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Úvod 
 
 

Koncentrace oxidů dusíku v okolí silničních komuni-
kací je ovlivněna především intenzitou provozu, skladbou 
projíždějících vozidel1,2 a vertikální složkou větru3. Ostatní 
meteorologické faktory mají jen omezený vliv na distribu-
ci oxidů dusíku a ozonu4. Největší část oxidů dusíku (až 
80 %) je emitována do ovzduší ve formě oxidu dusnatého5, 
který je oxidován během několika minut na oxid dusičitý 
ozonem6. Koncentrace oxidů dusíku v ovzduší silničních 
komunikací je přitom významnou měrou korelována 
s obsahem velmi malých aerosolových částic7,8. Podíl kon-
centrací NO a NO2 je v blízkosti silničních komunikací 
dán podílem motorů vybavených katalyzátory a jejich 
účinností9. Faktory rozptylu oxidů dusíku v okolí silnič-
ních komunikací se zabývala řada autorů10,11, dosud bez 
větších úspěchů. Významný podíl na tomto problému má 
vcelku nejasná skladba projíždějících vozidel z hlediska 
plnění emisních norem12. V současné době se na silničních 
komunikacích v České republice pohybují vozidla splňují-
cí emisní normy EURO 1 až 4. 

V mnoha publikacích bylo prokázáno, že koncentrace 
oxidů dusíku klesají exponenciálně s rostoucí vzdáleností 
od komunikace ve směru kolmém k její ose7,8,1315 
s dosahem, který se v různých podmínkách dosti liší od 
11 m do 500 m (cit.16). Významným faktorem tohoto roz-
ptylu výsledků je skutečnost, že pasivní metody stanovení 
oxidů dusíku poskytují systematicky nižší výsledky 
v porovnání s výsledky aktivních metod8 a stacionární 
stanice, alespoň podle některých pramenů14,17, neposkytují 
pravdivý obraz skutečné zátěže ovzduší emitovanými oxi-
dy dusíku, a proto je nelze použít pro posouzení expozice. 

V posledních letech se výzkum vlivu silničního pro-
vozu na vegetaci v okolí pozemních komunikací zaměřil 
na depozice dusíku18,19 a studium filtračních účinků stro-

mů20. V Evropě byla instalována síť stálých monitorova-
cích ploch, na kterých je sledován vývoj znečišťujících 
látek ukládaných v lesích, a to buď přímo v lesním poros-
tu, nebo pomocí indikačních druhů2123.  

Studie zkoumající vliv na přilehlou vegetaci jsou 
známé rozdílnými přístupy k problému. Pomocí izotopové 
analýzy dusíku (15N/14N) byl prokázán klesající podíl 
dusíkatých látek v letokruzích s rostoucí vzdáleností od 
dálnice24. Srovnatelných výsledků bylo rovněž dosaženo 
s použitím 15N/14N poměru oxidů dusíku v jehlicích smr-
ku ztepilého25. Prudký pokles koncentrace NH3 s rostoucí 
vzdáleností od dálnice byl vysvětlen depozičními procesy 
v blízkosti jejich zdroje26. Pro vyjádření poklesu koncen-
trace oxidu dusičitého (NO2) a amoniaku (NH3) s rostoucí 
vzdáleností byly vypracovány matematické modely27. Při 
výzkumu vlivu různě intenzivního silničního provozu na 
dvouleté sazenice smrku ztepilého28 bylo potvrzeno, že 
struktura změn epikutikulárních vosků souvisí s intenzitou 
dopravy a na vyšší reprodukci mšic Cinara pilicornis 
v těsné blízkosti silnic29. V případech intenzivního provo-
zu došlo k výraznému roztavení a agregaci struktury epi-
kutikulárních vosků. Vliv silničního provozu na různé 
etapy odlistění byl sledován rovněž leteckým snímková-
ním30. Bylo zjištěno, že podíl celkové defoliace porostu 
200 m od silnice ve směru převládajících větrů činil 54 %, 
přitom na referenčních plochách to bylo 38 %. 

Podobně byly pozorovány změny způsobené zejména 
depozicemi dusíku, v závislosti na směru větru, až 230 m 
na návětrné straně a až 80 m na straně druhé31. Bylo proká-
záno, že doprava představuje pro nejbližší okolí značný 
zdroj celkových emisí amoniaku32.  

