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ABSTRACT 

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 brings 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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1 ÚVOD 

Technologický pokrok, vedoucí ke zdokonalování výrobních prostředků, postupů, 
organizace práce i samotných výrobků, s sebou přináší určitá rizika pro lidské zdraví a 
životní prostředí (ŽP). Úplná eliminace rizik 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 [6], [20]. Efektivita celého procesu je do značné míry 
závislá na úrovni vědeckého poznání. V mnoha případech je nutné akceptovat skutečnost, 
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 [22]. Autokatalyzátory 
jsou v současné době považovány za hlavní zdroj emisí těchto kovů do ŽP [5], [7], [22]. 
Platinové kovy se přirozeně vyskytují ve velmi nízkých koncentracích [26]. V souvislosti 
s autokatalyzátory však bylo v mnoha zemích poukázáno na jejich významné rozšíření [3], 
[9], [13], [29], [31]. 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 [5], [7]. 
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. V souvislosti 
s dopravou zaznamenala historie jeden velmi závažný případ zanedbání 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 [12], [18]. Případová studie tetraethylolova byla výchozí motivací 
pro zaměření disertační práce. 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. 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. 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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3 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ O ZDRAVOTNÍCH 
RIZICÍCH PLATINOVÝCH KOVŮ Z DOPRAVY 

Kritická literární rešerše, tj. analýza a syntéza dostupných informací o zdravotních rizicích 
platinových kovů z dopravy, je nezbytným předpokladem pro zhodnocení současného 
stavu poznání problematiky a představuje tak výchozí platformu pro praktickou část 
disertační práce. 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 [6]. 
Zahrnovala 4 hlavní oblasti – identifikaci nebezpečnosti, hodnocení vztahů dávka-účinek, 
hodnocení expozice a charakterizaci rizika (viz obrázek 1). 

 

 
Obrázek 1: Proces hodnocení zdravotních rizik [11] 

 

S ohledem na složitost dějů probíhajících po uvolnění platinových kovů do životního 
prostředí byl krok „Hodnocení expozice“ podrobněji rozpracován. Oproti obecnému 
schématu hodnocení rizik byly 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 prostudovat (např. rtuť, arzén, chrom). Nebezpečnost je proto 
důležité identifikovat u všech forem kovu, kterým může být člověk exponován.  

Členění kapitoly vychází z navrženého schématu hodnocení zdravotních rizik PTK 
z dopravy (obrázek 2). Každá tematická oblast je v disertační práci detailně rozpracována.  
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Obrázek 2: Schéma hodnocení zdravotních rizik platinových kovů z dopravy 
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4 ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

Zhodnocení současného stavu poznání problematiky zdravotních rizik plynoucích 
z kontaminace životního prostředí PTK z dopravy (viz tabulka 1) bylo provedeno na 
základě konfrontace analýzy znalostí o problematice a požadavků na adekvátní zhodnocení 
zdravotních rizik. Pro hodnocení byly zvoleny 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. 
 

Tabulka 1: 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  Pt Pd 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  

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 
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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 

 

Z tabulky 1 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.  

2. Dosud nejsou známy všechny chemické formy, ve kterých se PTK nacházejí v ŽP. 
Ačkoliv jsou platinové kovy emitovány především v kovovém stavu, považovaném 
za biologicky inertní, mohou být mobilizovány a rozpuštěny různými sloučeninami 
běžně se vyskytujícími v ŽP a lidském organizmu. Některé rozpustné sloučeniny 
PTK přitom patří mezi nejúčinnější senzibilizátory kůže a dýchacích cest. 

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 [30].  

4. Chybí relevantní studie ve vztahu k emisím ultrajemných částic, které mohou 
vyústit v jiný typ biologických účinků [15]. V autokatalyzátorech se přitom PTK 
vyskytují ve formě jemně rozptýlených nanočástic. 

5. Emise PTK dále porostou v důsledku povinného vybavení automobilů katalyzátory 
a technologických pokroků při zvyšování účinnosti katalyzátorů v redukci emisí 
NOX [30]. 

Potenciální zdravotní rizika plynoucí z kontaminace ŽP platinovými kovy z dopravy by tak 
měla být jednou z významných sledovaných oblastí. 
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5 APLIKACE PRINCIPU PŘEDBĚŽNÉ OPATRNOSTI PŘI ŘÍZENÍ 
ZDRAVOTNÍCH RIZIK PLATINOVÝCH KOVŮ 

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, je dle sdělení Evropské komise [4] politicky uznávanou strategií řízení 
rizik tzv. princip předběžné opatrnosti (PPO).  

Na základě sdělení Evropské komise k PPO [4] byly v této práci zvoleny 3 úrovně stavu 
poznání o riziku a potenciální nebezpečnosti pro zdraví (viz tabulka 2). Pro lepší názornost 
pak bylo vytvořeno modelové schéma (viz obrázek 3), ve kterém jsou zobrazeny situace 
vhodné pro uplatnění PPO.  
 

