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1. ÚVOD

„V současnosti člověk ovlivnil svým životem a kulturou celou svrchní část planety a její 

biosféru. Jsme svědky a účastníky změn v biosféře, jako nového geologického faktoru 

s bezprecedentním vlivem!“ V. I. Vernadskij 

Začátkem 20. století přišel nový impuls k možným poznatkům ve vědě. Vědci z celého světa 

byli pod vlivem zásadních přírodovědných objevů. Pro první polovinu 20. století je 

charakteristický názor, že člověk je středem všeho a měřítkem každého hodnocení. V. I. 

Vernadskij ve svých dílech nazývá člověka tvůrcem a dává mu největší prioritu nad přírodou. 

Ale s rozvojem vědy a technologií, objevem jaderného štěpení, nových poznatků o vesmíru, a 

zároveň s možným zneužitím těchto objevů se začal měnit pohled na vliv člověka na životní 

prostředí. Utopistické představy člověka o své úloze ve vesmíru se postupně změnily na 

pesimistické. 

V poslední době častěji slyšíme, že člověk svým bádáním směřuje k sebezničení. Důvodem 

k tomu je velký počet katastrof způsobených člověkem, jako bylo svržení jaderné bomby na 

Japonsko (1945), výskyt nemoci itai-itai kvůli nadměrnému obsahu kadmia (Cd) v rýži 

v Japonsku (60. léta), použití herbicidů Američany ve Vietnamské válce (70. léta), katastrofa 

v Černobylu (1986), otrava arsenem (As) v jihozápadní Číně (2008), únik toxického kalu 

v Maďarsku (2010), poškození ropného vrtu v Mexickém zálivu (2010), únik radioaktivní 

vody z jaderné elektrárny ve Fukušimě v Japonsku (2011). 

Za poslední desítky let geochemici pokročili ve studiu chování toxických a technogenních 

prvků v různých oblastech životního prostředí. Výzkum toxických prvků je důležitý směr 

v moderní geochemii. Chování rizikových prvků je závislé na různých faktorech. Beneš 

(1994) rozděluje faktory, které ovlivňují obsah prvků v půdě a jejich procesy, na statické, 

jejichž působení je člověkem ovlivňováno jen málo (matečná hornina, klimatické podmínky, 

roční období, geomorfologie terénu a nadmořská výška) a dynamické (humus, půdní reakce, 

zrnitost, vlhkost a teplota půdy, propustnost, sorpční kapacita, mikrobiální aktivita, redox 

potenciál, celkový chemismus půdy a agrotechnika).

Obsah a kvalita organické hmoty výrazně ovlivňují chovaní toxických látek v půdách. 

Organická hmota vytváří hojná sorpční místa, jednodušší organické sloučeniny mohou tvořit 

s kovovými ionty komplexy mobilní v půdním roztoku. Oxidace organické hmoty je též 

významným zdrojem elektronů pro redukci některých stopových prvků (Jurinak a Tanji, 

1993).
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Mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující chování rizikových prvků patří pH: klesající pH 

obecně zvyšuje množství a mobilitu většiny těžkých kovů. Je to dáno poklesem záporného 

povrchového náboje a vyšší rozpustností kovových sloučenin. Výjimkou jsou kovy tvořící 

oxo-anionty (např. Mo, Cr, As, Se), u nichž se rozpustnost zvyšuje s rostoucím pH (Jurinak a 

Tanji, 1993).

Kyselá atmosférická depozice ovlivňuje chemismus půdy v lesních ekosystémech a způsobuje 

její acidifikaci (Binkley et al., 1989). Množství kyselých látek, zejména depozice síry (S), 

v Evropě začalo klesat od roku 1980, a to především z důvodu snížení emisí SO2 ze spalovaní 

uhlí (Ferrier et al. 2001). Od roku 1980 se také snížily emise sloučenin dusíku ve většině 

evropských zemí, ale jsou stále na vysoké úrovní (Erisman, 2003; Stoddard, 1999).

Hlavními faktory způsobujícími v České republice acidifikaci a degradaci živin v lesních 

půdách jsou kyselá depozice a výskyt smrkových monokultur (Hruška a Cienciala, 2001). V 

přírodních podmínkách, ve kterých se nacházejí lesy střední Evropy, běžně dochází k 

přirozené acidifikaci půd. 

Cílem diplomové práce bylo porovnání složení (koncentrací) vybraných stopových prvků 

(Cd, As, Pb) po změně strukturních a hydrodynamických vlastností půdy. K dosažení 

cílů byly stanovené následující úkoly:

-odebrat vzorky neporušených půd v roce 2010 a po roce odebrat vzorky mechanicky 

porušených a neporušených půd pro porovnání jejich složení;

- spočítat a porovnat změnu základních fyzikálních vlastností: pH, kationtové výměnné 

kapacity (CEC), výměnné acidity (EA), bazické saturace (BS);

-určit vodní a vzdušné poměry porušených a neporušených půd a stanovit jejich pórovitost a 

vodní kapacitu;

-zjistit celkovou koncentraci rizikových prvků v obou typech půd;

- definovat frakce jednotlivých prvků pomocí sekvenční BCR extrakce.

Pro výzkum byla vybrána oblast Krušných hor, která byla v nedávné minulosti zatížena 

intenzivní kyselou depozicí. Tato oblast na česko-polsko-německém pohraničí se nachází v 

tzv. „Černém trojúhelníku“, což je oblast silného znečištění v důsledku koncentrace těžkého 

průmyslu a spalování hnědého uhlí. Po druhé světové válce došlo k výraznému urychlení 

těžby hnědého uhlí v podhůří Krušných hor- v Sokolovské a Chomutovské pánvi. Spalování 

tohoto uhlí bohatého na S, jejíž obsah dosahoval 1-15% (Moldan a Schnoor, 1992), v 11 

tamních uhelných elektrárnách bylo v České republice hlavním zdrojem emisí SO2, a 

následně také hlavním zdrojem depozice S (Peters et al., 1999). Spalování uhlí postupně 

klesalo ze 73 mil. tun v roce 1984 k 51 mil. tun v roce 1993, poté už byl pokles pozvolnější na 
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42 mil. tun v roce 2002 (viz Obr. 1.). Množství emisí SO2 vrcholilo v roce 1982 a od té doby 

se dlouhodobě snižuje. Důležitým zlomovým bodem byl rok 1993, kdy došlo k zavedení 

odsiřovacích technologií do prvních českých elektráren. Odsíření velkých zdrojů SO2 bylo 

dokončeno v roce 1999 a vedlo ke snížení celkových emisí S v České republice na úroveň 

~10% v porovnání se začátkem 90. let (Oulehle et al., 2007).

Obrázek. 1. Těžba uhlí a roční emise SO2 (1986-2003) v České republice (Mylona, 1997).

Emise NOx klesly v průběhu 90. let o cca 50% a změnila se jejich struktura – dominantním 

zdrojem se stala doprava, která v roce 1999 byla zdrojem 53% emisí NOx, zatímco v roce 

1990 to bylo pouze 28% (Hruška a Cienciala, 2001).

Znečištění vzduchu v kombinaci s podložím citlivým na kyselé prostředí vedlo k silné 

acidifikaci půdy a vodních toků a k přímému poškození asimilačních pletiv rostlin. V 

polovině 70. let způsobily emise masivní odumření smrkových monokultur (viz. Obr. 2. ).
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Obrázek 2. Mapa znázorňující oblast poškozených smrkových lesů (rozhraní Česká republika- Německo –Polsko, zdroj Novák et al.,2011) 
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2. PŘEHLED DOSAVADNÍCH VÝZKUMŮ

Půda je výjimečným ekosystémem s anorganickým a živým i neživým organickým 

materiálem, který prošel složitými fyzikálními a chemickými změnami. Základ pro 

dynamické pojetí půdy položili ruští badatelé v 80. letech 19. století. V. V. Dokučajev poprvé 

definoval půdu jako samostatný přírodně-historický útvar, který vzniká a vyvíjí se zákonitým 

procesem v důsledku působení půdotvorných faktorů a podmínek. Význam půdy pro životní 

prostředí je formulován v Evropské chartě o půdě, vyhlášené v roce 1972 Evropskou radou. 

Půda je v ní definována jako drahocenné lidské jmění, které umožňuje existenci života na 

Zemi. Půda je však omezený zdroj, který snadno podléhá změnám; na těchto změnách se svou 

činností stále více podílí člověk (Buzek, 1994). 

Půda vzniká a vyvíjí se na rozhraní litosféry, atmosféry, biosféry a hydrosféry. Skládá se ze 

složky minerální-anorganické (kameny, štěrk, písek, prach, jílové částice), organické hmoty, 

vody, plynů a živých organismů (červi, hmyz, bakterie, houby, řasy). Mezi pevnou, kapalnou 

a plynnou složkou existuje neustálá látková výměna, ovlivňovaná fyzikálními, chemickými a 

biologickými procesy. Z tohoto hlediska tvoří půda složitý otevřený systém, ale svou 

schopností autoregulace vnitřních procesů i systém relativně samostatný. Složitost systému je 

umocňována variabilitou v závislosti na lokalitě (vliv geologického podloží, reliéfu terénu, 

antropogenní činnosti). Jednotlivé faktory a podmínky půdotvorného procesu jsou velmi 

proměnlivé jak geograficky, tak v čase. V důsledku této vysoké variability tak vznikají 

odlišné půdní typy, jako např. černozem, podzol, regozem a antropozem (Kozák et al. 2009). 

Rozdělení půdního fondu ČR je uvedeno v Tab. 1.
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Tabulka 1. Rozděleni půdního fondu ČR (zdroj CENIA, 2010)

Ukazatel

2005 2006 2007 2008 2009

Ha

Celková výměra 7 886 713 7 886 702 7 886 666 7 886 512 7 886 492

Zemědělská půda 4 259 480 4 254 406 4 249 177 4 244 081 4 238 975

z toho:

orná půda 3 047 249 3 039 669 3 032 448 3 025 597 3 016 858

chmelnice 10 967 10 844 10 766 10 762 10 661

vinice 18 670 18 907 19 116 19 131 19 292

trvalé travní porosty 973 789 976 225 977 988 979 718 982 776

Nezemědělská půda 3 627 233 3 632 296 3 637 489 3 642 431 3 647 517

z toho:

lesní půda 1) 2 647 416 2 649 149 2 651 209 2 653 03 2 655 212

vodní plochy 160 939 161 420 162 122 162 500 162 787 

1) Včetně prutníků a větrolamů

2.1 Charakteristika lesních půd České republiky 

Lesní půda svými fyzikálními i chemickými vlastnostmi nevyhovuje nárokům kulturních 

zemědělských rostlin, je však vhodná pro pěstování lesa (Buzek, 1995). Ve středoevropských 

podmínkách se vyskytuje na svazích se sklonem nad 15° v nadm. výškách od ~800-900 m do 

~1500-1600 m, lesy se však vyskytují i v nižších polohách, např. na vlhkých stanovištích 

v údolních nivách. Lesní půda, především v horských oblastech, je důležitá nejen jako 

stanoviště lesních porostů, ale má nezastupitelnou funkci hydrickou, protože s vlastním lesem 

vyrovnává odtoky povrchových a podzemních vod (Buzek, 1995).

Lesní půda je produktem půdotvorných procesů: fyzikálních, chemických a biologických. 

Půdotvorné procesy zahrnují rozklad stávajících minerálních a organických sloučenin a 

tvorbu jiných, dále odnos různých látek z půdní hmoty a přínos nových látek do půdy. Každý 

půdotvorný proces probíhající na daném místě závisí na konkrétní kombinaci půdotvorných 

faktorů a podmínek, a to např. na půdotvorném substrátu (matečné hornině), 

geomorfologických podmínkách, klimatických, hydrologických a biotických činitelích, stáří 

území a antropogenním činiteli. Mezi půdotvornými činiteli sehrávají nezastupitelnou úlohu 

rostliny. Lesní porosty výrazně ovlivňují charakter zvětrávání horninového podloží, a to 

především působením kořenového systému a surového nadložního humusu. Charakter opadu 

ovlivňuje pH lesních půd, z opadu jehličnanů se tvoří surový humus kyselejší povahy ve 

srovnání s opadem listnatých nebo smíšených porostů. Půdotvorné procesy v zalesněných 

oblastech se od oblastí bezlesých liší tím, že stromové porosty ovlivňují půdní klima, zvl. 
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teplotní a vlhkostní poměry. V průběhu pedogeneze se vliv lesních porostů na lesní půdy 

zvyšuje, a to přímo a nepřímo. Přímý vliv se projevuje fyzikálně, chemicky i biochemicky, 

nepřímé působení je např. zprostředkováno opadem: oba vlivy se projevují v dynamice 

půdotvorného procesu. Významnou složkou lesních půd je skelet, především v horských 

oblastech u půd s mělkým profilem. 

Zvláštní postavení má také surový lesní humus, v němž převládá organická hmota. Tento 

humus sehrává důležitou roli při zachycování srážkové vody, a je také důležitou ochranou 

proti destrukčním vlivům vody a větru na půdu.

Úrodnost lesních půd české republiky je odlišná v závislosti na charakteru litologie podloží a 

charakteru vývoje v kvartéru. Západní Morava a Čechy mají na polovině svého území 

v podloží převážně kyselé sedimentární horniny, druhou polovinu tvoří vyvřelé a 

metamorfované horniny se střední úživností, zatímco podloží východní Moravy je tvořeno 

téměř výhradně sedimentárními komplexy se střední silou úživnosti. Charakter těchto podloží 

hornin se odráží především v chemismu půd, v jejich zrnitosti a hloubce. V karpatské části 

republiky převládají minerálně středně bohaté až bohaté lesní půdy se středním obsahem 

skeletu, kdežto v oblasti České vysočiny převážně minerálně slabé a minerálně střední půdy 

se středním až vysokým obsahem skeletu. V Čechách a na západní Moravě se zachovaly půdy 

z období rissu (0,11-0,126 Ma), i starší, kdežto v Karpatské části byly staré půdy zničeny 

intenzivnější soliflukcí a erozí (Buzek, 1995).

2.2 Globální problémy půdního fondu

V rámci jednotlivých složek životního prostředí má půda zvláštní postavení. Její vývoj a 

změny v ní jsou výsledkem přímého a nepřímého působení přírodních faktorů, tj. matečné 

horniny, georeliéfu, atmosféry, hydrosféry a biosféry. Do toho přírodního vývoje zasáhl 

člověk. Dnešní půdy jsou silně ovlivněny člověkem a mnohdy jsou označovány za „půdu 

kulturní“.

Půda musí být chráněna, aby byla schopna zajišťovat produkční a mimoprodukční funkce. 

Podle rámcové směrnice EU pro ochranu půd je půda přírodním zdrojem ve veřejném zájmu, 

který je pod zvyšujícím se environmentálním tlakem, a je třeba jej chránit před degradací 

(Kozák et al., 2009). Mezi hlavní degradační procesy v půdách patří:

 nepropustné zakrývání povrchu;

 kontaminace;

 eroze (vodní a větrná);
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 ztráta organické hmoty;

 zhutnění a zhoršení fyzikálních vlastností;

 zasolení;

 záplavy a sesuvy půdy;

 acidifikace.

2.2.1 Nepropustné zakrývání povrchu

Půda, která je odtěžená nebo trvale zakrytá, již v žádném případě nemůže plnit své funkce a 

jedná se o nevratný stav. V České republice je úbytek zemědělské půdy závažným 

problémem. Tento úbytek se pochopitelně projevuje na jejím území značně nerovnoměrně. 

Celkový úbytek zemědělské půdy v ČR mezi léty 2001 až 2006 činil 18393 ha, což 

představuje 10 ha za den (Kozák et al., 2009). 

2.2.2 Kontaminace půd

Kontaminace půd představuje hrozbu především z hlediska narušení funkcí jednotlivých 

ekosystémů, jakož i zdraví zvířat, rostlin a lidí. Půda může být zásadně kontaminována 

látkami anorganickými či organickými. Každá půda se vyznačuje určitou schopností vyrovnat 

se se znečišťujícími látkami. Je-li tato schopnost překročena, jsou narušeny základní funkce 

půdy (Kozák et al., 2009). V Evropě a Japonsku se mnoho orné půdy blíží k překročení 

ústojnosti půdy (carrying capacity) jako důsledek znečištění těžkými kovy (Nriagu, 1990).

Lokální kontaminace je způsobena především průmyslovými aktivitami, jako je těžba a 

zpracování nerostů, ukládání odpadů, ale též haváriemi s úniky toxických látek. U zemědělské 

půdy jsou zdroje lokální kontaminace v aplikaci hnojiv a kalů. Je odhadováno, že v zemích 

EU existuje 300 000 až 1 500 000 takto kontaminovaných míst (Sáňka a Materna, 2004).

Difúzní kontaminace je způsobena atmosférickou depozicí látek z průmyslu a dopravy, které 

podléhají dálkovému přenosu. Část difúzní kontaminace způsobuje zemědělství. Depozice 

polutantů přináší do půd především rizikové prvky (As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, F, Hg, Mo, Ni, 

Pb, V, Zn) a persistentní organické polutanty (chlorované uhlovodíky, polycyklické 

aromatické uhlovodíky, polychlorované bifenyly, persistentní organochlorové pesticidy) 

(Sáňka a Materna, 2004).
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Závažným a velmi nebezpečným zdrojem kontaminace půdního fondu jsou rizikové prvky. 

