifikovat formy 
platinových kovů, kterým může být člověk vystaven. V následujících kapitolách jsou proto 
prezentovány toxické účinky různých forem PTK. Informace ve vztahu k toxicitě platiny a 
palladia byly převzaty z dokumentů Světové zdravotnické organizace „Environmental 
Health Criteria (EHC) 125“ [40] a „EHC 226“ [42]. Data jsou doplněna o nejnovější 
studie, kterých je však jen několik. Výzkum v oblasti toxických účinků Pt a Pd 
nezaznamenal v posledních letech zásadní změny. Aktuálnost dat prezentovaných 
v dokumentu WHO dokládají také některé nejnovější přehledné články, jako např. Bencs et 
al., [12] a Iavicoli et al. [65], ve kterých se autoři opírají výhradně o tyto dokumenty. Pro 
rhodium doposud nebyl dokument EHC vydán. Informace o toxicitě byly získány 
z databáze HSDB (Hazardous Substances Data Bank) [128]. Odkazy na literaturu jsou dále 
uvedeny pouze u informací, které jsou z jiných zdrojů než dokumenty EHC a databáze 
HSDB. 

4.9.1 Platina 

Data o toxicitě platiny pochází jednak z experimentů provedených na zvířatech a testů in 
vitro, jednak z epidemiologických studií, především z pracovního prostředí. 

4.9.1.1 Pokusy na zvířatech a testy in vitro 

Akutní toxicita Pt závisí zejména na formě kovu. Rozpustné sloučeniny Pt jsou mnohem 
toxičtější než nerozpustné. Například orální toxicita u potkanů (hodnoty LD50 – střední 
smrtná dávka) klesala pro uvedené chemické látky v následujícím pořadí:  

Na2[PtCl6] (25–50 mg/kg) > (NH4)2[PtCl6] (195–200 mg/kg) > PtCl4 (240 mg/kg) > 
Pt(SO4)2 × 4H2O (1010 mg/kg) > PtCl2 (> 2000 mg/kg) > PtO2 (> 8000 mg/kg). 

V kovovém stavu vykazuje Pt velmi nízkou akutní toxicitu. Jemné prachové částice Pt o 
průměru 1–5 µm podané orálně potkanům způsobily pouze nepatrné nekrotické změny 
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v epitelu GIT, granulární dystrofii hepatocytů a otok epitelu renálních tubulů. Ani nejvyšší 
dávka (25167 µg/kg) nebyla smrtelná. 

Soli PtCl4 (182 mg/l pitné vody) a Pt(SO4)2 × 4H2O (248 mg/l) rozpuštěné v pitné vodě 
neměli při krátkodobé (opakované) orální expozici (voda podávána neomezeně po dobu 4 
týdnů, dle potřeb zvířat) účinek na normální váhový přírůstek potkanů Sprague-Dawley. 
Při 3násobném navýšení koncentrací platiny byl přírůstek hmotnosti v prvním týdnu 
redukován asi o 20 %. Souběžně s redukcí přírůstku na váze došlo k 20tiprocentnímu 
poklesu konzumace krmiva a vody. Dietární podání PtCl4 o koncentraci 0,5 mmol/l po 
dobu 30 dní nebo 1,6 mmol/l po dobu 8 dní (169 a 539 mg/l) nemělo vliv na hmotnost 
žádného z vyšetřovaných orgánů, tj. játra, ledviny, slezina, srdce a varlata. Na hmotnost 
orgánů nemělo vliv ani podání 1,6 mmol/l Pt(SO4)2 × 4H2O (734 mg/l) po dobu 8 – 9 dní. 

V kožních testech na králících albínech byly sloučeniny PtO2, PtCl2, K2[PtCl4], 
[Pt(NO2)2(NH3)2], [Pt(C5H7O2)2] a trans-[PtCl2(NH3)2] klasifikovány jako nedráždivé, 
zatímco PtCl4, (NH4)2[PtCl6], (NH4)2[PtCl4], Na2[PtCl6], Na2[Pt(OH)6], K2[Pt(CN)4], 
[Pt(NH3)4]Cl2 a cis-[PtCl2(NH3)2] byly zhodnoceny jako dráždivé (v různém rozsahu). 
Testy oční dráždivosti na králících ukázaly dráždivé účinky u všech testovaných solí Pt, tj. 
jmenovitě Na2[PtCl6], K2[PtCl4], K2[Pt(CN)4], [Pt(NH3)4]Cl2, [Pt(NO2)2(NH3)2], 
[Pt(C5H7O2)2] a cis-[PtCl2(NH3)2]. Sloučeniny trans-[PtCl2(NH3)2] a (NH4)2[PtCl4] byly 
dokonce klasifikovány jako žíravé.  

Subkutánní a intravenózní aplikace Pt(SO4)2 (0,05–0,3 mg/l) 3krát týdně po dobu 4 týdnů 
nevyvolala u morčat, potkanů ani u myší alergický stav. Podání komplexu Pt s vaječným 
albuminem také nevyvolalo u testovaných zvířat přecitlivělost. Úspěšný nebyl ani pokus 
vyvolat senzibilizaci intraperitoneálním, intramuskulárním, intradermálním, subkutánním, 
a intratracheálním podáním (NH4)2[PtCl4] u potkaní samice Hooded Lister. U makaků 
jávských exponovaných Na2[PtCl6] nosní inhalací 200 µg/m3, 4 h/den co 14 dní po dobu 
12 týdnů byly pozorovány ve srovnání s kontrolní skupinou významně vyšší plicní 
deficity. Expozice makaků (NH4)2[PtCl6] vyvolala při 12týdenní inhalační studii (200 
µg/m3) významnou kožní a plicní přecitlivělost pouze při současné expozici ozonu (2000 
µg/m3).   

Ve vztahu k reprodukční toxicitě, embryotoxicitě a teratogenitě Pt je dostupné pouze 
omezené množství dat. Síran platičitý (200 mg Pt/kg) způsobil u potomků myší (ICR) 8–45 
dní po porodu redukci hmotnosti. Hlavní účinek Na2[PtCl6] (20 mg Pt/kg) spočíval ve 
snížení úrovně aktivity potomků matek exponovaných 12. den březosti. U dospělých 
potomků byl 60–65 dní po porodu pozorován významný vliv na jejich chování. Pevná Pt, 
drát či fólie, je považována za biologicky inertní. Nepříznivé účinky, které následovaly po 
jejich implantaci do dělohy samic potkanů a králíků, byly zřejmě zapříčiněny přítomností 
cizího tělesa. U králíků (samců), kterým byla do chámovodu vložena trubice z Au/Pt, byla 
zaznamenána normální plodnost. Vyšetřovány byly také účinky kovové Pt na pohyblivost 
lidských spermií. Po 2 a 5 h byla pohyblivost spermií rovna 60 a 30 %. To je více, než bylo 
zjištěno u mědi (10 a 0 %) a stříbra (40 a 7 %), ale méně než u zlata (90 a 65 %). Po 
intravenózním podání 191PtCl4 březím samicím potkanů (25 µCi/zvíře) 18. den březosti byl 
pozorován pouze omezený přestup přes placentární bariéru. 

Několik sloučenin Pt vykazovalo v testech na různých bakteriích mutagenní účinky. 
Největší mutagenní potenciál vykazovala cisplatina a některé její analogy. 
Hexachloroplatičitan amonný, (NH4)2[PtCl6], způsobil mutace u Escherichia coli, chlorid 
platičitý, PtCl4, nikoliv. (NH4)2[PtCl6] (0,1 mol/l), H2[PtCl6] (0,01 mol/l) i PtCl4 (0,01 
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mol/l) významně potlačovaly růst kmene Baccilus subtilis. V testech mutagenity na 
buňkách myšího lymfomu vyvolaly sloučeniny cisplatina, transplatina a PtCl4 ve srovnání 
s kontrolní skupinou významně vyšší frekvenci mutací, avšak [Pt(NO2)2](NH3)2 a PtCl2 
nikoliv. Relativní mutagenní aktivita cis-[PtCl2(NH3)2], K[PtCl3(NH3)] a [Pt(NH3)3Cl]Cl 
ve studiích na savčích buňkách in vitro byla 100:9:0:3.  Frekvence výskytu mutací nebyla 
u K2[PtCl4] a trans-[PtCl2(NH3)2] o moc vyšší než maximální frekvence spontánních 
mutací. U [Pt(NH3)4]Cl2 nebyla pozorována žádná mutagenní aktivita. Relativní 
cytotoxicita testovaných sloučenin byla podobná. Nemutagenní aktivita K2[PtCl4] a 
[Pt(NH3)4]Cl2 byla pozorována v testu na recesivně letální mutace vázané na pohlaví u 
octomilky obecné, v mikronukleus testu u myší a v testu chromozomálních aberací na 
kostní dřeni čínských křečků.  

Karboplatina, cisplatina, transplatina, PtCl4 a K2PtCl4 způsobily v mikronukleus testu na 
lidských lymfocytech a v  SOS chromotestu na bakteriích Escherichia coli významné 
zvýšení genotoxicity. Sloučeniny platiny PtCl2 a K2PtCl6 nevykazovaly v těchto testech 
žádné genotoxické účinky [52]. Mutagenní potenciál K2PtCl4, cisplatiny, transplatiny a 
PtCl4 byl potvrzen také v jiné studii genotoxicity pomocí SOS chromotestu [77]. Jedna 
z nejnovějších toxikologických studií [51] poukázala na toxické a genotoxické účinky u 
potkanů Sprague-Dawley krmených směsí anorganických sloučenin platinových kovů, 
H2PtCl6, PdCl2 a RhCl3 (o koncentracích v rozmezí 0,1–10 ppm). Histopatologická a 
patologická analýza zvířat odhalila vakuolizaci, eosinofilní inkluzní tělíska 
v nadledvinkách, redukci glomerulů v ledvinách, zvětšení bílé dřeně sleziny a poškození 
DNA dokonce i při nejnižších koncentracích platinových kovů. 

S výjimkou cisplatiny nejsou k dispozici experimentální data ve vztahu ke karcinogenitě 
Pt a jejich sloučenin. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) pokládá důkazy 
o karcinogenitě cisplatiny u zvířat za dostatečné.  

Toxické účinky anorganických solí Pt (Pt(NO3)2 a PtCl4) na buněčné úrovni byly 
potvrzeny ve studii na lidských bronchiálních epitelových buňkách [140]. Sloučeniny 
Pt(II) i Pt(IV) měly významné účinky na životaschopnost buněk při hodnotách 
srovnatelných s CdCl2 a CrO3. Toxické účinky dané hodnotami LD50 rostly v následujícím 
pořadí:  

RhCl3 (1,2 mmol/l) < NiCl2 (0,8 mmol/l) < Pt(NO3)2 = PdSO4 (0,4 mmol/l) < PtCl4 (0,05 
mmol/l) < CrO3 (0,02 mmol/l) < CdCl2 (0,005 mmol/l). 

Experimenty ukázaly, že obě sloučeniny Pt jsou schopné vyvolat zvýšení produkce 
reaktivních oxidačních částic, které je biomarkerem buněčného oxidačního stresu. Ze 
všech studovaných sloučenin (Pt(NO3)2, PtCl4, PdSO4, RhCl3, CdCl2, CrO3 a NiCl2) byla 
tato schopnost nejsilnější u PtCl4. Maximální relativní nárůst reaktivních forem kyslíku 
(kyslíkaté radikály) představoval u PtCl4 1132 %, což je ve srovnání s CrO3 více než 
dvojnásobek a téměř 5krát více než u Pt(NO3)2. Výsledky zdůrazňují silné účinky Pt(IV) i 
Pt(II) na buněčný metabolismus. 
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4.9.1.2 Epidemiologické studie 

Cenná data o nepříznivých účincích platiny a jejich sloučenin na zdraví pochází 
z pracovního prostředí. K profesionální expozici dochází zejména v rafineriích PTK a 
továrnách na výrobu katalyzátorů. 

První zpráva o zdravotních problémech v souvislosti s profesionální expozicí Pt byla 
podána v r. 1911. Pocházela z fotografického studia v Chicagu, kde pracovníci 
manipulovali s fotografickým papírem ošetřeným komplexními solemi Pt. Symptomy 
pozorované u 8 pracovníků zahrnovaly podráždění nosu a krku způsobující silné kýchání a 
kašel i potíže s dýcháním. Později byly v rámci klinické studie v britských rafineriích 
platiny zjištěny u 52 z 91 pracovníků exponovaných komplexním solím Pt symptomy 
začínající opakovaným kýcháním a silným výtokem z nosu, po kterém následovalo 
zkrácení dechu, cyanóza a dýchavičnost. U 13 pracovníků byla pozorována šupinatá 
erytematózní (zarudlá) dermatitida na rukou a předloktí, která někdy přecházela i na 
obličej a krk, a kopřivka. Příznaky postižení respiračního traktu přetrvávaly během 
pracovní doby a ještě asi 1 hod po opuštění továrny. Doba latence od prvního kontaktu s Pt 
po výskyt prvních symptomů se pohybovala od několika měsíců do 6 let. Jakmile jednou 
kožní a respirační přecitlivělost vznikla, symptomy měly tendenci se, dokud byli 
pracovníci exponováni solím Pt, zhoršovat. Pracovníky rafinerie Pt sledoval také Roberts 
[130] v USA. Všech 21 pracovníků vykazovalo v rámci 5letého období nějakou formu 
onemocnění souvisejícího s Pt, pro které Roberts [130] zavedl pojem „platinosis“. Čtyřicet 
procent pracovníků nemělo typické symptomy. Projevovaly se však u nich stejné zánětlivé 
změny na spojivce a mukózních membránách horních cest dýchacích, jako u 60 % 
pracovníků s jasnými symptomy. Klinické projevy zahrnující respirační systém a kůži byly 
potvrzeny rovněž ve zpracovatelském průmyslu u pracovníků ve výrobě a recyklaci 
autokatalyzátorů [30]. 

Bylo prokázáno, že alergie na Pt se vztahuje jen k malé skupině sloučenin, které obsahují 
reaktivní ligandy, tj. halogenidové sloučeniny Pt. Nejúčinnější jsou chloridové ligandy. Jak 
ukazuje následující pořadí míry účinku, alergická odpověď obvykle roste s rostoucím 
počtem atomů chloru: 

(NH4)2[PtCl6] ≈ (NH4)2[PtCl4] > Cs2[Pt(NO2)Cl3] > Cs2[Pt(NO2)2Cl2]                                     
> Cs2[Pt(NO2)3Cl]. 

Mezi nejúčinnější senzibilizátory patří hlavně kyselina hexachloroplatičitá H2[PtCl6] a její 
soli hexachloroplatičitan amonný (NH4)2[PtCl6] a draselný K2[PtCl6], dále 
tetrachloroplatnatan draselný K2[PtCl4], a sodný Na2[PtCl4]. Iontové sloučeniny Pt 
obsahující bromid nebo jodid jsou také alergeny, ale méně účinné. Komplexy, ve kterých 
nejsou halogenidové ligandy vázány na Pt („nehalogenidové komplexy“), jako je 
K2[Pt(NO2)4], [Pt(NH3)4]Cl2 a [Pt{(NH2)2CS}4]Cl2, a neutrální komplexy, jako např. cis-
[PtCl2(NH3)2] (cisplatina), nejsou alergenní zřejmě proto, že nereagují s proteiny za 
vytvoření kompletního antigenu. Kovová platina je považována za nealergenní. 
S výjimkou jednoho případu kontaktní dermatitidy z platinového prstenu nebyly 
v souvislosti s kovovou Pt zaznamenány žádné alergické reakce. 

Označení “platinosis” se již pro onemocnění spojené se solemi Pt nepoužívá, protože 
naznačuje chronické zánětlivé onemocnění plic jako je silikóza. V současné době se 
používají termíny: „alergie na soli Pt“, „alergie na sloučeniny Pt obsahující reaktivní 
halogenidové ligandy“ nebo nejvíce doporučované označení „přecitlivělost na soli Pt“. 
Symptomy typické pro přecitlivělost na soli Pt zahrnují slzení očí, kýchání, tlak na hrudi, 
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sípavost, dýchavičnost, kašel, ekzematické a kopřivkové poškození kůže a známky zánětu 
mukózních membrán. Doba latence od první expozice solím Pt po výskyt prvních 
symptomů se obvykle pohybuje mezi 3 měsíci až 3 lety, může však být i jen několik týdnů. 
Příznaky se zpravidla s rostoucím trváním expozice zhoršují, ale s odstraněním expozice 
většinou vymizí. Pokud však po vzniku přecitlivělosti trvá expozice dlouhou dobu, jednici 
se symptomů nemusí už nikdy zcela zbavit.  

V souvislosti s environmentální expozicí platinovým kovům z autokatalyzátorů nebyly u 
běžné populace zaznamenány žádné případy vzniku přecitlivělosti. Schopnost Pt 
emitované z autokatalyzátorů vyvolat alergii byla vyšetřována v předběžné imunologické 
studii. Extrakty vzorků částic z výfukových plynů byly testovány na třech dobrovolnících, 
kteří byli vysoce citliví na soli Pt, pomocí kožního prick testu2. Celkový obsah Pt 
představoval při nejvyšší testované koncentraci 5 µg/ml, což je dostatečné množství pro 
vyvolání odpovědi. U subjektů však nebyla vyvolaná žádná pozitivní reakce. V pozdější 
rozsáhlé studii [134] byla pozornost zaměřena na vliv rostoucí environmentální expozice 
Pt na frekvenci pozitivních reakcí na některé sloučeniny Pt (H2[PtCl6], K2[PtCl4] a 
Na2[PtCl6]) u pacientů s dermatitidou a kopřivkou. Testované sloučeniny Pt také 
nevyvolaly u neprofesionálně exponovaných osob žádné pozitivní reakce.  

Pro hodnocení rizika karcinogenity Pt a jejím solím u člověka nejsou dostupná žádná data. 
Ve vztahu k cisplatině jsou důkazy karcinogenity u člověka považovány za nedostatečné. 
Cisplatina je klasifikována jako karcinogen skupiny 2A, tj. pravděpodobně karcinogenní 
pro člověka. Medicinální použití protinádorového léčiva cisplatiny a jejich analogů a jejich 
toxické účinky jsou nad rámec zaměření disertační práce. 

4.9.2 Palladium 

Informace o toxicitě palladia vychází zejména z experimentů provedených na zvířatech a 
testů in vitro. Existuje také několik případových studií. Většina popisuje senzitivitu na Pd 
ve vztahu k expozici zubním výplním s obsahem Pd. 

4.9.2.1 Pokusy na zvířatech a testy in vitro 

Akutní toxicita Pd významně závisí na specii a cestě podání. Hodnoty LD50 stanovené u 
potkanů, myší nebo králíků se u sloučenin Pd pohybují od 3 mg/kg do >4900 mg/kg. Za 
nejtoxičtější sloučeninu Pd je považován chlorid palladnatý (PdCl2), naopak nejméně 
toxický je oxid palladnatý (PdO). U PdCl2, tetrachloropalladnatanu draselného (K2PdCl4) a 
tetrachloropalladnatanu amonného [(NH4)2PdCl4] byly po intravenózní aplikaci zjištěny 
velmi podobné hodnoty LD50. Nejnižší akutní toxicita byla zjištěna po orální aplikaci. 
Klinické příznaky akutní toxicity solí Pd pozorované u potkanů a králíků zahrnovaly smrt, 
pokles v příjmu potravy a vody, vyzáblost, případy ataxie, klonické a tonické křeče, 
kardiovaskulární účinky, zánět pobřišnice nebo biochemické změny (např. změny 
v aktivitě hepatických enzymů, proteinurie nebo ketonurie). Funkční nebo histologické 
změny v ledvinách byly nalezeny u různých sloučenin Pd, včetně elementárního Pd ve 
formě prášku. Bylo pozorováno také silné krvácení plic a tenkého střeva. 

