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1. Ú vod

Kontaminácii životného prostredia sa v posledných rokoch ve-
nuje veľká pozornosť. Medzi najdôležitejšie anorganické kom-
ponenty, ktoré negatívne pôsobia na ľudský organizmus, patria 
potenciálne toxické prvky (PTP).

Aktuálnosť problematiky potenciálne toxických prvkov je 
i v tom, že pre ne v princípe neexistujú mechanizmy samočiste-
nia – len sa premiestňujú z jedného prírodného rezervoára do 
druhého, pri vzájomnom pôsobení s rôznymi kategóriami živých 
organizmov a všade ostávajú zreteľné a neželateľné dôsledky 
tohto vzájomného pôsobenia.

Najčastejšou používanou metodikou ich štúdia je plošné pe-
dogeochemické mapovanie, ktoré si vyžaduje odber vzoriek 
z presne definovaných pôdnych horizontov, nevyhnutnú mecha-
nickú a chemickú úpravu a pomerne komplikovanú chemickú 
analýzu. Dosiahnuté výsledky potom poskytujú celkový obraz 
o obsahoch jednotlivých prvkov. Na získanie takýchto spoľahli-
vých podkladov je nevyhnutná ekonomicky náročná prístrojová 
technika a kvalifikovaný obslužný personál.

Potreba rýchlych a lacných metód, ktoré odhaľujú znečiste-
nie vonkajších plôch atmosférickými časticami priemyselného 
pôvodu spôsobila, že vedci rôznych oblastí používajú a potvr-
dzujú rôzne netradičné (nechemické) techniky. Spomedzi nich 
je pôdna magnetometria vhodným prostriedkom prinajmenšom 
v niektorých prípadoch. Táto metóda je založená na účinku zvý-
šenia magnetickej susceptibility v najvrchnejších vrstvách pôdy 
na plochách so zvýšenou imisiou priemyselného prachu a popol-
čeka ako výsledok spaľovania fosílnych palív. Okrem procesu 

spaľovania, magnetické častice môžu pochádzať z automobilovej 
dopravy alebo môžu byť obsiahnuté v rôznych odpadoch.

Merania magnetickej susceptibility vrchného horizontu pôdy 
boli úspešne aplikované pre mapovanie stupňa antropogénneho 
znečistenia v okolí tepelných elektrární, cementární i metalur-
gických závodov (Ďurža, 1999; Petrovský et al., 2000; Yang 
et al., 2012). Magnetické mapovanie v širokom regionálnom 
merítku sa realizovalo pre rôzne oblasti v mnohých krajinách 
napr. Anglicku (Blundell et al., 2009), Nemecku (Spiteri et al., 
2005) a Argentíne (Chaparro et al., 2008). Pôdnu magnetometriu 
možno využiť i pri štúdiu urbánnych pôd (Shilton et al., 2005; Lu 
et al., 2011), sedimentov v povrchových podmienkach (Brandau 
& Urbat, 2000; Milička et al., 2002) či v pedologickom výskume 
paleopôd a spraší (Ďurža & Dlapa 2009; Orgeira et al., 2011).

Mikľajev & Kudrjavcev (1982) odporúčajú pôdnu magneto-
metriu použiť ako orientačnú metódu, ktorá umožňuje ohraničiť 
zóny „zvýšenej geochemickej aktivity“, značne znížiť objem prác 
a pružne meniť metodiku mapovania.

Mapovanie pôd magnetickou susceptibilitou ukázalo, že zvý-
šené hodnoty magnetickej susceptibility (k) pôdnych vzoriek 
oproti fónu môžu signalizovať vyššiu koncentráciu PTP v pôde 
(Morton-Bermea et al., 2009; Canbay, 2010). Táto metóda je 
rýchla, lacná a umožňuje nazhromaždiť veľké množstvo dát 
nutných pre štatistickú a grafickú interpretáciu priestorovej 
distribúcie magnetických parametrov týkajúcich sa antropo-
génneho znečistenia pôd PTP.