 
 

Experimentální část 
 
Měřicí stanoviště pro sledování kvality ovzduší 

 
Odběr vzorků ovzduší dálniční komunikace byl pro-

váděn v sezónním období let 2005 až 2009 v katastru obce 
Šternov (obr. 1). 

Měřicí stanoviště označené písmenem S se nacházelo 
na mostě přecházejícím nad dálnicí D1 na 42. kilometru ve 
výšce 394 m n.m. se souřadnicemi: N 49°47.685´ a E 14°
55.383´. Tento úsek dálnice D1 byl uveden do provozu 
v roce 1977 a jedná se o místo s vysokou intenzitou dopra-
vy. 

Měřicí stanoviště bylo umístěno v bezprostředně neo-
sídlené oblasti a jeho volba byla podmíněna zajištěním co 
nejstabilnějších podmínek pro odběr vzorků, což je 
v ideálním případě tzv. „street canyon“ nebo terénní útvar 
jemu podobný. Jedná se o stanoviště, kde převládající 
směr proudění větru je souběžný s liniovým zdrojem emi-
sí, což zabezpečuje dobrou reprezentativnost měření. Sta-
noviště je umístěno v mírné zatáčce spojující dva přímé 
úseky – v SZ směru délky 1,7 km průměrným sklonem 
2,9 % a v JV směru úsek délky 2 km s průměrným sklo-
nem 4 %. Měřením bylo zjištěno, že bezprostřední vliv na 
ovzduší měřicího stanoviště mají pouze vozidla jedoucí ve 
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stoupající části komunikace a nacházející se v okruhu 
o poloměru 50 m. Jak vyplývá z výsledků měření prostoro-
vé distribuce oxidů dusíku při určení reprezentativního 
měřicího bodu, vozidla pohybující se mimo tento okruh 
a vozidla jedoucí v klesající části komunikace mají na 
ovzduší měřicího stanoviště minimální vliv.  

 
Kontinuální měření koncentrace oxidů dusíku  
a ozonu 

 
Objemový zlomek oxidu dusičitého a oxidu dusnaté-

ho byl měřen přístrojem APNA-360 (Horiba, Japonsko) 
fungujícím na chemiluminiscenčním principu. Mez stano-
vitelnosti tohoto přístroje je uváděna objemovým zlomkem 
0,5·109 oxidů dusíku v ovzduší. Objemový zlomek ozonu 
byl měřen přístrojem APOA-360 (Horiba, Japonsko) pra-
cujícím na principu měření absorpce elektromagnetického 
záření UV oblasti spektra. Mez stanovitelnosti tohoto pří-
stroje je uváděna objemovým zlomkem 0,5·109. Vzorko-
vání sledovaného ovzduší probíhalo společnou vzorkovací 
tratí délky 8 m s vnitřním průměrem 8 mm. Vzorkovací 
trať byla tvořena z PTFE hadice a opatřena vstupním fil-
trem. Odběr vzorku byl prováděn ve výšce 3 m nad povr-
chem vozovky (obr. 2). 

 
Kontinuální měření meteorologických veličin 

 
Rychlost a směr větru byly měřeny ultrazvukovým 

anemometrem 2D (Thies Clima, Německo). Intenzita 

ultrafialového záření (UV) byla měřena přístrojem UVAB 
Sensor E 1.1 (Thies Clima, Německo) v oblasti 320 nm až 
400 nm (UV-A) a v rozmezí 290 nm až 320 nm (UV-B). 
Vlhkost a teplota byly měřeny přístrojem Hygro-Thermo 
Transmitter (Thies Clima, Německo).  

 
Měřicí stanoviště pro sledování zátěže lesních  
porostů  

 
Odběr vzorků ovzduší byl prováděn v září 2009 na 

stanovištích A1, A2, A3, B1 a B2 uvedených na obr. 1.  

Obr. 1. Umístění vzorkovacích stanovišť v okolí 42. km dálnice D1 

Obr. 2. Schéma vzorkovacího stanoviště na 42. km dálnice D1  
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Depozice souboru kationtů a aniontů byly sledovány 
na mýtinách v blízkosti sledovaného lesního porostu. 
K odběru vzorků bylo použito vzorkovacích systémů tvo-
řených Bergerhoffovými kolektory33. K určení depozice 
byla použita metoda iontové chromatografie uplatněná na 
vzorcích zachycených dešťových, popř. sněhových srážek. 
Celková depozice byla vypočtena ze zjištěné hmotnosti 
sledovaných látek ve srážkové vodě zachycené ve vzorko-
vacím období jednoho měsíce a průřezu záchytné nádoby 
Bergerhoffova kolektoru. 