                                                 
2 Prick test – test, při němž se na kůži kápne sledovaná látka, která se pak vpraví do kůže jemným 
nabodnutím uprostřed této kapky. Užívá se při vyšetřování kožních alergií. [164] 
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Účinky zaznamenané u hlodavců a králíků po krátkodobé (opakované) expozici různým 
sloučeninám Pd se týkaly zejména změn biochemických parametrů (např. pokles aktivity 
hepatických mikrozomálních enzymů). Klinické příznaky zahrnovaly lenost, úbytek 
hmotnosti a vylučování slizu a hnisu z nosu a velké hematomy. Objevovaly se také změny 
v absolutních i relativních hmotnostech orgánů, histopatologické změny v játrech, 
ledvinách slezině, žaludku a anemie. Testovaný tetrachloropalladnatan sodný v komplexu 
s vaječným albuminem způsobil smrt u myší. Účinné koncentrace se pohybovaly v mg/kg 
tělesné hmotnosti. Ve studiích subakutní toxicity zubních výplní s obsahem Pd na 
potkanech byly zjištěny významné histopatologické změny. Příspěvek Pd k pozorovaným 
nepříznivým účinkům však není jasný. 

Ve vztahu k dlouhodobé expozici různým formám Pd je k dispozici jen velmi málo 
informací. Myši, kterým byl od jejich narození až po přirozenou smrt podáván v pitné vodě 
PdCl2 (5 mg/l), vykazovaly snížení tělesné hmotnosti, delší životnost (u samců, ale ne u 
samic), nárůst amyloidózy některých vnitřních orgánů a asi dvojnásobný výskyt maligních 
nádorů. Validita této studie je však s ohledem na zásadní metodologické nedostatky 
v odborné literatuře zpochybňována [94]. Inhalační expozice potkanů (NH3)2PdCl2 po 
dobu asi půl roku způsobila nepatrné, reverzibilní (při 5,4 mg/m3) nebo významné trvalé 
(při 18 mg/m3) změny několika biochemických parametrů krevního séra a moči, 
naznačující zejména poškození jater a ledvin. Pozorovány byly také lenost, úbytek 
hmotnostního přírůstku a změny hmotnosti některých orgánů. Nepříznivé účinky, jako je 
redukce hmotnosti, snížení obsahu hemoglobinu v krvi, změny některých parametrů 
krevního séra apod., byly pozorovány také po enterální (střevní) expozici. NOAEL byl 
roven 0,08 mg/kg tělesné váhy, toxická koncentrace 8 mg/kg. 

Ve vztahu k chronické expozici Pd ve formě prášku uvádí WHO [42] dvě studie. Denní 
orální podání Pd prášku (50 mg/kg) potkanům po dobu 6 měsíců mělo za následek změny 
některých parametrů krevního séra a moči. Ve druhé studii byly 6 měsíců po jednorázové 
intratracheální aplikaci Pd prášku (143 mg/kg) zaznamenány v ledvinách potkanů některé 
histopatologické známky zánětu. Nebyly však nalezeny žádné známky intersticiální fibrózy 
ani karcinogenní změny. 

Několik sloučenin Pd je schopno vyvolat dermální dráždivost. Kožní testy na králících 
albínech ukázaly u skupiny 8 sloučenin Pd různě vážné dermální reakce, jejichž účinnost 
klesala v pořadí:  

(NH4)2PdCl6 > (NH4)2PdCl4 > (C3H5PdCl)2 > K2PdCl6 > K2PdCl4 > PdCl2 > (NH3)2PdCl2 
> PdO. 

První tři sloučeniny způsobily erytém, edém (otok) nebo escharu u odřené i nepoškozené 
kůže a byly tak klasifikovány jako nebezpečné pro kontakt s kůží. Další tři sloučeniny 
nebyly dráždivé pro neporušenou kůži, ale u poškozené kůže vyvolaly erytém a poslední 
dvě byly klasifikovány jako ne-dráždivé. U [Pd(NH3)4](HCO3)2, nebyly po jeho aplikaci na 
neporušenou kůži králíků pozorovány žádné dermální reakce. Oční dráždivost byla 
pozorována u PdCl2 a [Pd(NH3)4](HCO3)2, které byly aplikovány na vnější povrch oka 
králíků. [Pd(NH3)4](HCO3)2 byl pro oko klasifikován jako velmi silné dráždidlo. U PdO 
nebyly ve studii oční dráždivosti u králíků zjištěny žádné reakce. Inhalační expozice 
(NH3)2PdCl2 (≥ 50 mg/m3) vedla k postižení mukózních membrán očí potkanů (známky 
zánětu spojivek nebo zánětu rohovky a spojivek). 

Některé sloučeniny palladia (PdCl2, [Pd(NH3)4](HCO3)2, hydrochlorid Pd – vzorec 
nespecifikován a komplexy Pd-albumin) se řadí mezi účinné senzibilizátory kůže. Chlorid 
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palladnatý byl v maximalizačním testu na morčatech klasifikován jako silnější 
senzibilizátor než dobře známý účinný senzibilizátor NiSO4. Významné základní imunitní 
reakce byly pozorovány u PdCl2, Na2PdCl4, K2PdCl4 a (NH4)2PdCl6 v testu na 
podkolenních lymfatických uzlinách u myší. Jednorázová subkutánní injekce těchto 
sloučenin vyvolala dávkově závislé reakce, přičemž došlo až k 8násobnému nárůstu 
celulárnosti lymfatických uzlin. Topikální aplikace K2PdCl4 v dimetylsulfoxidu 4 dny po 
sobě vyvolala na obou uších myší významnou lokální odpověď ušních lymfatických uzlin. 
Po intravenózním podání několika komplexních solí Pd byla u koček pozorována 
respirační senzibilita (bronchospasmus), doprovázená zvýšením histaminu v séru. 
Významné imunitní odpovědi byly získány u PdCl2 a/nebo chloropalladnatanů v testu 
lokálních lymfatických uzlin u myší. Předběžná data získaná u zvířecího modelu naznačují, 
že sloučeniny Pd (II) se mohou účastnit indukce autoimunitního onemocnění. 

Ve vztahu k účinkům Pd a jeho sloučenin na reprodukci a vývoj plodu existují jen 
omezená data. Žádná ze studií nebyla provedena v souladu se současnými směrnicemi. 
V jedné screeningové studii byla u samců myší, kterým byl pod dobu 30 dní podáván 
subkutánně 0,02 mmol PdCl2/kg (celková dávka 3,5 mg/kg), zaznamenána redukce 
hmotnosti varlat. U potkanů neměla jednorázová subkutánní injekce 0,02 mmol/kg žádný 
vliv na hmotnost varlat. Stejná dávka aplikována potkaním samcům intratestikulárně 
způsobila během 2 dní pokles průměrné hmotnosti varlat, jejich úplnou nekrózu a destrukci 
všech spermií. Jednorázová intraperitoneální dávka dusičnanu palladnatého (1,5 mg 
Pd2+/kg) potkanům měla za následek inhibici syntézy DNA ve varlatech a dalších 
orgánech. Injekce několika dávek chloridu palladnatého nad a pod odhadnutou dávkou 
LD50 (>20 mg/vejce) nevyvolala u 4 dny starých kuřecích embryí žádné zřejmé známky 
teratogenity. 

V pokusech in vitro bylo zjištěno, že sloučeniny Pd mohou vzájemně reagovat 
s izolovanou DNA. Několik testů mutagenity různých sloučenin Pd na bakteriálních nebo 
savčích buňkách in vitro (Amesův test na bakterii Salmonella typhimurium; SOS 
chromotest na bakterii Escherichia coli; mikronukleus test na lidských lymfocytech) však 
poskytlo negativní výsledky. Pozitivní výsledky nebyly získány ani v testu genotoxicity in 
vivo (mikronukleus test u myší) u [Pd(NH3)4](HCO3)2 – jednorázové orální dávky byly 
v rozmezí 125 až 500 mg/kg. 

Ve vztahu ke karcinogennímu potenciálu Pd je dostupných jen málo informací. U myší, 
kterým byl podáván PdCl2 (5 mg Pd2+/l) v pitné vodě od jejich narození po přirozenou smrt 
se u obou pohlaví vyvinuly ve statisticky významné míře maligní nádory, zejména typu 
lymfatické leukemie a adenokarcinomu plic. Současně však došlo u samců k prodloužení 
délky života, což může částečně vysvětlit nárůst výskytu tumorů. Tvorba nádorů 
(fibrosarkom, myosarkom, fibrom a fibroadenom) byla zjištěna také 504 dní po subkutánní 
implantaci slitiny Ag-Pd-Au v místě implantace u 7 ze 14 potkanů. Není však jasné, zda 
byly nádory zapříčiněny chronickým fyzikálním podnětem nebo samotnými chemickými 
komponentami. Ve vztahu k inhalační expozici nejsou dostupné žádné studie 
karcinogenity. 

Z in vitro studií je patrné, že ionty Pd jsou schopné potlačovat většinu hlavních buněčných 
funkcí. Pozorované cytopatogenní účinky zahrnovaly inhibici syntézy DNA u myších a 
lidských buněčných linií, inhibici syntézy RNA u nukleusů jater potkanů, inhibici syntézy 
proteinů, pokles celkového obsahu proteinů nebo aktivity mitochondrií u buněk myší, 
křečků či lidí. Rovněž byla pozorována nekróza u myších a lidských fibroblastů, redukce 
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životaschopnosti buněk u myších a lidských buněčných linií, ztráta integrity membrán u 
myších a lidských makrofágů, inhibice chemotaxe makrofágů u potkanů a zesílení nebo 
inhibice glutamátové toxicity u granulových buněk mozečku u potkanů. Palladium 
aplikované v kovové formě nevykazovalo u myších fibroblastů žádné cytotoxické účinky. 
U lidských buněčných linií byla pozorována pouze nízká cytotoxicita. Jedna z nejnovějších 
studií [140] poukázala v testu na lidských bronchiálních epitelových buňkách u síranu 
palladnatého (PdSO4) na významné negativní účinky na životaschopnost buněk při 
hodnotách srovnatelných s chloridem kademnatým (CdCl2) a oxidem chromovým (CrO3). 
Hodnota LC50 byla u PdSO4 rovna 0,4 mmol/l. Nejcitlivější cíl zřejmě představuje 
biosyntéza DNA/RNA. Hodnota EC50 pro inhibici syntézy DNA zjištěná na myších 
fibroblastech in vitro byla pro PdCl2 rovna 300 µmol/l (32 mg Pd2+/l).  

Mnoho nepříznivých účinků sloučenin Pd je pravděpodobně zprostředkováno jejich 
vazbou na enzymy a následnou inhibicí enzymů. Studie řady izolovaných enzymů 
z různých zvířecích systémů a s odlišnými metabolickými funkcemi ukázaly, že sloučeniny 
Pd2+ mají vysoký inhibiční potenciál. Nejsilnější inhibice byla nalezena u kreatinkinázy, 
která hraje důležitou roli v energetickém metabolismu. 

4.9.2.2 Epidemiologické studie 

Ve vztahu k účinkům Pd emitovaného z autokatalyzátorů na běžnou populaci nejsou 
k dispozici žádné informace. Účinky Pd na obyvatelstvo byly zaznamenány zejména 
v souvislosti s iatrogenní expozicí. 

Většina případových studií popisuje senzitivitu na Pd ve vztahu k expozici zubním 
výplním s obsahem Pd. V této souvislosti byly pozorovány příznaky jako je kontaktní 
dermatitida, stomatitida nebo mukositida a orální lichen planus. Všeobecné symptomy 
zahrnovaly také otok rtů a tváří, závratě, astma a chronickou kopřivku. Několik studií 
vyšetřovalo alergenní potenciál kovového Pd. V kožních testech bylo zaznamenáno jen pár 
pozitivních reakcí. Zajímavým zjištěním bylo, že mnoho pacientů citlivých na PdCl2 
nereagovalo na kovové Pd a reakce na kovové Pd nebyly vždy nutně spojeny s pozitivním 
patch3 testem na PdCl2. Nejasné klinické účinky na ústní sliznici byly nalezeny u 72 
pacientů s částečně umělým chrupem ze slitin Pd-Cu-In. Čtrnáct pacientů zaznamenalo 
kovovou chuť v ústech. Jiná studie poukázala u 20 % z 39 vyšetřovaných pacientů na slabé 
reakce sliznice kolem zubní protézy ze slitiny s obsahem Pd. V jedné studii byly po 
umístění zubní výplně ze slitiny Ag-Pd pozorovány nepatrné nevýznamné změny 
v sérových imunoglobulinech. Vedlejší účinky zaznamenané u ostatních lékařských nebo 
experimentálních použití Pd zahrnují horečku (zimnici), hemolýzu, zbarvení nebo nekrózu 
v místě vpichu po subkutánní injekci a erytém a edém po topikální aplikaci. Několik 
případových studií zaznamenalo kožní potíže u pacientů, kteří byli exponováni šperkům 
nebo jiným nespecifikovaným zdrojům s obsahem Pd. 

Série patch testů s PdCl2 naznačuje vysokou frekvenci senzitivity na Pd u některých 
speciálních skupin. Několik rozsáhlých studií z různých zemí světa zaznamenalo velmi 
podobné frekvence 7–8 % u pacientů s dermatologickými problémy a u dětí školou 
povinných, převážně u ženského pohlaví a mladších osob. V novodobější rozsáhlé studii 

                                                 
3 Patch testy – epikutánní testy používané k diagnostice pozdní přecitlivělosti u atopických chorob, zejména 
atopického ekzému. Tyto testy mají ve vztahu k anamnéze vyšší specificitu než dosud používané metody 
diagnostiky reakcí časné přecitlivělosti (kožní prick testy, specifické IgE), u senzitivity je tomu naopak. [7] 
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[134] zaměřené na vliv rostoucí environmentální expozice Pd na frekvenci pozitivních 
reakcí na PdCl2 u pacientů s dermatitidou a kopřivkou nebyla u těchto neprofesionálně 
exponovaných osob v kožních prick a patch testech zaznamenána žádná pozitivní reakce. 

Palladium se ve srovnání s ostatními alergeny (studováno asi 25 alergenů) zařadilo mezi 7 
nejčastěji reagujících senzibilizátorů (v rámci kovů bylo na druhém místě po Ni). Osamělé 
reakce s Pd (monoalergie) se však vyskytují jen zřídka. Zpravidla jsou pozorovány 
kombinované reakce s ostatními kovy (multisenzitivita), zejména s Ni. Za nejčastěji 
identifikované zdroje senzibilizace na Pd pro běžnou populaci jsou v současné době 
považovány zubní výplně a šperky. 

Ve vztahu k nepříznivým účinkům spojeným s profesionální expozicí Pd existuje jen 
velmi málo dat. U několika pracovníků rafinerií platinových kovů (pouze 2 z 307 a 3 z 22) 
byly v testech na přecitlivělost (prick testy, radioalergosorbent test a test pasivní kožní 
anafylaxe u opic) pozorovány pozitivní reakce na komplexní halogenidové soli Pd. 
Pozitivní reakce na Pd byly zjištěny také u pracovníků v německé továrně na výrobu 
autokatalyzátorů. V kožních prick testech s PdCl2 vykazovalo pozitivní reakce 4 ze 130 
vyšetřovaných osob. Tyto osoby reagovaly také na kyselinu hexachloroplatičitou. U dvou 
chemiků a pracovníka s kovy byly v souvislosti s Pd zaznamenány případy alergické 
kontaktní dermatitidy. V elektronickém průmyslu byl ve vztahu k soli Pd pozorován 
ojedinělý případ profesionální rhinokonjunktivitidy a astmatu. Zubní laboratorní technici 
byli klasifikováni jako pracovní skupina s významně zvýšenou mírou rakoviny plic. Bylo u 
nich zaznamenáno také vysoké riziko pneumokoniózy z důvodu expozice prachu. Přestože 
bylo v respirabilní frakci prachových částic zubních laboratoří nalezeno Pd, jeho příspěvek 
k těmto zdravotním rizikům není jasný. Do subpopulace se zvýšeným rizikem alergie na 
Pd patří lidé s alergií na jiné kovy, zejména Ni. Ve vztahu ke karcinogenitě, reprodukční 
toxicitě či jiným nepříznivým účinkům na zdraví člověka nebyla nalezena žádná data. 

4.9.3 Rhodium 

Rhodium je toxikologicky takřka neznámé. Existuje jen velmi málo toxikologických studií 
jak v oblasti experimentů in vivo a in vitro, tak v rámci epidemiologických studií. 
Předpokládá se, že Rh může mít podobné účinky jako Pt. Kovové Rh snad může způsobit 
kožní alergii. [89] 

4.9.3.1 Pokusy na zvířatech a testy in vitro 

Studie akutní orální toxicity na potkanech ukázaly, že běžné sloučeniny Rh (RhCl3, 
chlorrhoditan sodný a chorid chlorpentamino-rhoditý) vykazují nízkou akutní toxicitu – 
LD50 > 500 mg/kg. Toxické účinky nebyly pozorovány ani u sloučenin Rh(II) –  
fluoroacetátu rhodnatého (TFARh), jeho modifikaci ve vazbě s sulfadiazinem (TFARh.Sd) 
nebo acetátem rhodnatým navázaným na sulfoxazol (RhSx) – v testech akutní toxicity u 
myší. Při intraperitoneálních dávkách do 60 mmol/kg (40– 70 a 59 mg/kg) neměly tyto 
sloučeniny během 14 dnů žádné toxické účinky.  

Intravenózní injekce RhCl3 králíkům a potkanům způsobila kóma a respirační potíže. Byla 
pozorována také mírná redukce tělesné váhy zvířat. Histopatologická vyšetření neukázala 
žádné změny na vnitřních orgánech. Smrt byla způsobena toxickými účinky na centrální 
nervový systém (CNS). Možné symptomy nadměrné expozice rozpustným sloučeninám Rh 
u experimentálních zvířat jsou oční podráždění a poškození CNS. Výsledky studie u 
potkanů Sprague-Dawley naznačují, že koordinační sloučenina Rh (chlorid rhoditý s 2, 6–
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diamino pyridinem) vykazuje nefrotoxické účinky na hospodaření s ionty Na+ a Ca2+. 
Rozpustné soli Rh způsobují podráždění očí. Instilace 0,1 M roztoku RhCl3 po dobu 10 
min do oka králíků, u kterých byl odstraněn rohovkový epitel, vedla k zakalení rohovky, 
které pokračovalo 2 – 3 týdny. Po instilaci 0,1 g komplexu Rh(I) s karbonyl acetylacetátem 
králíkům byly pozorovány pozitivní reakce u rohovky, duhovky a spojivek. Tato 
sloučenina vyvolala u morčat alergickou reakci.  