V půdě existuje přirozený obsah těžkých kovů, který je způsoben rovnováhou mezi obsahem 

těžkých kovů v matečné hornině, atmosférickou depozicí, a biologickými procesy. Kabata-

Pendias a Pendias (1992) rozdělují stopové prvky podle původu na:

 litogenní, tj. získané přímo z litosféry (matečného materiálu);

 antropogenní, tj. takové, které byly nahromaděny do půd jako nepřímý či 

přímý výsledek lidské činnosti;

 pedogenní, které jsou sice litogenního nebo antropogenního původu, ale 

jejich výskyt v původních minerálech hornin se během pedogeneze změnil 

na jiné formy.

Těžké kovy jsou přítomny ve všech nekontaminovaných půdach jako výsledek zvětrávání 

jejich matečných materiálů (Jones a Jarvis, 1981). Některé litogenní zdroje těžkých kovů 

uvádí Beneš (1994): pro Pb je to především galenit (PbS), anglesit (PbSO4) a cerusit (PbCO3). 

K nerostům, které obsahují těžké kovy, se řadí běžné horninotvorné minerály, jako živce, 

slídy, pyroxeny, amfiboly a olivín (Beneš, 1994).

Během procesu zvětrávání se původní minerální složky hornin přeměňují na stabilní formy, 

přičemž některé složky přecházejí do roztoku (Jurinak a Tanji, 1993). V půdách, které vznikly 

na vyvřelých nebo metamorfovaných horninách, má největší vliv na obsah stopových prvků 

kyselost nebo bazicita těchto hornin. U sedimentárních hornin a na nich vzniklých půdách má 

vliv na obsah stopových prvků zejména jejich zrnitost (Beneš- Benešová, 1992). Beneš 

(1994) dokládá přímou závislost obsahu Cr, Co, Ni, Zn a Cu ve vyvřelých horninách 

s obsahem Fe (případně spolu s Mn a Mg) a nepřímou závislost s obsahem Si, určitá závislost 

existuje také mezi obsahem těžkých kovů a hustotou vyvřelých hornin.

Rizikové prvky jsou zpravidla součástí tuhých průmyslových emisí a jejích imisní spad je 

typický především v horských oblastech. Tím dochází k ovlivnění koloběhu prvků mezi 

atmosférou, půdou a vegetací; stopové prvky se vážou v půdě velmi dlouhou dobu, např. 

sloučeniny Cd až tři sta let. Zvláště nebezpečné jsou především ty kovy, které přecházejí do 

půdního roztoku a s ním do rostlin. Průměrné koncentrace prvků v půdách jsou uvedené 

v tabulce 2. 
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Tabulka 2. Průměrné koncentrace prvků v půdách podle literárních údajů (celkové obsahy)

(zdroj Sáňka a Materna, 2004)

Prvek
Průměrná koncentrace Rozsah

mg.kg-1

Al 71000 10000-300000

As 6 0,1-40

Cd 0,1 0,01-3,0

Co 8 1-40

Cr 100 5- 3 000

Cu 20 2- 100

Fe 38 000 7 000- 550 000

Hg 0,03 0,01- 0,3

Mn 850 100- 4 000

Mo 2 0,2- 5

Ni 40 10- 1 000

Pb 20 2- 200

Sn 10 2- 200

Tl 0,5 0,05- 1,1

V 100 20- 500

Zn 50 10- 300

Hlavními zdroji kontaminace půdy těžkými kovy jsou odpady a zplodiny energetických a 

průmyslových provozů. Podle Nriaga (1990) je atmosférická depozice Cu, Sb, Hg, As, Ni, 

Zn, V, Cd a Pd mnohem vyšší než přírodní emise. S růstem populace a překotným vývojem 

průmyslu poptávka po kovech stále roste, a spolu s tím rostou i emise znečišťujících látek. 

Rtuť, Cd, As a Pb jsou zvláště důležitě, protože nemají žádné známé biologické funkce a jsou 

středně až vysoce toxické pro většinu rostlin a živočichů (Merian, 1991).

Arsen

Mezi přírodní zdroje As patří sulfidické rudy, např. arsenopyrit (FeAsS), které jsou součástí 

vulkanických hornin a hydrotermálních sedimentů. V městském prostředí mohou být vyšší 

obsahy As v okolí tepelných elektráren, ve kterých je spalováno uhlí s vysokým obsahem As, 

metalurgických závodů a dolů (Patel et al., 2005). Zdrojem zamoření zemědělských půd As je 

především popílek a odsiřovací produkty z kotelen, které byly aplikovány do půdy, nebo se 

tam dostávají ve formě imisí. V půdách se As vyskytuje hlavně ve formě arsenitanů a 

arzeničnanů železa a hliníku, které jsou málo rozpustné, zvláště na kyselých půdách. As může 
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být sorbován hydratovanými oxidy a hydroxidy Fe, Al, půdním humusem, jílovými minerály. 

Pokud As není sorbován, dochází k biologické metylaci. Detoxikace půd obsahujících As je 

možná síranem železnatým, vápencem nebo vysokými dávkami fosforu.

Anorganické formy As jsou toxičtější než organické (Blodau et al., 2008). Zvýšený příjem 

tohoto prvku poškozuje nervovou soustavu, způsobuje kožní defekty, srdeční, trávicí a krevní 

problémy (Mandal a Sužijo, 2002). Do organismu se dostává nejčastěji přímým požitím, 

potravou, časté jsou zvýšené obsahy v pitné vodě.

Kadmium

Přítomnost Cd v půdě je závažným problémem, protože snadno vstupuje do potravního 

řetězce; jeho výskyt zpravidla převyšuje zhruba dvacetkrát výskyt Pb. Hlavními zdroji Cd 

jsou vulkanická činnost, zvětrávání hornin a lesní požáry. Do ovzduší se také uvolňuje z 

mořské tříště a rozptýlených půdních částic (Alloway, 1995). V přírodě se nenachází v čistém 

stavu a do životního prostředí se dostává těžbou a zpracováním fosilních paliv a železných a 

neželezných rud při výrobě cementu (Baird, 2004). Kromě těžkého průmyslu je významným 

zdrojem doprava, komunální odpady, kaly z čistíren a nekvalitní fosforečná hnojiva. 

Kadmium je součástí přísad obsahujících Zn (motorové oleje) a používá se stejně jako zinek 

při vulkanizaci pneumatik (Olajire a Ayedele, 1997).

Do lidského organismu se Cd dostává vdechováním a kouřením. Do potravního řetězce se 

dostává skrz rostliny, což je další vstup Cd do organismu. Má velkou schopnost akumulace. V 

lidském organismu se Cd hromadí hlavně v ledvinách, přispívá ke vzniku osteoporózy, je 

karcinogenní (rakovina plic, prostaty) (Alloway, 1995). Při koncentrace Cd 3,5 ppm 

v nadložním humusu lesních půd dochází k ohrožení půdního života (Materna, 2002).

Olovo.

V zemské kůře je 12-16 mg.kg-1 Pb (Adriano, 2001). Přírodní Pb je směsí 4 stabilních 

izotopů, doprovázených stopovým množstvím radioaktivních izotopů 210Pb a 214Pb. Jedním 

z největších zpracovatelů Pb je do současné doby průmysl vyrábějící elektrické akumulátory. 

Významnou sloučeninou Pb je tetraethylolovo se už nepoužívá, myslim. Pro typy spalovacích 

motorů, které musí využívat tento typ paliva, je dnes tato příměs nahrazována 

organokovovými sloučeninami Mn. V současné době dochází ke snižování množství Pb 

vstupujícího do atmosféry, hlavně z důvodu náhrady olovnatého benzínu bezolovnatým.

Zdrojem Pb ve půdách mohou být odpadní vody ze zpracování rud, z barevné metalurgie, 

z výroby akumulátorů a ze sklářského průmyslu, a dále také důlní vody. V důlních vodách se 

Pb většinou hromadí poměrně málo, protože galenit na rozdíl od jiných sulfidických rud 
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nepodléhá chemické a biochemické oxidaci. V případě, že jsou přítomné ještě jiné sulfidické 

rudy, vzniká jejich oxidací kyselina sírová, která mobilitu Pb zvyšuje. Dalším zdrojem může 

být koroze olověných částí vodovodního potrubí a pájené spoje měděného potrubí. Tento 

zdroj ale přestává být v našich podmínkách významný. Voda může být kontaminována také 

úniky ze špatně zabezpečených skládek a atmosférickou depozicí.

Do půdy se Pb dostává emisemi z hutí zpracovávajících olověnou rudu, z výfukových plynů a 

aplikací čistírenských kalů a průmyslových kompostů do půdy. Pb se do prostředí přirozeně 

dostává zvětráváním minerálů s obsahem Pb (hlavně galenitu), avšak antropogenní zdroje 

jsou až 100 významnější (http://www.irz.cz). 

Přirozené obsahy Pb v půdách se značně liší v různých půdách. Nejvyšší obsahy se nacházejí 

v horních vrstvách půdy (Beneš a Pabiánová, 1987). Na zemědělských půdách v okolí dálnic 

se obsahy pohybují od 75 do 170 mg.kg-1. Průměr v půdách ČR je 5 - 50 mg.kg-1. (Kolář, 

1999). Kořenovým systémem přechází Pb do rostlin, kde se kumuluje především v kořenech 

(5-10× více než nadzemní části rostlin). 

Olovo má vysoký akumulační koeficient, a významně se proto hromadí nejen v sedimentech a 

kalech, ale i v biomase organismů. Toxicita Pb je spojena s narušením enzymatických 

pochodů, ovlivňuje funkci ledvin a centrální nervové soustavy (CNS). Je karcinogenní, 

mutagenní a toxické. Při koncentrace 150 ppm Pb v nadložním humusu lesních půd dochází 

k ohrožení půdního života (Materna, 2002).

2.2.3 Eroze

Eroze půdy je přirozený jev rozrušování a transportu hornin a půdy na zemském povrchu. 

Eroze je ovlivněna kombinací několika faktorů, jako je sklon a délka svahů, charakter 

klimatu, využití půdy, vegetační kryt a půdní vlastnosti.

Eroze snižuje mocnost půdy a v extrémních případech zlikviduje humusovou vrstvu. Erozí se 

omezuje ekologická funkce půdy a rychleji dochází k poškozování povrchových a 

podzemních vod. Dále se jako důsledek eroze snižuje schopnost zadržování vody (retence) a 

regulační funkce půdy v hydrosféře. Omezuje se schopnost produkce biomasy (Sáňka a 

Materna, 2004). Beneš a Benešová (1992) rozlišují vodní i větrnou erozi. Na území ČR je 

50% zemědělské půdy ohroženo vodní erozí a 8,7% větrnou erozí. 

Lesní půdy zpravidla nejsou ohroženy větrnou erozí. Vodní erozí jsou ohroženy pouze 

výjimečně v případech vysokých srážek, na prudkých svazích, nebo pokud je porušen 

vegetační kryt. Pokud zmizí stromový kryt, může být následkem eroze úplné odhalení skeletu. 

http://www.irz.cz/
http://www.irz.cz/
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Návrat lesa na takové stanoviště je otázkou staletí. Významné škody působí eroze vznikající 

podél sítě cest a eroze při rozrušení půdního povrchu těžbou a přibližováním dřeva. 

Tabulka 3. Potenciální ohrožení půd vodní a větrnou erozí na území ČR v r. 2009 (CENIA 

2010)

Stupeň ohrožení erozí

Plocha zemědělské půdy

Vodní eroze Větrná eroze

ha % ha %

Bez ohrožení 1 223 482 15,5 4 028 275 51,1

Půdy náchylné 1 288 169 16,3 253 236 3,2

Půdy mírně ohrožené 864 341 11 283 923 3,6

Půdy ohrožené 505 555 6,4 227 010 2,9

Půdy silně ohrožené 377 991 4,8 77 083 1

Půdy nejvíce ohrožené 689 893 8,7 127 017 1,6

Půdy nehodnocené 2 937 262 37,2 2 890 149 36,6

Celkem 7 886 693 100 7 886 693 100

2.2.4 Acidifikace půd

Acidifikace půdy se projevuje zejména na půdách vzniklých na kyselých substrátech, nebo na 

půdách, které nemají pufrační schopnost (Kozák et al., 2009). Acidifikace patří 

k nejzávažnějším dopadům na půdu způsobovaným lidskou činností, zejména v lesních 

ekosystémech a na minerálně chudých substrátech. K acidifikaci lesních půd nejvíce 

přispívají emise SO2, NOX a NH4, který je oxidován na NO3. Proces acidifikace vede 

k vyplavování bazických kationtů do vod a vazebná místa pro kationty v půdě jsou 

nahrazována H+ a Al3+ s následkem toxického působení na rostliny a mikroorganismy. Při 

dalším postupu jsou ionty H+ a Al3+ dále vyplavovány do vod.

V přírodních podmínkách, ve kterých se nacházejí lesy ve střední Evropě, dochází k přirozené 

acidifikaci půd. Tento proces je důsledkem tvorby organických kyselin, ke kterému dochází v 

lesních půdách při rozkladu organických látek, zejména opadu a povrchového humusu. 

Vznikající organické kyseliny na sebe poutají bazické kationty – tedy ionty Ca, Mg a K, které 

jsou v půdách velmi mobilní a aktivně se účastní procesu neutralizace organických kyselin. 

Vzniklé sloučeniny – soli organických kyselin - jsou v podmínkách přebytku srážek 

vyplavovány z půdy, a tím dochází k jejímu okyselení. Proces přirozené acidifikace je 

umocněn acidifikací v důsledku antropogenní činnosti.
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Česká republika stále patří k oblastem s nejvyšší úrovní kyselé depozice v Evropě. Nejvíce 

postižené jsou horské oblasti s vysokými srážkami, největší lesnatostí a převážně nízkou 

pufrační kapacitou v důsledku pomalého zvětrávání minerálů a nízké nasycenosti půdy 

bazickými kationty. Kapacita většiny českých půd neutralizovat kyseliny zvětrávacími 

procesy je v rozpětí od 0,5 kmol ha-1 rok-1 na chudých substrátech a do 2 kmol ha-1 rok-1 na 

bohatších substrátech. Vzhledem k tomu, že kyselá depozice byla v minulosti mnohem 

intenzivnější, bude její působení v půdách doložitelné ještě desítky let.
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3. METODIKA PRÁCE

K výzkumu byla vybrána studijní plocha Načetín v Krušných horách (N 50°35 ,́ E 13°15´). U 

obce Načetín se nachází studijní plocha České Geologické Služby (ČGS) pro výzkum chování 

látek v silně acidifikovaném prostředí (viz mapa na Obr. 3). Výzkumy v oblasti 

podkorunových srážek a chemismu půdní vody byly zahájeny na podzim roku 1988. Od roku 

1994 (s přestávkou mezi lety 1999-2002) byly sledovány srážky a stav 60 let staré smrkové 

monokultury, od roku 2003 pak začala stejná měření také v nedaleké 120 let staré bučině 

(Hruška, ústní sdělení 2011). Oulehle et al. (2006) zkoumali atmosférickou depozice a 

dlouhodobou acidifikace půd, Novák M., (1999)– izotopy S a její mobilitu v půdě. 

Obrázek. 3. Lokalita Načetín

V rámci studijní plochy Načetín byly pro výzkum vybrány dvě lokality s rozdílným 

vegetačním pokryvem – 120 let starý porost buku lesního (Fagus sylvatica L.) a 60 let starý 

porost smrku obecného (Picea abies). Souřadnice jednotlivých lokalit jsou uvedeny v Tab. 4.

Tabulka. 4. GPS souřadnice lokalit. 

Smrk Buk

Souřadnice N 50° 35' 25,0'' N 50° 35'317,0''

Lokality E 13° 15' 09,6'' E 13° 15'376,810''

Vzhledem k tomu, že jednotlivá stanoviště od sebe nejsou příliš vzdálená, mají stejné 

klimatické podmínky, geologické podloží i vstupy znečišťujících látek. Na obou lokalitách 

byly v říjnu 2010 vykopány půdní sondy, z nichž byly odebrány vzorky půdy. V roce 2011 
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byly půdní sondy vykopány a následně byly odebrány vzorky půdy z porušené části sondy a 

neporušené stěny jednotlivých sond. Hloubky půdních horizontů jsou uvedeny v Tab. 5.

Tabulka 5. Hloubky půdních horizontů *Klasifikace půd podle Munsell - Soil color charts

Smrk Buk Smrk

Horizont Hloubka (cm) Klasifikace půd* Hloubka (cm) Klasifikace půd*

L 0-5 7,5 YR 2,5/2 very dark brown 0-3 7,5 YR 2,5/2 very dark brown

H 5-10 7,5 YR 3/2 dark brown 3-7 7,5 YR 2,5/3 very dark brown

A 10-18 7,5 YR 5/8 strong brown 7-11 7,5YR 4/3 brown

B 18+ 7,5 YR 6/6 reddish yellow 11-17 10 YR 7/6 yellow

C 17+

Obrázek. 4 Půdní sondy v smrkovém a bukovém lese

Smrk Buk

3.1 Charakteristika studovaného území

Podnebí oblasti je středně chladné a vlhké. Průměrná roční teplota je 6,3°C (1991-2004), 

průměrné množství srážek je 842 mm (1991-2004, meteorologická stanice v Nové Vsi, 745 

m.n.m.) (Oulehle et al., 2006) a svah je ukloněn k severozápadu. Podloží tvoří převážně 



17

pararuly s nízkým obsahem MgO (2,21%) a CaO (0,66%), dominantním půdním typem je 

kambizem dystrická s písčito-jílovitou strukturou a humusovým horizontem typu moder-

surový humus (Oulehle et al., 2007). 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST

Na vybraných místech smrkového a bukového porostu v roce 2010 byly vykopány sondy do 

hloubky (40-50 cm) a odebrány vzorky jednotlivých půdních horizontů z profilu pro 

chemickou analýzu (cca 0,5 kg). V půdě smrkového lesa byly odebrány 4 vzorky z L, H, A a 

B horizontu, v bukovém lese bylo odebráno 5 vzorků z L, H, A, B a C horizontu. V roce 2011 

jsme odebrali půdní vzorky z horizontů, které byly porušeny v roce 2010, a také vzorky z 

neporušených horizontů ze stejných půdních sond. Pro chemickou analýzu musí být objem 

vzorku cca 0,5 kg a pro rozbor neporušeného vzorku 100 cm3. Odebrané vzorky půdy byly 

před samotnou analýzou nejprve vysušeny při pokojové teplotě a následně přesítovány na sítu 

s oky o velikosti 2 mm. 