Odběr vzorků depozice byl prováděn v roce 2009 na 
stanovištích A0, A1, B0 a B2, uvedených na obr. 3. Jejich 
poloha je uvedena v tab. II. Na stanovištích A1 a B2 byly 
instalovány vzorkovací systémy pro odběr vzorků pod 
korunami stromů („throughfall“ depozice)  a na stanoviš-
tích A0 a B0 byly instalovány vzorkovací systémy pro 
odběr vzorků mokré depozice s částí suché depozice 
(bulk). 

 
Zjišťování vlivu kvality ovzduší na porosty smrku 
ztepilého 

 
Na plochách A1, A2 a B2, představujících určitý gra-

dient vzdálenosti měřicího stanoviště od dálniční komuni-
kace (obr. 1), byly založeny kruhové výzkumné plochy 
o průměru zhruba 15 m, tak aby se na nich nacházelo 
12 jedinců smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) star-
ších 60 let. Vzdálenost sledovaných ploch od komunikace 
vyplývá z popisu osy x na obr. 9. 

Ke zjišťování zdravotního stavu stromů na sledova-
ných plochách bylo použito metody hodnocení transforma-
ce struktury koruny34. Transformace koruny je proces, při 
kterém dochází k postupnému nahrazování původních 
primárních výhonů výhony sekundárními. Sekundární 
výhony se intenzivně tvoří zejména při narušení rovno-
váhy mezi celkovým množstvím asimilačních orgánů 
a vnějšími (přísun fotosynteticky aktivního záření) nebo 
vnitřními (zásoba vody a živin) podmínkami pro fotosyn-

tetickou asimilaci35. Transformace koruny je tak výsled-
kem reakce stromu na změnu spektra či intenzity působení 
stresových faktorů. Metodika hodnocení transformace 
koruny pomocí pozemního pozorování rozpracovává pů-
vodní poznatky a principy Lesinského a Landmana36 
a Grubera35. Stupeň transformace struktury koruny popisu-
je jak míru současného poškození (defoliace) asimilačního 
aparátu, tak i míru náhrady minulého poškození postupnou 
tvorbou sekundárních výhonů. Základní hodnocené cha-
rakteristiky jsou celková defoliace, defoliace primární 
struktury a procento sekundárních výhonů, z těchto hodnot 
je pak hodnocen stupeň transformace a kategorie stresové 
reakce37. 

Data byla zpracována mnohorozměrnými metodami 
v programu Canoco. Byla použita analýza hlavních kom-
ponent (PCA) a redundanční analýza (RDA), vliv vysvět-
lujících proměnných byl testován Monte Carlo permutač-
ním testem38. Jako vysvětlující proměnné byly použity 
sledované plochy a analýzy obsahu plynů v ovzduší a prv-
ků v mokré depozici pod korunami. Jako vysvětlované 
proměnné sloužily hlavní parametry stavu korun, celková 
defoliace, defoliace primární struktury a procento sekun-
dárních výhonů a zařazení do jedné ze 4 kategorií streso-
vé reakce. Rozdíly ve třech hlavních parametrech stavu 
korun mezi jednotlivými plochami byly testovány testem 
ANOVA. 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Sezónní monitoring látek znečišťujících ovzduší 

 
Monitoring ovzduší na měřicím stanovišti (S) na 

42. km dálnice D1 v sezónním období let 2005 až 2009 
přinesl výsledky uvedené na obr. 3 až 7. 

Z výsledků uvedených na obr. 3 vyplývá rostoucí 
obsah oxidů dusíku a v menší míře i ozonu v průběhu uve-
dených let. Tento trend dokazuje, že využití dálnice D1 ve 

Obr. 3. Průměrné sezónní hmotnostní koncentrace NO, 
■NO2 a O3 v letech 2005 až 2009 v ovzduší měřicího stano-
viště (S) na 42. km dálnice D1 (vegetační sezóna odpovídá 
období duben až říjen) 

Obr. 4. Průměrné sezónní hmotnostní koncentrace NOx 
v letech 2005 až 2009 v ovzduší měřicích stanovišť Praha 2 
– Legerova, ■Košetice a na 42. km dálnice D1 (vegetační 
sezóna odpovídá období duben až říjen) 
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sledovaném úseku se blíží svému maximu, zatímco 
v případě jiného hot-spotu v Praze 2 v Legerově ulici bylo 
tohoto maxima již dosaženo (obr. 4, cit.39). 