Rhodium nevykazovalo v dlouholeté studii u myší (5 mg/l pitné vody) žádné známky 
karcinogenity. Testované koncentrace (přibližně 100krát vyšší než přirozeně se nacházející 
ve stravě) neměly významný vliv na růst a přežití zvířat. V jiné studii karcinogenity byla u 
myší, kterým byl od narození až po přirozenou smrt podáván v pitné vodě RhCl3, 
pozorována zvýšená incidence nádorů [141]. Validita této studie však byla s ohledem na 
zásadní metodologické nedostatky zpochybněna [94] 

Cytotoxické a mutagenní vlastnosti průmyslově využívaných koordinačních komplexů 
PTK byly vyšetřovány pomocí cytotoxicitního testu s neutrální červení na dvou buněčných 
liniích a bakterii Salmonella typhimurium (Amesův test). Cytotoxické účinky komplexů Pt, 
měřeny jako ED50 (střední efektivní dávka), se vyskytovaly při testovacích koncentracích 
0,2 mM. Analogické soli Pd byly 3krát méně toxické s ED50 rovnou 0,6 mM a soli Rh 
byly dokonce 30krát méně toxické ve srovnání s komplexy Pt (efektivní dávka ED50 = 6 
mM). Hladiny toxicity se pro různé komplexy jednotlivých kovů významně nelišily, což 
naznačuje, že za toxické účinky je pravděpodobně zodpovědný samotný kov. V Amesově 
testu se po expozici 4 testovacích kmenů komplexům Pt zvýšila míra spontánních mutací 
na tří až dvaceti násobek. Odpovídající sloučeniny Rh byly významně méně mutagenní a 
Pd nevykazovalo žádný mutagenní potenciál. Z těchto in vitro experimentů lze vyvodit, že 
ve vodě rozpustné komplexní soli Rh jsou méně toxické a mají menší mutagenní potenciál 
než analogické komplexy Pt. U Pd nebyly prokázány mutagenní vlastnosti [17]. 
Genotoxicita dvou sloučenin Rh (K2RhCl5 a (NH4)3RhCl6) byla prokázána v SOS 
chromotestu na bakteriích Escherichia coli [77]. Chlorid rhoditý vykazoval ve studii na 
lidských bronchiálních epitelových buňkách pouze malý vliv na životaschopnost buněk 
[140]. Ze všech testovaných anorganických solí kovů ((tj. Pt(NO3)2, PtCl4, PdSO4, RhCl3, 
CdCl2, CrO3 a NiCl2) vykazovala sůl Rh nejnižší hodnoty LD50 rovny 1,2 mmol/l. Ve 
studii vyšetřující genotoxické vlastnosti pomocí mikronukleus testu na lidských 
lymfocytech ve spojení s fluorescenční in situ hybridizací byla u RhCl3 nalezena zvýšená 
míra oxidačního poškození DNA. V experimentech na zvířatech nebylo Rh ani jeho 
sloučeniny klasifikováno jako karcinogenní. 

4.9.3.2 Epidemiologické studie 

Ve vztahu ke kovovému Rh nebyly u člověka pozorovány žádné toxické účinky. 
Pracovníci, kteří nosili prsteny potažené Rh, vykazovali v patch testech s Rh negativní 
výsledky. U všech ostatních kovů obsažených v prstenu byly testy pozitivní.  

Také pro sloučeniny Rh (anorganické i organické) je dostupných velmi málo 
toxikologických dat. Patch testy potvrdily senzibilizující aktivitu hexachlororhoditanu u 
47leté ženy zaměstnané ve zlatnictví. U neprofesionálně exponovaných osob 
s dermatitidou nebo kopřivkou nebyly v kožních patch a prick testech s RhCl3 pozorovány 
žádné pozitivní reakce [134]. Možným symptomem nadměrné expozice dýmům Rh a jeho 
nerozpustných sloučenin je respirační senzibilizace. Kovové rhodium ani jeho sloučeniny 
nebyly dosud klasifikovány jako karcinogenní.  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

5 ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

Zhodnocení současného stavu poznání problematiky zdravotních rizik plynoucích 
z kontaminace životního prostředí PTK z dopravy bylo provedeno na základě konfrontace 
výsledků analýzy znalostí o problematice (viz kapitola 4) a požadavků na adekvátní 
zhodnocení zdravotních rizik (viz kapitola 3). Pro hodnocení byly zvoleny, stejně jako 
v kap. 3.2.6, tři úrovně stavu poznání: 

 Úroveň 1: Informace jsou dostatečné, průkazné, jednoznačné a jisté; 

 Úroveň 2: Informace nejsou zcela dostatečné, průkazné, jednoznačné nebo jisté; 

 Úroveň 3: Informace jsou nedostatečné, neprůkazné, nejednoznačné a nejisté. 

Posuzované zájmové oblasti vycházejí ze schématu hodnocení zdravotních rizik PTK z 
autokatalyzátorů (viz obrázek 5, kap. 4). Zhodnocení současného stavu poznání je uvedeno 
v tabulce 11. 

 
Tabulka 11: Zhodnocení současného stavu poznání o zdravotních rizicích PTK z autokatalyzátorů 

Zájmová oblast Odhad současného stavu poznání 

1 2 3 

Autokatalyzátor jako zdroj PTK Pt Pd Rh  

Obsahy a poměry PTK  PtPd Rh  

Forma PTK Pt Pd Rh   

Emise PTK z autokatalyzátorů Pt Pd Rh  

Mechanismus vzniku emisí Pt Pd Rh   

Forma PTK Pt Pd Rh  

Velikost a tvar emitovaných částic  Pt Pd Rh  

Koncentrace PTK ve výfukových plynech, emisní faktory Pt Pd Rh  

PTK v ovzduší, odhad inhalační expozice  Pt Pd Rh  

Koncentrace PTK Pt Pd Rh   

Transport PTK od zdroje  Pt Pd Rh  

Nárůst koncentrací PTK v čase  Pt Pd Rh  

Forma PTK  Pt Pd Rh  

Velikost a tvar částic  Pt Pd Rh 

PTK v silničním a tunelovém prachu  Pt Pd Rh  

Koncentrace PTK Pt Pd Rh   

Horizontální distribuce   Pt Pd Rh 

Nárůst koncentrací v čase  Pt Pd Rh  

Forma PTK  Pt Pd Rh  

PTK v půdě, odhad expozice požitím půdy  Pt Pd Rh  

Koncentrace PTK  Pt Pd Rh  

Vertikální a horizontální distribuce PTK Pt Pd Rh   

Akumulace v čase Pt Pd Rh   

Forma PTK   Pt Pd Rh 

PTK ve vodě a sedimentu, odhad přímé a nepřímé expozice  Pt Pd Rh  

Koncentrace PTK  Pt Pd Rh  

Vertikální distribuce PTK  Pt Pd Rh  
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Akumulace v čase  Pt Pd Rh  

Forma PTK  Pt Pd Rh  

Biodostupnost a biokumulace PTK u rostlin a živočichů  Pt Pd Rh 

Příjem a akumulace PTK u rostlin  Pt Pd Rh  

Příjem a akumulace PTK u živočichů  Pt Pd Rh  

Biomagnifikace v rámci trofických úrovní   Pt Pd Rh 

Forma PTK   Pt Pd Rh 

Transformace PTK  Pt Pd Rh  

PTK v potravinách, odhad dietárního příjmu   Pt Pd Rh 

Koncentrace PTK  Pt Pd Rh  

Nárůst koncentrací v čase   Pt Pd Rh 

Formy PTK   Pt Pd Rh 

Biodostupnost a bioakumulace PTK v lidském těle  Pt Pd Rh  

Příjem a biodostupnost PTK  Pt Pd Rh  

Osud PTK  Pt Pd Rh  

Koncentrace PTK v biologickém materiálu  Pt Pd Rh  

Nárůst koncentrací v čase   Pt Pd Rh 

Formy PTK   Pt Pd Rh 

Nebezpečnost PTK pro zdraví  Pt Pd Rh 
Akutní toxicita Pt Pd Rh  

Chronická toxicita  Pt Pd Rh 

Pozdní účinky  Pt Pd Rh 

Toxicita ultrajemných částic a nanočástic   Pt Pd Rh 

Celkový odhad současného stavu poznání 2 
Jednotlivé PTK jsou barevně odlišeny: platina, palladium, rhodium 

 

Ve vztahu k autokatalyzátorům a emisím PTK z autokatalyzátorů existuje relativně dobrá 
vědomostní základna (viz kap. 4.2 a 4.3). Přestože jsou informace o formě, obsahu a 
poměrech PTK v autokatalyzátorech předmětem výrobního tajemství, lze v odborné 
literatuře nalézt potřebná data. Velmi dobře byl popsán mechanismus vzniku emisí. Byly 
stanoveny hmotnostní koncentrace platinových kovů ve výfukových plynech, ze kterých 
byly vypočteny příslušné emisní faktory. Podrobně byly studovány faktory ovlivňující 
množství a rychlost uvolňování PTK z autokatalyzátorů. Byly identifikovány specie Pt a 
velikostní distribuce částic platinových kovů ve výfukových plynech. O tvaru částic nebyly 
nalezeny žádné informace. Většina dostupných dat o emisích se však týká zejména Pt, ve 
vztahu k Pd a Rh je k dispozici jen málo informací. Na potřebu charakterizovat částice Pd 
v emisích z autokatalyzátorů přitom upozorňoval již v r. 2002 dokument WHO [42]. 
Většina informací o emisích PTK je staršího data (před r. 2000) a chybí tak informace 
k novým typům autokatalyzátorů. 

Výzkum akumulace a distribuce platinových kovů v ŽP byl s ohledem na jejich 
ultrastopové koncentrace dlouhou dobu limitován dostupnými analytickými postupy. 
Situaci zhoršovala také skutečnost, že nebyl dlouho k dispozici certifikovaný referenční 
materiál pro ověření kvality analytických výsledků. Pozornost tak byla zprvu zaměřena 
zejména na půdu a prach v bezprostřední blízkosti komunikací, kde se očekávaly nejvyšší 
koncentrace platinových kovů. Kontaminace půdy (kap. 4.4.4) a prachu (kap. 4.4.2) je 
dobře popsána. Řada studií poukázala na významnou akumulaci a nárůst koncentrací 
platinových kovů v těchto matricích v čase. Dobře prozkoumána je horizontální i vertikální 
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distribuce platinových kovů. Chybí však informace o formách platinových kovů 
přítomných v půdě a prachu. To platí u všech složek životního prostředí. Doposud nebylo 
možné provést speciační analýzu PTK přítomných v environmentálních matricích a 
biologickém materiálu. Existuje jen několik prací, které se zabývaly rozpustností PTK 
v reálných vzorcích. Většina studií je navíc zaměřena na bezprostřední blízkost 
komunikací a chybí tak data o kontaminaci půd v obydlených a zemědělských oblastech, 
kde se mohou vyskytovat relevantní expoziční scénáře.  

Ve vztahu k ovzduší (viz kap. 4.4.1) již také existuje představa o koncentracích PTK 
v ovzduší velkých světových měst. Některé studie poukázaly na nárůst koncentrací v čase. 
Většina dostupných dat se vztahuje k hmotnostní koncentraci aerosolových částic frakce 
PM10, popř. frakce TSP. Existuje jen několik studií, které stanovily hmotnostní 
koncentrace platinových kovů také ve frakci PM2,5, která představuje větší obavy 
z hlediska možných zdravotních rizik. Velmi málo informací je dostupných k velikostní 
distribuci částic těchto kovů v ovzduší. Přitom je to právě velikost částic, která je jedním 
z hlavních parametrů ovlivňujících potenciální zdravotní rizika, protože určuje, v jaké části 
respiračního traktu se mohou částice deponovat a vyvolat biologické účinky. O tvaru částic 
nejsou prozatím dostupná žádná data. Dostatečně nebyl studován ani transport PTK od 
zdroje na větší vzdálenosti.  

U řady suchozemských i vodních rostlin a živočichů byl prokázán příjem a akumulace 
PTK (kap. 4.6). Většina dat o biodostupnosti a bioakumulaci PTK však pochází 
z laboratorních studií. Ačkoliv laboratorní experimenty poskytují důležitá data ve vztahu 
k možné bioakumulaci platinových kovů v tělech rostlin a živočichů, řízené laboratorní 
podmínky jen částečně odráží reálné okolnosti, za kterých jsou PTK přijímány a 
akumulovány v životním prostředí. Testované materiály navíc často nepředstavují původní 
environmentální vzorky ale syntetické rozpustné specie platinových kovů. Vzhledem 
k tomu, že doposud nebylo možné provést speciační analýzu PTK přítomných v životním 
prostředí, jsou takovéto laboratorní experimenty pouze modelovým případem toho, k čemu 
by mohlo v ŽP dojít. Chybí také data ve vztahu k možnému zvyšování koncentrací PTK  
v rámci jednotlivých trofických úrovní (biomagnifikace). 

Velmi málo se ví o koncentracích PTK v potravinách (kap. 4.7). Vývoj koncentrací v čase 
byl dle dostupných informací studován zatím pouze v UK. Chybí informace o původu 
potravin a vazbě na blízkost dopravy. 

Velký důraz je v současné době zaměřen na studium možných transformací PTK 
v životním prostředí (viz kap. 4.5). Byla ukázána možnost transformace platinových kovů 
po jejich vstupu do ŽP na rozpustnější specie, které mohou být dostupné pro rostliny a 
živočichy a mají tak potenciál pronikat do potravního řetězce. Jen málo studií však 
pracovalo s PTK přítomnými v reálných environmentálních vzorcích. Je potřeba více 
studií, aby mohly být vyvozeny jasnější závěry. 

Dostatečně nebyla dosud studována ani biodostupnost a bioakumulace PTK v lidském těle 
(kap. 4.8). Chybí informace o vztahu mezi koncentracemi PTK v biologickém materiálu a 
dopravou. K dispozici jsou zpravidla jen první vstupní údaje biologického monitoringu, ze 
kterých nelze vyvozovat závěry o nárůstu koncentrací PTK v čase. Stejně jako u 
environmentálních matric nebyla dosud provedena speciační analýza PTK v biologickém 
materiálu. 

Úroveň znalostí v oblasti toxicity se u Pt, Pd a Rh významně liší (kap. 4.9). Nejvíce 
prostudovaná je platina, po které následuje Pd a Rh je toxikologicky takřka neznámé. 
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Sloučeniny Pt i Pd byly studovány zejména s ohledem na jejich dráždivé a senzibilizační 
účinky. U všech tří kovů je obecný nedostatek dat ke vztahu k chronickým a pozdním 
účinkům, zejména s ohledem na nízké dávky relevantní pro environmentální expozici. 
Doposud nebyly dostatečně studovány toxické účinky jemných částic platinových kovů ani 
PTK ve formě nanočástic. Na nedostatek toxikologických dat ve vztahu k Pt bylo 
upozorněno již v r. 1991 v dokumentu EHC 125 [40], kde byly, mimo jiné, identifikovány 
následující výzkumné potřeby: 

 Studie zaměřené na vyšetření účinku expoziční koncentrace na vznik přecitlivělosti 
a stanovení limitních hodnot pro vyvolání přecitlivělosti; 

 Vyšetření účinků predispozičních faktorů, jako je zvýšená plicní reaktivita, a 
stanovení jejich použitelnosti pro screening a identifikaci jedinců s rizikem rozvoje 
přecitlivělosti na soli Pt; 

 Nebyly doposud adekvátně studovány toxické účinky jemných částic kovové 
platiny u člověka a zvířat. Nejprve jsou nezbytné adekvátní inhalační studie, mohou 
být zapotřebí další testy.  

V dokumentu WHO pro Pd [42] jsou uvedeny tyto oblasti vyžadující výzkum: 

 Role Pd v senzibilizaci kůže, sliznic, respiračního traktu a dalších alergických 
reakcích, včetně zkřížené reaktivity; 

 Adekvátní srovnávací studie dlouhodobé toxicity (vč. karcinogenity) Pd podaného 
v různých oxidačních stavech relevantními cestami vstupu (orálně, inhalačně, 
dermálně). Speciální studie zaměřené na neurotoxicitu, imunotoxicitu, reprodukční 
toxicitu a genotoxicitu; 

 Studie kinetiky včetně validace tělních tekutin jako vhodných indikátorů expozice 
Pd. 

Od doby vydání těchto dokumentů bylo publikováno jen několik toxikologických studií, 
většina z nich byla zaměřena na cisplatinu a její karcinogenní potenciál. Toxikologická 
data ve vztahu k platinovým kovům z autokatalyzátorů tak stále chybí. 

Z tabulky 11 a výše uvedeného komentáře je patrné, že současný stav poznání v oblasti 
kontaminace životního prostředí PTK z dopravy a potenciálních zdravotních rizik 
plynoucích z environmentální expozice těmto kovům není dostatečný k tomu, aby bylo 
možné provést jednoznačné hodnocení zdravotních rizik. Existují však racionální důvody 
pro obavu, že potenciální nebezpečnost PTK může ovlivnit zdraví lidí: 

1. Od doby zavedení autokatalyzátorů bylo zaznamenáno významné zvýšení 
koncentrací PTK v životním prostředí oproti přirozenému pozadí. Toto zvýšení je 
daleko větší, než bylo pozorováno u olova, které mělo závažné dopady na zdraví 
obyvatelstva. Zdá se, že jedny z nejméně zastoupených prvků se pomalu stávají 
všudypřítomné. Skutečnost, že se v prostředí akumulují látky, které jsou díky 
nepřirozeně vysokým koncentracím cizorodé, je rozhodně znepokojující. 

2. Dosud nejsou známy chemické formy, ve kterých se PTK nacházejí v ŽP. Ačkoliv 
jsou platinové kovy emitovány především v kovovém stavu, který je považován za 
biologicky inertní, mohou být zmobilizovány a rozpuštěny různými sloučeninami 
běžně se vyskytujícími v ŽP. Některé rozpustné sloučeniny PTK přitom patří mezi 
nejúčinnější senzibilizátory kůže a dýchacích cest. Bylo také naznačeno, že PTK 
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mohou být transformovány na vysoce toxické sloučeniny (chlorokomplexy) po 
vstupu do lidského organizmu.  

3. Potenciální zdravotní riziko podporuje také skutečnost, že značná část PTK je 
v ovzduší přítomná v jemné velikostní frakci, která bývá spojována s vyšší 
nemocností a úmrtností [170].  

4. Nebylo dostatečně studováno, zda mohou být z katalyzátorů emitovány volné 
ultrajemné částice (částice do velikosti 100 nm), které mohou vyústit v biologické 
účinky [94]. S ohledem na skutečnost, že PTK se v autokatalyzátorech vyskytují ve 
formě jemně rozptýlených nanočástic, by neměla být toxicita související s velikostí 
částic opomíjena. Výsledky nedávné studie [147] ukázaly, že nanočástice Pd (5–
10nm částice podobných těm, které jsou uvolňovány z autokatalyzátorů) měnily 
morfologii pylu kiwi a pronikaly do pylových zrnek rychleji a ve větší míře, než 
rozpustná forma Pd (II). Při koncentracích nanočástic Pd, které byly mnohem nižší 
než u rozpustného Pd (II), byla pozorována významná ztráta endogenního vápníku 
a bylo vyvoláno poškození plasmatické membrány. To vyústilo při koncentracích 
0,4 mg/l v závažnou inhibici a následné zastavení vývoje a prodloužení pylových 
zrn. U nanočástic Pt (3–10 nm) byly pozorovány účinky na vývoj embryí 
sladkovodní ryby Danio pruhované [6]. 

5. Emise platinových kovů navíc pravděpodobně dále porostou v důsledku povinného 
vybavení automobilů katalyzátory a technologických pokroků při zvyšování 
účinnosti katalyzátorů v redukci emisí NOX pomocí zrychleného zahřátí a 
zvyšování vnitřní teploty katalyzátoru [170]. V budoucnu tak lze předpokládat další 
nárůst koncentrací platinových kovů v životním prostředí.  

Potenciální zdravotní rizika plynoucí z kontaminace ŽP platinovými kovy z dopravy by tak 
rozhodně neměla zůstat bez povšimnutí. 
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6 APLIKACE PRINCIPU PŘEDBĚŽNÉ OPATRNOSTI PŘI ŘÍZENÍ 
ZDRAVOTNÍCH RIZIK PLATINOVÝCH KOVŮ 

V kapitole 5 bylo ukázáno, že současný stav poznání v oblasti kontaminace životního 
prostředí PTK z dopravy a potenciálních zdravotních rizik plynoucích z environmentální 
expozice těmto kovům není dostatečný k tomu, aby bylo možné provést jednoznačné 
hodnocení zdravotních rizik. Celkový odhad současného stavu poznání odpovídá úrovni 2, 
tj. vědecké informace nejsou zcela dostatečné, průkazné, jednoznačné nebo jisté.  

Současně však existují racionální důvody pro obavu, že potenciální nebezpečnost PTK 
může ovlivnit zdraví lidí. Ve vztahu k nebezpečnosti PTK se hovoří zejména o respirační a 
kožní senzibilizaci. V klasifikaci potenciální nebezpečnosti pro zdraví prezentované v kap. 
3.2.6, situace odpovídá úrovni 2 – může dojít k ohrožení zdraví nebo významnému snížení 
kvality života. 