Prvním krokem analýz podsítné frakce získaných půd bylo zjištění hodnot pH, kationtové 

výměnné kapacity (CEC), výměnné acidity (EA) a bazické saturace (BS). 

4.1 Stanovení pH půdních vzorků

Do PE lahvičky bylo naváženo ~10 g půdy s přesností 0,00X g, přesítované na frakci pod 2 

mm, a odpipetováno 50 ml destilované vody. Výměnné pH bylo stanoveno pomocí 0,2 M 

KCl. Půdní suspenze se míchala 1 hodinu na třepačce. Poté se suspenze nechala odstát 30 min 

a bylo změřeno pH. Před použitím byl pH metr kalibrován pomocí standardních roztoků. 

Elektroda byla umístěna do vzorku tak, aby skleněná membrána byla usazená v půdě na dně 

lahvičky a keramická spojka byla ponořená na dně roztoku. pH bylo změřeno pomocí pH-

metru Schott Handylab 1, vybaveného kombinovanou elektrodou Schott L 7137. Kritéria pro 

hodnocení půdní reakce pro lesní půdy jsou uvedené v Tab.6 (Sáňka a Materna, 2004).

Tabulka 6. Kritéria pro hodnocení půdní reakce pro lesní půdy

rozpětí pH KCl rozpětí pH H2O Označení

pod 3 pod 3,5 extrémně kyselá

3-4 3,5-4,5 velmi silně kyselá

4-5 4,5-5,5 silně kyselá

5-6 5,5-6,5 kyselá

6-7,1 6,5-7,2 slabě kyselá -neutrální

nad 7,1 nad 7,2 alkalická
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4.2 Stanovení kationtové výměnné kapacity (CEC)

Kationtová výměnná kapacita (CEC) byla stanovena jako suma bazických kationtů a hliníku 

ve výluhu 0,1 M BaCl2. V části výluhu 0,1 M BaCl2 byla stanovena také výměnná acidita 

(EA) titrací pomocí 0,025 M NaOH do dosažení pH 7,8. Bazická saturace pak byla stanovena 

jako procentuální rozdíl mezi CEC a EA. Koncentrace Na, K, Ca, Mg, Fe, Al, Mn pro určení 

CEC byly stanoveny pomocí ICP OES (iCAP 6500, Thermo Scientific, UK). 

Tabulka 7. Kritéria pro hodnocení CEC pro půdy ČR

rozpětí CEC (cmol (+)/kg Označení

8-12 nízká až velmi nízká

13-24 střední

25-30 vysoká

>30 velmi vysoká

4.2.1 Postup stanovení výměnných kationtů.

Roztok 0,1 M BaCl2 se připravuje rozpuštěním 24,428 g BaCl2 2H2O v 1000 ml DI vody. 

Bylo naváženo 10 g půdy s přesností 0,00X g. Vzorek byl převeden do PE lahvičky a zalit 50 

ml 0,1 M BaCl2. Uzavřené lahvičky se třepaly 2 hodiny na třepačce. Poté byla suspenze 

přefiltrována. PE lahvičky byly vymyty 50 ml 0,1 BaCl2. Z výsledného objemu cca 100 ml 

filtrátu bylo odpipetováno 50 ml do PE kádinky na stanovení výměnné acidity. Zbylý objem 

cca 50 ml byl okyselen 1 ml konc. HCl a použit pro stanovení výměnných kationtů.

Výpočet výměnné acidity (EA) byl proveden podle následujícího vzorce.

Celková acidita ( H+ a Al3+ )- EA (meq/100 g půdy)

EA = [(A-B)*DF*N*100]/C

A - spotřeba NaOH v ml u vzorku

B - spotřeba NaOH v ml u slepého vzorku

C - hmotnost navážky půdy v g

D - látkové množství HCl v ml u vzorku

DF - zřeďovací faktor – poměr extrakčního objemu k titračnímu objemu (zde 2)

N - normalita NaOH nebo HCl

Výměnný Al3+ E(Al) = [D*DF*N*100]/C
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4.3 Stanovení celkového obsahu uhlíku a síry

Celkový obsah C (TC) a S (TS) byl stanoven katalytickou oxidací s využitím prvkového 

analyzátoru Eltra Metalyt CS 530 s (Německo). Pomocí simultánního analyzátoru s 

odporovou pecí je možno provádět stanovení TS a TC spalováním vzorku při cca 1350°C v 

proudu O2 v odporové peci s následnou detekcí CO2 a SO2 v infračervených celách. Přístroj je 

kalibrován referenčními materiály s certifikovanými obsahy C a S (např. uhlí, karbonát, 

grafit). Navážka vzorku je 100-500 mg. Orientační mez detekce je 0,01 % TC (TS) 

(Laboratoře geologických ústavů, PřF UK Praha).

4.4 Rozbor neporušeného půdního vzorku 

Neporušený půdní vzorek (v přirozeném uložení) slouží k určení základních fyzikálních 

vlastností. Určují se vodní a vzdušné poměry a provádí se stanovení pórovitosti. Odběr 

vzorků se provádí v terénu ve středu jednotlivých horizontů do Kopeckého ocelových válečků 

o objemu 100 cm3. Před odběrem se váleček (bez víček) zváží (Gv) a stanoví se přesný objem 

(Vs). Na neporušených půdních vzorcích se určuje momentální vlhkost, kapilární nasáklivost, 

maximální kapilární vodní kapacita, celková pórovitost a maximální vodní kapacita podle 

Nováka (1953). Tyto veličiny se stanovují v jednom postupu práce s neporušeným půdním 

vzorkem v Kopeckého válečku.

Specifická (měrná) hmotnost půdy (zdánlivá hustota pevných částic zeminy; pz ) je hmotnost 

objemové jednotky pevné složky půdy (bez pórů). Hodnota specifické hmotnosti je ovlivněna 

poměrným zastoupením jednotlivých minerálů různé specifické hmotnosti, jichž je vlastně 

průměrem; specifická hmotnost také indikuje, do jaké míry je v půdě zastoupen organický 

podíl.

Tabulka 8. Orientační hodnoty hustoty pro hlavní horizonty (Honsa a Kňákal, 1999)

2,0 rašelinné horizonty

2,0-2,4 zrašelinělé horizonty

2,4-2,5 silně humózní horizonty

2,5-2,6 povrchové humózní horizonty

2,6-2,7 hlinité horizonty s cca 1% humusu

2,7-2,8 železem obohacené iluviální horizonty

Pórovitost půdy (P) udává, kolik procent z jednotkového objemu půdy v přirozeném uložení 

připadá na póry. Vyjadřuje celkové procentuální množství volného prostoru, který není 
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vyplněný pevnými částicemi půdy. Tento prostor se v průměru pohybuje kolem 50% objemu 

pedonu. Vypočítá se pomocí objemové a specifické hmotnosti.

Bližší podrobnosti o kvalitě pórů podává jejich dělení na póry kapilární, semikapilární a 

nekapilární. Kapilární póry vedou vodu proti gravitaci. Semikapilární póry jsou 

charakteristické tím, že v nich nastává pozvolné ustalováni množství vody na retenční vodní 

kapacitu. Je to přechodná kategorie mezi póry kapilárními a nekapilárními. Nekapilární póry 

představují dutiny v půdě, z nichž voda gravitačně téměř okamžitě odtéká.

Tabulka 9. Rozdělení půdních pórů podle velikosti a jejich typické zastoupení (% obj.) v 

základních skupinách podle půdního druhu (Sáňka a Materna, 2004).

Druh pórů Velikost (µm) Lehká půda (% obj.) Střední půda (% obj.) Těžká půda (% obj.)

Makropóry nad 50 20-30 10-15 5-15

zásobní mikropóry 0,2-50 5-15 20-25 15-20

reziduální mikropóry pod 0,2 5-10 15-20 25-35

Pórovitost - 35-45 45-55 50-70

Optimální zastoupení kapilárních pórů v celkovém objemu pórů je 2/3. Zbytek má být 

přibližně rovným dílem rozdělen mezi póry semikapilární a nekapilární. Nadbytečné 

zastoupení kapilárních pórů znesnadňuje vnikání vody do půdy (infiltraci), půda přijímá málo 

vody, provlhčuje se do malé hloubky, srážky jsou málo využity, zvyšuje se povrchový odtok 

s nebezpečím eroze na svazích. Po skončeném zavlažení taková půda rychle vysychá. Při 

nasycení půdy vodou je malá provzdušenost. Nedostatečné zastoupení kapilárních pórů 

znamená malou zásobu vody v půdě pro vegetaci.

Semikapilární póry umožňuji dobré vnikání vody do půdy a jejím dočasným zadržením 

umožňují nasycení kapilárních pórů do větších hloubek. 

Nekapilární póry umožňují vnikání vody do půdy a její pronikání do hloubky. Při jejich 

nadbytečném zastoupení se vlhkost půdy v povrchové vrstvě příliš nezvyšuje, rychlost 

prosakující vody je tak velká, že není zabezpečeno nasycení kapilárních pórů, voda se ztrácí 

do hloubky z dosahu kořenů rostlin. Zásoba vody v takové půdě je nízká. (Vala et al., 2000)
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4.5 Celkový rozklad půdních vzorků

Do platinových misek bylo naváženo 0,200 ± 0,005 g vzorku umletého na analytickou 

jemnost. Platinové misky se vzorkem byly umístěny do muflové pece a žíhány po dobu 12 h 

při teplotě 25- 450 °C (byl použit program s pomalým nárůstem teploty, 50 °C za hodinu).

Do zchladlých misek bylo přidáno 0,5 ml HClO4 a 10 ml HF. Misky byly umístěny na plotnu 

a zahřívány při teplotě 175 °C až do doby, kdy se veškerá přidaná tekutina odkouřila. 

Následně bylo přidáno 0,5 ml HClO4 a 5 ml HF a vzorek byl odkouřen do vývinu bílých 

dýmů.

Odkouřený vzorek byl převeden pomocí 2% HNO3 do 100 ml odměrné baňky a doplněn 2% 

HNO3 po rysku. V mineralizátech byl stanoven obsah Al, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, 

Cd, Sn, Sb, Pb pomocí ICP-MS za standardních analytických podmínek. Kontrola správnosti 

rozkladu a měření byla provedena pomocí standardního referenčního materiálu SRM NIST 

2711 (Montana Soil).

Na základě těchto výsledků byly vypočteny obsahy v jednotkách kg/ha (Tab. 13). Obsahy 

byly určeny podle vzorce: c (kg/ha)=c (mg/kg).(1kg/106 mg).ρ ( kg/m3). h (m3/ha), kde ρ je 

hustota půdního horizontu, h je mocnost horizontu, c je koncentrace prvku.

4.6 Sekvenční BCR extrakce 

Sekvenční extrakční analýzy (SEA) jsou extrakční techniky, při nichž je použito více 

extrakčních činidel, a jsou založeny na postupném působení loužicích činidel s rostoucí 

extrakční silou. Použití sekvenčních extrakcí při zpracování vzorků půd a sedimentů je běžně 

používanou technikou geochemické prospekce a environmentální geochemie. Cílem těchto 

metod je definování frakcionace jednotlivých prvků a charakterizování míry, do jaké jsou 

potenciálně nestabilní nebo biologicky dostupné. Sekvenční loužení bylo provedeno podle 

metodiky, kterou popsali Sutherland a Tack (2001). V Tab. 10. jsou uvedeny jednotlivé kroky 

optimalizované sekvenční BRC extrakce, příslušná extrakční činidla, získané frakce a cílové 

fáze. 
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Tabulka 10. Přehled extrakčních činidel a získaných frakcí v jednotlivých krocích sekvenční 

BCR extrakční analýzy (Sutherland a Tack, 2001.)

Krok Extrakční činidlo Frakce Fáze

I 0,11 M kyselina octová

vyměnitelná frakce, 

frakce rozpustná vodou 

a kyselinou

rozpustné a vyměnitelné 

kationty, kationty vázané na 

karbonáty

II 0,5 M hydroxylaminhydrochlorid redukovatelná frakce oxidy a hydroxidy Fe a Mn

III
peroxid vodíku, 1 M acetát 

amonný
oxidovatelná frakce organická hmota a sulfidy

IV
6 M kyselina chlorovodíková, 14 

M kyselina dusičná
residuální frakce

4.6.1 Postup analýzy

BCR sekvenční extrakce byla provedena následujícím způsobem: 

V prvním kroku bylo pro získání frakce extrahovatelné kyselinami k 1g vzorku půdy z každého 

půdního horizontu přidáno 40 ml 0,11 M kyseliny octové a tato směs se třepala 16 hodin při 

22,5°C. Extrakt byl od pevného vzorku oddělen centrifugací po dobu 20 minut při 3000 

otáčkách za minutu. 

V druhém kroku se získala redukovaná frakce. K reziduu z prvního kroku bylo přidáno 40 ml 

0,5 M NH2OH·HCl okyseleného 2 M HNO3 na pH 1,5 a suspenze byla opět třepána 16 hodin 

při 22,5°C. Extrakt se oddělil stejným postupem jako v prvním kroku. 

Při získávání oxidovatelné frakce v třetím kroku se k residuu z druhého kroku postupně po 

malých částech přidávalo 10 ml H2O2 (pH 2-3) a nechalo se 60 minut při laboratorní teplotě stát,

poté se zahřálo na 85,2°C po dobu 1 hodiny. Po opětovném přidání 10 ml H2O2 (pH 2-3) a 1 

hodinovém zahřívání na teplotu 85 ± 2 °C se obsah odpařil na cca 1 ml. Takto mobilizované 

látky byly louženy 50 ml 1M NH4OAc (pH 2). Na závěr se směs třepala a centrifugovala stejně 

jako v předchozích krocích. 

Poslední, reziduální frakce byla extrahována převedením residua z třetího kroku pomocí 3 ml DI 

vody z plastové nádobky do 50 ml varné baňky, bylo přidáno 7,5 ml 6 M HCl a 2,5 ml 14 M 

HNO3 a vzorek byl ponechán přes noc při laboratorní teplotě. Poté se vzorek vařil pod zpětným 

chladičem 2 hodiny. Po ochlazení byl vzorek přefiltrován do 50 ml odměrky a doplněn vodou 

po rysku. 
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4.6.2 Analýza výluhu 

Obsahy stopových prvků ve výluzích sekvenční extrakční byly stanoveny hmotnostní 

spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS, X Series II, Thermo Scientific, 

Německo) s použitím příslušných interních standardů (Astasol, Analytika Praha). 

Všechny výluhy byly před analýzou zředěny tak, aby celkový obsah rozpuštěných solí 

nepřekročil koncentraci 2 g/l.

4.7 Statistické vyhodnocení výsledků

Analýza dat byla provedená pomocí programu Statistica 8 (http://www.statsoft.cz).

Párový t-test užijeme v případě, že na každém objektu provedeme dvě měření- objekty jsou 

nezávislé, měření jsou ale závislá. Párový t-test se používá obvykle v situacích, kdy máme na 

každém z n objektů měřeny dvě veličiny, přičemž jednotlivé objekty lze zpravidla pokládat za 

nezávislé, ale měření na témž objektu nikoli (Anděl, 2007).

Test ANOVA je schopen provádět jednorozměrné i vícerozměrné analýzy rozptylu návrhu 

experimentů, a to s i bez opakovaného měření; umožní určit jakýkoli lineární model s 

proměnnými pro kategorizaci nebo predikci, náhodné efekty a faktory opakovaných měření. 

Analýzu rozptylu využíváme v případě, že máme více druhů testovaného předmětu, a zároveň 

každý druh testujeme vícekrát (Anděl, 2007).
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5. VÝSLEDKY

Základní parametry půd jsou uvedeny v tabulce 11. Aktivní pH půdních vzorků, odebraných ze 

všech horizontů smrkového lesa (Tab. 11), jsou charakterizovány nízkým pH (neporušené 

vzorky: L- horizont- 3,1; H- horizont-3,2; A- horizont- 3,5; B- horizont-3,9; porušené vzorky: 

L- horizont- 3,9; H- horizont-3,1; A- horizont- 3,3; B- horizont-3,7). Půdní vzorky bukového 

lesa (tab. 11) jsou kyselé až silně kyselé (neporušené vzorky: L- horizont- 3,7; H- horizont-3,7; 

A- horizont- 3,6; B- horizont-4,2; C-horizont- 4,5; porušené vzorky: L- horizont- 3,7; H-

horizont-3,5; A- horizont- 3,8; B- horizont-4,0; C- horizont- 4,5). Hodnoty CEC jsou v rozmezí 

od 12,2 do 33,5 cmol/kg v půdě smrkového lesa a od 9,7 do 43,1 cmol/kg v půdě bukového 

porostu.

Hydrodynamické parametry jsou uvedené v tabulce 12. Objemová hmotnost (hustota) půd 

bukového lesa se pohybuje od 0,67 do 0,73 g/cm-3 , půd smrkového lesa od 0,61 do 1,01 g/cm-3 . 

Momentální hmotnost vody je v rozmezí od 62,6 % do 75,4% v půdách bukového lesa a od 

35,9% do 81,6 % v půdách smrkového lesa.