 

Tabulka 2: 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 

 
Obrázek 3: Modelové schéma aplikace principu předběžné opatrnosti v rámci procesu řízení rizik 
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Bylo ukázáno (viz kap. 4), že současný stav poznání o zdravotních rizicích PTK 
uvolňovaných z autokatalyzátorů pro obyvatelstvo 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 tabulce 2, situace odpovídá úrovni 2 – může dojít k ohrožení zdraví nebo významnému 
snížení kvality života. 

Z obrázku 3 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. Evropská komise ve svém sdělení k principu předběžné 
opatrnosti [4] 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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6 IDENTIFIKACE VÝZKUMNÝCH POTŘEB V ČR 

Z analýzy a zhodnocení současného stavu poznání (tabulka 1, kap. 4) 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 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 řada studií 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 závěry o potenciální kontaminaci životního prostředí v ČR. Jedná se však 
pouze o odhady, vzhledem k různým datům zavedení automobilových katalyzátorů 
v některých zemích, odlišnému složení a stáří vozového parku, různým klimatickým 
podmínkám, apod. Rizika je přitom nezbytné charakterizovat na lokální úrovni, protože 
expozice se může za různých okolností významně měnit [6]. 

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. Důležitá je skutečnost, že obsahy platinových kovů v půdě jsou měřitelné v ČR 
dostupnými analytickými metodami.  
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7 SCREENING KONTAMINACE PŮD PLATINOVÝMI KOVY 
Z DOPRAVY V ČR 

Studium kontaminace půd probíhalo ve dvou časových etapách (r. 2009 a 2011). V první 
fázi byly předmětem výzkumu půdy u dálnice D1 mezi Prahou a Brnem. Cílem bylo 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 především 
na místa s pravidelným výskytem dětí, protože představují subpopulaci se zvýšeným 
rizikem expozice toxickým látkám z kontaminované půdy [2], [25]. Získaná data byla 
využita pro 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. 

7.1 Odběrové lokality 

7.1.1 Dálnice D1 a Praha 

Vzorky půd byly odebrány v místech 23 exitů dálnice D1 na trase Praha–Brno a zpět. Na 
10 exitech byly vzorky odebírány po obou stranách dálnice. Na 3 lokalitách byly 
z technických důvodů (protihluková stěna apod.) odběry provedeny pouze ve směru na 
Prahu. Vzorky půd byly rovněž odebrány na lokalitách s vysokou dopravní zátěží v Praze, 
které bezprostředně navazují na dálnici D1, ale již reprezentují městské prostředí. 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). 

7.1.2 Území města Ostravy 

Na území města Ostravy byly odběry půd provedeny na hracích plochách 9 mateřských 
škol (MŠ), které se nacházejí do 200 m od komunikací s intenzitou dopravy ≥ 5001 vozidel 
(voz)/24 h. Dále podél 15 křižovatek, kde dochází ke křížení komunikací s intenzitou 
dopravy ≥ 10 001 voz/24 h. Jako pozaďové lokality byly zvoleny hrací plochy MŠ 
vzdálených minimálně 1 km od komunikací s intenzitou dopravy ≥ 5001 voz/24 h.  

7.2 Odběr vzorků 

Pro odběry půd podél dálnice D1 a v Ostravě byla navržena metodika vycházející ze 
zkušeností v zemích, zabývajících se dlouhodobě kontaminací půdy PTK. Byl zvolen 
postup systematického vzorkování s vytýčením pravidelné vzorkovací sítě: liniové (D1) a 
čtvercové (Ostrava). 

7.2.1 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. 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. 
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Schéma vzorkování je znázorněno na obrázku 4. Hmotnost jednotlivých odebraných 
směsných vzorků se pohybovala v rozmezí 1100–1350 g.  

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). 

 
Obrázek 4: Vzorkovací schéma – D1 a Praha 

7.2.2 Území města Ostravy 

Vzorky byly získány jako směsné z 9 dílčích vzorků z plochy 100 m2 – 
zpravidla čtvercového charakteru (viz obrázek 5). Odběr vzorků byl proveden válcovou 
sondou firmy Eijkelkamp o vnitřním průměru 5 cm a délce 60 cm (Eijkelkamp Agrisearch 
Equipment, Nizozemsko). Odebíral se vzorek z hloubky 0–5 cm. Hmotnost odebraných 
směsných vzorků se pohybovala v rozmezí 1000–1300 g. 

 
Obrázek 5: Vzorkovací schéma – Ostrava 
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7.3 Úprava vzorků 

Získané směsné vzorky půd byly v laboratoři 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 laboratořím k rozkladu a analýze. 