Z obrázku 7, který vychází ze sdělení Evropské komise k principu předběžné opatrnosti 
[28], je patrné, že v rámci řízení zdravotních rizik PTK z autokatalyzátorů je s ohledem na 
výše uvedené úrovně stavu poznání a potenciální nebezpečnosti pro zdraví (2–2) vhodné 
uplatnit PPO. 

 

 
Obrázek 7: Aplikace principu předběžné opatrnosti při řízení zdravotních rizik PTK 

 

Evropská komise ve svém sdělení k principu předběžné opatrnosti [28] zdůrazňuje, že 
v rámci PPO je potřeba doplňovat informace pro komplexní a jednoznačné zhodnocení 
rizik. V rámci disertační práce bylo s ohledem na toto vyjádření a zhodnocení současného 
stavu poznání o zdravotních rizicích PTK z dopravy rozhodnuto doplnit některá chybějící 
data v ČR.  
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7 IDENTIFIKACE VÝZKUMNÝCH POTŘEB V ČR 

Z analýzy a zhodnocení současného stavu poznání (tabulka 11, kap. 5) vyplývá nutnost 
dalšího výzkumu role PTK v celé řadě oblastí. Z široké palety možností byla snaha vybrat 
tu oblast výzkumu, která je konkrétní pro ČR a na národní úrovni povede k významnému 
zvýšení míry poznání. 

Aby bylo možné hovořit o zdravotním riziku, je nezbytná existence dvou základních 
složek – nebezpečnosti a expozice. Tyto složky rizika představují dva základní výzkumné 
směry, kterými se lze ubírat. Výzkum nebezpečnosti je celosvětová záležitost a je vhodné 
jej realizovat na evropské nebo globální úrovni. Nelze-li jednoznačně prokázat, zda a do 
jaké míry mají environmentální expozice platinovým kovům vliv na zdraví člověka, je 
vhodné zaměřit se na monitoring kontaminace ŽP a hodnocení relevantních expozičních 
scénářů. Pokud by nedocházelo ke kontaminaci životního prostředí PTK, nemohla by 
nastat expozice. Tam, kde neexistuje expozice, nelze hovořit o riziku, bez ohledu na stupeň 
nebezpečnosti chemické látky. 

Ačkoliv v mnoha jiných státech již existuje relativně dobrá představa o koncentracích Pt, 
Pd a Rh ve složkách ŽP, v České republice je této problematice věnována pozornost až 
v několika posledních letech a data podávající komplexní přehled stále chybí. Z výsledků 
ze zahraničí lze vyvozovat určité závěry o potenciální kontaminaci životního prostředí 
v ČR. S ohledem na různá data zavedení automobilových katalyzátorů v některých zemích, 
odlišné složení a stáří vozového parku, různé klimatické podmínky, apod. se však jedná 
pouze o odhady. Rizika je přitom nezbytné charakterizovat na lokální úrovni, protože 
expozice se může za různých okolností významně měnit [41]. 

V ČR jsou, dle dostupných informací, dosud ve vztahu k znečištění životního prostředí 
platinovými kovy z dopravy k dispozici pouze následující nesourodá data: 

 Koncentrace Pt a Pd v silničním prachu, půdě a řečištním sedimentu hlavního města 
Prahy (odběry provedeny v letech 1996, 2000 a 2005) [85]; 

 Obsahy Pt, Pd a Rh v ovzduší (vázané na suspendované pevné částice PM10 a 
PM2,5), tunelovém prachu, půdě a splachových vodách intravilánu města Brna 
(odběry provedeny v letech 2002–2006) [1], [90], [150], [151]; 

 Obsahy Pt, Pd a Rh ve 2 dešťových usazovacích nádržích podél dálnice D5 (odběry 
provedeny v r. 2004) [88]. 

Výsledky výše uvedených studií jsou prezentovány v tabulkách 4–7 (kap. 4.4). Tyto 
výsledky potvrzují také v ČR zvýšené koncentrace platinových kovů na lokalitách 
s dopravní zátěží. Na území města Prahy byl naznačen časový nárůst koncentrací PTK. 
Není nastavená jednotná metodika, která by umožnila srovnání výstupů jednotlivých studií 
a formulaci závěrů ve vztahu ke kontaminaci. Zcela chybí údaje o koncentracích 
platinových kovů v biotě a potravinách. Nebyly doposud stanoveny referenční hodnoty 
platinových kovů v moči, krvi ani jiném biologickém materiálu, aby bylo možné sledovat 
zátěž organizmu platinovými kovy v čase.  

Situace v ČR je do značné míry zapříčiněna nedostatečnými zkušenostmi s analytickým 
stanovením PTK. Dobré zkušenosti jsou s rozkladem pevných vzorků (horniny, půda, 
silniční prach apod.) metodou dokimastického nabohacení PTK do sulfidů niklu (provádí 
již řadu let Česká geologická služba). Problém však představuje analýza kapalných vzorků 
a účinný rozklad aerosolových částic zachycených na filtry. Pro rozklad environmentálních 
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vzorků je třeba dlouholeté zkušenosti. V zahraničí se osvědčila vysokotlaká mikrovlnná 
digesce ve směsi různých kyselin (HNO3 + HCl s případným přídavkem HF nebo HClO4). 
V ČR jsou zkušenosti s rozkladem těchto vzorků pro analýzy PTK velmi malé. Vlastní 
analytické stanovení ultrastopových koncentrací PTK v environmentálních vzorcích je také 
velmi náročné. Jako velmi efektivní se pro analýzu PTK jeví metoda ICP-MS, která má 
velmi nízké meze detekce a umožňuje simultánní stanovení více prvků. V ČR existuje 
několik pracovišť vybavených hmotnostními spektrometry dosahujícími nízkých mezí 
detekce dostatečných pro stanovení nízkých koncentrací PTK. Samotná analytická 
instrumentace však není zárukou získání kvalitních výsledků. Stanovení PTK komplikují 
spektrální interference, které je potřeba korigovat úpravou instrumentálních parametrů a 
matematickými korekcemi, což však klade vysoké požadavky na kvalifikovanost a 
zkušenosti analytiků [184]. 

V rámci disertační práce byla vybrána půda jako vhodná matrice pro studium kontaminace 
životního prostředí platinovými kovy z několika důvodů. Může fungovat jako úložiště 
kovů a odrážet tak jejich dlouhodobou akumulaci. Opakovaný monitoring půd podél 
komunikací nabízí příležitost sledovat nárůst koncentrací Pt, Pd a Rh v dlouhodobých 
časových horizontech. Mapování PTK podél komunikací zprovozněných od doby zavedení 
autokatalyzátorů může ukázat akumulaci za celou dobu jejich používání. To, spolu 
s informacemi o osudu PTK v životním prostředí, jejich toxicitě a ekotoxicitě, poskytuje 
podklady pro hodnocení možných zdravotních a environmentálních dopadů. Pro půdy jako 
indikátor hovoří také skutečnost, že jejich odběry nevyžadují náročnou vzorkovací 
techniku. Na trhu je k dispozici široká škála nejrůznějších ručních i strojních odběrových 
zařízení. Pro získání základní informace o kontaminaci však stačí obyčejný nerezový rýč či 
lopatka, což významně snižuje náklady na odběry vzorků. Velmi důležitá je skutečnost, že 
obsahy platinových kovů v půdě jsou měřitelné v ČR dostupnými analytickými metodami. 
Pozornost nebyla zaměřena na kontaminaci ovzduší vzhledem k vysoké finanční i 
metodické náročnosti. Celý postup stanovení platinových kovů v půdách počínaje odběrem 
a získáním reprezentativních vzorků, přes jejich rozklady až po finální analytickou 
koncovku nepředstavuje snadný úkol s ohledem na heterogenitu půdy a ultrastopové 
koncentrace platinových kovů. Uvedené výhody jsou však důvodem toho, že se řada studií 
soustřeďuje na půdu jako vhodný indikátor kontaminace životního prostředí platinovými 
kovy z dopravy. 

Cíl výzkumu kontaminace půd platinovými kovy z dopravy byl následující: 

1. Položit základ monitoringu kontaminace půd s ohledem na možnost dlouhodobě 
sledovat akumulaci PTK; 

2. Připravit podklady pro odhad současné expozice PTK obsaženým v půdě v rámci 
relevantního expozičního scénáře. 
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8 SCREENING KONTAMINACE PŮD PLATINOVÝMI KOVY 
Z DOPRAVY V ČR 

Studium kontaminace půd v ČR, prezentované v této disertační práci, probíhalo ve dvou 
časových etapách (r. 2009 a r. 2011) v návaznosti na získání finanční podpory v rámci: 

 Výzkumného záměru Udržitelná doprava – šance pro budoucnost: výzkumný 
projekt Doprava a životní prostředí (MD ČR – 4499457501); 

 Projektů specifického vysokoškolského výzkumu – i) Metodika odběru 
environmentálních vzorků pro zjištění úrovně zatížení životního prostředí 
platinovými kovy z dopravy (023/2101/BI0239041); ii) Studium znečištění půd 
platinovými kovy z dopravy na území města Ostravy (SP2011/184); 

 Projektu MŠMT ČR Inovace pro efektivitu a životní prostředí 
(CZ.1.05/2.1.00/01.0036).  

V první fázi výzkumu byla pozornost zaměřena na půdy u dálnice D1 mezi Prahou a 
Brnem s cílem získat informace o stavu kontaminace půd PTK v bezprostředním okolí 
vysoce frekventované komunikace s ohledem na možnost dlouhodobého sledování jejich 
akumulace. 

Druhá etapa screeningu byla provedena na území města Ostravy. Pozornost byla zaměřena, 
mimo jiné, na místa s pravidelným výskytem dětí, protože představují subpopulaci se 
zvýšeným rizikem expozice toxickým látkám z kontaminované půdy [21], [156]. Získaná 
data by měla umožnit odhad současné expozice PTK obsaženým v půdě v rámci 
relevantního expozičního scénáře, tj. nezáměrná konzumace nebo záměrné pojídání půdy 
(geofágie) u dětí. V ČR ani ve světě dosud nebylo, dle dostupných informací, riziko 
expozice PTK ve vztahu k dětem řešeno. 

Jednotlivé fáze řešení byly následující: 

1. Výběr odběrových lokalit a sběr informací o odběrových lokalitách; 

2. Návrh vzorkovacích schémat (počet směsných a dílčích vzorků, jejich rozmístění v 
terénu) a sestavení vzorkovacích plánů; 

3. Odběry vzorků půd a jejich úprava v laboratoři; 

4. Stanovení koncentrací Pt, Pd a Rh v odebraných vzorcích půdy; 

5. Vyhodnocení a diskuze získaných experimentálních dat. 

8.1 Odběrové lokality 

Při výběru odběrových lokalit byla pozornost zaměřena, vzhledem k předpokladu, že 
hlavním zdrojem emisí PTK jsou autokatalyzátry a tedy doprava, na dopravou zatížené 
oblasti. K těmto lokalitám byly vybrány tzv. pozaďové lokality (místa bez významné 
dopravní zátěže). Vlastnímu výběru lokalit vždy předcházel průzkum terénu, o kterém byl 
sepsán písemný záznam (Záznam o rekognoskaci odběrové lokality viz příloha A). 
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8.1.1 Dálnice D1 a Praha 

Vzorky půd byly odebrány podél dálnice D1 na trase Praha–Brno a zpět. Dále pak na 
lokalitách v Praze, které jsou „pokračováním“ dálnice D1, ale již reprezentují městské 
prostředí. 

Dálnice D1 (úsek Praha–Brno) byla vytipována ze dvou hlavních důvodů: je to nejstarší 
dálnice v ČR a jedná se o komunikaci s vysokou dopravní zátěží. Její hlavní a 
nejvýznamnější úsek z Prahy do Brna je nejvytíženější v ČR. Dálnice D1 by tak mohla 
prezentovat výhodnou lokalitu pro sledování dlouhodobé akumulace platinových kovů.  

Při výběru konkrétních lokalit podél D1 byla zohledněna následující kritéria: 

 Bez podstatného zásahu do terénu od zprovoznění (konzultováno s vedoucími 
středisek správy a údržby dálnice); 

 Stejný režim jízdy; 

 Stejný charakter pokryvu – travnatá plocha; 

 Převážně otevřený terén bez významných přírodních a antropogenních bariér; 

 Dobře přístupné a bezpečné pro odběry. 

Na základě výše uvedených kritérií byla pro odběry vzorků vybrána místa 23 exitů dálnice 
D1 (obrázek 8). Na 10 exitech byly vzorky odebírány po obou stranách dálnice, ve směru 
Brno–Praha i Praha–Brno, aby mohly být zohledněny případné ovlivňující faktory, jako je 
směr větru, morfologie terénu apod. Na 3 lokalitách byly odběry provedeny z důvodu 
přítomnosti bariér (protihluková stěna apod.) pouze ve směru na Prahu (viz obrázek 9 a 
tabulka 12).  

 

 
Obrázek 8: Odběrové plochy na vybraném exitu dálnice D1 [86] 

 

V Praze byly za účelem srovnání s D1 vytipovány 2 odběrové lokality s vysokou dopravní 
zátěží nacházející se v okolí komunikací, které bezprostředně navazují na dálnici D1 (viz 
obrázek 9 a tabulka 12). Jako lokální pozaďová lokalita byla zvolena zemědělská krajina 
mimo souvislé osídlení a mimo dosah přímých zdrojů znečištění ovzduší v okolí 
Observatoře Košetice (Košetice, okres Pelhřimov). Odběrová lokalita se nachází několik 
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kilometrů od dálnice D1. Fotodokumentace k dopravou zatíženým odběrovým lokalitám 
podél dálnice D1 a v Praze je uvedena v příloze B. 

 

 
Obrázek 9: Rozmístění odběrových lokalit podél dálnice D1 a v Praze 

 
Tabulka 12: Přehled a charakteristika odběrových lokalit – D1 a Praha 

Název lokality Poloha GPS Charakteristika odběrové lokality 

Oboustranné lokality 
Exit 190 Brno-západ 49° 10' 3.450" N, 

16° 32' 41.011" E; 
49° 10' 5.690 "N, 
16° 32' 26.054" E 

Travnaté plochy mezi sjezdy a nájezdy na D1; směr Praha 
plocha s příkopem, za ním prudce ve svahu vůči D1; směr 
Brno plocha vůči D1 mírně ve svahu; exit zprovozněn v r. 
1972; 39 000 voz/den 

Exit 182 Kývalka 49° 11' 19.102" N, 
16° 26' 53.568" E; 
49° 11' 19.166" N, 
16° 26' 48.481" E 

Otevřené travnaté plochy mezi sjezdy a nájezdy na D1; 
směr Praha plocha vůči D1 ve svahu; směr Brno plocha 
pod úrovní D1; exit zprovozněn v r. 1972; 31 200 voz/den 

Exit 162 Velká Bíteš 49° 16' 30.777" N, 
16° 13' 40.251" E; 
49° 16' 32.988" N, 
16° 13' 25.680" E 

Otevřené travnaté plochy mezi sjezdy a nájezdy na 
rovném úseku D1; plochy vůči D1 mírně ze svahu; exit 
zprovozněn v r. 1975; 26 100 voz/den 

Exit 153 Lhotka 49° 18' 32.809" N, 
16° 6' 58.543" E; 
49° 18' 33.138" N, 
16° 6' 53.895" E 

Otevřené travnaté plochy mezi sjezdy a nájezdy na D1; 
směr Praha plocha vůči D1 mírně ve svahu; exit 
zprovozněn v r. 1975; 25 800 voz/den 

Exit 146 Velké 
Meziříčí-východ 

49° 20' 52.788" N, 
16° 2' 23.183" E; 
49° 20' 41.547" N, 
16° 2' 40.726" E 

Otevřené travnaté plochy mezi sjezdy a nájezdy na 
rovném úseku D1; směr Brno se plocha svažuje strmě 
dolů od D1, zčásti lemována stromy; exit zprovozněn v r. 
1978; 25 700 voz/den 

Exit 119 Velký 
Beranov 

49° 25' 23.301" N, 
15° 41' 11.714" E; 

Otevřené travnaté plochy mezi sjezdy a nájezdy na 
rovném úseku D1, lemované stromy; exit zprovozněn v r. 
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49° 25' 20.977" N, 
15° 41' 21.448" E 

1979; 25 100 voz/den 

Exit 90 Humpolec 49° 31' 33.561" N, 
15° 21' 7.713" E; 
49° 31' 32.865" N, 
15° 21' 4.897" E 

Otevřené travnaté plochy mezi sjezdy a nájezdy na D1 
lemované stromy; směr Praha mírně z kopce; směr Brno 
DUN; exit zprovozněn v r. 1980; 25 200 voz/den 

Exit 66 Loket 49° 39' 26.037" N, 
15° 7' 18.744" E; 
49° 39' 35.618" N, 
15° 7' 14.304" E 

Otevřené travnaté plochy mezi sjezdy a nájezdy na D1 
lemované průvětrnými stromy; směr Praha plocha mírně 
z kopce od D1; exit zprovozněn v r. 1977; 25 300 voz/den 

Exit 41 Šternov 49° 48' 12.090" N, 
14° 54' 13.377" E; 
49° 48' 11.796" N, 
14° 54' 10.827" E 

Travnaté plochy mezi sjezdy a nájezdy na D1 na kopci; 
směr Praha otevřená plocha s korytem pro odvod vody; 
směr Brno lemováno stromy; exit zprovozněn v r. 1977; 
28 200 voz/den 

Exit 34 Ostředek 49° 50' 19.177" N, 
14° 49' 49.483" E; 
49° 50' 18.783" N, 
14° 49' 45.680" E 

Otevřené travnaté plochy mezi sjezdy a nájezdy na D1; 
směr Praha mírně do kopce lemováno stromy; po obou 
stranách koryto pro odvod vody; exit provozněn v r. 1977, 
29 600 voz/den 

Jednostranné lokality 
Exit 178 Ostrovačice 49° 12' 54.679" N, 

16° 24' 43.975" E 
Otevřená travnatá plocha mezi sjezdem a nájezdem na 
rovném úseku D1 směr Praha (směr Brno protihluková 
stěna); exit zprovozněn v r. 1973; 28 800 voz/den 

Exit 134 Měřín 49° 23' 51.845" N, 
15° 52' 50.557" E 

Otevřená travnatá plocha mezi sjezdem a nájezdem na 
rovném úseku D1 směr Praha (směr Brno protihluková 
stěna); exit zprovozněn v r. 1976; 25 300 voz/den 

Exit 56 Soutice 49° 43 '31.327" N, 
15° 2' 52.909" E 

Otevřená travnatá plocha mezi sjezdem a nájezdem na 
rovném úseku D1 směr Praha (směr Brno husté stromy); 
exit zprovozněn v r. 1977; 26 700 voz/den 

Lokality Praha 
Legerova / Sokolská 50° 4' 5.958" N,  

14° 25' 49.104" E 
Otevřená travnatá plocha mezi dvěmi 3proudovými 
komunikacemi za Nuselským mostem, 85 300 voz/den 

Jižní spojka /                
5. května 

50° 2' 22.257" N, 
14° 28' 9.823" E 

Otevřená travnatá plocha při odbočce na Brno, 139 100 
voz/den 

Poloha GPS [86] – 1. údaj směr Praha, 2. údaj směr Brno; Data zprovoznění [20]; Intenzity dopravy u exitů 
[117]; Intenzity dopravy Praha [158]; DUN – dešťová usazovací nádrž 

8.1.2 Území města Ostravy 

Odběrové lokality na území města Ostravy byly rozděleny do tří skupin – dopravně 
zatížené s výskytem dětské populace, dopravně zatížené bez výskytu dětské populace a 
dopravně nezatížené s výskytem dětské populace, tzv. pozaďové. 