Průměrné sezónní hmotnostní koncentrace ozonu 
v letech 2005 až 2009 v ovzduší měřicích stanovišť Praha 
5 – Smíchov, Košetice39 a na 42. km dálnice D1 jsou uve-
dené na obr. 5. Vyplývá z nich, že obsah ozonu v okolí 
silničních komunikací je oproti přirozenému prostředí 
významně nižší.  

Expoziční limit AOT40 v letech 2005 až 2009 nabyl 
nenulové úrovně pouze v ojedinělých případech shrnutých 
v tab. I. 

Pro sledované období let 2005 až 2009 a měřicí stano-
viště na 42. km dálnice D1 je typický sezónní charakter 
průměrné měsíční hmotnostní koncentrace oxidu dusnaté-
ho a oxidu dusičitého, vyjádřené sumárně jako oxid dusiči-
tý (NOx), uvedený na obr. 6. Charakteristickým rysem je 

Tabulka I 
Hodnoty AOT40 dosažené v okolí 42. km dálnice D1 
v letech 20052009 

Rok Měsíc AOT40 a 

[μg m3 h] 

2005 červen až srpen 8 

2006 červen až srpen 22 

2007 červen až srpen 16 

2008 červen až srpen 14 

2009 červenec a srpen 10 

a AOT40 znamená součet rozdílů mezi hodinovou hmot-
nostní koncentrací ozonu větší než 80 μg m3 a hodnotou 
80 μg m3 v dané periodě užitím pouze hodinových hodnot 
změřených každý den mezi 08:00 a 20:00 SEČ, vypočtený 
z hodinových hodnot v letním období (1. května  31. čer-
vence). Cílový imisní limit troposférického ozonu pro 
ochranu vegetace je 18 000 μg m3 h a dlouhodobý imisní 
cíl pro ochranu vegetace je 6000 μg m3 h (cit.40)  

Tabulka II 
Průměrné hodinové hmotnostní koncentrace sledovaných znečišťujících látek v okolí dálnice D1 v září 2009 

Stanoviště NO NO2 NOx O3 

[µg m3] 

S 127,6 123,9 319,5 18,3 

A1 93,4 61,8 204,9 22,8 

A2 11,9 65,2 83,5 28,6 

A3 4 11 14,2 17,9 

B1 1,07 10,7 13,9 29,8 

B2 1,15 10,5 11,7 32,7 

Obr. 5. Průměrné sezónní hmotnostní koncentrace ozonu 
v letech 2005 až 2009 v ovzduší měřicích stanovišť Praha 5 
– Smíchov, ■Košetice a na 42. km dálnice D1 (vegetační 
sezóna odpovídá období duben až říjen) 

Obr. 6. Sezónní průměrné měsíční hmotnostní koncentrace 
oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřené sumárně jako 
oxid dusičitý (NOx) v letech 2005 až 2009 v ovzduší měřicího 
stanoviště (S) na 42. km dálnice D1 (vegetační sezóna odpovídá 
období duben až říjen), 2005, ■2006, 2007, 2008, 2009 
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nárůst koncentrací na podzim, spojený pravděpodobně 
s rostoucí intenzitou provozu na dálnici. Koncentrace ozo-
nu naopak dosahují na daném stanovišti nejvyšších hodnot 
v průběhu měsíce června (obr. 7). 

V září 2009 proběhla na všech měřicích stanovištích 
v okolí měřicího stanoviště na 42. km dálnice D1 (viz 
obr. 1) série měření koncentrace oxidů dusíku a ozonu 
s cílem určení jejich distribuce v okolí této dálnice – viz 
tab. II. 