7.4 Analýza platinových kovů 

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 hmotnostní spektrometrie s indukčně 
vázaným plazmatem (ICP-MS) se vzorky půd vyluhovaly lučavkou královskou. Přímé 
stanovení PTK ve výluzích bylo značně zatíženo spektrálními interferencemi, které se 
v případě Pd nepodařilo úspěšně vyřešit matematickými korekcemi. Na základě získaných 
zkušeností byla u půd z Ostravy aplikována separační technika platinových kovů – 
dokimastické nabohacení do sulfidů niklu. Separace byla provedena Laboratořemi České 
geologické služby. 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. Pro měření byly v obou případech zvoleny izotopy: 
103Rh, 105Pd, 195Pt. Pro ověření správnosti laboratorních postupů a výsledků byl analyzován 
certifikovaný referenční materiál s deklarovanými obsahy Pt, Pd a Rh BCR-723 road dust. 

 

7.5 Výsledky a diskuze 

Koncentrace platinových kovů naměřených v půdách podél dálnice D1, v Praze a Ostravě 
jsou uvedeny v tabulce 3. V následující diskuzi jsou brány v úvahu pouze hodnoty větší 
než stanovený limit detekce (LOD). 

 
Tabulka 3: Naměřené koncentrace platinových kovů v půdách ČR 

Lokalita (rok odběru) Koncentrace [ng/g půdy] 
Pt Pd Rh 

Dálnice D1 + Praha (2009) 

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

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

Pozadí (Košetice) 2,32 – 1,12 

Ostrava (2011) 

Jednoúrovňové křižovatky 1,42–9,80 (5,10) 1,53–10,68 (4,87) 0,16–2,01 (0,95) 

Mimoúrovňové křižovatky 1,22–6,60 (3,45) 1,82–6,75 (3,75) 0,13–1,03 (0,54) 

Pozadí (Rudná / D1) <0,50 <0,50 <0,10 

Hrací plochy MŠ 0,55–1,96 (1,08) 0,52–1,61 (0,99) 0,10–0,15 (0,13) 

Pozadí (MŠ Kalinová – Lhotka) <0,50 0,52 <0,10 

Celosvětový průměrný obsah v zemské kůře 
(Wedepohl, 1995 [26]) 

0,4 0,4 0,06 

Koncentrace uváděny ve formátu: minimum – maximum (aritmetický průměr) naměřených hodnot větších 
než LOD 
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7.5.1 Dálnice D1 a Praha 

Mezi koncentracemi Pt a Rh v půdách podél dálnice D1 nebyla nalezena zcela jasná 
závislost, pouze velmi slabá pozitivní lineární korelace (Pearsonův korelační koeficient 
r=0,4). Naměřené koncentrace Pt a Rh nevykazovaly jednoznačnou závislost vůči intenzitě 
dopravy, ani ve vztahu k vzdálenosti od komunikace. Trend, směřující k poklesu 
koncentrací PTK s rostoucí vzdálenosti od komunikace, pozorovaný v některých zemích 
([8], [10], [16], [24], [29]), se nepodařilo potvrdit. Faktor stylu jízdy nebyl diskutován, 
protože na exitech D1 lze předpokládat stejný styl jízdy. 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.  

Koncentrace Pt a Rh v půdách podél dálnice D1 i v Praze jsou srovnatelné s výsledky 
předchozích studií provedených v ČR [1], [14]. Odpovídají také koncentracím nalezeným 
v některých jiných státech – například v Číně (2007/2008) [21], Indii (2007) [19], Brazílii 
(2002) [16] a Rakousku [8]. Ve srovnání s řadou dalších studií (např. [17], [23], [24], [27], 
[29]) jsou však koncentrace podél D1 a v Praze zpravidla o řád nižší. A to i přesto, že 
odběry zde byly provedeny o několik let později. Tato skutečnost může být zapříčiněna 
pozdějším zavedením autokatalyzátorů a zvláště pomalejší obměnou vozového parku v ČR 
ve srovnání s vyspělými evropskými státy i vyššími intenzitami dopravy ve velkých 
metropolích. 

 

Koncentrace Rh na pozaďové lokalitě (Košetice) 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 se zvolenou pozaďovou lokalitou poukazuje na více než                          
8 a 3násobné zvýšení koncentrací Pt a Rh.  