Celkové obsahy vybraných rizikových prvků jsou uvedené tabulce 13 a znázorněné na obr. 5 a 

6. Obsahy As, Pb a Cd v jednotlivých krocích BCR loužení jsou uvedené v tabulkách 14 a 15, a 

znázorněné na obr. 7, 8, 9. Porovnání obsahu S v neporušených a porušených vzorcích je 

znázorněno na obr. 10. Obsahy S v neporušených vs. porušených vzorcích nejsou statisticky 

rozdílné (t-test). Porovnání statistických rozdílů mezi porušenými a neporušenými vzorky je 

uvedeno v tabulce 16. Mezi oběma soubory porovnaných dat neexistují významné rozdíly (t-

test). Srovnání jednotlivých parametrů ovlivňujících distribuci analyzovaných prvků je uvedeno 

v tabulkách 17, 18 a 19. Jednotlivé vzorky se shlukují bez ohledu na typ pokryvu nebo porušení 

či neporušení vzorků (vícefaktorová ANOVA, Tukejův test).
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Tabulka 11. Obsahy základních fyzikálně- chemických parametrů studovaných půd. pH vodných 

výluhů a výluhů v KCl, CEC – kationtová výměnná kapacita (součet výměnných kationtů Na, K, 

Ca, Mg a výměnné acidity), BC- (součet bazických kationtů Ca, K, Mg, Na), BS –bazická 

saturace (poměr BC a CEC), EA- výměnná acidita (Al3+, H+) 

pH ( H2O) pH (KCl) BC EA CEC BS

cmol/kg cmol/kg %

Smrk L (0-5 cm)

neporušený 2010 3,4 9,2 12,2 25,5 36,1

neporušený 2011 3,1 2,5 31,3 0,5 33,5 93,5

porušený 2011 3,9 - 14,6 3,7 23,0 63,6

Smrk H (5-10 cm)

neporušený 2010 3,5 3,7 19,6 34,3 10,8

neporušený 2011 3,2 4,5 6,0 11,5 28,1 21,4

porušený 2011 3,1 2,4 6,4 13,4 30,3 21,1

Smrk A (10-18 cm)

neporušený 2010 3,6 1,2 10,6 18,7 6,6

neporušený 2011 3,5 2,7 2,7 3,7 12,5 21,8

porušený 2011 3,3 2,6 3,4 6,0 17,2 19,9

Smrk B (18+ cm)

neporušený 2010 2,5 0,2 3,2 5,2 3,0

neporušený 2011 3,9 3,7 11,1 1,5 24,8 44,9

porušený 2011 3,7 3,5 2,0 2,6 12,2 16,4

Buk L (0-3 cm)

neporušený 2010 3,7 18,1 10,4 31,0 58,3

neporušený 2011 3,7 2,7 21,9 14,3 43,1 50,9

porušený 2011 3,7 2,7 19,3 6,0 31,1 62,1

Buk H (3-7 cm)

neporušený 2010 3,7 7,4 17,9 34,3 21,6

neporušený 2011 3,7 2,4 7,5 3,2 21,2 35,3

porušený 2011 3,5 2,9 11,4 16,2 37,2 30,7

Buk A (7-11 cm)

neporušený 2010 3,6 1,0 8,9 14,8 6,9

neporušený 2011 3,6 2,7 3,5 3,6 13,0 26,5

porušený 2011 3,8 2,8 3,9 8,2 18,9 20,6

Buk B (11-17 cm)

neporušený 2010 4,0 1,1 13,8 26,4 4,1

neporušený 2011 4,2 3,8 2,5 0,6 11,5 21,6

porušený 2011 4,0 3,4 2,9 6,4 20,0 14,7

Buk C (17+ cm)

neporušený 2010 4,6 0,2 4,0 7,0 3,0

neporušený 2011 4,5 4,0 4,4 14,9 24,2 18,0

porušený 2011 4,5 4,0 2,1 1,6 9,7 22,0



27

Tabulka 12. Základní půdní charakteristiky: ρz (g/cm-3)- specifická hmotnost zeminy (g/cm-3), ρd objemová hmotnost půdy (g/cm-3), P –pórovitost 

celkova (%), Pk- pórovitost kapilární (%), Pn- pórovitost nekapilární (%), Ps- pórovitost semikapilární (%), w- momentální hmotnost vody (%),θobj -

momentální hmotnost vody, vztažená k objemu vzorku (%), θrel momentální hmotnost vody, vztažená k pórovitosti (%),

sp
ec

if
ic

k
á 

hm
o

tn
o

st
 

ze
m

in
y

ob
je

m
ov

á 

h
m

o
tn

os
t 

p
ůd

y

p
ó

ro
vi

to
st

 

ce
lk

o
v

á

p
o

ro
vi

to
st

 

k
ap

il
ár

ní

n
ek

ap
il

ár
ní

 

po
ry

se
m

ik
ap

il
ar

n
í 

po
ry

p
ře

po
čt

en
a 

na
 

p
ro

ce
n

ta
 

p
o

ro
vi

to
st

m
o

m
en

tá
ln

í 

h
m

o
tn

os
t 

 v
od

y

V
zt

až
en

á 
k 

o
b

je
m

u 
v

zo
rk

u

v
zt

až
en

á 
k 

p
ó

ro
v

it
o

st
i

Horizont ρz (g/cm-3) ρd (g/cm-3) P Pk Pn Ps Pk rel Pn rel Ps rel w θobj θrel

Buk A neporušený 2,21 0,67 69,7% 41,2% 17,5% 10,9% 59,1% 25,2% 15,7% 69,1% 46,3% 66,4%

Buk A porušený 2,22 0,73 67,3% 50,1% 7,9% 9,3% 74,6% 11,7% 13,7% 75,4% 54,1% 80,5%

Buk B neporušený 2,45 0,72 70,5% 41,8% 18,3% 10,4% 59,4% 25,9% 14,7% 63,3% 45,7% 64,9%

Buk B porušený 2,44 0,69 71,7% 39,6% 23,1% 8,9% 55,3% 32,3% 12,5% 62,6% 43,3% 60,4%

Smrk A neporušený 2,42 0,88 63,5% 38,5% 14,9% 10,1% 60,8% 23,4% 15,9% 45,1% 40,0% 63,2%

Smrk A porušený 2,18 0,61 71,9% 47,4% 12,9% 11,6% 66,1% 17,8% 16,1% 81,6% 48,3% 67,2%

Smrk B neporušený 2,58 1,00 61,1% 31,9% 17,6% 11,6% 52,3% 28,7% 19,0% 35,9% 36,0% 58,9%

Smrk B porušený 2,49 1,01 59,5% 36,9% 12,1% 10,5% 62,5% 19,8% 17,7% 41,0% 41,3% 69,9%
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Tabulka 13. Celkové obsahy Zn, Sb, Pb, Cr, Al, Mn, Fe, Ni, Cu, As, C, S (ppm a kg/ ha) 
v porušených a neporušených půdních vzorcích smrkového a bukového lesu

Zn Sb Pb Cr

ppm kg/ha ppm kg/ha ppm kg/ha ppm kg/ha

Smrk L (0-5 cm)

neporušený 2010 40 - 2 - 122 - 12 -

neporušený 2011 53 4 2 0,1 50 3,5 13 0,9

porušený 2011 61 4 2,5 0,2 84 5,97 28 2

Smrk H (5-10 cm)

neporušený 2010 63 - 10 - 486 - 28 -

neporušený 2011 66,3 15 8 2 206,5 47 401 91

porušený 2011 74,6 17 11 2,5 295 67 38 9

Smrk A (10-18 cm)

neporušený 2010 61 - 1 - 180 - 47 -

neporušený 2011 69 48 2 1 113 79,5 50 35

porušený 2011 80,5 39 3 1,5 150 73 50 24

Smrk B (18+ cm)

neporušený 2010 195 - 0,5 - 49 - 65 -

neporušený 2011 132 596 1 5 49 220,5 72 324

porušený 2011 109 497 1, 6 71 232 65 295

Buk L (0-3 cm)

neporušený 2010 62 - - - 105 - 11 -

neporušený 2011 86 3 3 0,1 140 5 21,5 0,8

porušený 2011 94 4 4 0,2 144 6 24 0,9

Buk H (3-7 cm)

neporušený 2010 99 - 8 - 457 - 30 -

neporušený 2011 102 10 0,8 0,08 80 8 48 4,8

porušený 2011 154 15 15 1,5 362 36 38 3,8

Buk A (7-11 cm)

neporušený 2010 38 - 2 - 148 - 45 -

neporušený 2011 38 10 4 1 128 34 42 11

porušený 2011 49 12 3 0,7 113 28 49 12

Buk B (11-17 cm)

neporušený 2010 77,5 - 1 - 166 - 58 -

neporušený 2011 87 37,5 11 0,5 50,5 22 65,5 28

porušený 2011 91 37,5 2 0,8 102 42 61,5 25

Buk C (17+ cm)

neporušený 2010 147 - 0,4 - 43 - 63,4 -

neporušený 2011 140 - 1 - 44 - 71,5 -

porušený 2011 142 - 1 - 49 - 71 -
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Tabulka 13 pokračování 

Al - Mn - Fe - Ni -

ppm kg/ha ppm kg/ha ppm kg/ha ppm kg/ha

Smrk L (0-5 cm)

neporušený 2010 7042 - 112 - 4351 - 9 -

neporušený 2011 9112 647 383 27 4922 350 7 0,5

porušený 2011 26024 1849 250 18 12522 889,6 11 0,8

Smrk H (5-10 cm)

neporušený 2010 18823 - 66 - 9809 - 14,6 -

neporušený 2011 38082 8678 170,6 39 15916 3627 12 3

porušený 2011 30321 6910 83 19 12070 2750 14 3

Smrk A (10-18 cm)

neporušený 2010 51417 - 164 - 22998 - 7,5 -

neporušený 2011 60735 42757 128 90 20818 14656 6 4

porušený 2011 55135 26906 245,5 120 25937 12657 12 6

Smrk B (18+ cm)

neporušený 2010 70458 - 355,5 - 35369 - 31 -

neporušený 2011 74298 334342 450 2023 37604 169216 19 84

porušený 2011 68926 313267 412 1873 36106 164102 14 63

Buk L (0-3 cm)

neporušený 2010 6069 - 169 - 3916 - 10 -

neporušený 2011 14792 573 144 6 8606 333 15 0,6

porušený 2011 19594 759 160 6 10087 391 13 0,5

Buk H (3-7 cm)

neporušený 2010 15726 - 83 - 9928 - 21 -

neporušený 2011 62276 6228 444 45 33553 3355 13 1

porušený 2011 24003 2400 114 11 13071 1307 21,5 2

Buk A (7-11 cm)

neporušený 2010 48144 - 85 - 9812 - 8 -

neporušený 2011 51926 13916 89 24 10727 2875 6 2

porušený 2011 58738 14332 125 30 16816 4103 8 2

Buk B (11-17 cm)

neporušený 2010 52609 - 314 - 45726 - 16 -

neporušený 2011 65994 28509 347 150 43304 18707 16 7

porušený 2011 62314 25798 340 141 36377 15060 16 7

Buk C (17+ cm)

neporušený 2010 62255 - 386 - 29599 - 28 -

neporušený 2011 74826 - 465 - 35120 - 25 -

porušený 2011 74391 - 560 - 34963 - 27 -
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Tabulka 13 pokračování 

Cu As C S 

ppm kg/ha ppm kg/ha % kg/ha ppm kg/ha

Smrk L (0-5 cm)

neporušený 2010 16 8

neporušený 2011 13 0,9 7 0,5 48 33787 3289 234

porušený 2011 15 1 43 3 33 23664 2670 190

Smrk H (5-10 cm)

neporušený 2010 32 34

neporušený 2011 26 6 88 20 25,5 58064 2810 640

porušený 2011 31 7 47 11 33,5 76295 3610 823

Smrk A (10-18 cm)

neporušený 2010 15 145

neporušený 2011 8 6 166 117 6 43789 624 440

porušený 2011 28,5 14 136 66 11 56315 0,1 0,06

Smrk B (18+ cm)

neporušený 2010 39 137

neporušený 2011 25 110,5 114 511 3 145350 491 2209

porušený 2011 20 92 110 499 4 186345 552 2507

Buk L (0-3 cm)

neporušený 2010 19 38,5

neporušený 2011 21 0,8 12 0,5 43 16593 3971 153

porušený 2011 31 1 30 1 40 15664 3515 136

Buk H (3-7 cm)

neporušený 2010 33 26

neporušený 2011 20 2 22 2 4 4350 393 39

porušený 2011 38 4 47 5 38,5 38500 4592 459

Buk A (7-11 cm)

neporušený 2010 13 98

neporušený 2011 7 2 114 30,5 10 27604 882 236

porušený 2011 9 2 179 44 8 19325 629 154

Buk B (11-17 cm)

neporušený 2010 20 77

neporušený 2011 14 6 35 15 4 18403 632 273

porušený 2011 16 7 63 26 7 28483 818 339

Buk C (17+ cm)

neporušený 2010 27 32

neporušený 2011 22 37 4 527

porušený 2011 22 39 4 570
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Tabulka 13 pokračování font u cisel se lisi…

Cd Sn V

ppm kg/ha Ppm kg/ha ppm kg/ha

Smrk L (0-5 cm) Smrk L (0-5 cm)

neporušený 2010 0,2 1 17

neporušený 2011 0,3 0,02 4 0,3 17 1

porušený 2011 0,3 0,02 9,5 0,7 41,6 3

Smrk H (5-10 cm)

neporušený 2010 0,3 16 42

neporušený 2011 0,4 0,1 20 5 69 16

porušený 2011 0,5 0,1 22 5 56,5 13

Smrk A (10-18 cm)

neporušený 2010 0,2 18 90

neporušený 2011 0,3 0,2 19 137 103 72,8

porušený 2011 0,2 0,1 19 9 90 43,8

Smrk B (18+ cm)

neporušený 2010 0,4 14 85

neporušený 2011 0,4 1,8 15,5 70 104 470

porušený 2011 0,3 1,2 16 74,5 101 460,5

Buk L (0-3 cm)

neporušený 2010 0,5 1 15

neporušený 2011 0,7 0,03 6 0,2 29 1

porušený 2011 0,7 0,03 8 0,3 38 1,5

Buk H (3-7 cm)

neporušený 2010 0,8 14 42

neporušený 2011 0,2 0,02 13 1 71 7

porušený 2011 0,7 0,07 24 2 57 6

Buk A (7-11 cm)

neporušený 2010 0,2 14,5 79

neporušený 2011 0,2 0,05 23 6 85,5 23

porušený 2011 0,2 0,06 16 4 104 25

Buk B (11-17 cm)

neporušený 2010 0,3 7 93

neporušený 2011 0,4 0,2 8,5 4 104 45

porušený 2011 0,3 0,1 10 4 99 41

Buk C (17+ cm)

neporušený 2010 0,4 5 85

neporušený 2011 0,4 8 100

porušený 2011 0,5 8 99
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Obrázek 5. Celkové koncentrace Cd, As a Pb v půdách smrkového a bukového lesa 

(porušeného a neporušeného)
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Obrázek 6. Celkové koncentrace S a C v půdách smrkového a bukového lesa (porušeného a 

neporušeného)



34

Tabulka 14 . Obsahy As, Pb a Cd v jednotlivých krocích BCR loužení v porušených a 

neporušených horizontech smrkového lesa ( I- vyměnitelná frakce, II- redukovatelná frakce, 

III- oxidovatelná frakce, IV-residuální frakce).

Porost Horizont Sekvenční frakce Prvek Neporušený horizont (ppm)
Porušený 

horizont. (ppm)

2010 1 SD 2011 1 SD 2011 1 SD

Smrk L I As 0,8 0,03 0,57 0,05 0,61 0,02

Smrk L II As 1,31 0,06 3,36 0,08 4,48 0,17

Smrk L III As 5,08 0,11 4,59 0,22 15,44 0,5

Smrk L IV As 1,32 0,52 2,33 0,45 10,84 0,48

Smrk H I As 1,02 0,03 1,01 0,02 1,44 0,29

Smrk H II As 2,08 0,15 8,72 0,18 3,07 0,36

Smrk H III As 14,3 0,14 31,29 0,29 16,12 0,17

Smrk H IV As 6,23 0,45 20,3 1,8 9,92 0,65

Smrk A I As 0,14 0,04 0,44 0,02 0,25 0,05

Smrk A II As 5,13 0,14 28,21 1,16 6,01 0,44

Smrk A III As 16,72 1,1 30,32 1,06 20,93 1,39

Smrk A IV As 92,51 2,3 64,73 1,49 67,75 1,74

Smrk B I As 0,14 0,03 0,05 0,01 0,06 0,01

Smrk B II As 2,58 0,14 1,43 0,12 1,99 0,02

Smrk B III As 0,55 0,09 1,23 0,15 1,37 0,29

Smrk B IV As 97,87 3,16 69,17 0,88 76,45 1,01

Porost Horizont Sekvenční frakce Prvek
Neporušený horizont. Koncentrace v 

ppm

Porušený 
horizont. 