Při výběru dopravou zatížených lokalit s výskytem dětské populace byla pozornost 
zaměřena na hrací plochy mateřských škol (MŠ), sportovišť a dalších dětských hřišť v 
bytových zástavbách a parcích. Seznamy MŠ a sportovišť byly získány od Magistrátu 
města Ostravy. Dětská hřiště v bytových zástavbách a parcích nejsou evidována. Všechny 
mateřské školy a sportoviště vedené v seznamech byly v programu ArcGIS promítnuty do 
mapy s vyznačením silniční a dálniční sítě. Pro rekognoskaci v terénu byly vybrány MŠ a 
sportoviště, které se nacházejí do 200 m od komunikací s intenzitou dopravy ≥ 5001 
vozidel (voz)/24 hod. Celkem tak bylo vytipováno 29 MŠ a 17 sportovišť (viz obrázek 10). 
Při rekognoskaci MŠ a sportovišť byla vyhledávána další dětská hřiště v bytových 
zástavbách a parcích.  
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Obrázek 10: MŠ a sportoviště na území města Ostravy vybrané pro rekognoskaci 

 

Jako dopravně zatížené lokality bez výskytu dětské populace byly vybrány křižovatky, kde 
dochází ke křížení komunikací s intenzitou dopravy ≥ 10 001 voz/24 h. Celkem bylo pro 
rekognoskaci vytipováno 21 křižovatek. Při hledání pozaďových lokalit byla pozornost 
zaměřena na hrací plochy mateřských škol vzdálených min. 1 km od komunikací s 
intenzitou dopravy ≥ 5001 voz/24 h. Vytipováno bylo 8 pozaďových MŠ. V rámci 
rekognoskace byla sledována zejména otevřenost terénu vůči komunikacím a výskyt 
přírodních a antropogenních bariér. 

Při finálním výběru dopravou zatížených lokalit byla zohledněna kombinace tři základních 
kritérií:  

 Vysoká intenzita dopravy;  

 Malá vzdálenost od komunikace;  

 Velká otevřenost terénu vůči komunikaci, tj. minimální výskyt přírodních a 
antropogenních bariér.  

V úvahu byla brána také narušenost terénu z důvodu stavebních úprav, sadby stromů apod. 
Na základě výše uvedených kritérií, průzkumu terénu a s ohledem na dostupné finanční 
prostředky bylo pro odběry vybráno celkem 9 mateřských škol, 1 sportoviště, 1 dětské 
hřiště v bytové zástavbě, 1 dětské hřiště v parku a 15 křižovatek. Jako pozaďové byly 
vybrány hrací plochy MŠ bez významné dopravní zátěže, co nejvíce vzdálené od 
komunikací, maximálně uzavřené. 
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Rozmístění odběrových lokalit na území města Ostravy je znázorněno na obrázku 11. 
Přehled a charakteristika odběrových lokalit jsou uvedeny v tabulkách 13 a 14. 
Fotodokumentace je přiložena v příloze C. 

 
 

 
Obrázek 11: Rozmístění odběrových lokalit na území města Ostravy 
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Tabulka 13: Přehled a charakteristika odběrových lokalit – hrací plochy MŠ, sportovišť a dalších dětských 
hřišť na území města Ostravy 

Název 
lokality 

Adresa/poloha GPS Charakteristika odběrové lokality 

MŠ 
Polanecká Polanecká 92/4, 721 00 

Ostrava – Svinov 
20 m od nejbližší hlavní komunikace (7 400 voz/den), hrací 
plocha částečně otevřená, oddělená mohutným listnatým 
stromem 

Poděbradova Poděbradova 1103/19, 
702 00 Ostrava – 
Moravská Ostrava 

30 m od nejbližší hlavní komunikace (11 100 voz/den), hrací 
plocha částečně otevřená, oddělená živým plotem a 
mohutným listnatým stromem 

Špálova Špálova 1073/32, 702 
00 Ostrava – Přívoz 

40 m od nejbližší hlavní komunikace (12 600 voz/den), poblíž 
jednoúrovňové světlené křižovatky (styl jízdy stop-and-go), 
hrací plocha částečně otevřená, oddělená živým plotem 

Kokešova Kokešova 253/22, 724 
00 Ostrava – Nová 
Bělá 

40 m od nejbližší hlavní komunikace (8 700 voz/den), hrací 
plocha částečně otevřená, oddělená listnatými stromy a živým 
plotem 

Frýdecká Frýdecká 28/426, 719 
00 Ostrava – Kunčice 

40 m od nejbližší hlavní komunikace (5 800 voz/den), hrací 
plocha částečně otevřená, oddělená 2patrovou budovou a 
mohutným listnatým stromem 

Bílovecká Bílovecká 303/26, 721 
00 Ostrava – Svinov 

20 m od nejbližší hlavní komunikace (6 500 voz/den), spíše 
uzavřená, oddělená 2patrovou budovou a živým plotem 

Volgogradská Volgogradská 2613/4, 
700 30 Ostrava – 
Zábřeh 

120 m od nejbližší hlavní komunikace (15 900 voz/den), 
poblíž jednoúrovňové světlené křižovatky (styl jízdy stop-
and-go), hrací plocha spíše uzavřená, oddělená hustými 
listnatými stromy 

Bohumínská Bohumínská 450/68, 
710 00 Ostrava – 
Slezská Ostrava 

100 a 130 m od 2 hlavních komunikací (9 700 a 6 700 
voz/den), hrací plocha spíše uzavřená, oddělená hustými 
listnatými stromy a 13patrovou budovou 

Výškovická Výškovická 2609/120a, 
700 30 Ostrava – 
Zábřeh 

230 m od nejbližší hlavní komunikace (15 900 voz/den), hrací 
plocha spíše uzavřená, oddělená budovou kostela a listnatými 
stromy 

Sportoviště 

Krytý bazén 
Sareza 

Gen. Sochora 1378/10, 
708 00 Ostrava – 
Poruba 

160 m od nejbližší hlavní komunikace (13 000 voz/den), hrací 
plocha letního koupaliště v údolí, částečně otevřená, oddělená 
listnatými stromy 

Dětská hřiště v parku a bytové zástavbě 
Husův Sad 49° 50' 19.537" N, 18° 

17' 19.907" E 
40 m od nejbližší hlavní komunikace (12 600 voz/den), poblíž 
jednoúrovňové světlené křižovatky (styl jízdy stop-and-go), 
hrací plocha dětského hřiště v parku částečně otevřená, 
oddělená listnatými stromy a keři 

Hřiště Dubina 49° 46' 36.453" N, 18° 
15' 3.320" E 

50 m od nejbližší hlavní komunikace (17 800 voz/den), hrací 
plocha dětského hřiště v bytové zástavbě částečně otevřená, 
oddělená několika listnatými stromy 

Pozaďové MŠ 
Družební Družební 5/179, 725 26 

Ostrava – Krásné Pole 
více než 1 km od hlavních komunikací, mezi 2 místními 
komunikacemi (1 900 voz/den), oblast rodinných domů, bez 
průmyslové zátěže 

Kalinová Kalinová 295/4b, 725 
28 Ostrava – Lhotka 

více než 1 km od hlavních komunikací, oblast rodinných 
domů, s částečnou průmyslovou zátěží 

Sládečkova Sládečkova 633/80, 
715 00 Ostrava – 
Michálkovice 

více než 1 km od hlavních komunikací, oblast rodinných 
domů, s průmyslovou zátěží 



95 

 

Vzdálenosti lokalit od komunikací (vzdálenost středového odběrového bodu ke středu komunikace) 
zaměřeny v prostředí programového produktu ESRI ArcInfo; Intenzity dopravy [117], u úseků nesčítaných 
ŘSD [71] 
 

 
Tabulka 14: Přehled a charakteristika odběrových lokalit – křižovatky na území města Ostravy 

Název lokality Poloha GPS Charakteristika odběrové lokality 

Jednoúrovňové křižovatky 

Mariánskohorská / 
Sokolská třída 

49° 51' 02.9" N, 
18° 16' 43.2" E 

světelná signalizace (styl jízdy stop-and-go), 29 200 voz/den, 
odběrová plocha vedle odbočovacího pruhu bez světelné 
signalizace, oddělená chodníkem 

17. listopadu / 
Opavská 

49° 50' 05.6" N, 
18° 09' 58.0" E 

světelná signalizace (styl jízdy stop-and-go), 29 100 voz/den, 
odběrová plocha hned vedle komunikace 

Plzeňská / Horní 49° 47' 36.7" N, 
18° 14' 58.3" E 

světelná signalizace (styl jízdy stop-and-go), 29 000 voz/den, 
odběrová plocha hned vedle komunikace 

Bohumínská / 
Těšínská 

49° 50' 12.1" N, 
18° 17' 54.3" E 

světelná signalizace (styl jízdy stop-and-go), 25 800 voz/den, 
odběrová plocha vedle odbočovacího pruhu se světelnou 
signalizací 

Bohumínská / 
Orlovská 

49° 51' 37.1" N, 
18° 17' 37.7" E 

světelná signalizace (styl jízdy stop-and-go), 17 000 voz/den, 
odběrová plocha oddělená chodníkem 

Výškovická / 
Čujkovova 

49° 47' 29.9" N, 
18° 13' 48.4" E 

světelná signalizace (styl jízdy stop-and-go), 15 900 voz/den, 
odběrová plocha hned vedle komunikace 

Mimoúrovňové křižovatky 

Místecká /                  
Dr. Martínka 

49° 47' 04.5" N, 
18° 15' 23.4" E 

28 900 voz/den, odběrová plocha oddělená odstavným pruhem 

Rudná / 
Výškovická 

49° 47' 49.7" N, 
18° 14' 08.4" E 

28 800 voz/den, odběrová plocha oddělená odstavným pruhem 

Rudná / Místecká 49° 48' 33.9" N, 
18° 16' 36,2" E 

24 100 voz/den, odběrová plocha oddělená odstavným pruhem, 
travnatým pásem a tramvajovou tratí 

Rudná / Frýdecká 49° 48' 15.7" N, 
18° 17' 19.4" E 

23 900 voz/den, odběrová plocha oddělená odstavným pruhem 

28. října / Místecká 49° 49' 56.9" N, 
18° 16' 50.2" E 

22 000 voz/den, odběrová plocha oddělená odstavným pruhem 

Rudná / Plzeňská 49° 47' 55.2" N, 
18° 14' 57.8" E 

20 500 voz/den, odběrová plocha oddělená odstavným pruhem 

Českobratrská / 
Bohumínská 

49°50' 28.3" N, 
18° 17' 43.6" E 

15 100 voz/den, odběrová plocha oddělená chodníkem 

Rudná / Fryštácká 49° 48' 17.4" N, 
18° 19' 55.2" E 

14 200 voz/den, odběrová plocha oddělená odstavným pruhem 

Rudná / D1 49° 48' 40.0" N, 
18° 12' 28.3" E 

kruhový objezd, nová část dálnice otevřená v r. 2008, 8 300 and 
21 200 voz/den, odběrová plocha uvnitř velkého kruhového 
objezdu 

Poloha GPS určena přístrojem GPS map 60 CS  
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8.2 Odběr vzorků 

Uzanční metodika pro odběr vzorků půd existuje pouze ve vztahu k agrochemickému 
zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků (vyhláška č. 
275/1998 [165]). V rámci výzkumných studií jako je tato, jsou sestavovány metodické 
postupy vzorkování půd specificky podle typu a cíle šetření. Je tak na výzkumném týmu, 
aby specifikoval technické podrobnosti odběru, tj. zejména [61], [133]: 

 Počet a rozmístění vzorků na sledovaném území; 

 Počet a rozmístění individuálních (dílčích) vzorků pro směsný vzorek; 

 Technika vzorkování (typ vzorkovacího zařízení a způsob jeho použití); 

 Hloubka odběru; 

 Hmotnost vzorku; 

 Balení, uchování, dokumentace a přeprava vzorku. 

Pro odběry půd podél dálnice D1 a v Ostravě byla navržena metodika vycházející ze 
zkušeností v zemích, zabývajících se dlouhodobě kontaminací půdy PTK (viz tabulka 7 
v kap. 4.4.4). Byl zvolen postup systematického vzorkování s vytýčením pravidelné 
vzorkovací sítě: liniové (D1) a čtvercové (Ostrava). O způsobu a podmínkách odběru 
vzorků byl vždy proveden písemný záznam (Záznam o odběru vzorků viz příloha D). 

8.2.1 Dálnice D1 a Praha 

Vzorky byly získány jako směsné z 10 dílčích vzorků, odebraných po linii v délce 4,5 m 
rovnoběžné s osou komunikace ve vzájemné vzdálenosti 0,5 m. Liniový odběr byl zvolen, 
neboť řada výzkumných prací zdokumentovala významnou roli vzdálenosti od 
komunikace. Odběr vzorků byl realizován ve dvou vzdálenostech od krajnice – 5 a 10 m 
po obou stranách komunikace (pokud umožňoval terén). Odebírána byla pouze svrchní 
vrstva půdy do hloubky 5 cm, protože výsledky v zahraniční i ČR ukázali, že kontaminace 
půd platinovými kovy je významná zejména ve svrchním horizontu. Schéma vzorkování je 
znázorněno na obrázku 12. Hmotnost odebraných směsných vzorků před úpravou 
v laboratoři se pohybovala v rozmezí 1100–1350 g.  

Odběry vzorků půd podél dálnice D1 a v Praze byly provedeny na podzim r. 2009. 
Vzorkování bylo realizováno dle interní metodiky CDV, kde doktorandka působila jako 
výzkumný pracovník. 

K odběru vzorků byla použita sondovací tyčí o vnitřním průměru 5 cm a délce 60 cm 
(tuzemská výroba dle vzoru sondovací tyče firmy Eijkelkamp Agrisearch Equipment, 
Nizozemsko). Sondovací tyč se zatloukla speciálním kladivem do hloubky cca 10 cm. Po 
vytažení otáčivým pohybem se získal monolit dílčího vzorku. Na čisté podložce se odřezal 
vzorek odpovídající hloubce odběru 5 cm. Názorně je technika odběru vzorků 
zdokumentována na obrázku 13. Po provedení dílčích odběrů byly směsné vzorky pro 
transport do laboratoře CDV uloženy do mikrotenových sáčků.  
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Obrázek 12: Vzorkovací schéma – D1 a Praha 

 

Obrázek 13: Technika odběru vzorků 
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8.2.2 Území města Ostravy 

Pro odběry bylo využito jiné schéma vzorkování než pro půdy podél dálnice D1. Na 
křižovatkách, kde se stýká více liniových zdrojů, a u hracích ploch MŠ a sportovišť lze 
očekávat spíše plošnou distribuci platinových kovů. Vzorky byly získány jako směsné z 9 
dílčích vzorků z plochy 100 m2 – zpravidla čtvercového charakteru (viz obrázek 14). 
Schéma vzorkování vychází z doporučení, které uvádí Sáňka [133] v Podkladech pro 
metodiku v oboru ochrany půdy se zaměřením na hodnocení kontaminace pro MŽP.  

Odběry vzorků na území města Ostravy byly provedeny ve dvou časových etapách – 
červen a září 2011. Na základě výsledků první etapy, ve které byly zastoupeny všechny 
typy lokalit (MŠ, sportoviště, dětská hřiště, křižovatky), byla upřesněna další strategie 
vzorkování. 

Odběr vzorků byl proveden válcovou sondou firmy Eijkelkamp o vnitřním průměru 5 cm a 
délce 60 cm (Eijkelkamp Agrisearch Equipment, Nizozemsko). Způsob odběru byl stejný, 
jako při odběrech podél dálnice D1 (viz obrázek 13). Odebírala se opět hloubka 0–5 cm. 
Hmotnost odebraných směsných vzorků před úpravou v laboratoři se pohybovala 
v rozmezí 1000–1300 g. 

 

 
Obrázek 14: Vzorkovací schéma – Ostrava 

 

8.3 Úprava vzorků 

Získané směsné vzorky půd byly v laboratořích CDV (půdy D1 a Praha) a Fakulty 
bezpečnostního inženýrství VŠB – TUO (půdy Ostrava) zbaveny heterogenních příměsí a 
volně sušeny několik dní na filtračních papírech při laboratorní teplotě. Po vysušení byly 
drceny paličkou v keramické třecí misce. Pak sítovány postupně síty s velikostí ok 2 mm a 
1 mm. Následnou kvartací bylo získáno požadované množství reprezentativního vzorku. 

Takto zpracované směsné vzorky o hmotnosti 10 g (půdy D1 a Praha) a 100 g (půdy 
Ostrava) byly v polyethylenových vzorkovnicích předány příslušným laboratořím k 
rozkladu a analýze. Zbytky vzorků byly uskladněny v polyethylenových vzorkovnicích. 

Jednotlivé kroky úpravy vzorků jsou na obrázku 15. 
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Obrázek 15: Úprava vzorků v laboratoři 

8.4 Analýza platinových kovů 

Analýza platinových kovů v environmentálních vzorcích představuje často s ohledem na 
jejich dosud ultrastopové koncentrace v životním prostředí nesnadný úkol. 

Pro jejich stanovení se musí používat citlivé metody: atomová absorpční spektrometrie s 
elektrotermickou atomizací, nukleární aktivační analýza, optická emisní spektrometrie s 
indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES) a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným 
plazmatem (ICP-MS). V poslední době se jeví jako velmi efektivní pro stanovení PTK  
zvláště v environmentálních vzorcích i biologickém materiálu ICP-MS. Ta má vedle 
možnosti simultánního stanovení více prvků i široký dynamický rozsah, který přesahuje až 
šest řádů koncentrací a především velice nízké meze detekce (běžně o 2 až 3 řády nižší než 
u ICP-OES). Při analýzách těchto vzorků jsou však kladeny velmi vysoké požadavky na 
kvalifikovanost a zkušenosti analytiků [152], [35]. 

Stanovení některých prvků ze skupiny platinových kovů může být komplikováno existencí 
závažných interferencí, které lze korigovat nebo částečně potlačit úpravou 
instrumentálních parametrů a aplikací matematických korekcí [95], [111]. Za izotopy, s 
nimiž lze dosahovat uspokojivých výsledků kvantitativního stanovení metodou ICP-MS, 
jsou obvykle považovány 195Pt,105Pd a 103Rh. 

Jedním z rozhodujících kroků analýzy, zvláště u vzorků s komplikovanými matricemi, je 
způsob převodu vzorku před měřením do roztoku. Často se však stává, že je ve srovnání s 
finální analytickou koncovkou podhodnocován. Při analýze konkrétních vzorků (zvláště 
environmentálních) je třeba důsledně zvažovat všechny možnosti zkreslení výsledků. [152] 
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U půd jsou časté výluhy extrakčními činidly a různými kombinacemi anorganických 
kyselin. Vzhledem k malé rozpustnosti PTK a předpokladu analýzy vzorků s povrchovou 
kontaminací je používána zejména lučavka královská. Z důvodu velmi nízkých koncentrací 
PTK přítomných v environmentálních vzorcích není často možné jejich přímé stanovení po 
mineralizaci a je nutno použít prekoncentrační techniky nebo speciální metody rozkladu. U 
půd se osvědčila dokimastická mineralizace do NiS, resp. PbS [110], která umožňuje práci 
s vyššími navážkami vzorku (zpravidla až o jeden řád vyšší navážky než při klasické 
mineralizaci) a separaci většiny doprovodných často iterferujících prvků. Je však časově 
velmi náročná, klade vysoké nároky na kvalifikovanost a zkušenosti analytiků a rovněž 
výrazně zvyšuje náklady na celkovou analýzu PTK. 

Analytické stanovení Pt, Pd a Rh v půdách odebraných podél D1 a v Praze bylo provedeno 
Laboratoří atomové spektrochemie (LAS) Oddělení analytické chemie Ústavu chemie PřF 
MU Brno. Před vlastním stanovením metodou ICP-MS (viz kap. 8.4.3) se vzorky půd 
vyluhovaly lučavkou královskou (kap. 8.4.1). Přímé stanovení PTK ve výluzích bylo 
značně zatíženo spektrálními interferencemi, které se v případě Pd nepodařilo úspěšně 
vyřešit matematickými korekcemi. Byl prokázán výrazný pokles koncentrací PTK 
v roztocích v čase. 