7.5.2 Území města Ostravy 

Mezi koncentracemi Pt, Pd a Rh naměřenými v půdách v blízkosti křižovatek byla 
nalezena téměř zcela přímá lineární závislost (r>0,9). Vyšší koncentrace PTK byly obecně 
naměřeny v půdách odebraných v blízkosti jednoúrovňových křižovatek ve srovnání s 
mimoúrovňovými křižovatkami (viz tabulka 3). 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 ([10], [17], [28], [29]) spojován s vyššími emisemi 
PTK než plynulá doprava s konstantní rychlostí. Přímý vliv intenzity dopravy se nepodařilo 
jednoznačně prokázat u žádného typu křižovatek. Za místní pozaďovou lokalitu vůči 
ostatním křižovatkám byl zvolen nový úsek dálnice zprovozněný v letech 2007–2008 
(Rudná / D1). Koncentrace PTK na této lokalitě odpovídají celosvětovým průměrným 
obsahům platinových kovů v zemské kůře, které uvádí Wedepohl [26] (viz tabulka 3). 
Srovnání průměrných koncentrací PTK naměřených u křižovatek 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 půdách hracích ploch mateřských škol byly nalezeny až 5krát nižší koncentrace 
platinových kovů ve srovnání s křižovatkami. 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 závislost (r=0,4). Srovnání koncentrací PTK 
naměřených na hřištích MŠ s hodnotami zjištěnými na pozaďové lokalitě MŠ Kalinová – 
Lhotka (viz tabulka 3) poukazuje na drobný nárůst koncentrací platinových kovů v MŠ 
situovaných v menší vzdálenosti od komunikací. U Pt a Pd byl nárůst asi 2násobný, u Rh 
jen nepatrný. V rámci odběrových lokalit MŠ nebyl dosud nalezen výrazný 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 [2], [25]. Příjem platinových kovů u dětí 
stanovený na základě výsledků získaných v ostravských MŠ je uveden v tabulce 4. 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 
[20], [25]; doba expozice 210 dní /rok [20], [25]. 
 

 

Tabulka 4: Odhad příjmu 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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8 NÁVRH DALŠÍ STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK 
PLATINOVÝCH KOVŮ V ČR 

Výsledky provedeného screeningu (kap. 7.5) 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 a Praha, křižovatky v Ostravě), ale také v 
půdách hracích ploch MŠ situovaných dále od zdroje. Otázka potenciálních zdravotních 
rizik plynoucích z kontaminace ŽP platinovými kovy se tak stává aktuální také v ČR.  

S ohledem na získané výsledky 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 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 biologického 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. 

Na národní úrovni by měla být pozornost soustředěna na monitoring platinových kovů 
v životním prostředí a na biologické monitorování expozice obyvatelstva PTK. Aby bylo 
možné monitoring provádět, musí být k dispozici spolehlivé analytické metody a postupy. 
V ČR je potřeba propracovat analytické postupy pro stanovení PTK s ohledem na jejich 
ultrastopové koncentrace a interference při stanovení metodou ICP-MS.  

Před vlastním monitoringem platinových kovů je důležité nastavit jednotnou metodiku 
odběru vzorků a stanovení PTK. Ta by měla respektovat zkušenosti ostatních zemí a 
vycházet z dostupné vzorkovací a přístrojové techniky v ČR. Vlastní dlouhodobý 
monitoring PTK v ŽP by měl být zaměřen na ovzduší, půdu a vodu. Výzkumnou prioritou 
by mělo být studium kontaminace ovzduší, protože inhalace představuje nejvýznamnější 
cestu vstupu PTK do lidského organizmu [5], [7].  

V neposlední řadě je nezbytné podporovat výzkum a vývoj autokatalyzátorů se sníženými 
emisemi PTK, případně na bázi jiných katalytických kovů. Výhodné by bylo zavést 
povinnost výrobcům měřit emise PTK a uvádět příslušné informace jako součást 
základních technických údajů o vozidle. 

Informace o výsledcích monitoringu a potenciálních zdravotních rizicích plynoucích 
z environmentální expozice PTK by měly být diskutovány nejen v odborných kruzích, ale 
také s dalšími zainteresovanými stranami, jako je orgán ochrany veřejného zdraví, 
automobilový průmysl apod. Informační kampaň je potřeba zacílit tak, aby se PTK staly 
výzkumnou prioritou.   
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9 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 několika 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 [6]. 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. Byly 
však identifikovány skutečnosti vzbuzující obavy z potenciálních dopadů na zdraví. 

V případě zdravotních rizik PTK z dopravy jsou tak vytvořeny podmínky pro aplikaci 
principu předběžné opatrnosti. 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. S ohledem na 
stanovené výzkumné potřeby, možnosti a zkušenosti laboratoří v ČR s analýzami PTK, 
byla pozornost 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 
cílený 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 studovaly jen ojediněle. 
Screening prováděný v Ostravě, řešící kontaminaci půd hracích ploch MŠ platinovými 
kovy z dopravy s ohledem na možnou expozici dětí těmto kovům, je tak první svého 
druhu. 

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 a 
Praha, křižovatky v Ostravě), ale také v půdách hracích ploch MŠ 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. Byly 
určeny klíčové oblasti pro naplnění PPO. 

Disertační práce ukázala na potřebu podpořit a priorizovat výzkum potenciálních 
zdravotních rizik PTK 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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