Koncentrace v 
ppm

2010 1 SD 2011 1 SD 2011 1 SD

Smrk L I Pb 0,8 0,02 2,09 0,03 1,64 0,05

Smrk L II Pb 42,22 0,22 21,25 0,9 47,63 1,45

Smrk L III Pb 13,94 0,1 10,92 0,59 9,95 0,06

Smrk L IV Pb 1,53 0,23 2,49 0,05 3,4 0,11

Smrk H I Pb 2,97 0,02 4,19 0,16 4,74 0,03

Smrk H II Pb 232,5 2,23 122,2 2,12 207,41 30,03

Smrk H III Pb 46,64 4,58 26,05 0,38 37,71 1,46

Smrk H IV Pb 4,41 0,31 5,19 0,41 6,26 1,17

Smrk A I Pb 4,09 0,03 4,18 0,1 5,35 0,19

Smrk A II Pb 56,38 0,39 59,68 1,66 85,82 0,74

Smrk A III Pb 14,44 0,08 11,9 0,49 14,4 0,57

Smrk A IV Pb 9,72 0,56 8,85 0,17 8,76 0,63

Smrk B I Pb 0,17 0,02 1,18 0,03 2,3 0,05

Smrk B II Pb 5,07 0,08 17,11 0,3 22,67 1,16

Smrk B III Pb 1,84 0,39 3,41 0,08 5,43 0,03

Smrk B IV Pb 9,35 0,62 9,77 0,01 10,76 0,16
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Porost Horizont Sekvenční frakce Prvek
Neporušený horizont. Koncentrace 

v ppm

Porušený 
horizont. 

Koncentrace v 
ppm

2010 1 SD 2011 1 SD 2011 1 SD

Smrk L I Cd 0,051 0,006 0,049 0,001 0,069 0,003

Smrk L II Cd 0,128 0,01 0,108 0,002 0,082 0,002

Smrk L III Cd 0,029 0,019 0,032 0,008 0,026 0,009

Smrk L IV Cd 0,02 0,001 0,031 0,016 0,025 0,006

Smrk H I Cd 0,038 0,008 0,054 0,008 0,065 0,018

Smrk H II Cd 0,09 0,004 0,09 0,041 0,101 0,005

Smrk H III Cd 0,046 0,004 0,04 0,003 0,046 0,002

Smrk H IV Cd 0,043 0,006 0,035 0,004 0,054 0,007

Smrk A I Cd 0,016 0,001 0,02 0,003 0,035 0,004

Smrk A II Cd 0,004 0,002 0,011 0,001 0,022 0,002

Smrk A III Cd -0,001 0,005 0,005 0,001 0,025 0,01

Smrk A IV Cd 0,034 0,007 0,036 0,007 0,059 0,011

Smrk B I Cd 0,016 0,001 0,058 0,034 0,03 0,004

Smrk B II Cd 0,03 0,004 0,037 0,011 0,027 0,009

Smrk B III Cd 0,027 0,007 0,025 0,007 0,02 0,007

Smrk B IV Cd 0,187 0,013 0,091 0,009 0,087 0,01
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Tabulka 15. Obsahy As, Pb a Cd v jednotlivých krocích BCR loužení v porušených a 

neporušených horizontech bukového lesa ( I- vyměnitelná frakce, II- redukovatelná frakce, 

III- oxidovatelná frakce, IV-residuální frakce.)

Porost Horizont Sekvenční frakce Prvek
Neporušený horizont. Koncentrace 

v ppm

Porušený 
horizont. 

Koncentrace 
v ppm

2010 1 SD 2011 1 SD 2011 1 SD

Buk L I As 0,43 0,05 1,06 0,04 1,41 0,07

Buk L II As 0,36 0,14 2,79 0,11 3,6 1,84

Buk L III As 2,81 0,15 6,28 0,11 11.57 0.24

Buk L IV As 0,7 0,32 2,03 0,15 4,51 1,3

Buk H I As 1,58 0,05 0,04 0,02 2,45 0,11

Buk H II As 1,64 0,12 0,72 0,01 3,99 0,09

Buk H III As 9,87 0,37 0,89 0,03 15,27 0,12

Buk H IV As 3,68 0,31 16,24 0,27 7,65 0,74

Buk A I As 1,46 0,04 1,22 0,05 0,58 0,03

Buk A II As 19,56 0,61 8,25 0,25 1,43 0,69

Buk A III As 25,38 1,0 2 34,55 2,76 39,06 2,06

Buk A IV As 25,08 0,29 25,5 1,87 68,62 2,83

Buk B I As 0,11 0,01 0,06 0,04 0,15 0,06

Buk B II As 1,32 0,02 0,51 0,06 0,91 0,08

Buk B III As 1,9 0,06 0,53 0,08 1,96 0,11

Buk B IV As 45,18 1,38 21,56 0,65 35,22 1,56

Porost Horizont Sekvenční frakce Prvek
Neporušený horizont. Koncentrace 

v ppm

Porušený 
horizont. 

Koncentrace v 
ppm

2010 1 SD 2011 1 SD 2011 1 SD

Buk L I Pb 0,28 0,02 0,87 0,09 0,98 0,07

Buk L II Pb 34,29 0,33 64,81 0,41 66,26 4,83

Buk L III Pb 13,43 0,3 17,27 0,59 20,55 0,99

Buk L IV Pb 0,68 0,09 2,08 0,03 3,49 0,47

Buk H I Pb 1,95 0,04 1,63 0,06 4,21 0,13

Buk H II Pb 204,13 19,66 27,75 0,6 263,31 0,71

Buk H III Pb 42,18 0,84 5,96 0,82 51,84 1,15

Buk H IV Pb 3,36 0,32 11,25 0,34 9,35 0,21

Buk A I Pb 4,38 0,06 6,57 0,16 5,8 0,09

Buk A II Pb 49,04 0,36 74,76 1,45 55,23 0,76

Buk A III Pb 9,28 0,32 11,35 0,9 10,21 0,4

Buk A IV Pb 6,69 0,12 8,49 0,46 10,94 0,15

Buk B I Pb 3,34 0,06 1,28 0,08 4,6 0,11

Buk B II Pb 54,58 0,91 19,67 0,17 48,69 0,33

Buk B III Pb 9,23 0,03 3,61 0,22 7,34 0,33

Buk B IV Pb 10,2 0,32 11,17 0,3 11,26 0,43
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Porost Horizont Sekvenční frakce Prvek
Neporušený horizont. Koncentrace 

v ppm

Porušený 
horizont. 

Koncentrace 
v ppm

2010 1 SD 2011 1 SD 2011 1 SD

Buk L I Cd 0,062 0,004 0,111 0,002 0,132 0,006

Buk L II Cd 0,275 0,013 0,423 0,017 0,229 0,149

Buk L III Cd 0,029 0,004 0,055 0,012 0,050 0,013

Buk L IV Cd 0,034 0,012 0,020 0,003 0,026 0,013

Buk H I Cd 0,151 0,030 0,039 0,003 0,102 0,005

Buk H II Cd 0,422 0,110 0,040 0,003 0,167 0,006

Buk H III Cd 0,073 0,007 0,021 0,005 0,086 0,004

Buk H IV Cd 0,051 0,012 0,068 0,002 0,070 0,008

Buk A I Cd 0,034 0,0004 0,051 0,004 0,041 0,002

Buk A II Cd 0,012 0,003 0,020 0,004 0,016 0,002

Buk A III Cd 0 0 0,006 0,002 0,015 0,003

Buk A IV Cd 0,021 0,006 0,015 0,002 0,035 0,012

Buk B I Cd 0,064 0,003 0,108 0,003 0,090 0,002

Buk B II Cd 0,042 0,011 0,047 0,005 0,040 0,008

Buk B III Cd 0,004 0,006 0,015 0,005 0,020 0,006

Buk B IV Cd 0,059 0,009 0,055 0,013 0,061 0,005
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Obrázek 7. Distribuce As v jednotlivých krocích BCR loužení v porušených a neporušených 

horizontech smrkového bukového lesa
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Obrázek 8. Distribuce Cd v jednotlivých krocích BCR loužení v porušených a neporušených 

horizontech smrkového bukového lesa
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Obrázek 9. Distribuce Pb v jednotlivých krocích BCR loužení v porušených a neporušených 

horizontech smrkového bukového lesa
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5.1 Výsledky statistické analýzy

Obrázek 10. Výsledky statistické t-testu pro S
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Tabulka 16 . Porovnání totálních koncentrací prvku pomocí t-testu: neporušené vzorky 2010 

vs. neporušené vzorky 2011, neporušené vzorky 2011 vs. porušené vzorky 2012.

Prvek Rok Vzorek Průměr SD Rozdíl SD t p

Zn 2010 Neporušený 90,50 47,77

2011 Neporušený 90,12 38,14 0,38 33,21 0,04 0,97

2011 Neporušený 90,12 38,14

2011 Porušený 108,12 42,55 -18,00 35,54 -1,75 0,11

Sb 2010 Neporušený 188,86 144,33

2011 Neporušený 102,62 55,50 86,24 126,49 2,36 0,04

2011 Neporušený 2,69 2,54

2011 Porušený 3,85 4,43 -1,17 4,76 -0,85 0,41

Pb 2010 Neporušený 188,86 144,33

2011 Neporušený 188,86 144,33 0 0 0 1,00

2011 Neporušený 102,62 55,50

2011 Porušený 137,68 94,89 -35,06 91,57 -1,33 0,21

Al 2010 Neporušený 41537,33 23097,52

2011 Neporušený 41537,33 23097,52 0 0 0 1,00

2011 Neporušený 50221,21 25338,65

2011 Porušený 52809,21 21962,80 -2588,00 23814,77 -0,38 0,71

Cr 2010 Neporušený 40,60 18,12

2011 Neporušený 45,41 19,97 -4,81 11,86 -1,40 0,19

2011 Neporušený 45,41 19,97

2011 Porušený 48,77 14,82 -3,36 13,19 -0,88 0,40

Mn 2010 Neporušený 221,00 141,19

2011 Neporušený 290,44 168,23 -69,44 162,02 -1,48 0,17

2011 Neporušený 290,44 168,23

2011 Porušený 296,95 168,68 -6,51 179,70 -0,13 0,90

Fe 2010 Neporušený 21131,16 13977,85

2011 Neporušený 23239,97 13590,90 -2108,81 12591,55 -0,58 0,57

2011 Neporušený 23239,97 13590,90

2011 Porušený 24186,98 10507,77 -947,01 10711,20 -0,31 0,77

Ni 2010 Neporušený 21,41 22,23

2011 Neporušený 13,66 6,37 7,76 18,29 1,47 0,17

2011 Neporušený 13,66 6,37

2011 Porušený 16,26 6,16 -2,60 4,63 -1,95 0,08

Cu 2010 Neporušený 25,42 10,17

2011 Neporušený 18,92 7,47 6,50 5,34 4,22 0

2011 Neporušený 18,92 7,47

2011 Porušený 24,70 8,89 -5,78 7,74 -2,59 0,03

As 2010 Neporušený 61,00 45,26

2011 Neporušený 57,96 50,41 3,04 25,86 0,41 0,69

2011 Neporušený 57,96 50,41

2011 Porušený 66,66 48,62 -8,71 28,60 -1,05 0,31
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Tabulka 16 pokračování 

Prvek Rok Vzorek Průměr SD Rozdíl SD t p

Cd 2010 Neporušený 0,37 0,18

2011 Neporušený 0,37 0,13 0 0,20 -0,01 0,99

2011 Neporušený 0,37 0,13

2011 Porušený 0,40 0,17 -0,03 0,14 -0,75 0,47

Sn 2010 Neporušený 10,40 5,88

2011 Neporušený 13,29 5,86 -2,89 2,43 -4,11 0

2011 Neporušený 13,29 5,86

2011 Porušený 14,53 5,14 -1,24 4,22 -1,02 0,33

V 2010 Neporušený 62,34 27,53

2011 Neporušený 72,18 31,67 -9,84 19,83 -1,72 0,11

2011 Neporušený 72,18 31,67

2011 Porušený 77,05 23,62 -4,88 20,38 -0,83 0,42

Tabulka 17. Výsledky vícefaktorového testu ANOVA. Grafické zobrazení závislostí distribuce 

Pb pomocí Tukejůvova testu.L, H, A, B –půdní horizonty, P-porušené vzorky, N- neporušené 

vzorky

Pb Smrk-Buk I frakce

Var1 Var2 Var3 Var4 1 2 3 4 5 6 7

Mean

Buk L N 0.86 ****

Buk L P 0.97 ****

Smrk B N 1.18 **** ****

Buk B N 1.28 **** **** ****

Buk H N 1.63 **** **** ****

Smrk L P 1.64 **** **** ****

Smrk L N 2.09 **** ****

Smrk B P 2.3 ****

Smrk A N 4.17 ****

Smrk H N 4.19 ****

Buk H P 4.21 ****

Buk B P 4.6 **** ****

Smrk H P 4.74 **** ****

Smrk A P 5.35 **** ****

Buk A P 5.8 **** ****

Buk A N 6.57 ****

Homogenous Groups, alpha = 0.05000. Error: Between MS = 0.11372, df = 32.000
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Pb Smrk- Buk II frakce

Var1 Var2 Var3 Var4 1 2 3 4 5 6 7

Mean

Smrk B N 17.11 ****

Buk B N 19.67 ****

Smrk L N 21.24 ****

Smrk B P 22.67 **** ****

Buk H N 27.75 **** **** ****

Smrk L P 47.63 **** **** **** ****

Buk B P 48.69 **** **** **** ****

Buk A P 55.23 **** **** **** ****

Smrk A N 59.69 **** **** ****

Buk L N 64.81 **** ****

Buk L P 66.26 ****

Buk A N 74.76 ****

Smrk A P 85.82 **** ****

Smrk H N 122.20 ****

Smrk H P 207.41 ****

Buk H P 263.31 ****

Homogenous Groups, alpha = 0.05000. Error: Between MS = 159.95, df = 32.000

Pb Smrk-Buk III frakce

Var1 Var2 Var3 Var4 1 2 3 4 5 6 7

Mean

Smrk B N 3.41 ****

Buk B N 3.61 ****

Smrk B P 5.43 **** ****

Buk H N 5.96 **** ****

Buk B P 7.34 ****

Smrk L P 9.95 ****

Buk A P 10.21 ****

Smrk L N 10.92 ****

Buk A N 11.35 ****

Smrk A N 11.90 **** ****

Smrk A P 14.4 ****

Buk L N 17.27 ****

Buk L P 20.54 ****

Smrk H N 26.05 ****

Homogenous Groups, alpha = 0.05000. Error: Between MS = 0.71779, df = 32.000
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Tabulka 18. Výsledky vícefaktorového testu ANOVA. Grafické zobrazení závislostí distribuce 

As pomocí Tukejůvova testu.L, H, A, B –půdní horizonty, P-porušené vzorky, N- neporušené 

vzorky

As Smrk-Buk I frakce
Var1 Var2 Var3 Var4 1 2 3 4 5 6

Mean

Buk H N 0.04 ****

Smrk B N 0.05 ****

Buk B N 0.06 ****

Smrk B P 0.06 ****

Buk B P 0.15 **** ****

Smrk A P 0.25 **** ****

Smrk A N 0.43 **** ****

Smrk L N 0.57 ****

Buk A P 0.58 ****

Smrk L P 0.61 ****

Smrk H N 1.01 ****

Buk L N 1.06 ****

Buk A N 1.22 **** ****

Buk L P 1.41 ****

Smrk H P 1.44 ****

Buk H P 2.45 ****
Homogenous Groups, alpha = 0.05000. Error: Between MS = 0.01121, df = 32.000

As Smrk-Buk II frakce
Var1 Var2 Var3 Var4 1 2 3 4 5 6

Mean

Buk B N 0.51 ****

Buk H N 0.72 ****

Buk B P 0.90 **** ****

Smrk B N 1.43 **** ****

Smrk B P 1.99 **** ****

Buk L N 2.79 **** **** ****

Smrk H P 3.07 **** **** ****

Smrk L N 3.36 **** **** ****

Buk L P 3.60 **** **** ****

Buk H P 3.99 **** **** ****

Smrk L P 4.47 **** ****

Smrk A P 6.01 **** ****

Smrk H N 8.72 **** ****

Buk A P 11.43 ****

Buk A N 18.25 ****
Homogenous Groups, alpha = 0.05000. Error: Between MS = 1.5254, df = 32.000
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As Smrk-Buk III frakce
Var1 Var2 Var3 Var4 1 2 3 4 5 6 7 8

Mean

Buk B N 0.53 ****

Buk H N 0.89 ****

Smrk B N 1.23 **** ****

Smrk B P 1.37 **** ****

Buk B P 1.96 **** ****

Smrk L N 4.59 **** ****

Buk L N 6.27 ****

Buk L P 11.57 ****

Buk H P 15.27 ****

Smrk L P 15.44 ****

Smrk H P 16.12 ****

Smrk A P 20.93 ****

Smrk A N 30.32 ****

Smrk H N 31.29 **** ****

Buk A N 34.55 ****
Homogenous Groups, alpha = 0.05000. Error: Between MS = 1.4571, df = 32.000
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Tabulka 19. Výsledky vícefaktorového testu ANOVA. Grafické zobrazení závislostí distribuce 

Cd pomocí Tukejůvova testu.L, H ,A, B –půdní horizonty, P-porušené vzorky, N- neporušené 

vzorky

Cd Smrk-Buk I frakce
Var1 Var2 Var3 Var4 1 2 3 4 5 6 7 8

Mean

Smrk A N 0.019 ****

Smrk B P 0.03 **** ****

Smrk A P 0.03 **** **** ****

Buk H N 0.04 **** **** ****

Buk A P 0.04 **** **** ****

Smrk L N 0.05 **** **** ****

Buk A N 0.05 **** **** **** ****

Smrk H N 0.05 **** **** **** ****

Smrk B N 0.06 **** **** ****

Smrk H P 0.06 **** **** **** ****

Smrk L P 0.07 **** **** **** ****

Buk B P 0.09 **** **** **** ****

Buk H P 0.10 **** **** **** ****

Buk B N 0.11 **** **** ****

Buk L N 0.11 **** ****

Buk L P 0.13 ****
Homogenous Groups, alpha = 0.05000. Error: Between MS =0.00016, df = 32.000.