Na základě získaných zkušeností byla u půd z Ostravy aplikována separační technika 
platinových kovů – dokimastické nabohacení do sulfidů niklu (kap. 8.4.2). Separace byla 
provedena Laboratořemi České geologické služby (ČGS). Koncentrace Pt, Pd a Rh ve 
vzorcích pak byly stanoveny metodou ICP-MS Laboratořemi Ústavu geochemie, 
mineralogie a nerostných zdrojů přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

8.4.1 Výluh půd lučavkou královskou pro stanovení platinových kovů 

Jeden gram vzorku se v Erlenmayerově baňce zalil 2,3 ml konc. kyseliny dusičné (65%, 
p.a. Merck). Po ukončení reakce a vývinu hnědých dýmů se ke vzorku přidalo 7 ml konc. 
kyseliny chlorovodíkové (35%, p.a. Merck) a směs se opět promíchala. Baňka se zakryla 
hodinovým sklem a nechala se stát 16 h při laboratorní teplotě v digestoři (při zapnutém 
odtahu přes noc). Následně se baňka zahřívala na topné desce pod zpětným chladičem k 
dosažení jemného varu (teplota desky cca 210 °C) po dobu 2 h. Po odstranění z topné 
desky se vzorek volně ochlazoval. Po vychladnutí byl obsah baňky kvantitativně převeden 
do odměrné baňky (V = 50 ml) a doplněn deionizovanou vodou. Po doplnění deionizované 
H2O bezprostředně následovalo měření koncentrací. 

8.4.2 Dokimastické nabohacení platinových kovů do sulfidů niklu 

Vzorky půdy se taví se směsí sody a bezvodého boraxu s přídavkem spektrálně čistého 
niklu a síry ve speciálním šamotovém kelímku umístěném v komorové peci při 1100 °C. 
Přítomné platinoidy a zlato se extrahují do vzniklého niklsulfidu, který se usazuje na dně. 
Po vychladnutí se utuhlý NiS kamínek oddělí mechanicky od strusky a po rozdrcení se 
rozpustí v koncentrované HCl. Pevná fáze obsahující nerozpustné sirníky platinových kovů 
se odfiltruje a rozpustí směsí HCl + H2O2. Vzniklé roztoky se následně analyzují. [66] 
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8.4.3 Stanovení platinových kovů metodou hmotnostní spektrometrie s indukčně 
vázaným plazmatem 

Ve výluzích půd bylo stanovení PTK prováděno na spektrometru Agilent 7500 (Agilent, 
Japonsko). Vzorky byly měřeny v několika časových etapách jednak z provozních důvodů 
pracoviště a jednak nutností optimalizace celého analytického procesu pro získání 
kvalitních analytických dat. 

Vzorky půd po dokimastické separaci do NiS byly analyzovány na kvadrupolovém 
hmotnostním spektrometru s indukčně vázaným plazmatem X Serie II Thermo Scientific 
(Německo).  

Pro měření byly v obou případech zvoleny izotopy: 103Rh, 105Pd, 195Pt. Dosažené detekční 
limity stanovení platinových kovů jsou pro jednotlivé série analyzovaných vzorků uvedeny 
v tabulce 15.  

Pro potlačení možných polyatomických interferencí byla použita kolizně-reakční cela, 
kterou je kvadrupólový ICP-MS spektrometr Agilent 7500CE (Agilent, Japonsko) 
vybaven. Dle vyjádření pracovníka provádějícího stanovení bylo u Pt použití cely 
dostačující. V případě polyatomických interferencí u 103Rh musely být použity i 
matematické korekce. U palladia (105Pd a 106Pd) se ukázaly matematické korekce zcela 
neúčinné, protože příspěvek interferujících iontů byl o několik řádů větší než intenzita 
signálu připadající samotnému Pd. Chyba způsobená korekcemi tak výrazně zvyšovala 
obsah Pd ve vzorku. Stanovení Pd se v průběhu i opakovaných měření nepodařilo 
optimalizovat. Pro stanovení Pd v tomto typu vzorků by byla nutná jeho separace od 
zbytku matrice vzorku. [113] 

Pro ověření správnosti laboratorních postupů a výsledků byl analyzován certifikovaný 
referenční materiál (CRM) s deklarovanými obsahy Pt, Pd a Rh BCR-723 road dust. V 
tabulce 16 jsou uvedeny hodnoty získané v jednotlivých sériích měření a certifikované 
hodnoty.  

 
 

Tabulka 15: Detekční limity stanovení PTK v různých etapách měření 

Vzorky (měření) 
Detekční limit [ng/g] 

Pt Pd Rh 

Půdy D1, Praha (9.8.2011) 0,7 – 0,6 

Půdy D1, Praha (12.8.2011) 1 – 1 

Půdy D1, Praha (4.10.2011) 0,6 – 0,9 

Půdy D1, Praha (11.10.2011) 0,4 – 0,7 

Půdy D1, Praha (29.3.2012) 0,4 – 0,1 

Půdy D1, Praha (11.5.2012) 0,1 – 0,1 

Půdy D1, Praha (25.5.2012) 0,1 – 0,3 

Půdy Ostrava (11/2011) 0,5 0,5 0,1 

Vzorky půd z okolí dálnice D1 a Prahy byly analyzovány v několika časových etapách; Detekční limity 
stanovení PTK v půdách odebraných na území města Ostravy jsou od D1 barevně odlišeny. 
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Tabulka 16: Výsledky měření certifikovaného referenčního materiálu BCR-723 road dust 

Vzorek (měření) 
Koncentrace [ng/g] 

Pt Pd Rh 
BCR-723 Road Dust 81,3 ± 2,5 6,1 ± 1,9 12,8 ± 1,3 

Půdy D1, Praha (9.8.2011) 90,9 ± 11,0 – 11,41 ± 3,6 

Půdy D1, Praha (12.8.2011) 91,2 ± 3,8 – 13,6 ± 1,1 

Půdy D1, Praha (4.10.2011) 75,6 ± 1,4 – 11,9 ± 1,39 

Půdy D1, Praha (11.10.2011) 75,3 ± 1,6  11,8 ± 1,2 

Půdy D1 a Praha (29.3.2012) 74,56 ± 0,62 – 15,08 ± 0,46 

Půdy D1, Praha (11.5.2012) 71,8 ± 1,8 – 11,35 ± 1,0 

Půdy D1, Praha (25.5.2012) 83,95 ±4,55 – 15,1±2,3 

Půdy Ostrava (11/2011) 62,7±1,4 6,7±2,0 9,9±1,8 

Vzorky půd z okolí dálnice D1 a Prahy byly analyzovány v několika časových etapách; Hodnoty získané při 
stanovení PTK v půdách odebraných na území města Ostravy jsou od D1 barevně odlišeny. 

8.5 Výsledky a diskuze 

Experimentální data byla statisticky zpracovávána v programech Statgraphic (verze 5) a 
MS Excel (2010).  

8.5.1 Dálnice D1 a Praha 

Koncentrace platinových kovů naměřených v půdách podél dálnice D1 a v Praze 
odebraných v r. 2009 jsou uvedeny v tabulce 17. Pt i Rh byly stanoveny ve většině vzorků 
(pouze v jednom vzorku bylo Rh pod mezí detekce). Pd nebylo stanovováno z důvodů 
diskutovaných v kap. 8.4.3. V následující diskuzi jsou brány v úvahu pouze hodnoty větší 
než stanovený limit detekce (LOD). V grafech byly hodnoty pod mezí detekce nahrazeny 
pro spojitost grafů nulou. 
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Tabulka 17: Koncentrace Pt a Rh v půdách podél dálnice D1 a v Praze 

Odběrová lokalita Intenzita dopravy 
[počet vozidel/den] 

Koncentrace [ng/g půdy] 

Pt Rh 

5 m 10 m 5 m 10 m 

Exity na dálnici D1: 

190 Brno-západ, směr Praha 39 000 15,00 1,53 1,08 0,22 

190 Brno-západ, směr Brno 39 000 17,21 23,12 4,02 1,55 

182 Kývalka, směr Praha 31 200 1,35 1,81 0,43 1,72 

182 Kývalka, směr Brno 31 200 1,99 10,24 0,52 1,76 

178 Ostrovačice, směr Praha 28 800 2,03 1,10 0,97 0,91 

162 Velká Bíteš, směr Praha 26 100 3,04 3,92 0,98 2,17 

162 Velká Bíteš, směr Brno 26 100 6,45 5,07 0,97 0,46 

153 Lhotka směr, Praha 25 800 10,26 8,21 0,70 0,23 

153 Lhotka směr, Brno 25 800 9,13 7,02 0,13 0,04 

146 Velké Meziříčí-východ, směr Praha 25 700 11,93 12,32 0,65 0,78 

146 Velké Meziříčí-východ, směr Brno 25 700 14,89 24,14 1,11 0,84 

134 Měřín, směr Praha 25 300 4,02 5,97 0,36 0,49 

119 Velký Beranov, směr Praha 25 100 4,61 6,50 0,14 0,17 

119 Velký Beranov, směr Brno 25 100 5,85 9,61 1,76 1,42 

90 Humpolec, směr Praha 25 200 3,66 5,24 0,20 0,13 

90 Humpolec, směr Brno 25 200 1,86 4,02 0,44 0,86 

66 Loket, směr Praha 25 300 1,43 0,33 0,35 0,31 

66 Loket, směr Brno 25 300 0,81 0,61 <0,7 0,24 

56 Soutice, směr Praha 26 700 7,44 4,47 1,16 1,70 

41 Šternov, směr Praha 28 200 7,01 0,99 3,25 0,10 

41 Šternov, směr Brno 28 200 0,27 0,24 0,19 0,31 

34 Ostředek, směr Praha 29 600 1,76 0,40 1,02 0,26 

34 Ostředek, směr Brno 29 600 1,61 0,82 1,14 0,95 

Lokality Praha: 
Legerova / Sokolská 85 300 34,28 23,56 5,29 5,26 

Jižní spojka / 5. května 139 100 10,50 12,06 2,25 2,50 

Pozaďová lokalita: 
Košetice – 2,32 1,12 

Číslo exitu označuje vzdálenost (v km) od místa staničení, tj. od Prahy. 
 

Základní statistické parametry ve vztahu ke koncentracím Pt a Rh naměřeným v půdách 
podél dálnice D1 jsou uvedeny v tabulce 18. 
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Tabulka 18: Základní statistické parametry – koncentrace Pt a Rh v půdách podél D1 

 

 

Koncentrace Pt a Rh naměřené v půdách v místech exitů dálnice D1 byly v rozsahu               
0,24–24,14 ng/g (průměr 5,90 ng/g) a 0,04–4,02 ng/g (průměr 0,87 ng/g). Koncentrace Pt 
byly zpravidla o řád vyšší než koncentrace Rh na téže lokalitě. To je v souladu s výsledky 
řady studií (viz tabulka 7, kap. 4.4.4) a odráží jejich poměrné zastoupení v 
autokatalyzátorech. Mezi koncentracemi Pt a Rh nebyla nalezena zcela jasná závislost, 
pouze velmi slabá pozitivní lineární korelace (Pearsonův korelační koeficient r=0,4). 
Nejvyšší koncentrace Pt a Rh byly stanoveny na odlišných lokalitách, v různých 
vzdálenostech od komunikace. Koncentrace Pt dosahovaly maxima (24,14 ng/g) na exitu 
146 Velké Meziříčí–Východ ve směru na Brno, ve vzdálenosti 10 m, zatímco koncentrace 
Rh byly nejvyšší (4,02 ng/g) na exitu 190 Brno – západ, směr Brno, 5 m od komunikace. 
Stejně tak minima koncentrací byla dosažena na různých lokalitách – nejnižší koncentrace 
Pt (0,24 ng/g) byla naměřena na exitu 41 Šternov ve směru na Brno 10 m od komunikace, 
u Rh byly koncentrace minimální (0,04 ng/g) na E153 Lhotka, směr Brno, vzdálenost 10 
m.  

Z korelačních koeficientů (Pt: r=0,3; Rh: r=0,4) a rovněž z grafů (obrázky 16 a 174) je 
patrné, že mezi naměřenými koncentracemi Pt a Rh a intenzitami dopravy se nepodařilo 
zjistit žádný vztah. Intenzity dopravy se pohybovaly od 25 100 voz/den (Exit 119 Velký 
Beranov) do 39 000 voz/den (Exit 190 Brno–západ). U platiny sice byly na Exitu 190 
pozorovány jedny z nejvyšších koncentrací, srovnatelné koncentrace však byly naměřeny 
také na exitech 146 a 153 s intenzitami dopravy o 13 000 vozidel méně. Na lokalitách 
s maximální (Exit 190 Brno–západ) a minimální (Exit 119 Velký Beranov) intenzitou 
dopravy byly nalezeny srovnatelně vysoké koncentrace Rh. Faktor stylu jízdy nebyl 
diskutován, protože na exitech D1 lze předpokládat stejný styl jízdy – na dálnici maximální 
povolená rychlost 130 km/h a snižování a zvyšování rychlosti na sjezdech i nájezdech na 
dálnici. 

Naměřené koncentrace Pt a Rh nevykazovaly jasnou závislost ani ve vztahu k vzdálenosti 
od komunikace. Srovnání koncentrací Pt a Rh ve vzdálenostech 5 a 10 m je znázorněno 
v grafech na obrázcích 16 a 17. Trend, směřující k poklesu koncentrací platinových kovů 

                                                 
4 Grafy na obrázcích nevyjadřují spojitou funkci, jedná se o diskrétní hodnoty. Křivka je proložena pouze pro 
názornost sledovaných trendů. (platí u všech grafů) 

Statistický parametr Pt Rh 
Aritmetický průměr 5,90 0,87 

Chyba aritmetického průměru 0,85 0,12 

Medián 4,24 0,70 

Směrodatná odchylka 5,79 0,82 

Rozptyl výběru 33,57 0,67 

Špičatost 2,26 4,93 

Šikmost 1,53 1,95 

Minimum 0,24 0,04 

Maximum 24,14 4,02 

Součet koncentrací 271,30 39,17 

Počet vzorků 46 45 
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s rostoucí vzdálenosti od komunikace, pozorovaný v některých zemích ([60], [169], [48], 
[100], [136]), nebyl potvrzen. Koncentrace Pt byly vyšší ve vzdálenosti 5 m než ve 
vzdálenosti 10 m na 12 z celkových 23 lokalit. U rhodia byla situace velmi podobná – 
koncentrace Rh byly vyšší v 5 m na 13 z 22 lokalit. 

 

 
 

 
 

Obrázek 16: Koncentrace Pt podél dálnice D1 – závislost na intenzitě dopravy a vzdálenosti od komunikace 
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Obrázek 17: Koncentrace Rh podél dálnice D1 – závislost na intenzitě dopravy a vzdálenosti od komunikace 

 

V Praze byly ve srovnání s D1 naměřeny v průměru více než 3krát vyšší koncentrace Pt a 
4krát vyšší koncentrace Rh. To je v souladu s intenzitami dopravy, které byly na lokalitách 
v Praze až 4násobné. U 2 lokalit v Praze byly naměřeny až více než 3x vyšší koncentrace 
Pt a 2x vyšší koncentrace Rh na lokalitě Legerova/Sokolská u Nuselského mostu a to i 
přesto, že zde byly zaznamenány o 40 % nižší intenzity dopravy než na Jižní spojce. Tato 
skutečnost může souviset s častými zácpami na Nuselském mostě a tedy stylem jízdy stop-
and-go, který bývá spojován s vyššími emisemi platinových kovů, než plynulá jízda ([169], 
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[60], [168], [101], [100]). Vliv může mít také poloha odběrové plochy vůči komunikaci. 
Odběrové místo u Nuselského mostu se nacházelo mezi dvěma 3proudovými 
komunikacemi, zatímco odběrová plocha u Jižní spojky byla vedle komunikace v místě 
sjezdu. Závislost koncentrací na vzdálenosti od komunikace není u pražských lokalit 
účelné diskutovat, jak z důvodu nízkého počtu lokalit, tak kvůli zcela odlišné poloze 
odběrových míst vůči komunikacím. Koncentrace Pt a Rh jsou srovnatelné 
s koncentracemi naměřenými v Praze v r. 2005 (viz tabulka 19). V r. 2005 byly odběry 
provedeny na jiných lokalitách než v r. 2009. Na základě těchto výsledků tak nelze 
vyvozovat závěry ve vztahu k akumulaci platinových kovů.  

Koncentrace Pt a Rh v půdách podél dálnice D1 i v Praze jsou srovnatelné s výsledky 
předchozích studií provedených v ČR (Praha r. 2005, Brno r. 2006 – viz tabulka 19). 
Odpovídají také koncentracím nalezeným v některých jiných státech – například v Číně (r. 
2007/2008) [123], Indii (r. 2007) [109], Brazílii (r. 2002) [100] a Rakousku (rok odběru 
není v publikaci uveden) [48]. Ve srovnání s ostatními studiemi prezentovanými v tabulce 
7 (kap. 4.4.4) jsou však koncentrace podél D1 a v Praze zpravidla o řád (někdy dokonce o 
2 řády) nižší. A to i přesto, že odběry zde byly provedeny o několik let později. Tato 
skutečnost může být zapříčiněna pozdějším zavedením autokatalyzátorů a pomalejší 
obměnou vozového parku v České republice ve srovnání s vyspělými evropskými státy 
(jako je např. Německo) a také vyššími intenzitami dopravy ve velkých metropolích 
(Athény a Mexico City). Srovnání koncentrací naměřených podél D1 a v Praze s výsledky 
jiných studií je uvedeno v tabulce 19. 

 
Tabulka 19: Srovnání naměřených koncentrací Pt a Rh podél D1 a v Praze s výsledky vybraných studií 

Místo odběru (rok odběru) Koncentrace [ng/g] Lit. 

Pt Rh  

ČR – disertační práce: 

Dálnice D1 Praha – Brno (2009) 0,24–24,14 (5,90) 0,04–4,02 (0,87) – 

Praha (2009) 10,5–34,28 (20,1) 2,25–5,29 (3,83) – 

ČR – mimo disertační práci: 

Praha (2005) 1,83–27,69 0,27–5,06 [85] 

Brno (2006) 0,4–39,6 0,05–4,89 [1] 

Svět – výsledky srovnatelné s ČR: 

Hlavní silniční tahy v Rakousku (–)  2,01–38,9; 
1,13–32,4 

0,15–3,39; 
0,17–3,11 

[48] 

São Paulo – Brazílie (2002) 0,3–17 0,07–8,2 [101] 

Šen-čen – Čína (2007, 2008) 0,43–40,9 0,1–6,05 [123] 

Hong Kong – Čína (2007, 2008) 0,98–44,2 0,1–3,78 [123] 

Bombaj – Indie (2007)  6,24 0,64 [109] 

Kalkata – Indie (2007) 5,59 1,03 [109] 

Svět – o 1 až 2 řády vyšší koncentrace než v ČR: 
Braunschweig – Německo (2005) 261 (maxima) 38,9 (maxima) [169] 

Dálnice a silnice v Německu (–) stovky ng/g 35 (maxima) [136] 

Dálnice Athény–Thessaloniky, Řecko (2003) 73,3–254 (141,1) – [129] 

Mexico City – Mexiko (–) 1,1–332,7 0,2–39,1 [101] 

Perth – Austrálie (2002–2003) 13,9–153,2 1,2–22,6 [167] 
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Pro ČR nejsou známy hodnoty přirozeného pozadí platinových kovů. Koncentrace 
naměřené na zvolené pozaďové lokalitě v Košeticích byly o 1 řád (Pt: 2,32 ng/g) a o 2 
řády (Rh: 1,12 ng/g) vyšší než celosvětové průměrné obsahy v zemské kůře, které uvádí 
Wedepohl [166] (viz tabulka 20). Hodnoty nalezené v Košeticích jsou srovnatelné 
s koncentracemi naměřenými v půdách přírodní rezervace (r. 2004) a neznečištěných 
oblastech Latia v Itálii (r. 1992). Srovnání koncentrací Pt a Rh naměřených v Košeticích a 
na referenčních lokalitách v jiných zemích je uvedeno v tabulce 20. Koncentrace Rh na 
pozaďové lokalitě byly dosud z nevysvětlitelných důvodů vyšší než průměr koncentrací 
v půdách podél D1. U platiny byly průměrné koncentrace podél D1 více než 2krát vyšší 
než v Košeticích. Srovnání koncentrací Pt a Rh naměřených na 2 lokalitách v Praze 
s Košeticemi poukazuje na více než 8 a 3násobné zvýšení koncentrací Pt a Rh.  