Potenciálne toxické prvky sa bežne vyskytujú v pôdach, ale 
vplyvom antropogénnych aktivít sa ich obsahy spravidla zvyšujú 
v mestskom prostredí. Antropogénne zdroje PTP môžu byť 
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bodové, ktoré sú v blízkosti miesta znečistenia, alebo difúzne, 
kedy môže dochádzať k rozptýleniu PTP na pomerne veľké 
vzdialenosti od zdroja (Čurlík & Jurkovič, 2012).

Zvýšená koncentrácia PTP v mestskom prostredí môže byť 
dôležitým zdrojom vstupu PTP do organizmu a to cestou inha-
lácie prachu a u detí aj orálnym príjmom pôdy alebo dermálnym 
kontaktom. Niektoré PTP majú nežiaduce zdravotné účinky, 
zvlášť pre deti, vzhľadom na ich nízku telesnú hmotnosť a vyvíja-
júcu sa nervovú sústavu (Ljung et al., 2006). Dvory materských 
škôlok a ihriská sú miesta, kde deti strávia väčšinu času a často 
prichádzajú do kontaktu s pôdou znečistenou PTP. Deti sa tak 
stávajú viac ohrozené prostredníctvom zvýšenej expozície PTP 
v urbánnych pôdach ako dospelí, a preto výskum znečistenia pôd 
z materských škôlok si zasluhuje prioritnú pozornosť odborníkov 
i laickej verejnosti.

Cieľom príspevku je (1) overiť možnosť využitia merania mag-
netickej susceptibility pôd počas štúdia znečistenia urbánnych 
pôd PTP, konkrétne pôd materských škôlok Bratislavy; a (2) 
zhodnotiť výskyt vybraných potenciálne toxických prvkov (As, 
Cd, Cu, Hg, Pb a Zn) v týchto pôdach.

2. MaGnetIck á suscePtIBIlIta Pôd

Najvyššie hodnoty magnetickej susceptibility sa zistili v jemných 
frakciách pôdy – ílovej a prachovej. Jej hodnoty sú v kremenných 
pieskoch a vápencových horninách nízke. Kvalitatívny a kvan-
titatívny obsah minerálov Fe a humusu a ich spoločná transfor-
mácia počas vzniku pôd vedie k vzniku určitých vlastností pôdy. 
Aktívny rozklad organickej hmoty v anoxických podmienkach 
vedie ku vzniku minerálov železa. Prírodné organické látky 
v tomto procese slúžia ako katalyzátory a sú zdrojom energie 
biochemických oxidačných a redukčných reakcií, ktoré prebie-
hajú v minerálnej časti pôdy.

Najmagnetickejším horizontom v pôdnom profile je humu-
sový horizont, v ktorom sa vyskytujú železo a iné prechodné 
prvky vo feromagnetickom stave (Mikľajev & Žogolev, 1990). 
Takmer všetky pôdy obsahujú dva silne magnetické minerály: 
magnetit (vrátane oxidovaných titanomagnetitov) a maghemit 
(vrátane titanomagnetitov).

Ferimagnetické čiastočky oxidov železa (najmä magnetit 
a maghemit) v popolčeku, ktoré vznikajú počas vysokoteplot-
ného spaľovania fosílnych palív, sú možným najvýznamnejším 
zdrojom antropogénnych ferimagnetík nájdených v povrcho-
vých pôdnych horizontoch (Flanders, 1994). Okrem malého 
množstva magnetitu v uhlí je hlavný zdroj ferimagnetitov pyrit, 
ktorého hmotnostný obsah dosahuje až 15 % z anorganickej 
frakcie v čiernom uhlí (Magiera & Strzyszcz, 2000). Pyrit a iné 
sulfidy železa sú oxidované počas procesu spaľovania uhlia. 
Síra je uvoľňovaná ako plyn, zatiaľ čo železo je prevedené do 
ferimagnetických minerálov, ktoré sú emitované do atmosféry 
spolu s iným prachom. Antropogénne ferimagnetiká sú prená-
šané ako prach a aerosoly na rôzne vzdialenosti, kde sa usadzujú 
na povrchu pôd. Na rozdiel od pedogénneho pôvodu čiastočiek, 
antropogénne sú charakterizované špecifickou morfológiou 
(guľôčky s relatívne širokým zrnitostným spektrom, meniacim 
sa od niekoľkých po sto mikrometrov). Ich obsah v popolčekoch 