Měření proběhlo v souboru měřicích stanovišť A a B 
uvedených na obr. 1 za srovnatelných podmínek v době od 
1. do 10. září 2009 a výsledky měření potvrdily exponenci-
ální závislost průměrné hodinové hmotnostní koncentrace 
oxidů dusíku (NOx) na půdorysném průmětu vzdálenosti 
měřicího stanoviště od dálniční komunikace 7,8,1315 
(obr. 8). Regresní analýzou byla vypočtena exponenciální 

křivka vystihující tuto závislost ve tvaru: 
       
kde st(NOx) je hmotnostní koncentrace oxidu dusnatého 
a dusičitého vyjádřená sumárně jako oxid dusičitý ve vlh-
kém vzduchu za standardních podmínek (20 °C, 
101,3215 kPa) a  půdorysném průmětu (l) vzdálenosti 
měřicího stanoviště od dálniční komunikace.  

Z obr. 9 je patrný postupný přechod oxidu dusnatého 
na oxid dusičitý ohraničený hodnotami poměru průměrné 
hodinové hmotnostní koncentrace oxidu dusnatého a oxidu 
dusičitého 1,55 a 0,21. Regresní analýzou byla vypočtena 
exponenciální křivka vystihující exponenciální závislost 
poměru průměrné hodinové hmotnostní koncentrace obou 
oxidů dusíku (tj. NO a NO2) na půdorysném průmětu 
vzdálenosti měřicího stanoviště od dálniční komunikace7:  

             
kde st(NO) je hmotnostní koncentrace oxidu dusnatého ve 
vlhkém vzduchu za standardních podmínek (20 °C, 
101,3215 kPa). Z obr. 8 je zřejmé, že ve vzdálenosti 400 m 
od silniční komunikace se poměr obsahu obou sledova-
ných oxidů dusíku již nemění.  

V průběhu vegetační sezóny v roce 2009 proběhla 
v okolí měřicího stanoviště na 42. km dálnice D1 série 
měření mokré depozice s částí suché depozice (bulk) 

Obr. 7. Sezónní průměrné měsíční hmotnostní koncentrace 
ozonu v letech 2005 až 2009 v ovzduší měřicího stanoviště (S) 
na 42. km dálnice D1 (vegetační sezóna odpovídá období duben 
až říjen), 2005, ■2006, 2007, 2008, 2009 

Obr. 8. Závislost průměrné hodinové hmotnostní koncentrace 
oxidu dusnatého a oxidu dusičitého, vyjádřené sumárně jako 
oxid dusičitý (NOx), na půdorysném průmětu vzdálenosti 
měřicího stanoviště od dálniční komunikace (d)  
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Obr. 9. Závislost poměru průměrné hodinové hmotnostní 
koncentrace oxidu dusnatého a oxidu dusičitého na půdorys-
ném průmětu vzdálenosti měřicího stanoviště od dálniční 
komunikace (d)  
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a podkorunové depozice (throughfall) vybrané skupiny 
iontů s cílem určení jejich distribuce v okolí této dálnice. 
Měření proběhlo v souboru 4 měřicích stanovišť uvede-
ných na obr. 1 za srovnatelných podmínek v době od 
1. června do 30. září 2009. 

Výsledky měření uvedené v tab. III potvrdily předpo-
klad vyšších hodnot podkorunové depozice (throughfall) 
i poměrně vysoký obsah dusičnanů v okolí dálniční komu-
nikace.  

 
Vliv kvality ovzduší na porosty smrku ztepilého 

 
Analýza defoliace a transformace struktury korun 

smrku ztepilého pomocí testu ANOVA neprokázala statis-

ticky významné rozdíly mezi jednotlivými plochami 
(celková defoliace p = 0,245, defoliace primární struktury 
p = 0,771, transformace struktury koruny p = 0,769). Ob-
dobně ani závislosti poškození porostů na koncentracích 
polutantů na základě vícerozměrné analýzy nevyšly statis-
ticky průkazně.  Na ploše A1, v bezprostřední blízkosti 
komunikace (cca 40 m) s nejvyšší koncentrací NOx 
(obr. 1), byla zjištěna celková defoliace o něco vyšší než 
na ploše A2, vzdálené cca 300 m od komunikace (tab. IV). 
Rozdíl však nebyl větší než chyba měření (5 %). Na ploše 
A1 se však vyskytovalo 16 % stromů ve stresové kategorii 
3 „stromy poškozené, slabě transformované“, zatímco na 
ploše A2 se 91,7 % stromů nacházelo v kategorii 1 
„stromy rezistentní“ a 8,3 % stromů v kategorii 2 „stromy 