 
Tabulka 20: Koncentrace Pt a Rh na pozaďových lokalitách [ng/g] 

Odběrová lokalita (rok odběru) Pt Rh Lit. 

Košetice – ČR (2009) 2,32 1,12 – 

Park v Braunschweig – Německo (2005) 1,10 0,10 [169] 

Alpský region Lungau – Rakousko (–) 0,16–0,28 0,03–0,05 [48] 

Přírodní rezervace – oblast Modena, Itálie (2004) 2,51 1,05 [87] 

Latium – Itálie (1992) 3,1 – [23] 

Nekontaminované půdy v Hong Kongu – Čína (2007, 2008) 0,076–0,72 0,006–0,017 [123] 

Nekontaminované půdy v Šen-čen – Čína (2007, 2008) 0,259–0,34 0,021–0,05 [123] 

Park v centru Perth – Austrálie (–) 1,21 0,31 [168] 

Průměrný obsah v zemské kůře 0,4 0,06 [166] 
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8.5.2 Území města Ostravy 

Koncentrace platinových kovů naměřených v půdách města Ostravy na lokalitách s různou 
dopravní zátěží v r. 2011 jsou uvedeny v tabulce 21 (křižovatky) a tabulce 23 (hřiště 
mateřských škol). Pt a Pd byly stanoveny ve většině vzorků. Rh bylo pod mezí detekce 
v 10 z celkových 27 vzorků. V následující diskuzi jsou brány v úvahu pouze hodnoty větší 
než stanovený limit detekce (LOD). V grafech byly hodnoty pod mezí detekce nahrazeny 
pro spojitost grafů nulou. 

 
Tabulka 21: Koncentrace PTK  v půdách města Ostravy odebraných v bezprostřední blízkosti křižovatek 

Odběrová lokalita Charakteristika odběrové lokality Koncentrace                 
[ng/g půdy] 

Pt Pd Rh 

Jednoúrovňové křižovatky: 

1 Mariánskohorská / 
Sokolská třída 

světelná signalizace (styl jízdy stop-and-go), 29 200 
voz/den, odběrová plocha vedle odbočovacího pruhu 
bez světelné signalizace, oddělená chodníkem 

1,42 1,53 0,16 

2 17. listopadu / 
Opavská 

světelná signalizace (styl jízdy stop-and-go), 29 100 
voz/den, odběrová plocha hned vedle komunikace 

6,33 5,32 1,26 

3 Plzeňská / Horní světelná signalizace (styl jízdy stop-and-go), 29 000 
voz/den, odběrová plocha hned vedle komunikace 

5,81 5,44 1,05 

4 Bohumínská / 
Těšínská 

světelná signalizace (styl jízdy stop-and-go), 25 800 
voz/den, odběrová plocha vedle odbočovacího pruhu 
se světelnou signalizací 

2,55 2,50 0,27 

5 Bohumínská / 
Orlovská 

světelná signalizace (styl jízdy stop-and-go), 17 000 
voz/den, odběrová plocha oddělená chodníkem 

9,80 10,68 2,01 

6 Výškovická / 
Čujkovova 

světelná signalizace (styl jízdy stop-and-go), 15 900 
voz/den, odběrová plocha hned vedle komunikace 

4,69 3,76 <0,10 

Mimoúrovňové křižovatky: 
7 Místecká /  

Dr. Martínka 
28 900 voz/den, odběrová plocha oddělená 
odstavným pruhem 

5,62 6,75 1,03 

8 Rudná / 
Výskovická 

28 800 voz/den, odběrová plocha oddělená 
odstavným pruhem 

2,06 2,65 0,39 

9 Rudná / Místecká 24 100 voz/den, odběrová plocha oddělená 
odstavným pruhem, travnatým pásem a tramvajovou 
tratí 

1,43 1,82 0,14 

10 Rudná / Frýdecká 23 900 voz/den, odběrová plocha oddělená 
odstavným pruhem 

5,30 6,33 1,00 

11 28. října / Místecká 22 000 voz/den, odběrová plocha oddělená 
odstavným pruhem 

6,60 4,84 0,71 

12 Rudná / Plzeňská 20 500 voz/den, odběrová plocha oddělená 
odstavným pruhem 

3,51 2,51 0,49 

13 Českobratrská / 
Bohumínská 

15 100 voz/den, odběrová plocha oddělená 
chodníkem 

1,22 1,98 0,13 

14 Rudná / Fryštácká 14 200 voz/den, odběrová plocha oddělená 
odstavným pruhem 

1,88 3,14 0,40 

15 Rudná / D1 Kruhový objezd, nová část dálnice otevřená v r. 
2008, 8 300 and 21 200 voz/den, odběrová plocha 
uvnitř velkého kruhového objezdu 

<0,50 <0,50 <0,10 

Intenzity dopravy (voz/den) [117] 
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Základní statistické parametry ve vztahu ke koncentracím Pt, Pd a Rh naměřeným podél 
křižovatek v Ostravě jsou uvedeny v tabulce 22. 

 
Tabulka 22: Základní statistické parametry – koncentrace PTK v půdách u křižovatek v Ostravě 

Statistický parametr Pt Pd Rh 

1–6 7–15 1–15 1–6 7–15 1–15 1–6 7–15 1–15 

Aritmetický průměr 5,10 3,45 4,16 4,87 3,75 4,23 0,95 0,54 0,70 

Chyba aritmetického 
průměru 

1,22 0,75 0,68 1,32 0,69 0,68 0,34 0,12 0,15 

Medián 5,25 2,79 4,10 4,54 2,90 3,45 1,05 0,45 0,49 

Směrodatná odchylka 2,98 2,12 2,56 3,23 1,96 2,53 0,76 0,35 0,55 

Rozptyl výběru 8,86 4,50 6,55 10,46 3,83 6,42 0,58 0,12 0,31 

Špičatost 0,13 -1,80 -0,06 2,05 -1,30 1,90 -1,01 -1,22 1,09 

Šikmost 0,45 0,43 0,65 1,28 0,74 1,30 0,39 0,40 1,10 

Minimum 1,42 1,22 1,22 1,53 1,82 1,53 0,16 0,13 0,13 

Maximum 9,80 6,60 9,80 10,68 6,75 10,68 2,01 1,03 2,01 

Součet koncentrací 30,60 27,62 58,22 29,23 30,02 59,25 4,75 4,29 9,04 

Počet vzorků 6 8 14 6 8 14 5 8 13 

1–6: Jednoúrovňové křižovatky; 7–15 mimoúrovňové křižovatky; 1–15 všechny křižovatky 
 

Koncentrace Pt, Pd a Rh naměřené v půdách v blízkosti křižovatek hlavních komunikací 
byly v rozsahu 1,22–9,80 ng/g (průměr 4,16 ng/g), 1,53–10,68 ng/g (průměr 4,23 ng/g) a 
0,13–2,01 ng/g (průměr 0,70 ng/g). Mezi všemi třemi platinovými kovy byla nalezena 
téměř zcela přímá lineární závislost (r>0,9). Vztah mezi PTK je patrný z grafu na               
obrázku 18.  

 

 
 

Obrázek 18: Koncentrace Pt, Pd a Rh v půdách podél křižovatek v Ostravě 

 

Nejvyšší koncentrace všech tří sledovaných kovů byly nalezeny na jednoúrovňové 
křižovatce č. 5, i když se nejedná o nejfrekventovanější křižovatku (relativně nízké 
intenzity dopravy) a odběrová plocha nebyla v bezprostřední blízkosti komunikace. Vyšší 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

K
o
n
ce
n
tr
ac
e
 [
n
g/
g]

Křižovatka

Koncentrace Pt, Pd a Rh ‐ křižovatky

Pt

Pd

Rh



111 

 

koncentrace platinových kovů byly obecně naměřeny v půdách odebraných v blízkosti 
jednoúrovňových křižovatek (Pt – 5,10 ng/g, Pd – 4,87 ng/g, Rh – 0,95 ng/g) ve srovnání s 
mimoúrovňovými křižovatkami (Pt – 3,45 ng/g, Pd – 3,75 ng/g, Rh – 0,54 ng/g). Toto 
zjištění není překvapivé. Jízdní styl stop-and-go typický pro křižovatky se světlenou 
signalizací, kde musí vozidla zastavit a poté se opět rozjet, je dle řady studií ([60], [169], 
[168], [101]) spojován s vyššími emisemi platinových kovů než plynulá doprava 
s konstantní rychlostí. V rámci jednoúrovňových křižovatek byly vysoké koncentrace 
nalezeny na odběrových místech situovaných přímo vedle komunikací – lokality č. 2, 3 a 
6. Zjištění je v souladu s výsledky dalších studií ([60], [169], [100], [48]), ve kterých byly 
vyšší koncentrace platinových kovů nalezeny blíže ke komunikacím. Vliv intenzity 
dopravy se nepodařilo jednoznačně prokázat u žádného typu křižovatek (Pt: r=0,005;                  
Pd: r = - 0,04; Rh: r = 0,02). Situace je patrná z obrázku 19. 

 

 
 

Obrázek 19: Vztah mezi koncentracemi PTK podél křižovatek v Ostravě a intenzitami dopravy 

 

Odběrovou lokalitu č. 15 lze, s ohledem na skutečnost, že se jedná o nový úsek dálnice 
zprovozněný teprve v letech 2007–2008 a tedy exponovaný dopravě pouze 3 roky, 
považovat za místní pozaďovou lokalitu vůči ostatním křižovatkám. Koncentrace PTK na 
této lokalitě (Pt a Pd <0,50 ng/g, Rh <0,10 ng/g) odpovídají celosvětovým průměrným 
obsahům platinových kovů v zemské kůře (Pt a Pd 0,4 ng/g, Rh 0,06 ng/g), které uvádí 
Wedepohl [166]. Srovnání průměrných koncentrací platinových kovů naměřených na 
jednoúrovňových a mimoúrovňových křižovatkách s těmito hodnotami signalizuje 
významné zvýšení koncentrací Pt, Pd a Rh v oblastech s déle trvající dopravní zátěží. U Pt 
a Pd je zvýšení koncentrací oproti místnímu pozadí více než 8násobné, u Rh více než 
7násobné. 

Koncentrace Pt a Rh naměřené v půdách u křižovatek v Ostravě jsou srovnatelné 
s výsledky zjištěnými podél D1. V Praze byly zjištěny téměř 5násobné koncentrace Pt a 
více než 5násobné koncentrace Rh. To je v souladu s intenzitami dopravy. Na dálnici D1 
byly nepatrně vyšší intenzity dopravy než v Ostravě, zatímco v Praze byly intenzity 
dopravy více než 5násobné. 
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V následující tabulce (tabulka 23) jsou uvedeny koncentrace PTK naměřené na hracích 
plochách mateřských škol. 

 
Tabulka 23: Koncentrace Pt, Pd a Rh v půdách města Ostravy – hrací plochy mateřských škol 

Odběrová lokalita Charakterizace odběrové lokality Koncentrace               
[ng/g půdy] 

Pt Pd Rh 

Částečně otevřená: 
A Polanecká 20 m od nejbližší hlavní komunikace (7 400 voz/den), 

hrací plocha oddělená mohutným listnatým stromem 
1,29 0,67 0,12 

B Poděbradova 30 m od nejbližší hlavní komunikace (11 100 voz/den), 
hrací plocha oddělená živým plotem a mohutným 
listnatým stromem 

1,16 1,24 <0,10 

C Špálova 40 m od nejbližší hlavní komunikace (12 600 voz/den), 
poblíž křižovatky 1, hrací plocha oddělená živým 
plotem 

0,80 0,83 <0,10 

D Kokešova 40 m od nejbližší hlavní komunikace (8 700 voz/den), 
hrací plocha oddělená listnatými stromy a živým 
plotem 

1,54 1,61 0,15 

E Frýdecká 40 m od nejbližší hlavní komunikace (5 800 voz/den), 
hrací plocha oddělená 2patrovou budovou a mohutným 
listnatým stromem 

0,55 0,84 <0,10 

Spíše uzavřená: 
F Bílovecká 20 m od nejbližší hlavní komunikace (6 500 voz/den), 

hrací plocha oddělená 2patrovou budovou a živým 
plotem 

0,90 1,59 <0,10 

G Volgogradská 120 m od nejbližší hlavní komunikace (15 900 
voz/den), poblíž křižovatky 6, hrací plocha oddělená 
hustými listnatými stromy 

0,74 0,83 <0,10 

H Bohumínská 100 a 130 m od 2 hlavních komunikací (9 700 a 6 700 
voz/den), hrací plocha oddělená hustými listnatými 
stromy a 13patrovou budovou 

0,76 0,81 <0,10 

I Výškovická 230 m od nejbližší hlavní komunikace (15 900 
voz/den), hrací plocha oddělená budovou kostela a 
listnatými stromy 

0,65 0,93 0,10 

Uzavřená (pozaďová): 
J Družební více než 1 km od hlavních komunikací, mezi 2 

místními komunikacemi (1 900 voz/den), oblast 
rodinných domů, bez průmyslové zátěže 

1,54 0,69 <0,10 

K Sládečkova více než 1 km od hlavních komunikací, oblast 
rodinných domů, s průmyslovou zátěží 

1,96 1,33 0,13 

L Kalinova více než 1 km od hlavních komunikací, oblast 
rodinných domů, s částečnou průmyslovou zátěží 

<0,50 0,52 <0,10 

Intenzity dopravy (voz/den) [117]; Vzdálenosti od komunikací – měřeno v programu ArcGIS, od středového 
odběrového bodu ke středu komunikace 

 

Tabulka 24 shrnuje základní statistické parametry ve vztahu ke koncentracím Pt, Pd a Rh 
naměřeným v půdách MŠ v Ostravě. 
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Tabulka 24: Základní statistické parametry – koncentrace PTK v půdách hracích ploch ostravských MŠ 

Statistický parametr Pt Pd Rh 
Střední hodnota 1,08 0,99 0,13 

Chyba střední hodnoty 0,14 0,10 0,01 

Medián 0,90 0,84 0,13 

Modus 1,54 0,83 – 

Směrodatná odchylka 0,45 0,36 0,02 

Rozptyl výběru 0,20 0,13 0,00 

Špičatost -0,51 -0,71 0,39 

Šikmost 0,73 0,74 0,00 

Minimum 0,55 0,52 0,10 

Maximum 1,96 1,61 0,15 

Součet koncentrací 11,89 11,89 0,50 

Počet vzorků 11,00 12,00 4,00 
 

V půdách hracích ploch mateřských škol byly nalezeny až 5krát nižší koncentrace 
platinových kovů ve srovnání s křižovatkami. Koncentrace se pohybovaly v intervalech: 
Pt 0,55–1,96 ng/g (průměr 1,08 ng/g), Pd 0,52–1,61 ng/g (průměr 0,99 ng/g) a Rh 0,10–
0,15 ng/g (průměr 0,13 ng/g). To není překvapující, protože hrací plochy MŠ jsou na rozdíl 
od odběrových ploch u křižovatek ve větší vzdálenosti od komunikací (více než 20 m) 
s nižšími intenzitami dopravy a vykazují menší míru otevřenosti terénu vůči silnicím. 

Mezi Pt a Rh a Pd a Rh byla nalezena významná pozitivní lineární korelace (r>0,7). Mezi 
Pt a Pd byla pouze slabá přímá závislost (r=0,4). Závislost mezi koncentracemi 
platinových kovů znázorňuje graf na obrázku 20. 

 

 
 

Obrázek 20: Koncentrace Pt, Pd a Rh v půdách hracích ploch ostravských MŠ 
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Nečekaně vysoké koncentrace PTK, srovnatelné s hracími plochami MŠ zatíženými 
dopravou, byly nalezeny na dvou ze tří vytipovaných pozaďových lokalit (odběrové 
lokality J a K). Jako pozadí byly vybrány oblasti se zanedbatelnou dopravou. Mezi 
dopravou zatíženými a nezatíženými hřišti MŠ však nebyl nalezen významný rozdíl. Je 
otázkou, zda nemůže ve vysoce industriální Ostravě existovat kromě dopravy jiný zdroj 
platinových kovů. Výsledky získané pro MŠ s a bez dopravní zátěže však velmi dobře 
korespondují s koncentracemi PTK naměřenými ve větších vzdálenostech od komunikací 
v dalších zemích. Schäfer a Puchelt [136] zaznamenali, že hodnoty místního přirozeného 
pozadí (Pt 0,4–4 ng/g, Rh <0,1–0,6 ng/g, Pd <0,4–1,2 ng/g) byly zpravidla dosaženy do 
vzdálenosti kolem 20 m od silnice. V půdách podél hlavních tahů v Rakousku klesaly 
koncentrace PTK k hodnotám přirozeného pozadí v rámci prvních 12 m od krajnice [48]. 
Wichmann et al. [169] nalezli na odběrovém místě vzdáleném 10 m od silnice B 248 v 
Braunschweigu (Německo) následující hodnoty platinových kovů: Pt – 2,1 ng/g, Pd – 0,89 
ng/g, Rh – 0,29 ng/g.  

Pouze odběrová lokalita L může být považována za místní pozaďovou lokalitu ve vztahu 
k ostatním MŠ. Koncentrace PTK naměřené na této lokalitě (Pt <0,50 ng/g, Pd 0,52 ng/g, 
Rh <0,10 ng/g) odpovídají hodnotám nalezeným v půdě u křižovatky 15, tj. místní pozadí 
s ohledem na křižovatky, a také celosvětovým průměrným obsahů, PTK v zemské kůře 
[166]. Srovnání koncentrací platinových kovů naměřených na hřištích MŠ s hodnotami 
zjištěnými na lokalitě L poukazuje na drobný nárůst koncentrací platinových kovů v MŠ 
situovaných blíže komunikací. U Pt a Pd byl nárůst asi 2násobný, u Rh jen nepatrný. 

V rámci odběrových lokalit MŠ nebyl dosud nalezen přímý vliv žádného z uvažovaných 
kritérií, tj. otevřenost terénu, vzdálenost od komunikace a intenzita dopravy, na hodnoty 
platinových kovů v půdě. 

Screening kontaminace půd v MŠ byl proveden za účelem odhadnout příjem platinových 
kovů přímou ingescí půdy u dětí předškolního věku (1–6 let).  Děti v této věkové kategorii 
jsou velmi citlivé k působení toxických kovů a mohou tak představovat významnou 
rizikovou skupinu ve vztahu k expozici PTK. Uvádí se, že děti mohou přijmout 200–800 
mg půdy denně, přičemž obvyklý příjem je 200 mg/den [121], [156]. Ve středoevropských 
podmínkách se uvažuje doba expozice 210 dní [121], [156]. Příjem platinových kovů u 
dětí stanovený na základě výsledků získaných v ostravských MŠ je uveden v tabulce 25. 
Pro výpočet denního a ročního příjmu byly použity následující hodnoty: průměrné 
koncentrace platinových kovů Pt – 1,08 ng/g, Pd – 0,99 ng/g, Rh – 0,13 ng/g; denní příjem 
200 mg/den; doba expozice 210 dní /rok. 