Cd Smrk-Buk II frakce
Var1 Var2 Var3 Var4 1 2 3 4

Mean

Smrk A N 0.01 ****

Buk A P 0.01 ****

Buk A N 0.02 ****

Smrk A P 0.02 ****

Smrk B P 0.03 **** ****

Smrk B N 0.04 **** ****

Buk B P 0.04 **** ****

Buk H N 0.04 **** ****

Buk B N 0.05 **** ****

Smrk L P 0.08 **** ****

Smrk H N 0.09 **** **** ****

Smrk H P 0.10 **** **** ****

Smrk L N 0.11 **** **** ****

Buk H P 0.17 **** ****

Buk L P 0.23 ****

Buk L N 0.42 ****
Homogenous Groups, alpha = 0.05000. Error: Between MS = 0.0001, df = 32.000
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Cd Smrk-Buk III frakce
Var1 Var2 Var3 Var4 1 2 3 4 5 6 7

Mean

Smrk A N 0.004582 ****

Buk A N 0.006252 **** ****

Buk B N 0.014581 **** **** ****

Buk A P 0.015412 **** **** ****

Buk B P 0.019580 **** **** ****

Smrk B P 0.019582 **** **** ****

Buk H N 0.021243 **** **** **** ****

Smrk A P 0.024582 **** **** **** **** ****

Smrk B N 0.024586 **** **** **** **** ****

Smrk L P 0.026241 **** **** **** **** ****

Smrk L N 0.032076 **** **** **** **** ****

Smrk H N 0.039576 **** **** **** ****

Smrk H P 0.046230 **** **** ****

Buk L P 0.050405 **** ****

Buk L N 0.055418 ****

Buk H P 0.086256 ****
Homogenous Groups, alpha = 0.05000. Error: Between MS = 0.00007, df = 32.000
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6. DISKUSE

V rámci této práce byla studována změna forem rizikových prvků v disturbovaných a 

nedisturbovaných acidifikovaných půdách Krušných hor ve dvou různých vegetačních 

pokryvech: smrkovém a bukovém. V získaném souboru dat hydrodynamických vlastností půd 

a jejich složení byly porovnány porušené a neporušené vzorky. 

Nejmenší hustotu (objemovou hmotnost) vykazovala vrstva hrabanky listnatých dřevin, 

nejvyšší hustotu měly horizonty s vysokým podílem minerálních látek. Hustota hrabanky-

opadu smrkového lesa se pohybuje v rozmezí 0,14–0,15 g/cm3, bukového lesa 0,11–0,15 

g/cm3. S hloubkou hustota narůstá: H horizont- 0,45, A-0,88, B- 1,00 g/cm3 ve smrkovém 

lese; H 0,23-A 0,67- B 0,72 g/cm3 v bukovém lese (Tab.12 ). Nikodem (2010) v smrkovém 

lese v Jizerských horách spočítal hustotu půdy v A-horizontu - 1,36, v B- horizontu – 0,5-0,7 

g/cm3 Objemová hmotnost materiálu v organickém horizontu lesních půd je značně rozdílná 

podle jednotlivých složek. Objemovou hmotnost ovlivňuje příměs skeletu a velikost jeho 

částic, přítomnost různých dutin i složení porostu. Nejnižší objemovou hmotnost mají ty části, 

které obsahují minimum minerální příměsi, tedy surový humus a hrabanka s objemovou 

hmotností nepřevyšující 0,15 g/cm3 (v sušině). Organické horizonty s vyšší příměsí 

minerálních složek, při vyšší intenzitě rozkladu, mají objemovou hmotnost vyšší. Po 

mechanické změně u půdy smrkového lesa klesla hustota v horizontu A (od 0,88 do 0,61 

g/cm3), v horizontu B objemová hmotnost zůstala stejná (1,00–1,01). V horizontu A 

bukového lesa se hustota po porušení výrazně zvýšila z 0,67 na 0,73 g/cm3, ale v horizontu B 

se snížila z 0,69 na 0,72 g/cm3. Koděšová et al. (2009) zkoumali půdní struktury v různých 

půdních profilů a zjistili že objemová hmotnost v luvizolech a kambizolech je v rozmezí 1,39-

1,46 g/cm3 v A-horizontu, a 1,23-1,41 g/cm3 v B- horizontu. Tyto hodnoty jsou vyšší ve 

srovnání s našimi daty.

Změny pórovitosti mohou nastat při porušení půdních profilů. U porušených půdních profilů 

předpokládáme změnu charakteru jednotlivých pórů, změnu v pohybu půdních roztoků a 

možné změny v distribuci vybraných prvků. Mihaljevič et al. (2010) pozorovali úbytek As ve 

vybraných horizontech stejné lokality po porušení profilu vykopáním půdní sondy. Tuto 

skutečnost vysvětlují změnou hydrodynamických vlastností půd. 

V lesních půdách je pórovitost ovlivněna obsahem půdního humusu. Na něm je do značné 

míry závislá tvorba půdních agregátů (půdní struktura). Shlukování půdních částic je 

ovlivněno granulometrickým složením, strukturou půdy a obsahem humusu. Při vyšším 

obsahu hrubších složek je i obsah hrubších pórů vyšší, ale celková pórovitost nižší. Při 

překopání se půdy její celková pórovitost zvyšuje. Pórovitost v organickém horizontu 

smrkových a bukových půd je vysoká a dosahuje až 63,5% u půd se smrkovým porostem a 
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69,7% u půd s bukovém porostem. S hloubkou v půdách smrkového lesa pórovitost postupně 

klesá na ~61,1%, v půdách bukového lesa zanedbatelně narůstá na ~70,5%. (Tab. 13). 

Pórovitost není výrazně odlišná v porušených vzorcích na rozdíl od neporušených. Po 

porušení celková pórovitost v půdě smrkového lesa narostla v horizontu -A (71,9 %), ale 

klesla v horizontu- B (59,5%). V půdě bukového lesa sledujeme opačný trend: celková 

pórovitost v A-horizontu poklesla (67,3%), ale narostla v B- horizontu na~ 71,7%.

V případě studované lokality Načetín nelze sledovat jednoznačný trend změny pórovitosti, 

hustoty jednotlivých horizontů a chemismu půd. Zacharov (1929) popsal, že mechanické 

porušení (překopání) půdy má jen krátkodobý vliv na hustotu a porozitu. Jeden rok je příliš 

dlouhá doba, abychom zjistili rozdíly objemové hmotnosti a pórovitosti. 

Aktivní pH ve všech horizontech smrkového lesa je nízké a odpovídá velmi silný kyselé 

půdám (Tab. 11). Mihaljevič et al. (2010), kteří zkoumali stejné lokality a představili podobné 

výsledky pro půdy smrkového lesa: L- horizont- 3,5; H- horizont-3,4; A- horizont- 3,56; B-

horizont-4,25. Půdní vzorky bukového lesa (Tab. 10) jsou také hodnoceny jako velmi silně 

kyselé až silně kyselé. Mihaljevič et al. (2010) uvádí podobné hodnoty pH půd bukového 

lesa: L- horizont- 3,58; H- horizont-3,55; A- horizont- 3,46; B- horizont-3,98. Na základě 

hodnot výměnného pH, které byly stanoveny roztokem neutrální soli KCl, lze půdy z lokality 

Načetín rozlišit na extrémně kyselé a velmi silně kyselé (Tab. 11). Jak vidíme z výsledků, 

rozdíly v hodnotách aktivního a výměnného pH mezi porušenými a neporušenými horizonty 

jsou zanedbatelné (Obr. 11).

Obrázek 11. Aktivní a výměnný pH půdních roztoků smrkového a bukového porostu
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Kationtová výměnná kapacita (CEC) je důležitým ukazatelem schopnosti půd akumulovat 

živiny, ale i rizikové prvky. Za optimální se považuje rozsah mezi 15-20 cmol/kg. Hodnoty 

CEC jsou v rozmezí od 12,2 do 33,5 cmol/kg v půdě smrkového lesa a od 9,7 do 43,1 

cmol/kg v půdě bukového porostu (Obr. 12). Mihaljevič et al. (2010) zjistili menší hodnoty 

CEC na stejné lokalitě: v půdě smrkového lesa v L - horizontu - 27,8 cmol/kg, v H - horizontu 

- 14,4 cmol/kg, v A- horizontu - 9,46 cmol/kg, v B- horizontu - 4,27 cmol/kg; v půdě 

bukového lesa v L- horizontu - 23,1 cmol/kg, v H- horizontu - 22,1 cmol/kg, v A - horizontu -

12,3 cmol/kg, v B - horizontu - 8,1 cmol/kg. Pdobně Oulehle et al. (2006) publikovali 

následující hodnoty CEC v smrkovém lese v Načetíně: L-horizont 16 cmol/kg, H-horizont 13 

cmol/kg, hloubka 0-10 cm -9 cmol/kg, 10-20 cm- 6,3 cmol/kg, 20-40 cm – 3 cmol/kg. Po 

porušení v jednotlivých horizontech smrkového lesa se obsahy CEC zvýšily v horizontech L a 

B a klesly v horizontech H a A. V případě bukového lesa růst hodnot CEC vidíme 
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v horizontech L a C, pokles- v horizontech H, A a B. Můžeme předpokládat, že vysoká 

heterogenita vzorků ovlivnila konečné výsledky, přičemž plošný odběr by problém 

heterogenity vzorků mohl vyřešit.

Obrázek 12 . Hodnoty CEC ve vzorcích půd smrkového a bukového lesa

Pro porovnání roční (2010 a 2011) změny celkové koncentrace prvků byl použit statistický t-

test (Tab. 16). Žádné změny nebyly pozorovány. Rozdíl koncentrací S a C v disturbovaných a 

nedisturbovaných půdách je zanedbatelný. 
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Síra.

V celé ČR koncentrace S v půdách smrkových lesů jsou podobné,a nezávisí na depozici SO2. 

(Novák et al., 1999). V L- horizontech bukového a smrkového porostu po porušení 

koncentrace S klesla (Obr. 6). V horizontech H, A a B se koncentrace zvýšila, výjimkou je A-

horizont smrkového lesa, kde koncentrace S klesla (příčinou rozdílných obsahů může být 

heterogenita půdních vzorků). Pomocí t-testu bylo zjištěno, že rozdíl koncentrací S v 

disturbovaných a nedisturbovaných půdách je zanedbatelný (Obr. 10).

Obsahy S v půdách se liší od výsledku Nováka et al. (1999), pravděpodobně kvůli různ m 

mocnostem horizontů. Obsahy S přepočtené na kg/ha se pohybují v půdě smrkového lesa 

v rozmezí 233-640 kg/ha v organických horizontech L, H, A (6620 kg/ha; Novák et al. 1999), 

a 2209,5 kg/ha v B-horizontu (4280 kg/ha; Novák et al., 1999). V půdě bukového lesa obsahy 

S jsou menší a pohybují se v rozmezí 153,8–236,3 kg/ha v organických horizontech a 273 

kg/ha v B-horizontu (Tab. 14). Můžeme předpokládat, že obsah S v půdě smrkového lesa je 

vyšší než v půdě bukového lesa proto, že má lepší sorpční schopnosti. Jehličnaté porosty mají 

velkou záchytnou plochu pro okyselující látky z atmosféry tvořenou jehličím (Hruška, ústní 

sdělení 2011), která zůstává „aktivní“ po celý rok, a proto je možné, že depozice S bude vyšší 

ve smrkovém lese.

6.1 Arsen

V našich vzorcích se celkové koncentrace As v neporušených půdních profilech pohybují 

v rozmezí od 7,2 do 166 ppm v půdách smrkového porostu a od 12,3 do 114 ppm v půdách 

bukového porostu (Tab. 13). Beneš (1994) uvádí jako běžné obsahy As v půdách 1–30 ppm, 

v půdách ČR uvádí pro As průměr 7 ppm. V porušených vzorcích se celkové koncentrace As 

zvyšují: v půdách smrkového lesa jsou koncentrace v rozmezí od 43 do 136 ppm, v půdách 

bukového lesa jsou koncentrace As v rozmezí od 30 do 179 ppm. Po porušení ve všech 

půdních horizontech bukového lesa sledujeme zvýšení celkové koncentrace As. V půdách 

smrkového lesa naopak v H-, A-, a B-horizontu sledujeme pokles celkové koncentrace As.

Na základě výsledků BCR sekvenční analýzy můžeme říci, že As se vyskytuje v horizontech 

L a H v oxidovatelné frakci, v horizontech A a B v residuální frakci. V 1. frakci sekvenční 

analýzy se koncentrace As pohybují od 0,05 ppm v neporušeném vzorku B-horizontu do 1,01 

ppm v neporušeném vzorku H-horizontu smrkového lesa. V neporušené půdě bukového lesa 

je koncentrace rozpustného As nejvyšší v A-horizontu (1,22 ppm), nejmenší v H a B 

horizontech (0,04 a 0,06 ppm) (Tab. 15). V porušených vzorcích smrkového lesa jsou 

koncentrace As podobné neporušeným vzorkům: nejvyšší obsah As je také v A-horizontu – 1, 
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44 ppm. V půdních horizontech smrkového lesa se obsah As zmenšil v L-, A- a B-

horizontech. S hloubkou obsah slabě vázaného As v obou porostech klesá kvůli poklesu 

obsahu organické hmoty. 

V 2. frakci jsou koncentrace As v neporušených vzorcích H- a A-horizontu půd smrkového 

lesa mnohem větší než v ostatních vzorcích, přičemž po porušení koncentrace As výrazně 

klesla: v H-horizontu z 8,72 ppm na 3,07 ppm, v A- horizontu z 28,2 ppm na 6,01 ppm. 

V půdě bukového porostu je koncentrace As v rozmezí od 0,51 ppm do 8,25 ppm 

v nedisturbovaných vzorcích a 0,91–3,99 ppm v porušených horizontech.

Při hodnocení výsledků 3. frakce sekvenční analýzy bylo zjištěno, že se As v oxidovatelné 

frakci nejvíc koncentruje v humusových horizontech (H a A) v obou půdních profilech. 

V neporušených vzorcích se koncentrace pohybuje od 1,23 do 31,3 ppm v půdách smrkového 

lesa, a od 0,53 do 34,6 ppm v půdách bukového lesa. Po porušení obsahy As ve smrkovém 

porostu klesly v H a A horizontu, v půdě bukového lesa ve stejných horizontech se 

koncentrace naopak zvýšila. V A-horizontu smrkového lesa pozorujeme extrémně vysoké 

koncentrace redukovatelného As v porovnání s ostatními horizonty, příčinou tomu může být 

heterogenita vzorků.

Pro porovnávání změn forem prvků v různých horizontech ve dvou typech lesních porostů byl 

prováděn vícefaktorový test ANOVA (α= 0,05). Pro grafické zobrazení výsledků byl použit 

Tukejův test. Pomocí statistické analýzy ANOVA bylo zjištěno, že horizonty B bukového a 

smrkového lesa mají podobnou distribuci As v porušených a neporušených vzorcích ve všech 

třech frakcích. Arsen v redukovatelné frakci má stejné chovaní v porušených a neporušených 

horizontech (L a H) a minerálním horizontu B bukového lesa. Arsen v oxidovatelné frakci má 

podobné chovaní v L horizontech smrkového i bukového porostu.

6.2 Kadmium

Při analýze celkových koncentrací Cd v obou sondách nebyly zjištěny rozdíly před a po 

porušení půdní sondy (t-test). Celkové obsahy Cd v půdách smrkového lesa jsou v rozmezí od 

0,28 do 0,44 ppm v porušených a od 0,27 do 0,47 ppm v neporušených vzorcích. Celkové 

obsahy Cd v půdách bukového lesa jsou v rozmezí od 0,2 do 0,7 ppm v neporušených 

vzorcích a 0,25–0,74 ppm v porušených vzorcích. Nejvyšší koncentrace jsou v organických 

H- a A-horizontech bukového lesa. Koncentrace Cd v půdě nepřekračují koncentraci, které 

mohou ohrožovat půdní život.
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Ze sekvenčního loužení vyplývá, že většina Cd je v rozmezí od 0,01 do 0,4 ppm a nachází se 

v obou půdách v redukovatelné frakci (Obr. 7). V 1. frakci loužení v L- a H-horizontech obou 

sond a A-horizontu půdy smrkového lesa pozorujeme zvýšení obsahu Cd po porušení. 

V minerálních B-horizontech obou profilů a A-horizontu bukového lesa koncentrace 

rozpustných a vyměnitelných forem Cd klesly. 

Ve 2. fázi sekvenčního loužení po porušení koncentrace Cd klesly v H-horizontech půd obou 

lokalit, zvýšily se v organickém H-horizontu obou profilů. V A- a B-horizontech jsou změny 

minimální. Příčinou jsou nízké hodnoty pH ve svrchních horizontech, protože s rostoucí 

hodnotou pH půdy klesá rozpustnost a mobilita Cd (Abate a Masini, 2002).

Za přítomnosti síranů dochází při vyšší hodnotě pH půdy k vysrážení Cd, a tím ke snížení 

jeho rozpustnosti (Beneš, 1987). Ve 3. frakci sekvenčního loužení po porušení klesly 

koncentrace Cd v L-horizontech bukového a smrkového lesa a B-horizontu smrkového lesa, 

ve všech ostatních horizontech pozorujeme růst koncentrací Cd po porušení. Stejně jako v 2. 

frakci sekvenčního loužení pozorujeme snížení koncentrace Cd s rostoucí hloubkou, je 

pravděpodobné, že Cd tvoří organokomplexy v obou porostech v L- a H-horizontu.