Tabulka III 
Výsledky měření mokré depozice s částí suché depozice (bulk) a podkorunové depozice (throughfall) v okolí dálnice D1 
v září 2009 

Analyt Měsíc Analyt Měsíc 

6 7 8 9 6 7 8 9 

Stanoviště A0 Stanoviště A1 

Na 25,7 30,6 45,5 27,8 Na 46,8 15,3 4,60 27,8 

K 7,41 10,4 8,19 58,0 K 62,2 32,3 75,3 58,0 

NH4
+ 8,62 12,6 4,87 13,2 NH4

+ 16,1 8,81 9,12 13,2 

Mg 99,0 53,2 54,9 378 Mg 189 102 120 378 

Ca 404 516 421 2 271 Ca 2 727 673 2 549 2 271 

Mn 10,7 5,06 7,55 657 Mn 456 124 697 657 

Zn 5,38 2,76 2,08 18,6 Zn 8,29 6,05 11,5 18,6 

Al 5,18 5,15 4,91 62,9 Al 47,3 27,0 71,3 62,9 

Fe 0,031 0,01 0,04 12,3 Fe 7,07 3,04 12,2 12,3 

F 2,05 0,17 0,14 2,24 F 1,31 1,32 1,26 2,24 

Cl 3,90 5,41 3,81 49,3 Cl 35,4 26,5 48,7 49,3 

NO3
 12,9 8,40 5,04 221 NO3

 236 203 310 221 

SO4
2 196 25,6 15,0 258 SO4

2 138 120 171 258 

  Stanoviště B0   Stanoviště B2 

Na 5,72 5,72 4,25 1,95 Na 11,1 28,5 11,8 6,19 

K 14,4 13,0 2,35 29,8 K 80,0 88,0 54,1 60,0 

NH4
+ 0,06 0,06 0,06 0,05 NH4

+ 5,83 19,5 5,18 6,51 

Mg 11,7 13,0 6,60 19,5 Mg 36,0 95,0 32,3 64,8 

Ca 252 234 30,0 551 Ca 3 747 3 638 1 896 3 580 

Mn 0,11 0,10 0,08 0,14 Mn 100 256 103 199 

Zn 2,97 3,30 1,08 4,16 Zn 5,52 0,00 0,00 0,00 

Al 63,4 3,25 2,50 4,75 Al 65,0 44,7 14,7 38,8 

Fe 0,28 0,25 0,20 0,35 Fe 10,6 11,9 8,05 10,1 

F 0,33 0,33 0,18 0,64 F 1,24 0,00 0,00 0,00 

Cl 22,0 0,84 0,29 4,35 Cl 80,0 97,2 8,34 34,6 

NO3
 1,25 23,3 14,7 15,3 NO3

 164 250 50,5 98,7 

SO4
2 12,3 10,03 6,86 38,5 SO4

2 125 39,4 26,4 34,1 
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rezilientní“. S tím souvisí i skutečnost, že pouze u plochy 
A1 bylo zjištěno překročení vnitřní tolerance stromů 
v porostu (tab. V).  

Třetí sledovaná plocha B2, ve vzdálenosti 900 m od 
druhé strany komunikace (obr. 1), se nachází již v poněkud 
jiných stanovištních podmínkách ve více otevřené krajině; 
je například vystavena nejvyšším průměrným koncentra-
cím ozonu (tab. II). To by mohlo, společně s o něco 
vyšším stářím porostu, přispět k vysvětlení o 2 % vyšší 
celkové defoliace a defoliace primární struktury na této 
ploše, ve srovnání s plochami na druhé straně komunikace. 
Oproti nim však patřily všechny stromy na ploše B2 do 
stresové kategorie stromů rezistentních. Svoji roli 
v celkové environmentální zátěži zde mohla sehrát i výraz-
ně menší podkorunová depozice SO4, NO3 a F (tab. III). 

 
 

Závěr 
 
Z výsledků dlouhodobého monitoringu sezónní kvali-

ty ovzduší vyplývá, že v ovzduší měřicího stanoviště na 
42. kilometru dálnice D1 dochází k trvalému překračování 
určené40 limitní hmotnostní koncentrace NO2 200 g m3.  