 
Tabulka 25: Předpokládaný příjem PTK z půdy ostravských MŠ u dětí předškolního věku 

 Pt Pd Rh 

Denní příjem [ng] 0,22 0,20 0,03 

Roční příjem[ng] 45,36 41,58 5,46 
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9 NÁVRH DALŠÍ STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK 
PLATINOVÝCH KOVŮ V ČR 

Výsledky provedeného screeningu (kap. 8.5) ukazují, že na území ČR došlo na lokalitách 
s dopravní zátěží k významnému zvýšení koncentrací platinových kovů oproti pozadí. 
Zvýšené koncentrace Pt, Pd a Rh byly nalezeny nejen v bezprostřední blízkosti komunikací 
s vysokými intenzitami dopravy (dálnice D1, křižovatky v Ostravě), ale také v půdách 
hracích ploch mateřských škol situovaných dále od zdroje. Relativně vysoké koncentrace 
Pt a Pd byly pozorovány dokonce na lokalitách vzdálených více než 1 km od komunikací 
s významnou dopravní zátěží. Otázka potenciálních zdravotních rizik plynoucích z 
kontaminace životního prostředí platinovými kovy se tak stala aktuální také v ČR. Vysoce 
rizikovou skupinou mohou být zejména děti, protože jsou obecně citlivé k působení 
toxických kovů.  

S ohledem na získané výsledky a ostatní studie provedené v ČR (viz kap. 7) je potřeba i 
nadále uplatňovat princip předběžné opatrnosti a systematicky doplňovat data pro 
komplexní a jednoznačné hodnocení potenciálních zdravotních rizik. Řízení zdravotních 
rizik PTK na území ČR by mělo být zaměřeno na 5 hlavních oblastí: 

1. Zapojení se do evropské vědecké komunity v oblasti výzkumu osudu platinových 
kovů v ŽP a lidském těle a jejich nebezpečnosti pro zdraví; 

2. Propracování analytických metod a postupů pro stanovení PTK, vč. speciací; 

3. Zavedení a realizace dlouhodobého monitoringu platinových kovů v ŽP a 
biologické monitorování expozice;  

4. Podpora vývoje autokatalyzátorů se sníženými emisemi PTK, popř. na bázi jiných 
katalytických kovů; 

5. Komunikace o potenciálních zdravotních rizicích se zainteresovanými stranami. 

Hlavní prioritou by mělo být zapojení se do evropské vědecké komunity v oblasti 
výzkumu osudu platinových kovů v ŽP a lidském těle a jejich nebezpečnosti pro zdraví. 
Tyto výzkumné oblasti není možné, s ohledem na dostupné analytické metody a finanční 
prostředky, řešit na národní úrovni. Je potřeba se začlenit do evropských výzkumných 
projektů a prohlubovat bilaterální vztahy. 

Na národní úrovni by měla být pozornost soustředěna na monitoring PTK v životním 
prostředí a na biologické monitorování expozice obyvatelstva PTK. Aby bylo možné 
provádět monitoring kontaminace životního prostředí PTK a sledovat koncentrace PTK 
v biologickém materiálu, musí však být k dispozici spolehlivé analytické metody a 
postupy. V ČR je potřeba propracovat analytické metody pro stanovení PTK 
v environmentálních vzorcích a biologickém materiálu s ohledem na ultrastopové 
koncentrace stanovovaných prvků a problémy se spektrálními interferencemi při stanovení 
na ICP-MS.  

Před vlastním monitoringem PTK (v ŽP nebo biologickém materiálu) je nezbytné nastavit 
jednotnou metodiku odběru vzorků a stanovení PTK, která bude respektovat zkušenosti 
ostatních zemí a bude vycházet z dostupné vzorkovací a analytické techniky v ČR. 
Jednotný přístup umožní srovnat výsledky jednotlivých studií a vyvodit z nich potřebné 
závěry ve vztahu k závažnosti kontaminace. V ČR chybí data o přirozeném pozadí 
platinových kovů v ŽP, které je potřeba doplnit. Vlastní dlouhodobý monitoring PTK 
v ŽP by měl být zaměřen na ovzduší, půdu a vodu. Výzkumnou prioritou by mělo být 
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studium kontaminace ovzduší, protože inhalace představuje nejvýznamnější cestu vstupu 
PTK do lidského organizmu [40], [42]. Monitoring ovzduší je vhodné z počátku provádět 
v intravilánech větších měst s vysokou dopravní zátěží. Cílem je vytvořit databázi o 
hmotnostních koncentracích PTK ve frakcích PM10 a PM2,5, která umožní provést 
srovnání s ostatními zeměmi. Zvýšená pozornost by měla být dále věnována velikostní 
distribuci částic platinových kovů v imisích. Do monitoringu lze za účelem sledování 
nárůstu koncentrací v čase zahrnout také studium kontaminace silničního a tunelového 
prachu. V rámci monitoringu kontaminace půd je potřeba se zaměřit na následující typy 
lokalit: i) místa s možností dlouhodobě sledovat akumulaci platinových kovů; ii) městské 
půdy a půdy v oblasti lidských sídel s ohledem na potenciální expozici zejména u dětí; iii) 
zemědělské půdy a pastviny z důvodu možnosti kontaminace potravního řetězce. 
Kontaminaci vod a sedimentů je vhodné sledovat v místech, kde do vodních toků vstupují 
splachy ze silnice. Na stejných lokalitách je potřeba odebírat také vodní organizmy pro 
sledování možnosti bioakumulace. Vývoj koncentrací PTK v čase a aktuální trendy ve 
složení autokatalyzátorů lze s výhodou sledovat v dešťových usazovacích nádržích (DUN) 
a retenčních nádržích podél dálnic. V ČR zcela chybí informace ve vztahu ke kontaminaci 
bioty a potravin PTK. Dosud nebyly stanoveny ani koncentrace PTK v krvi a moči. Je 
potřeba provést první pilotní (screeningovou) studii pro získání vstupních dat pro 
monitoring.  

V neposlední řadě je nezbytné podporovat výzkum a vývoj autokatalyzátorů se sníženými 
emisemi PTK, případně na bázi jiných katalytických kovů. Podpora výzkumu může být 
realizována na celospolečenské úrovni formou poskytnutí finanční podpory např. 
prostřednictvím Technologické agentury České republiky. Nebo mohou být finanční 
náklady přeneseny na automobilový průmysl. Výhodné by bylo zavést povinnost 
výrobcům měřit emise PTK a uvádět příslušné informace jako součást základních 
technických údajů o vozidle. Současně se tak zvýší povědomí veřejnosti o platinových 
kovech a nižší emise PTK se můžou stát konkurenční výhodou. 

Informace o výsledcích monitoringu a potenciálních zdravotních rizicích plynoucích 
z environmentální expozice PTK musí být komunikovány nejen s odbornou veřejností, ale 
také s dalšími zainteresovanými stranami, jako je orgán ochrany veřejného zdraví, 
automobilový průmysl a další. Informační kampaň je potřeba zacílit tak, aby se PTK staly 
výzkumnou prioritou.  
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10 ZÁVĚR 

Disertační práce byla zaměřena na problematiku zdravotních rizik plynoucích 
z kontaminace životního prostředí platinovými kovy z dopravy. Cílem bylo zhodnotit 
současný stav poznání problematiky ve světě a aplikovat zjištěné poznatky v ČR. 

Výchozí platformou pro zhodnocení současného stavu poznání problematiky byla detailní 
literární rešerše podávající komplexní systematický přehled o potenciálních zdravotních 
rizicích PTK z dopravy. Studovaná problematika byla rozdělena do oblastí vycházejících 
z koncepce hodnocení a řízení zdravotních rizik chemických látek Národní akademie věd 
USA, která je rozpracována v dokumentu Světové zdravotnické organizace EHC 210 [41]. 
Literární rešerše zahrnovala 4 hlavní oblasti – identifikaci nebezpečnosti, hodnocení 
vztahů dávka-účinek, hodnocení expozice a charakterizaci rizika. Hodnocení expozice bylo 
podrobněji rozpracováno s ohledem na složitost dějů probíhajících po vstupu cizorodých 
látek do ŽP.  

Zhodnocení současného stavu poznání problematiky bylo provedeno na základě 
konfrontace výsledků analýzy dostupných informací o zdravotních rizicích PTK z dopravy 
a požadavků na adekvátní hodnocení zdravotních rizik. Hodnocení ukázalo, že informace v 
oblasti kontaminace ŽP platinovými kovy z dopravy a potenciálních zdravotních rizik 
plynoucích z environmentální expozice těmto kovům nejsou dosud dostatečné k tomu, aby 
bylo možné provést jednoznačné hodnocení zdravotních rizik. Na základě analýzy však 
byly identifikovány skutečnosti vzbuzující obavy z potenciálních dopadů na zdraví: i) Od 
doby zavedení autokatalyzátorů došlo v řadě zemí k významnému nárůstu koncentrací 
PTK v ŽP; ii) Současný stav analytických metod neumožňuje rozlišit formy PTK přítomné 
v ŽP. Výzkum však ukazuje, že lze předpokládat výskyt různých forem rozpustných 
sloučenin PTK, které mohou vyvolat respirační a kožní senzibilizaci; iii) Významná část 
PTK v ovzduší se nachází v jemné frakci, obecně spojované s vyšší nemocností a 
úmrtností; iv) Doposud chybí informace o možném uvolňování ultrajemných částic PTK 
z autokatalyzátorů, které by mohly vykazovat jiný typ biologických účinků. U kovového 
Pd ve formě nanočástic byla zjištěna vyšší toxicita než u rozpustného Pd (II); v) 
V souvislosti se stále se zvyšujícím počtem automobilů, a jejich vybavením 
autokatalyzátory, lze předpokládat další nárůst emisí PTK do ŽP. 

Bylo usouzeno, že v případě potenciálních zdravotních rizik PTK z dopravy jsou 
vytvořeny podmínky pro aplikaci PPO. V souladu s vyjádřením Evropské komise k PPO 
zdůrazňujícím požadavek na doplňování informací pro komplexní a jednoznačné 
zhodnocení rizik, bylo proto rozhodnuto doplnit některá chybějící data v ČR. Pozornost 
byla, s ohledem na stanovené výzkumné potřeby, možnosti a zkušenosti laboratoří v ČR 
s analýzami PTK, soustředěna na kontaminaci půd. 

Screening kontaminace půd na lokalitách s různou dopravní zátěží, včetně lokalit 
s potenciální expozicí dětí jako citlivé části populace, poskytl cenná vstupní data pro 
monitoring PTK v ŽP a hodnocení expozice obyvatelstva PTK. Zahraniční studie a 
předchozí české studie byly až dosud zaměřeny výhradně na bezprostřední blízkost 
komunikací. Možnou expozici obyvatelstva těmto kovům řešily jen ojediněle. Screening 
prováděný v Ostravě, řešící kontaminaci půd hracích ploch mateřských škol platinovými 
kovy z dopravy s ohledem na možnou expozici dětí těmto kovům, je tak první svého 
druhu. 
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Výsledky indikují, že na území ČR došlo na lokalitách s dopravní zátěží k významnému 
zvýšení koncentrací PTK oproti pozadí. Zvýšené koncentrace Pt, Pd a Rh byly nalezeny 
nejen v bezprostřední blízkosti komunikací s vysokými intenzitami dopravy (dálnice D1, 
křižovatky v Ostravě), ale také v půdách hracích ploch mateřských škol situovaných dále 
od zdroje. Otázka potenciálních zdravotních rizik plynoucích z kontaminace životního 
prostředí PTK se tak stala aktuální také v ČR.  

S ohledem na získané výsledky byla navržena strategie řízení rizik v ČR vycházející 
z principu předběžné opatrnosti. Bylo určeno 5 klíčových oblastí pro naplnění PPO: 

1. Zapojení se do evropské vědecké komunity v oblasti výzkumu osudu PTK v ŽP, 
lidském těle a zvláště nebezpečnosti pro zdraví;  

2. Propracování analytických metod pro stanovení PTK, vč. potřebných speciací; 

3. Zavedení a realizace dlouhodobého monitoringu platinových kovů v ŽP a 
biologického monitorování expozice;  

4. Podpora vývoje nových typů autokatalyzátorů se sníženými emisemi PTK, popř. na 
bázi jiných katalytických kovů; 

5. Komunikace o potenciálních zdravotních rizicích se všemi zainteresovanými 
stranami. 

Disertační práce ukázala na potřebu podpořit a priorizovat výzkum potenciálních 
zdravotních rizik platinových kovů z dopravy v ČR. Dává vstupní podklady pro odpovědné 
společenské rozhodnutí o řízení rizik PTK. Přínosy práce jsou ve dvou základních 
oblastech: 

1. Rozpracování koncepce hodnocení a řízení rizik s využitím principu předběžné 
opatrnosti a její aplikace na problematiku platinových kovů z dopravy; 

2. Získání vstupních dat pro monitoring platinových kovů v ŽP a hodnocení 
environmentální expozice těmto kovům. 
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CONCLUSION 

The doctoral thesis has been focused on the issue of health risks from environmental 
contamination by platinum group metals (PGM) from transport. The aim was to evaluate 
the current state of knowledge on the issue and to apply the findings in the Czech Republic 
(CR). 

Detailed literature review providing complex and systematic reflection on potential health 
risks of PGM from transport was the initial platform for the evaluation of the state of the 
art. Investigated topic was divided into areas coming out from the US National Academy 
of Sciences risk assessment paradigm, which is worked out in the document of World 
Health Organization “EHC 210” [41]. The literature review covered four main areas – 
hazard identification, dose-response/effect assessment, exposure assessment, and risk 
characterization. With regard to the complexity of phenomena going on after introduction 
of the contaminants into the environment, the exposure assessment was developed in 
detail. 

The evaluation of the current state of knowledge was carried out by the confrontation 
between the results of an analysis of available data on health risks of PGM from transport 
and the requirements for appropriate health risk assessment. The evaluation has shown 
that, to date, the scientific information in the area of environmental contamination by PGM 
from transport and potential health risks from environmental exposure to these metals is 
not sufficient for appropriate health risk assessment. However, on the basis of the analysis, 
some facts raising concerns from potential health impacts were identified: i) Since the 
introduction of autocatalysts, significant increase of PGM concentrations has been 
observed in many countries; ii) Current state of analytical methods do not allow speciation 
analysis to be performed. However, the research shows that occurrence of soluble 
compounds capable to produce respiratory and skin sensitization in the environment can be 
assumed; iii) A significant portion of PGM in particulate matter is present in fine fraction 
which is associated with higher morbidity and mortality; iv) There are still information 
gaps with respect to possible release of ultrafine particles, which could show different 
biological effects. Increased toxicity was observed with Pd-nanoparticles compared to 
soluble Pd (II); v) As there are more and more automobiles equipped with autocatalysts, 
further increases in PGM emissions can be expected. 

It was reasoned out, that conditions for the application of precautionary principle (PP) are 
set up in the case of potential health risks of PGM from transport. In compliance with the 
statement of the European Commission about the PP which highlights the need to complete 
information for complex and definite risk assessment, a decision was made to fill in some 
missing data in the CR. With respect to identified research needs, possibilities and 
experiences of laboratories with PGM determination in the CR, the attention was focused 
on soil contamination.  

The screening of soil contamination at locations with different traffic loads, including sites 
with potential exposure of children as a highly sensitive group, has provided valuable 
preliminary data for environmental monitoring of PGM and exposure assessment. To date, 
foreign and Czech studies were focused solely on immediate proximity of communications 
and only very rarely dealt with potential exposure of the population to these metals. Thus, 
the screening conducted in Ostrava, monitoring the contamination of kindergarten 
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playgrounds soils by PGM from transport with respect to the potential exposure of children 
to these metals, is the first of its kind. 

The results indicate significant increase of PGM concentrations against the background at 
sites with traffic load. Increased concentrations of Pt, Pd, and Rh were found not only in 
the immediate vicinity of roads with high traffic load (motorway D1, intersections in 
Ostrava), but also in soils of kindergarten playgrounds situated further from the source. 
And so, the question of potential health risks from environmental contamination by PGM 
from transport has become relevant in the CR as well.  

A risk management strategy in the CR, coming out from precautionary principle, was 
proposed with respect to obtained results. Five main areas were determined to accomplish 
the PP: 

1. Becoming part of the European community in research of environmental and 
biological fate of PGM, and their hazards for human health; 

2. Improvement of analytical methods for determination of PGM, including needed 
speciation; 

3. Establishment and implementation of long-term environmental monitoring of PGM 
and biological monitoring of exposure; 

4. Support for development of new types of autocatalysts with reduced PGM 
emissions, possible on the basis of other catalytic metals; 

5. Communication of potential health risks with all stakeholders. 

The doctoral thesis has pointed out the need to support and prioritize research of potential 
health risks caused by platinum group metals from transport in the CR. It has provided 
preliminary basis for responsible decision on risk management of PGM. The contributions 
of the thesis are in two main areas: 

1. Development of a concept of risk assessment and management with the use of 
precautionary principle and its application on the issue of platinum group metals 
from transport; 

2. Providing input data for environmental monitoring of PGM and assessment of the 
environmental exposure to these metals. 
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Příloha A: Záznam o rekognoskaci odběrové lokality 
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Příloha B: Fotodokumentace k odběrovým lokalitám podél D1 a v Praze 
Lokality podél dálnice D1:   
Exit 190 Brno-západ   
Letecká mapa: Směr Praha: Směr Brno: 

 
Exit 182 Kývalka   
Letecká mapa: Směr Praha: Směr Brno: 
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Exit 178 Ostrovačice   
Letecká mapa: Směr Praha: Směr Brno: 

Neodebíralo se (protihluková stěna) 

 
Exit 162 Velká Bíteš 

  

Letecká mapa: Směr Praha: Směr Brno: 
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Exit 153 Lhotka 
Letecká mapa: Směr Praha: Směr Brno: 

 
 
Exit 146 Velké Meziříčí-východ 

  

Letecká mapa: Směr Praha: Směr Brno: 
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Exit 134 Měřín 
Letecká mapa: Směr Praha: Směr Brno: 

Neodebíralo se (protihluková stěna) 

 
Exit 119 Velký Beranov 

  

Letecká mapa: Směr Praha: Směr Brno: 
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Exit 90 Humpolec 
Letecká mapa: Směr Praha: Směr Brno: 

 
 
Exit 66 Loket 

  

Letecká mapa: Směr Praha: Směr Brno: 
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Exit 56 Soutice 
Letecká mapa: Směr Praha: Směr Brno: 

Neodebíralo se (stormy) 

 
Exit 41 Šternov 

  

Letecká mapa: Směr Praha: Směr Brno: 

 
 
 

  



138 

 

Exit 34 Ostředek 
Letecká mapa: Směr Praha: Směr Brno: 

 

 
  



139 

 

Lokality v Praze:  
Legerova / Sokolská  
Letecká mapa: Fotografie: 

Jižní spojka / 5. května  
Letecká mapa: Fotografie: 

 Odběrové místo 
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Příloha C: Fotodokumentace k odběrovým lokalitám v Ostravě 
MŠ:  
Polanecká  

Poděbradova  

Špálova  

Kokešova  
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Frýdecká  

Bílovecká  

Volgogradská  

Bohumínská  
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Výškovická  

 

Sportoviště: 
 

Krytý bazén Sareza  

 

Dětská hřiště v parku a bytové zástavbě: 
 

Husův Sad  

Hřiště Dubina  
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Pozaďové MŠ:  
Družební  

Kalinová  

Sládečkova  

 
Jednoúrovňové křižovatky: 

 

Mariánskohorská / Sokolská třída  
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17. listopadu / Opavská  

Plzeňská / Horní  

Bohumínská / Těšínská  

Bohumínská / Orlovská  
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Výškovická / Čujkovova  

 
Mimoúrovňové křižovatky: 

 

Místecká / Dr. Martínka  

Rudná / Výškovická  

Rudná / Místecká  
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Rudná / Frýdecká  

28. října / Místecká  

Rudná / Plzeňská  

Českobratrská / Bohumínská  
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Rudná / Fryštácká  

Rudná / D1  

 Budova MŠ nebo sportoviště, na jehož hrací ploše byly provedeny odběry 

 Odběrové místo 
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Příloha D: Záznam o odběru vzorků 
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