Pomocí statistického zpracování výsledků sekvenčního loužení (ANOVA) bylo zjištěno, že ve 

všech třech frakcích půd bukového a smrkového lesa se Cd chová stejně. Porušení nemělo 

vliv na formy distribuce jeho obsahů. Disturbance půdních horizontů smrkového lesa nemá 

vliv na distribuci slabě vázaného Cd ve všech horizontech smrkového lesa. Ve všech třech 

loužicích frakcích porušených a neporušených půdních A-horizontů bukového a smrkového 

lesa vytvářejí obsahy Cd společné skupiny, tj. porušení nemá vliv na disturbance Cd v půdách 

obou typů porostů v A-horizontech.

Statistická analýza výluhu 2. a 3. frakce ukázala , že porušení půdních horizontů A a B 

bukového lesa nemělo vliv na formy Cd v jednotlivých horizontech.

6.3 Olovo

Olovo patří k nejméně pohyblivým prvkům, zvláště, je-li vázáno na uhličitany a sírany 

(Garcia-Delgado et al., 1996). V půdě je téměř nemobilní (Němeček et al., 1998; Vaněk et al., 

2005). Mobilita Pb v půdě vzrůstá při kyselé reakci (Barkouch et al., 2007). Hydratované 

oxidy Fe a Mn mohou též významně podpořit transport Pb v půdě. S chloridy tvoří Pb 

mobilní stálé komplexy (Roy et al., 1993).

Z obrázku 5 je patrné, že celkové obsahy Pb po porušení se zvýšily v obou lokalitách, 

výjimkou je jen A-horizont v bukovém porostu, kde se celková koncentrace Pb snížila. Olovo 

se v obou profilech koncentruje především ve svrchní vrstvě humusových horizontů (H, A) v 

důsledku silné sorpce na humus. Borůvka a Drábek (2004) potvrdili, že Pb má vysokou 
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schopnost tvořit komplexy s nerozpustnými huminovými látkami. V humusových (H) 

horizontech obou sond se výrazně zvětšila celková koncentrace Pb v disturbovaných vzorcích. 

Lze předpokládat, že příčinou je heterogenita půdního prostředí. Plošný odbor vzorků by 

mohl tento jev objasnit.

Pomocí výluhů BCR-analýzy byly definovány formy Pb v půdě (Tab. 14, 15). Na obrázku 9 

je vidět, že nejvyšší koncentrace Pb jsou ve 2. redukovatelné frakci; můžeme tedy 

předpokládat, že v obou typech půd převládá Pb vázané na oxidy a hydroxidy Fe a Mn.

V 1. frakci sekvenční analýzy koncentrace Pb jsou v rozmezí 1,18–4,19 ppm v neporušených 

vzorcích půd smrkového lesa a 0,87–6,57 ppm v neporušených vzorcích půd bukového lesa. 

Po porušení nelze sledovat zásadní trendy změn. Nicméně, v půdě bukového lesa v A-

horizontu klesla koncentrace Pb, a současně se zvýšila v B-horizontu stejné půdní sondy. 

Můžeme předpokládat, že po porušení lehce vázané formy Pb migrovaly do minerálních 

horizontů. Ve 2. frakci sekvenčního loužení koncentrace Pb narůstá v humusových (H) 

horizontech obou lokalit, přičemž v půdě smrkového lesa pozorujeme dvojnásobné zvýšení 

obsahu Pb, a v půdě bukového lesa až desetinásobné. Podobnou situaci sledujeme 

v humusových (H) horizontech ve 3. frakci sekvenčního loužení. Tyto výsledky odpovídají 

datům, získaným při analýze celkové koncentrace Pb. Ve všech frakcích pozorujeme 

maximální koncentrace Pb v horizontech H a A. Koncentrace Pb v 4. reziduální frakce je cca. 

9–12 ppm , což odpovídá geologickému pozadí této lokality.

Pro porovnání koncentrace v porušených a neporušených vzorcích byla použita statistická 

analýza ANOVA. Závislosti jsou náhodné a dochází ke shlukování jak porušených, tak 

neporušených vzorků (Tab. 17). Podobnou distribuci Pb v první frakci sekvenčního loužení 

vykazují porušené a neporušené vzorky horizontů L v bukovém lese a neporušené vzorky B 

horizontů v smrkovém a bukovém lese. Také stejné chování vykazuje Pb v půdě smrkového 

lesa v porušeném a neporušeném horizontu L. Ve druhé frakci sekvenčního loužení má Pb 

podobnou distribuci v porušeném a neporušeném B horizontu smrkového a bukového lesa, a 

také porušené a neporušené L horizonty smrkového lesa. Ve třetí frakci loužení projevuje Pb 

stejnou distribuci v B horizontech disturbovaných a nedisturbovaných půd smrkového a 

bukového porostu.

Studium forem rizikových prvků v porušených a neporušených půdách vykazují náhodné 

závislosti pravděpodobně vlivem heterogenity půd, malého počtu vzorků, krátké doby 

experimentu a malé intenzity změn vlastností půd po jedné mechanické disturbanci.
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7. ZÁVĚR

Tato diplomová práce byla zaměřena na studium změny forem distribuce rizikových prvků po 

disturbance půdního profilu. 

Pro výzkum byly vybrány dvě oblasti s různým vegetačním pokryvem: porost buku lesního 

(Fagus sylvatica) a porost smrku obecného (Picea abies) v oblasti Načetín v Krušných 

horách. Přestože jednotlivá stanoviště od sebe nejsou příliš vzdálená a mají tedy stejné 

klimatické podmínky, geologické podloží a vstupy znečišťujících látek, fyzikálně-chemické 

parametry (pH, CEC, BS, Ctot, Stot) spolu s koncentracemi hlavních a stopových prvků se 

značně lišily. 

Porušení půdního profilu nemělo zásadní vliv na distribuce sledovaných látek. Doba 

realizovaná během experimentu byla pravděpodobně příliš krátká na to, abychom mohli 

zaznamenat změny půdních vlastností. Cd a Pb se chovají rozdílně od As vzhledem 

k převažující aniontové formě, která se vyskytuje v půdním prostředí. Koncentrace rizikových 

prvků v půdách obou porostů nepřekračují koncentrace, které mohou ohrožovat půdní život.

Chování rizikových prvků v obou lokalitách je podobné. Ale můžeme prohlásit, že obsahy Cd 

a Pb v organických horizontech půdy bukového lesa jsou vyšší než v jednotlivých horizontech 

půdy smrkového lesa. 



61

8. PŘEHLED POUŽITÉ LITERATURY

Abate G., Masini J.C., 2002. Complexation of Cd(II) and Pb(II) with humic acids studied by 

anodic stripping voltammetry using differential equilibrium functions and discrete site 

models. Organic Geochemistry 33, 1171-1182.

Alloway, B.J., 1995. Soil processes and the behaviour of metals. In Alloway, B.J: Heavy 

Metals in Soil, Blackie Academic & Professional, London, 1995, 368 str.

Anděl J., 2007. Základy matematické statistiky. Vydavatelství Matfyzpress, Praha, 358 str. 

Baird C., 2004. Environmental Chemistry. W.H. Freeman and Copany, New York, 652 str.

Barkouch Y., Sedki A., Ponesu A., 2007. A new approach for understanding lead transfer in 

agricultural soil, Water, Air and Soil Pollution, 186, 2007, str. 3–13.

Beneš S.,  Benešová, J., 1992: Geochemie půd vzniklých na metamorfovaných horninách. 

Sborník VŠZ v Praze, řada A 54, str. 99-103

Beneš S., 1994. Obsahy a balance prvků ve sférách životního prostředí, II část, Mze ČR, 

Praha, 159 str.

Beneš. S., Pabiánová J., 1987. Přirozené obsahy distribuce prvků v půdách. VŠZ Praha, str. 

123-149.

Binkley, D,; Driscoll, C, T,; Allen, H, L,; Schoeneberger, P,; McAvoy, D, 1989. Acidic 

deposition and forest soils: Context and case studies of the southeastern United States. 

Ecological studies 72, Springer, New York.

Borůvka L., Drábek O., 2004. Heavy metal distribution between fractions of humic substance 

in heavily polluted soils, Plant, Soil and Environment, 50, str. 339-345.

Buzek L., 1994. Globální problémy Země. Půda- ohrožená složka ŽP. Ostrava, Ateliér Milata, 

30 str.

CENIA 2007. Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2010. Ministerstvo 

životního prostředí, Praha- Český statistický úřad , Praha: 309 str.

Černý J., Pačes T., 1995. Proceedings of the 5th International Conference on Acidic 

Deposition Science and Policy held in Gothenburg, Excursion Guide, Czech Geological 

Survey, Prague.

Erisman J. W, Grennfelt, P., Sutton, M, 2003. The European perspective on nitrogen emission 

and deposition, Environment International, 29, 311-325.



62

Ferrier R. C., Jenkins A., Wright R, F., Schöpp W.; Barth H., 2001. Hydrol. Assessment of 

recovery of European surface waters from acidification 1970-2000: An introduction to 

the special issue, Earth Syst, Sci, 5, 274-282.

Garcia-Delgado R. A., Garcia-Herruzo F., Rodriguez-Maroto J. M., Vereda C., 1996. 

Influence of soil carbonates in lead fixation, Journal of Environmental Science and 

Health, 31, str. 2099-2109.

Honsa I., Kňákal P., 1999. Fizikální vlastností půd (literární rešerše), ÚKZÚZ Brno, OAPVR 

Liberec.

Hruška J., Cienciala E., 2001. Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd –

limitující faktor současného lesnictví, MŽP ČR, Praha, 160 str. 

Jones L.H.P., Jarvis S.C. 1981. The face of heavy metals in Greenland, D.J., Hayes, 

M.H.B.(Eds.). The Chemistry of Soil Processes. John Wiley and Sones, Ltd., New York.

Jurinak J.J., Tanji K.K. 1993. Geochemical factors affecting trace element mobility, J 

Irrigation and Drainage Engineering, 119, str. 848-864

Kabata- Pendias, A., Pendias H., 1992. Trace Elements in Soils and Plants, 2nd edition, CRC 

Press, Boca Raton Ann Arbor, London, str. 1-45

Kodešová R., Vignozzi N., Rohošková M., Hájková T., Kočárek M., Pagliai M., Kozák J., 

Šimůnek. J., 2009 Impact of varying soil structure on transport processes in different 

diagnostic horizons of three soil types  Journal of Contaminant Hydrology 104, str. 107–

125

Kozák,J., Valla J., Němeček J., Matula S., Borůvka L., Drábek O. 2009 Atlas půd České 

republiky. Praha: Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s ČZU, 149 str.

Kubelka L., Karásek A., Rybář V., Badalík V., Slodičák M., 1993. Forest regeneration in the 

heavily polluted NE “Krušné hory” mountains, Prague: Czech Ministry of Agriculture, 

131 str.

Mandal B.K., Sužuji, K.T., 2002. Arsenic round the world: a review, Talanta, 58, str. 201-

235.

Martin M., Vojtěch E., Šebek O., Drahota P., Strnad L., Procházka R., Zeman J., Sracek O., 

2010. Alteration of arsenopyrite in soils under different vegetation covers. Science of the 

Total Environment 408, str.1286–1294

Maternna, J., 2003. Výsledky průzkumu výživy lesních porostů v lesích ČR, ÚKZÚZ Brno, 

125 str.

Merian E., 1991. Metals and their compounds in the environment, Weinheim: VCH, 1438 str.



63

Moldan B., Schnoor J. L., 1992. Czechoslovakia examining a critically ill environment. 

Environmental Science & Technology, 26, str. 14-21.

Němeček J., Podlešáková E., Pastuzsková M., 1998. Use of sequential analysis for the 

asssessment of trace elements bonds in soils, Rostlinná Výroba, 44, str. 203-207.

Nikodem A., Kodešová R., Drábek O., Borůvka L., Pavlů L., Tejnecký V., 2010. A 

Numerical Study of the Impact of Precipita on Redistribu on in a Beech Forest Canopy 

on Water and Aluminum Transport in a Podzol. VadoseZoneJournal str. 360-378

Novak M., Erbanova L., Fottova D., Cudlin P., Kubena A., 2011. Behaviour of arsenic in 

forested catchments following a high-pollution period Environmental Pollution 159 

(2011) 204-211.

Novák M., Kirchner J. W., Groscheová J., Havel M., Černý J., Krejčí R., Buzek F., 1999. 

Sulfur isotope dynamics in two Central European watersheds affected by high 

atmospheric deposition of SOx . Geochimica et Cosmochimica Acta, 64, str. 367-383

Novák, V.1953: Půdoznalství I, II a III, Učební texty, Praha 

Nriagu JO, 1990. Global metal pollution, Poisoning the biosphere? Environment , 32 (7-11), 

str. 28-33.

Olajire A. A., Ayedele E. T., 1997. Contamination of roadside soil and grass with heavy 

metals. Nigeria, Environment International, 23, str. 90-101

Oulehle F., Hofmeister J., Cudlín P., Hruška J., 2006. The effect of reduced atmospheric 

deposition on soil and soil solution chemistry at a site subjected to long-term 

acidification, Načetín, Science of the Total Environment, 370, str. 532-544.

Oulehle F., Hofmeister J., Hruška J., 2007. Modeling of the long-term effect of tree species 

(Norway spruce and European beech) on soil acidification in the Ore Mountains. 

Ecological modelling, 204, str. 359-371. 

Patel, K. S., Shrivas1, K., Brandt, R., Jakubowski, N., Corns, W., Hoffmann, P.: Arsenic 

contamination in water, soil, sediment and rice of central India, Environmental 

Geochemistry and Health, 27, str. 131–145.

Peters N., E., Černý J., Havel M., Krejčí R., 1999. Temporal trends of bulk precipitation and 

stream water chemistry (1977±1997) in a small forested area, Krušné hory, northern 

Bohemia, Czech Republic. Hydrol. Process., 13, str. 2721-2741. 

Roy W.R., Krapac I.G, Steele J.D., 1993. Sorption of cadmium and lead by clays from 

municipal incinerator ash-water suspensions, Journal of Environmental Quality, 22, str. 

537-543. 



64

Sáňka K., Materna J., 2004. Indikátory kvality zemědělských a lesních půd ČR. Edice 

PLANETA . Odborný časopis pro životní prostředí . Ministerstvo životního prostředí, 

Praha 11/2004.

Stoddard J. L., Jeffries D. S., Clair T. A., Dillon P. J., Driscoll C. T., Forsius M., Johannessen 

M., Kahl J. S., Kellog J. H.,  Kemp A., Mannio J., Monteith  D. T., Murdoch P. S., 

Patrick S. Rebsdorf A., Skjelkvale B. L., Stainton M. P., Traaen T., van Dam H., 

Webster K. E., Wieting J., Wilander A., 1999. Regional trends in aquatic recovery from 

acidification in North America and Europe. Nature, 401, str. 575-578.

Sutherland R. A., Tack F. M. G., 2002. Determination of Al, Cu, Fe, Mn, Pb and Zn in 

certified reference materials using the optimized BCR sequential extraction procedure. 

Analytica Chimica Acta, 454, str. 249-257.

Valla M., Kozák J., Němeček J., Matula S., Borůvka L., Drábek O., 2000. Pedologické 

praktikum. Vydavatelství ČZU, Praha

Vaněk A., Borůvka L., Drábek O., Mihaljevič M., Komárek M., 2005. Mobility of lead, zinc 

and cadmium in alluvial soils heavily polluted by smelting industry, Plant, Soil and 

Environment, 51, str. 316-321.

