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Jedním z témat, kterými se v současnosti zabývá Expertní
skupina geochemie při sdružení EuroGeoSurvey (EGS), je

znečištění městských půd rizikovými stopovými prvky. Tato
problematika je řešena v rámci celoevropského projektu
URGE (Urban Geochemistry). Základním cílem tohoto
projektu je detailní geochemické studium úrovně znečištění
půdního prostředí velkých evropských měst rizikovými
stopovými prvky a zhodnocení z toho vyplývajících zdra-
votních rizik. Výsledky pomohou lokalizovat místa se zvý-
šenou koncentrací škodlivin, odhalit doposud nepodchycené
zdroje rizikových prvků, a v neposlední řadě v kontinen-
tálním měřítku porovnávat úrovně znečištění městského
prostředí. Zjištěné skutečnosti bude zároveň možné využít
např. při vymezování vhodných ploch pro výstavbu škol
a území určených ke sportu, k rekreaci apod.

Na řešení projektu URGE se stejnou měrou podílejí
veškeré Geologické služby sdružení EGS, a to tak, že kaž-
dý člen v rámci dílčích projektů provede odběry i analýzy
půdních vzorků včetně vyhodnocení výsledků. Aby bylo
možné získané výsledky vzájemně porovnávat, byl pro
odběry a následné zpracování půdních vzorků vypraco-
ván jednotný metodický postup. Obdobně byla pro analýzy
obsahů vybraných stopových prvků zvolena jediná cen-
trální laboratoř a jednotný analytický postup. Česká část
projektu URGE přímo navazuje na úkol České geologické
služby „Geochemické mapování pražské aglomerace“,
který byl řešen v letech 1993–1996. Během nich bylo prove-
deno první systematické zhodnocení obsahů platinových
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kovů a dalších vybraných rizikových stopových prvků
a organických polutantů (polyaromatických uhlovodíků
a polychlorovaných bifenylů) v půdách na území hl. m.
Prahy (Ďuriš 1996). Další studium obsahu platinových
kovů v půdách na vybraných lokalitách se uskutečnilo
v roce 1999 (Ďuriš et al. 1999, Zimová et al. 2001). Zatím
poslední etapu studia distribuce vybraných rizikových
prvků představuje v roce 2009 dokončený úkol geologic-
kých prací „Geochemie prachu městských aglomerací“,
realizovaný v letech 2008–2009 rovněž Českou geologic-
kou službou (Ďuriš et al. 2009). Tento úkol byl zaměřen
především na studium trendu obsahu platinových a vybra-
ných těžkých kovů v půdách odebraných v bezprostřední
blízkosti dopravně exponovaných lokalit na území
hlavního města Prahy.
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Česká geologická služba se na řešení projektu URGE ak-
tivně podílí již od roku 2009, kdy expertní skupina geoche-
mie při EuroGeoSurvey vypracovala metodiku odběrů jed-
notlivých půdních vzorků a jejich následného zpracování.

Jedním z vůbec prvních dílčích úkolů projektu URGE
byl úkol „Geochemické mapování evropských velkoměst –
Praha“, který v r. 2010 řešila ČGS (Poňavič et al. 2010).
Cílem bylo odebrání 500 půdních vzorků na území hl. m.
Prahy. Před zahájením vlastních odběrů bylo v přípravné
etapě vymezeno zájmové území o celkové ploše 121 km2.
V něm bylo v souladu s metodickým pokynem projektu
URGE při dodržení hustoty vzorkování 4 vz./km2 na 484
odběrových bodech odebráno a následně pak zpracováno
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sušením, sítováním, kvartací atd. celkem 500 půdních
vzorků. Na šestnácti odběrových bodech byly kromě řád-
ných vzorků odebrány rovněž vzorky kontrolní.

V roce 2012 pokračoval výzkum dalším dílčím úkolem
České geologické služby „Geochemické mapování hlavní-
ho města Prahy, II. etapa“ (Poňavič et al. 2010). Řešení
projektu bylo rozděleno do dvou postupně na sebe navazu-
jících etap. Nejprve bylo ve všech 500 odebraných půdních
vzorcích provedeno orientační stanovení celkového obsahu
vybraných stopových prvků a těžkých kovů. K tomu účelu
byl využit přenosný RFA spektrometr Alpha 4000. Po
vyhodnocení naměřených dat byla v rámci studovaného
území vytipována souvislá zájmová plocha o celkové roz-
loze 30 km2 (obr. 1), vymezená na SZ Vítězným náměstím
v Dejvicích a na SV vlakovou stanicí Praha-Bubny a po-
kračující přes městské centrum po vazební věznici na Pan-
kráci na JV až po vlakovou stanici Praha-Jinonice na JZ.
Tato plocha při dané hustotě vzorkování odpovídá celkem
120 půdním vzorkům.