je relatívne vysoký (cca 10 %) a magnetické merania poukazujú 
na vysoké hodnoty magnetickej susceptibility.

Ukladanie atmosférických čiastočiek reprezentuje jeden z naj-
dôležitejších príspevkov k environmentálnej záťaži pôd. Okrem 
plynnej fázy sú potenciálne toxické prvky adsorbované na čias-
točkách prachu, ktorý pozostáva najmä z viatej pôdy a čiastočiek 
popolčeka. Podľa Petrovský et al. (2000) prachové častice sú 
obyčajne väčšie ako 5 μm, ale viate ílové častice sú obyčajne 
submikrónovej veľkosti. Priemerná veľkosť atmosférických 
častíc sa pohybuje od 0,01 μm po 20 μm.

3. ur Bánne Pôdy

Urbánne pôdy sú pôdy vyskytujúce sa v urbanizovanom, prie-
myselnom, dopravnom, banskom a vojenskom území (Sobocká 
et al., 2007). Asi 85 % európskej populácie žije v urbanizovaných 
územiach. Typickým environmentálnym faktorom pôsobiacim 
v urbanizovanim území je vyšší stupeň znečistenia miest než 
v okolitej vidieckej krajine. Je to dôsledok znečistenia život-
ného prostredia priemyselnými, dopravnými a komunálnymi 
emisiami a exhalátmi, výskytom odpadov priemyselného, ko-
munálneho či stavebného pôvodu.

Kontakt mestskej a najmä detskej populácie s pôdou býva 
v mnohých prípadoch nebezpečný. Dochádza k nemu viacerými 
spôsobmi, napr. dýchaním kontaminovaného prachu z nedos-
tatočne udržiavaných verejných plôch, priamym kontaktom 
s infikovanou alebo kontaminovanou pôdou, konzumáciou 
kontaminovaných potravín prímestských záhrad a pod.

Na území Bratislavy výrazne dominuje skupina antropických 
pôd (33,5 %) zastúpená antrozemnými a kultizemnými typmi 
a subtypmi pôd. Druhou výraznou skupinou je skupina pôd 
iniciálnych (26 %), z ktorých sú plošne najrozšírenejšie fluvi-
zeme. Ďalšími skupinami pôd na území Bratislavy je skupina 
pôd molických (21 %) viažúcich sa na nížinné časti Podunajskej 
nížiny a skupina pôd hnedých s dominanciou výskytu na úze-
mí Malých Karpát (16 %). Skupina pôd rendzinových (2 %) sa 
nachádza na území Devínskej Kobyly a Záhorskej Bystrice. Čo 
sa týka typu pôd, dominujúcimi pôdnymi typmi sú fluvizeme 
(21,8 %) a antrozeme (19,1 %), nasledujú kambizeme (16,3 %), 
kultizeme (14,4 %) a černozeme (14,0 %) (Sobocká et al., 2007).

4. MetodIk a

4.1. Meranie magnetickej susceptibility pôd

Po oboznámení sa so študovaným územím, bola vytvorená sieť 
bodov, na ktorých bola stanovená magnetická susceptibilita 
a boli z nich odobrané vzorky pôd na chemickú analýzu. Miesto 
odberu vzorky (1×1 m) bolo očistené od rastlinného pokryvu 
a upravené tak, aby medzi prístrojom a pôdou nebol voľný vzdu-
chový priestor, ktorý by skreslil namerané hodnoty. Vzorky 
boli odobrané a magnetická susceptibilita bola stanovená aj vo 
vertikálnom profile, a to v hĺbkach 5 resp. 20 cm.