Zacharov S. A., 1929. Kurz pedologie. Moskva, Selchozgiz, (v ruštině).

http://www.irz.cz, 1.02.2012

http://www.statsoft.cz, 20.4.2012

http://www.irz.cz/
http://www.statsoft.cz/

	ÚVOD
	PŘEHLED DOSAVADNÍCH VÝZKUMŮ
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	
	Ha
	Celková výměra
	7 886 713
	7 886 702
	7 886 666
	7 886 512
	7 886 492
	Zemědělská půda
	4 259 480
	4 254 406
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	4 244 081
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	orná půda
	3 047 249
	3 039 669
	3 032 448
	3 025 597
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	chmelnice
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	10 844
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	vodní plochy
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	10000-300000
	As
	6
	0,1-40
	Cd
	0,1
	0,01-3,0
	Co
	8
	1-40 
	Cr
	100
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	Cu
	20
	2- 100
	Fe
	38 000
	7 000- 550 000
	Hg
	0,03
	0,01- 0,3 
	Mn
	850
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	20
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	Sn
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	16,3
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	2,9
	Půdy silně ohrožené
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	100
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	Souřadnice
	N 50  35' 25,0''
	N 50  35'317,0''
	Lokality
	E 13  15' 09,6''
	E 13  15'376,810''
	
	Smrk
	Buk
	
	Smrk
	Horizont 
	Hloubka cm
	Klasifikace půd*
	Hloubka cm
	Klasifikace půd* 
	L
	0-5
	7,5 YR 2,5/2 very dark brown
	0-3
	7,5 YR 2,5/2 very dark brown
	H
	5-10
	7,5 YR 3/2 dark brown
	3-7
	7,5 YR 2,5/3 very dark brown
	A
	10-18
	7,5 YR 5/8 strong brown
	7-11
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	B
	18+
	7,5 YR 6/6 reddish yellow
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	17+
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	extrémně kyselá 
	3-4 
	3,5-4,5
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	4-5
	4,5-5,5
	silně kyselá
	5-6
	5,5-6,5
	kyselá 
	6-7,1
	6,5-7,2
	slabě kyselá -neutrální 
	nad 7,1
	nad 7,2
	alkalická
	4.2 Stanovení kationtové výměnné kapacity CEC
	rozpětí CEC cmol +/kg
	Označení
	8-12 
	nízká až velmi nízká
	13-24
	střední
	25-30
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	>30
	velmi vysoká
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	4.3 Stanovení celkového obsahu uhlíku a síry
	4.4 Rozbor neporušeného půdního vzorku
	Druh pórů
	Velikost µm
	Lehká půda % obj.
	Střední půda % obj.
	Těžká půda % obj.
	Makropóry
	nad 50
	20-30
	10-15
	5-15
	zásobní mikropóry
	0,2-50
	5-15
	20-25
	15-20
	reziduální mikropóry
	pod 0,2
	5-10
	15-20
	25-35
	Pórovitost
	-
	35-45
	45-55
	50-70

	Celkový rozklad půdních vzorků
	4.6 Sekvenční BCR extrakce
	Krok
	Extrakční činidlo
	Frakce
	Fáze
	I
	0,11 M kyselina octová
	vyměnitelná frakce, frakce rozpustná vodou a kyselinou
	rozpustné a vyměnitelné kationty, kationty vázané na karbonáty
	II
	0,5 M hydroxylaminhydrochlorid
	redukovatelná frakce
	oxidy a hydroxidy Fe a Mn
	III
	peroxid vodíku, 1 M acetát amonný
	oxidovatelná frakce
	organická hmota a sulfidy
	IV
	6 M kyselina chlorovodíková, 14 M kyselina dusičná
	residuální frakce
	
	4.6.1 Postup analýzy
	4.6.2 Analýza výluhu


	4.7 Statistické vyhodnocení výsledků
	VÝSLEDKY
	pH  H2O
	pH KCl
	BC
	EA
	CEC
	BS
	
	
	
	cmol/kg
	
	cmol/kg
	%
	Smrk L 0-5 cm
	neporušený 2010
	3,4
	
	9,2
	12,2
	25,5
	36,1
	neporušený 2011
	3,1
	2,5
	31,3
	0,5
	33,5
	93,5
	porušený 2011
	3,9
	-
	14,6
	3,7
	23,0
	63,6
	Smrk H 5-10 cm
	neporušený 2010
	3,5
	
	3,7
	19,6
	34,3
	10,8
	neporušený 2011 
	3,2
	4,5
	6,0
	11,5
	28,1
	21,4
	porušený 2011
	3,1
	2,4
	6,4
	13,4
	30,3
	21,1
	Smrk A 10-18 cm
	neporušený 2010
	3,6
	
	1,2
	10,6
	18,7
	6,6
	neporušený 2011
	3,5
	2,7
	2,7
	3,7
	12,5
	21,8
	porušený 2011
	3,3
	2,6
	3,4
	6,0
	17,2
	19,9
	Smrk B 18+ cm
	neporušený 2010
	2,5 
	
	0,2
	3,2
	5,2
	3,0
	neporušený 2011
	3,9
	3,7
	11,1
	1,5
	24,8
	44,9
	porušený 2011
	3,7
	3,5
	2,0
	2,6
	12,2
	16,4
	Buk L 0-3 cm
	neporušený 2010
	3,7 
	
	18,1
	10,4
	31,0
	58,3
	neporušený 2011
	3,7
	2,7
	21,9
	14,3
	43,1
	50,9
	porušený 2011
	3,7
	2,7
	19,3
	6,0
	31,1
	62,1
	Buk H 3-7 cm
	neporušený 2010
	3,7 
	
	7,4
	17,9
	34,3
	21,6
	neporušený 2011
	3,7
	2,4
	7,5
	3,2
	21,2
	35,3
	porušený 2011
	3,5
	2,9
	11,4
	16,2
	37,2
	30,7
	Buk A 7-11 cm
	neporušený 2010
	3,6
	
	1,0
	8,9
	14,8
	6,9
	neporušený 2011
	3,6
	2,7
	3,5
	3,6
	13,0
	26,5
	porušený 2011
	3,8
	2,8
	3,9
	8,2
	18,9
	20,6
	Buk B 11-17 cm
	neporušený 2010
	4,0 
	
	1,1
	13,8
	26,4
	4,1
	neporušený 2011
	4,2
	3,8
	2,5
	0,6
	11,5
	21,6
	porušený 2011
	4,0
	3,4
	2,9
	6,4
	20,0
	14,7
	Buk C 17+ cm
	neporušený 2010
	4,6
	
	0,2
	4,0
	7,0
	3,0
	neporušený 2011
	4,5
	4,0
	4,4
	14,9
	24,2
	18,0
	porušený 2011
	4,5
	4,0
	2,1
	1,6
	9,7
	22,0
	
	specifická hmotnost zeminy
	objemová hmotnost půdy
	pórovitost celková
	porovitost kapilární
	nekapilární pory
	semikapilarní pory
	přepočtena na procenta porovitost
	momentální hmotnost  vody
	Vztažená k objemu vzorku
	vztažená k pórovitosti
	Horizont
	ρz g/cm-3
	ρd g/cm-3
	P
	Pk
	Pn
	Ps
	Pk rel
	Pn rel
	Ps rel
	w
	θobj
	θrel
	Buk A neporušený
	2,21
	0,67
	69,7%
	41,2%
	17,5%
	10,9%
	59,1%
	25,2%
	15,7%
	69,1%
	46,3%
	66,4%
	Buk A porušený
	2,22
	0,73
	67,3%
	50,1%
	7,9%
	9,3%
	74,6%
	11,7%
	13,7%
	75,4%
	54,1%
	80,5%
	Buk B neporušený
	2,45
	0,72
	70,5%
	41,8%
	18,3%
	10,4%
	59,4%
	25,9%
	14,7%
	63,3%
	45,7%
	64,9%
	Buk B porušený
	2,44
	0,69
	71,7%
	39,6%
	23,1%
	8,9%
	55,3%
	32,3%
	12,5%
	62,6%
	43,3%
	60,4%
	Smrk A neporušený
	2,42
	0,88
	63,5%
	38,5%
	14,9%
	10,1%
	60,8%
	23,4%
	15,9%
	45,1%
	40,0%
	63,2%
	Smrk A porušený
	2,18
	0,61
	71,9%
	47,4%
	12,9%
	11,6%
	66,1%
	17,8%
	16,1%
	81,6%
	48,3%
	67,2%
	Smrk B neporušený
	2,58
	1,00
	61,1%
	31,9%
	17,6%
	11,6%
	52,3%
	28,7%
	19,0%
	35,9%
	36,0%
	58,9%
	Smrk B porušený
	2,49
	1,01
	59,5%
	36,9%
	12,1%
	10,5%
	62,5%
	19,8%
	17,7%
	41,0%
	41,3%
	69,9%
	
	Zn
	Sb
	Pb
	Cr
	
	ppm
	kg/ha
	ppm
	kg/ha
	ppm
	kg/ha
	ppm
	kg/ha
	Smrk L 0-5 cm
	neporušený 2010
	40
	-
	2
	- 
	122
	-
	12
	-
	neporušený 2011
	53
	4
	2
	0,1
	50
	3,5
	13
	0,9
	porušený 2011
	61
	4
	2,5
	0,2
	84
	5,97
	28
	2
	Smrk H 5-10 cm
	neporušený 2010
	63
	- 
	10
	-
	486
	- 
	28
	- 
	neporušený 2011 
	66,3
	15
	8
	2
	206,5
	47
	401
	91
	porušený 2011
	74,6
	17
	11
	2,5
	295
	67
	38
	9
	Smrk A 10-18 cm
	neporušený 2010
	61
	- 
	1
	- 
	180
	- 
	47
	- 
	neporušený 2011
	69
	48
	2
	1
	113
	79,5
	50
	35
	porušený 2011
	80,5
	39
	3
	1,5
	150
	73
	50
	24
	Smrk B 18+ cm
	neporušený 2010
	195
	- 
	0,5
	- 
	49
	- 
	65
	-
	neporušený 2011
	132
	596
	1
	5
	49
	220,5
	72
	324
	porušený 2011
	109
	497
	1,
	6
	71
	232
	65
	295
	Buk L 0-3 cm
	neporušený 2010
	62
	- 
	-
	- 
	105
	-
	11
	- 
	neporušený 2011
	86
	3
	3
	0,1
	140
	5
	21,5
	0,8
	porušený 2011
	94
	4
	4
	0,2
	144
	6
	24
	0,9
	Buk H 3-7 cm
	neporušený 2010
	99
	- 
	8
	- 
	457
	-
	30
	- 
	neporušený 2011
	102
	10
	0,8
	0,08
	80
	8
	48
	4,8
	porušený 2011
	154
	15
	15
	1,5
	362
	36
	38
	3,8
	Buk A 7-11 cm
	neporušený 2010
	38
	-
	2
	-
	148
	- 
	45
	- 
	neporušený 2011
	38
	10
	4
	1
	128
	34
	42
	11
	porušený 2011
	49
	12
	3
	0,7
	113
	28
	49
	12
	Buk B 11-17 cm
	neporušený 2010
	77,5
	-
	1
	-
	166
	- 
	58
	-
	neporušený 2011
	87
	37,5
	11
	0,5
	50,5
	22
	65,5
	28
	porušený 2011
	91
	37,5
	2
	0,8
	102
	42
	61,5
	25
	Buk C 17+ cm
	neporušený 2010
	147
	- 
	0,4
	-
	43
	-
	63,4
	-
	neporušený 2011
	140
	- 
	1
	-
	44
	- 
	71,5
	- 
	porušený 2011
	142
	- 
	1
	- 
	49
	-
	71
	- 
	
	Al
	- 
	Mn
	- 
	Fe
	-
	Ni
	- 
	
	ppm
	kg/ha
	ppm
	kg/ha
	ppm
	kg/ha
	ppm
	kg/ha
	Smrk L 0-5 cm
	neporušený 2010
	7042
	-
	112
	- 
	4351
	-
	9
	- 
	neporušený 2011
	9112
	647
	383
	27
	4922
	350
	7
	0,5
	porušený 2011
	26024
	1849
	250
	18
	12522
	889,6
	11
	0,8
	Smrk H 5-10 cm
	neporušený 2010
	18823
	-
	66
	-
	9809
	- 
	14,6
	-
	neporušený 2011 
	38082
	8678
	170,6
	39
	15916
	3627
	12
	3
	porušený 2011
	30321
	6910
	83
	19
	12070
	2750
	14
	3
	Smrk A 10-18 cm
	neporušený 2010
	51417
	-
	164
	- 
	22998
	-
	7,5
	-
	neporušený 2011
	60735
	42757
	128
	90
	20818
	14656
	6
	4
	porušený 2011
	55135
	26906
	245,5
	120
	25937
	12657
	12
	6
	Smrk B 18+ cm
	neporušený 2010
	70458
	-
	355,5
	-
	35369
	- 
	31
	- 
	neporušený 2011
	74298
	334342
	450
	2023
	37604
	169216
	19
	84
	porušený 2011
	68926
	313267
	412
	1873
	36106
	164102
	14
	63
	Buk L 0-3 cm
	neporušený 2010
	6069
	-
	169
	-
	3916
	-
	10
	- 
	neporušený 2011
	14792
	573
	144
	6
	8606
	333
	15
	0,6
	porušený 2011
	19594
	759
	160
	6
	10087
	391
	13
	0,5
	Buk H 3-7 cm
	neporušený 2010
	15726
	-
	83
	-
	9928
	-
	21
	- 
	neporušený 2011
	62276
	6228
	444
	45
	33553
	3355
	13
	1
	porušený 2011
	24003
	2400
	114
	11
	13071
	1307
	21,5
	2
	Buk A 7-11 cm
	neporušený 2010
	48144
	-
	85
	- 
	9812
	-
	8
	- 
	neporušený 2011
	51926
	13916
	89
	24
	10727
	2875
	6
	2
	porušený 2011
	58738
	14332
	125
	30
	16816
	4103
	8
	2
	Buk B 11-17 cm
	neporušený 2010
	52609
	-
	314
	- 
	45726
	- 
	16
	- 
	neporušený 2011
	65994
	28509
	347
	150
	43304
	18707
	16
	7
	porušený 2011
	62314
	25798
	340
	141
	36377
	15060
	16
	7
	Buk C 17+ cm
	neporušený 2010
	62255
	-
	386
	-
	29599
	-
	28
	- 
	neporušený 2011
	74826
	-
	465
	-
	35120
	-
	25
	- 
	porušený 2011
	74391
	-
	560
	-
	34963
	-
	27
	-
	
	Cu
	As
	C
	S 
	
	ppm
	kg/ha
	ppm
	kg/ha
	%
	kg/ha
	ppm
	kg/ha
	Smrk L 0-5 cm
	neporušený 2010
	16
	
	8
	
	
	
	
	
	neporušený 2011
	13
	0,9
	7
	0,5
	48
	33787
	3289
	234
	porušený 2011
	15
	1
	43
	3
	33
	23664
	2670
	190
	Smrk H 5-10 cm
	neporušený 2010
	32
	
	34
	
	
	
	
	
	neporušený 2011 
	26
	6
	88
	20
	25,5
	58064
	2810
	640
	porušený 2011
	31
	7
	47
	11
	33,5
	76295
	3610
	823
	Smrk A 10-18 cm
	neporušený 2010
	15
	
	145
	
	
	
	
	
	neporušený 2011
	8
	6
	166
	117
	6
	43789
	624
	440
	porušený 2011
	28,5
	14
	136
	66
	11
	56315
	0,1
	0,06
	Smrk B 18+ cm
	neporušený 2010
	39
	
	137
	
	
	
	
	
	neporušený 2011
	25
	110,5
	114
	511
	3
	145350
	491
	2209
	porušený 2011
	20
	92
	110
	499
	4
	186345
	552
	2507
	Buk L 0-3 cm
	neporušený 2010
	19
	
	38,5
	
	
	
	
	
	neporušený 2011
	21
	0,8
	12
	0,5
	43
	16593
	3971
	153
	porušený 2011
	31
	1
	30
	1
	40
	15664
	3515
	136
	Buk H 3-7 cm
	neporušený 2010
	33
	
	26
	
	
	
	
	
	neporušený 2011
	20
	2
	22
	2
	4
	4350
	393
	39
	porušený 2011
	38
	4
	47
	5
	38,5
	38500
	4592
	459
	Buk A 7-11 cm
	neporušený 2010
	13
	
	98
	
	
	
	
	
	neporušený 2011
	7
	2
	114
	30,5
	10
	27604
	882
	236
	porušený 2011
	9
	2
	179
	44
	8
	19325
	629
	154
	Buk B 11-17 cm
	neporušený 2010
	20
	
	77
	
	
	
	
	
	neporušený 2011
	14
	6
	35
	15
	4
	18403
	632
	273
	porušený 2011
	16
	7
	63
	26
	7
	28483
	818
	339
	Buk C 17+ cm
	neporušený 2010
	27
	
	32
	
	
	
	
	
	neporušený 2011
	22
	
	37
	
	4
	
	527
	
	porušený 2011
	22
	
	39
	
	4
	
	570
	
	
	Cd
	Sn
	V
	
	ppm
	kg/ha
	Ppm
	kg/ha
	ppm
	kg/ha
	Smrk L 0-5 cm
	Smrk L 0-5 cm
	neporušený 2010
	0,2
	
	1
	
	17
	
	neporušený 2011
	0,3
	0,02
	4
	0,3
	17
	1
	porušený 2011
	0,3
	0,02
	9,5
	0,7
	41,6
	3
	Smrk H 5-10 cm
	neporušený 2010
	0,3
	
	16
	
	42
	
	neporušený 2011 
	0,4
	0,1
	20
	5
	69
	16
	porušený 2011
	0,5
	0,1
	22
	5
	56,5
	13
	Smrk A 10-18 cm
	neporušený 2010
	0,2
	
	18
	
	90
	
	neporušený 2011
	0,3
	0,2
	19
	137
	103
	72,8
	porušený 2011
	0,2
	0,1
	19
	9
	90
	43,8
	Smrk B 18+ cm
	neporušený 2010
	0,4
	
	14
	
	85
	
	neporušený 2011
	0,4
	1,8
	15,5
	70
	104
	470
	porušený 2011
	0,3
	1,2
	16
	74,5
	101
	460,5
	Buk L 0-3 cm
	neporušený 2010
	0,5
	
	1
	
	15
	
	neporušený 2011
	0,7
	0,03
	6
	0,2
	29
	1
	porušený 2011
	0,7
	0,03
	8
	0,3
	38
	1,5
	Buk H 3-7 cm
	neporušený 2010
	0,8
	
	14
	
	42
	
	neporušený 2011
	0,2
	0,02
	13
	1
	71
	7
	porušený 2011
	0,7
	0,07
	24
	2
	57
	6
	Buk A 7-11 cm
	neporušený 2010
	0,2
	
	14,5
	
	79
	
	neporušený 2011
	0,2
	0,05
	23
	6
	85,5
	23
	porušený 2011
	0,2
	0,06
	16
	4
	104
	25
	Buk B 11-17 cm
	neporušený 2010
	0,3
	
	7
	
	93
	
	neporušený 2011
	0,4
	0,2
	8,5
	4
	104
	45
	porušený 2011
	0,3
	0,1
	10
	4
	99
	41
	Buk C 17+ cm
	neporušený 2010
	0,4
	
	5
	
	85
	
	neporušený 2011
	0,4
	
	8
	
	100
	
	porušený 2011
	0,5
	
	8
	
	99
	
	Obrázek 9. Distribuce Pb v jednotlivých krocích BCR loužení v porušených a neporušených horizontech smrkového bukového lesa

	Výsledky statistické analýzy
	DISKUSE
	Arsen
	Kadmium
	Olovo

	ZÁVĚR
	PŘEHLED POUŽITÉ LITERATURY