Měřením prostorové distribuce oxidů dusíku bylo 
zjištěno, že bezprostřední vliv na ovzduší měřícího stano-
viště mají pouze vozidla jedoucí ve stoupající části komu-
nikace a nacházející se v okruhu o poloměru 50 m. Vozi-
dla pohybující se mimo tento okruh a vozidla jedoucí 
v klesající části komunikace mají na ovzduší měřicího 
stanoviště minimální vliv. Využití dálnice D1 se ve sledo-
vaném úseku blíží svému maximu. 

Výsledky měření potvrdily exponenciální závislost 
průměrné hodinové hmotnostní koncentrace oxidů dusíku 
(NOx) na půdorysném průmětu vzdálenosti měřicího stano-
viště od dálniční komunikace a postupný přechod oxidu 
dusnatého na oxid dusičitý, který je ukončen zhruba ve 
vzdálenosti 400 m od dálniční komunikace. 

Obsah ozonu v okolí měřicího stanoviště na 
42. kilometru dálnice D1 je oproti přirozenému prostředí 
významně nižší.  

Pro hodnocení vlivu provozu na dálniční komunikaci 
byla zvolena stanoviště s maximální dopravní zátěží. Vliv 
této zátěže na lesní porosty smrku ztepilého však nebyl 
příliš výrazný. Přestože v hodnotách hlavních parametrů 
hodnocení zdravotního stavu korun smrku ztepilého neby-
ly zjištěny statisticky významné rozdíly, indikátory dlou-
hodobější stresové reakce stromů na komplexní působení 
stresových faktorů, odvozené z těchto základních charakte-
ristik, ukázaly na větší stresové zatížení porostu na ploše 
A1, nacházející se pouze 40 m od komunikace.  

 
Tato práce byla vypracována v rámci výzkumného 

záměru Fakulty technologie a ochrany prostředí VŠCHT 
Praha MSM 6046137304 a výzkumného záměru ÚSBE 
AV ČR AVOZ60870520. 

Poděkování autorů náleží Správě polesí Český 
Sternberk Zdeňka Sternberga v Českém Šternberku a jejím 
zaměstnancům, kteří poskytli nezbytné zázemí pro uskuteč-
nění tohoto projektu. 

 

Tabulka IV 
Základní charakteristiky korun smrku ztepilého na plochách v okolí dálniční komunikace 

Stanoviště Celková defoliace [%] Defoliace primární 
struktury [%] 

Podíl sekundárních  
výhonů [%] 

Stupeň transformace 

průměr s průměr s průměr s průměr s 

A1 25,8 7,3 46,7 3,7 30,8 5,7 1,00 0,28 

A2 23,8 5,5 48,8 11,4 34,2 11,2 1,16 0,58 

B2 27,9 3,8 49,2 9,1 30,4 11,3 1,00 0,58 

Tabulka V 
Indikátory fází reakce porostů smrku ztepilého na působení stresových faktorů v okolí dálniční komunikace – defoliace (D) 
a podíl sekundárních výhonů (β) 

Stanoviště Překročení vnitřní tolerance stromů  
v porostu [+/-] 

Defoliace primární struktury > 50 % 

Kategorie stresové reakce – podíl stromů [%] 

1 2 3 4 

D < 35 % 
β < 50 % 

D < 35 % 
β > 50 % 

D > 35 % 
β < 50 % 

D > 35 % 
β > 50 % 

A1 (+) 83,3 0,0 16,7 0,0 

A2 – 91,7 8,3 0,0 0,0 

B2 – 100,0 0,0 0,0 0,0 
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F. Skácela, T. Müllerováb, P. Cudlínb, and V. Tekáča 

(a Department of Gas, Coke and Air Protection, Institute of 
Chemical Technology, Prague, b Institute of System Biolo-
gy and Ecology, Academy of Sciences of the Czech Repub-
lic, České Budějovice): Atmosphere near the Highway 
D1 and Its Effect on Neighbouring Spruce Forest 
Stands 

 
Ozone and NOx concentrations in the ambient air and 

rainfall were measured in different distances (40900 m) 
from heavy-traffic-loaded highway D1 near Prague. In 
addition, their influence on  the health of Norwegian 
spruce (Pice abies (L.) Karst.) forest stands was estimated. 
Atmospheric measurement proved that only vehicles mo-
ving up affect the air quality in a distance up to 50 m. 
Though no statistically significant differences in crown 
parameters were found, some indicators of long-term 
stress impact showed a big stress load on the site A1 situ-
ated only 40 m from the highway.  

 