Na stanovenie magnetickej susceptibility bol použitý kap-
pameter KT-5. Základnou časťou prístroja je 10 kHz oscilátor 
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indukčne spojený s plochou meracou cievkou v meracej časti 
prístroja. Frekvencia oscilátora je meraná cievkou umiestne-
nou vo vzdialenosti viac než 30 cm od pôdy (meranie „voľného 
priestoru“) a cievkou priloženou k povrchu pôdy. Z rozdielu 
frekvencií je pomocou mikroprocesora určená susceptibilita a je 
číselne zobrazená na displeji. Na namerané hodnoty vplývajú 
objekty do vzdialenosti 30 cm. Presnosť merania je ± 10 %.

4.2. odber vzoriek a laboratórne analýzy

Vzorky pôd z materských škôlok boli odobraté z rôznych častí 
Bratislavy. Celkovo pre štúdium bolo použitých 52 pôdnych 
vzoriek, pričom jedna vzorka pochádzala zo záhradkárskej pôdy 
v blízkosti križovatky Prievoz. Lokalizáciu odberových miest 
uvádzame na Obr. 1. Po odstránení trávnatého pokryvu a zme-
raní magnetickej susceptibility boli odobraté pôdne vzorky do 
hĺbky 10 cm od povrchu pomocou pôdneho vrtáku. V areáli 
každej materskej škôlky bola získaná kompozitná pôdna vzorka 
prostredníctvom odberu pôd zo 4–6 miest v rámci areálu a ich 
následného spojenia a premiešania. Pred analýzou boli tieto 
kompozitné vzorky pôd vysušené pri izbovej teplote a následne 
preosiate cez sito s veľkosťou oka 2 mm. Zrnitostné zloženie 

pôd bolo analyzované podľa metodiky Fialu et al. (1999). Vo 
vzorkách pôd boli stanovené As, Cd, Cu, Fe, Hg, Pb a Zn v ak-
reditovaných laboratóriách EL spol. s r.o. v Spišskej Novej Vsi. 
Výsledky analýz PTP boli vyhodnotené podľa limitných hodnôt 
rizikových prvkov v poľnohospodárskej pôde, ako uvádza zákon 
č. 220/2004 Z.z., pretože v legislatíve ochrany pôd chýba zákon 
hodnotiaci limitné hodnoty sledovaných rizikových prvkov 
v urbánnych pôdach.

5. ZáuJMové ÚZeMIe

Bratislava leží na juhozápade Slovenska. Na jej území sa rozkla-
dajú tri fyzicko-geografické oblasti (Mazúr & Lukniš, 1980): 
Malé Karpaty, Záhorská nížina (súčasť Viedenskej panvy) 
a Podunajská nížina (súčasť Malej dunajskej panvy). Podnebie 
Bratislavy patrí do oblasti teplej až mierne teplej s nevýraznou 
zimou a teplým letom o priemernej teplote 10,3 °C. Priemerný 
ročný úhrn zrážok sa pohybuje medzi 500–650 mm, prevláda-
jú severozápadné vetry (Sobocká et al., 2007). Rozloha mesta 
je 367,584 km2 a žije tu 465 327 obyvateľov. Významné zdro-
je znečistenia životného prostredia v Bratislave sú chemický, 

magnetická susceptibilita a znečistenie pôd v areáloch materských škôlok br atislavy...

Obr. 1. lokalizácia pôdnych vzoriek a name-
rané hodnoty magnetickej susceptibility pôd 
(10-3 sI).
Fig. 1. Location of the soil samples and the 

measured values of soil magnetic susceptibility 

(10-3 SI).
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energetický, strojárenský, stavebný a sklársky priemysel, ako aj 
spaľovne komunálneho odpadu a doprava.