Dalším krokem bylo vlastní stanovení vybraných stopo-
vých prvků v těchto vzorcích. Externí laboratoř AcmeLabs
byla vybrána pro všechny řešitele projektu URGE a byl
zvolen jednotný laboratorní program, v rámci něhož jsou

veškeré půdní vzorky ze všech evropských velkoměst tak
analyzovány na jediném pracovišti stejnými pracovními
postupy. Díky tomu bude možné výsledky vzájemně po-
rovnávat. V laboratoři AcmeLabs byl podle metodického
pokynu zvolen postup 1FU5, kdy po kyselinovém výluhu
(Ultratrace Aqua Regia) byl stanoven (ICP-MS) celkový
obsah 53 prvků (Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce,
Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Ge, Hf, Hg, In, K, La, Li, Mg, Mn,
Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Pd, Pt, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr,
Ta, Te, Th, Ti, Tl, U, V, W, Y, Zn a Zr) a zároveň bylo pro-
vedeno stanovení 1FU7 (obsah Pb izotopů 204Pb, 206Pb,
207Pb, 208Pb).
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Výsledky vlastního ICP stanovení stopových prvků jsou
uvedeny v Závěrečné zprávě úkolu ČGS „Geochemické
mapování hlavního města Prahy, II. etapa“ (Poňavič et al.
2013). Graficky jsou zobrazeny v mapách distribucí vypra-
covaných pro jednotlivé prvky, uložených v archivu ČGS.

Jednoduchá shluková analýza, které byly podrobeny zís-
kané výsledky, rozdělila studované prvky do dvou základ-
ních skupin (obr. 2). V první skupině (s nejkratší vzdále-
ností mezi shluky) se nalézají takové prvky jako Al, Ti, U,
W, Zr, ale také např. Cd, In a Se. Na základě dosavadních
poznatků se domníváme, že distribuce těchto prvků je
ovlivněna především minerálním složením původního pů-
dotvorného substrátu. Oproti tomu distribuce prvků druhé
skupiny, kam byly zařazeny např. Ag, As, Cr, Hg, Ni, Pb,
Pt, Sn, Zn, je významně ovlivňována městským prostře-
dím. Tuto druhou velkou skupinu prvků je možné podle
porovnání vzdáleností mezi shluky dále rozčlenit do něko-
lika menších podskupin. Avšak vzhledem k tomu, že jsme
teprve v začátcích studia, je prakticky nemožné určit, zda
rozdělení prvků v jednotlivých podskupinách odpovídá
konkrétním typům kontaminací.

Vybraných 120 půdních vzorků, ve kterých byly v r. 2012
provedeny analýzy, bylo podle místa odběru rozděleno do
několika dílčích skupin (tab. 1). Do množiny vzorků Do-
pravní infrastruktura byly bez ohledu na lokalizaci odběru
zařazeny veškeré půdní vzorky, které se nalézaly ve vzdá-
lenosti do 100 m od významných komunikací (průjezd <
1000 automobilů/den), popř. v okruhu do 250 m od nejvý-
znamnějších silničních křižovatek (průjezd < 10 000 auto-
mobilů/den).

Porovnání středních hodnot obsahů vybraných stopo-
vých prvků v jednotlivých prostředích (obr. 3) naznačuje,
jak významný vliv má automobilová doprava na distribuci
většiny těchto prvků. Tato skutečnost je poměrně dobře
a dlouho známá (Ďuriš 1996, Ďuriš et al. 2009). Obsahy
stopových prvků v půdách v bezprostředním okolí vý-
znamných prvků automobilové dopravní infrastruktury ne-
jsou jenom odrazem složení původních hornin (matečné
horniny, navážky a stavební suroviny silničních těles), ale
rovněž odpovídají intenzitě a charakteru vlastní automo-
bilové dopravy. Rozhodně se nedomníváme, že zdrojem
zmíněných prvků jsou pouze emitované částice ze spalova-
cích motorů a exhaláty po spalování nafty v dieselových
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prostředí označení počet vzorků

Zástavba a 33

Pěší zóny, veřejná prostransví b 15

Parky c 26

Dopravní infrastruktura d 43

Průmyslové objekty e 3

celkem 120



motorech, důležitou roli nepochybně hraje také opakované
víření prachu v bezprostředním okolí komunikací a jeho
postupné obohacování stopovými prvky, které s automobi-
lovou dopravou přímo nesouvisí (jako je např. Au?, Ag,
Ca, P, W atd.).
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V následujících letech budou provedeny chemické analýzy
ve zbývající části půdních vzorků a dále budou porovná-
vány obsahy stopových prvků v kontinentálním měřítku
a v jednotlivých evropských městech. Ve spolupráci se
specialisty z řad státních zdravotnických institucí budou
hodnocena vyplývající zdravotní rizika a další faktory.

Poděkování. Děkujeme vedení České geologické služby za vše-
strannou pomoc při aktivní účasti ČGS na řešení mezinárodního
projektu URGE a také za podporu činnosti Expertní skupiny geo-
chemie při EuroGeoSurvey. Práce byly dále podpořeny úkolem

geologických prací MŽP-OOHPP-23/10/GP a interním projek-
tem České geologické služby 381100.
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