Sobocká et al. (2007) rozdelili pôdy Bratislavy do desiatich 
oblastí: 1. Malé Karpaty a predhorie; 2. okrajové pásmo Malých 
Karpát; 3. Lamačská brána; 4. Devínska Kobyla; 5. Záhorská 
nížina; 6. Karloveská priekopa; 7. pozdĺž rieky Morava; 8. Po-
dunajská rovina; 9. styk Svätojurského šúru a terasy Dunaja; 
a 10. zastavané územie Bratislavy. Z nich sa vzorky pôd odoberali 
z troch oblastí: Malé Karpaty a predhorie (predhorie), Podunaj-
ská rovina (niva) a zastavané územie (mesto).

Pôdy Malých Karpát a predhoria sú vyvinuté na substráte 
z kryštalických hornín, hlavne bridlíc, dioritov, pegmatitov a gra-
nitoidných hornín bratislavského typu. V pohorí približne do 
500 m nadmorskej výšky dominujú kambizeme modálne s preva-
hou nasýtenej variety. Sú to pôdy s vyvinutým metamorfickým 
kambickým Bv-horizontom, ktorý vznikol procesom brunifikácie 
(hnednutia) s prítomnosťou seskvioxidov. V úpätných častiach 
svahov sú kambizeme sprevádzané ich subtypmi: kambizem 
luvizemná alebo pseudoglejová (Sobocká et al. 2007).

Sarmatsko-panónsku neogénnu výplň Podunajskej roviny 
pokrýva komplex pleistocénnych i holocénnych fluviálnych 
sedimentov zastúpených pieskami, štrkmi, ílmi a pieskovcami 
s drobnými vápnitými a mangánovými komplexmi a hlinitými 
pieskami (Šujan 2011). Takmer všetky z nich sú karbonátové. 
Veľké plochy územia Bratislavy zaberá vyvýšená rovina (terasy) 
Podunajskej nížiny mimo priameho dosahu hladiny podzemnej 
vody. Na juhozápade a juhovýchode územia tvoria významné 
územie černozeme kultizemné, karbonátové, len výnimočne sú 
prítomné černozeme modálne.

Na zastavaných územiach Bratislavy sa vyskytujú pôdy silne 
narušené antropogénnou činnosťou. Pôdy vystupujú na povrch 

vo forme zelených expozícií v zastavanom priestore, prevažne vo 
forme okrasných záhrad, pouličných alejí, rekreačných území, 
detských a školských priestorov, cintorínov, mestských parkov 
a pod. Sú to pôdy klasifikované ako kultizeme alebo antroze-
me. Kultizeme sú pôdy s hlboko pretvoreným povrchovým 
horizontom (do hĺbky viac ako 35 cm), pričom pôvod pôdy sa 
dá diagnostikovať podľa zvyšku pôvodného diagnostického 
horizontu.

Pôdy novovybudovaných obytných štvrtí, historických a ob-
chodných centier či priemyselných zón sú antrozeme – umelo 
vytvorené pôdy s antrozemným Ad–horizontom vzniknutým 
z premiestnených antropogénnych materiálov rôzneho pôvodu. 
Na území Bratislavy sa možno stretnúť so všetkými subtypmi 
antrozemí, avšak dominuje antrozem iniciálna, s iniciálnym 
Adi–horizontom o hrúbke 1–10 cm s obsahom organického 
uhlíka aspoň 0,30 %.

6. v ýsledky a dIskusIa

Priemerné a mediánové koncentrácie potenciálne toxických 
prvkov v 52 vzorkách pôdy z materských škôlok spolu s hodno-
tami minima a maxima sú uvedené v tab. 1.

Študované vzorky možno podľa lokalizácie rozdeliť do troch 
skupín: predhorie, mesto a niva (Obr. 1 a Tab. 2). Z tab. 2 vyplýva, 
že najvyššie hodnoty magnetickej susceptibility boli v centre 
mesta a najnižšie v predhorí. Rovnaký trend bol i pri hodnotách 
koncentrácií PTP.

Ak sa rozdelili vzorky podľa obvodov, výsledok bol rovnaký. 
Najvyššie koncentrácie PTP a odpovedajúce najvyššie hodno-
ty magnetickej susceptibility boli v 1. a 3. obvode (Tab. 3), t.j. 

tab. 1. Priemerné a mediánové koncentrácie potenciálne toxických prvkov, ich minimálne a maximálne hodnoty a hodnoty magnetickej suscepti-
bility v pôdach materských škôlok Bratislavy (počet pôdnych vzoriek = 52).
Tab. 1. Mean and median concentrations of potentially toxic elements, their minimum and maximum values, and magnetic susceptibility values in the soil 

samples of kindergartens in Bratislava (number of soil samples = 52).

parameter
as cd cu hg Pb Zn fe k

mg.kg-1 10-3 sI

Priemer (Mean) 7,13 0,29 24,4 0,130 26,3 91,6 13729 0,44

Medián (Median) 7,21 0,25 21,0 0,105 19,0 72,0 13893 0,37

Minimum 2,69 0,10 9,00 0,024 11,0 33,0 7173 0,13

Maximum 11,9 0,84 67,0 0,431 183 551 21070 1,26

smerodajná odchýlka  
(Standard deviation)

2,16 0,13 12,6 0,090 24,9 75,9 2573 0,20

Percentil 90 9,60 0,35 45,5 0,280 42,6 139 16800 0,65

Percentil 95 11,0 0,39 52,0 0,340 51,3 194 17382 0,75

lha 10,0 0,40 30,0 0,150 25,0 100 – –

alimitná hodnota pre poľnohospodárske pôdy piesočnaté až hlinito–piesočnaté podľa zákona č. 220/2004 Z.z.
aLimit value for agricultural soils of sandy up to loamy–sandy type according to the Law No. 220/2004
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centrum a priemyselná časť (Istrochem), a najnižšie v 4. obvode, 
t.j. „predhorie“ (Obr. 1).

Antropogénny vstup PTP sa odráža na koncentrácii Pb, Zn 
a Cu ako aj v obsahu magnetických čiastočiek pochádzajúcich 
z exhalátov automobilov a spaľovania fosílnych palív. V pôdach 
s vysokým obsahom litogénneho Fe sú nevýznamné rozdiely me-
dzi kontaminovanými a nekontaminovanými vzorkami, pretože 
obsah Fe v povrchových vzorkách pôd dominuje z materského 
materiálu. Napriek tomu, že nie sú podstatné rozdiely v obsahu 
Fe medzi kontaminovanými a nekontaminovanými vzorkami, 
magnetický signál stúpa pri vzorkách ovplyvnených antropo-
génnymi vplyvmi spôsobené vstupom magnetických častíc.

Obsahy Pb, Cu a Zn v analyzovaných vzorkách ukazujú vý-
znamné obohatenie vzhľadom na neznečistené úrovne. Kon-
centrácie Pb sa pohybujú v intervale od 11 až do 138 mg·kg-1. 
Znečistenie olovom súvisí s dopravou, nakoľko najvyššie kon-
centrácie sa zistili v pôdach materských škôlok nachádzajúcich 
sa v blízkosti ciest s intenzívnou dopravou. Napr. koncentrácia 
olova nad 30 mg·kg-1 bola typická pre pôdy v priamom kontakte 
s cestnou premávkou na Beskydskej (33 mg·kg-1), Kuzmányho 
(49 mg·kg-1), Grösslingovej (54 mg·kg-1) alebo Špitálskej ulici 
(183 mg·kg-1). Pretože sa už olovený benzín nepoužíva, tento prí-
rastok možno pripísať dekádam, keď sa používal olovený benzín. 
Hodnoty koncentrácií medi sa pohybujú medzi 9 a 67 mg·kg-1. 
Koncentrácia Zn sa zistila v intervale od 33 do 551 mg·kg-1. 
Úroveň znečistenia sledovaných pôd s PTP bola zhodnotená 
porovnaním zistených koncentrácií PTP so zodpovedajúcimi 

limitnými hodnotami uvedenými v zákone č. 220/2004 Z.z., 
ktoré platia pre poľnohospodárske pôdy patriace do piesočnatej 
až hlinito–piesočnatej zrnitostnej kategórie (Tab. 1), pretože 
väčšina pôdnych vzoriek z hľadiska zrnitosti zodpovedala tejto 
zrnitostnej kategórii. Najvyšší počet prekročení limitnej hodnoty 
bol zistený pri Pb (16 vzoriek), nasledovali Zn a Hg (13 vzoriek), 
Cu (10 vzoriek), As (5 vzoriek) a limitná hodnota pre Cd bola 
prekročená len v 3 vzorkách pôd. Nadlimitné hodnoty PTP 
vykazovali najmä pôdy materských škôlok z 1., 2. a 3. obvodu, 
teda z centra mesta a jeho blízkeho okolia.

Vysoké hodnoty Pearsonových korelačných koeficientov me-
dzi Pb, Cu a Zn (Tab. 4) poukazujú na existenciu vzájomných 
lineárnych vzťahov medzi týmito tromi PTP, a teda aj na rov-
naké zdroje kontaminácie, ktoré zodpovedajú najmä emisiám 
z automobilovej dopravy. Toto zistenie je v súlade s výsledkami 
predchádzajúcich štúdií pre iné urbánne pôdy (Amhed & Ishiga, 
2006; Morton-Bermea et al., 2009).

Korelácie medzi analyzovanými kovmi a magnetickou suscep-
tibilitou sú významné pre Cu, Zn, Pb a Hg, pravdepodobne 
v dôsledku začlenenia týchto prvkov do kryštalickej štruktúry 
Fe minerálov (Kukier et al., 2003). Tieto výsledky sú v zhode 
s výsledkami štúdií pre iné urbánne územia (Xie et al., 2001; 
Hu et al., 2007), ktoré našli významné korelácie medzi magne-
tickou susceptibilitou a koncentráciami Cu, Zn, Pb a Hg v pô-
dach. Výnimkou je práca Morton-Bermea et al. (2009), podľa 
ktorej nebola zistená významná korelácia medzi magnetickou 
susceptibilitou a koncentráciou Pb v urbánnych pôdach. Autori 

tab. 2. aritmetické priemery koncentrácií potenciálne toxických prvkov a hodnôt magnetickej susceptibility v pôdach podľa oblasti odberu.
Tab. 2. Arithmetic means of the potentially toxic element concentrations and magnetic susceptibility values according to the sampling area.

as cd cu hg Pb Zn fe k

mg.kg-1 10-3 sI

predhorie (foothill) 4,64 0,21 20,0 0,070 18,0 54,0 10371 0,25

mesto (city) 7,72 0,32 30,0 0,187 40,0 120 14369 0,63

niva (bottom land) 7,72 0,32 20,0 0,099 16,0 65,0 14665 0,45

tab. 3. aritmetické priemery koncentrácií potenciálne toxických prvkov a hodnôt magnetickej susceptibility v študovaných vzorkách pôd podľa 
obvodov.
Tab. 3. Arithmetic means of the potentially toxic element concentrations and magnetic susceptibility values in five districts of Bratislava.

as cd cu hg Pb Zn fe k

mg.kg-1 10-3 sI

1. obvod (1st district) 7,09 0,32 31,0 0,188 43,0 151 14228 0,62

2. obvod (2nd district) 8,38 0,29 22,0 0,151 25,0 89,0 13858 0,38

3. obvod (3rd district) 7,23 0,30 30,0 0,166 34,0 108 15142 0,63

4. obvod (4th district) 4,44 0,20 18,0 0,055 17,0 49,0 11523 0,23

5. obvod (5th district) 7,64 0,29 21,0 0,089 16,0 64,0 14221 0,34
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to vysvetľujú tým, že v Mexico City sú často pôdy rôzneho ge-
netického pôvodu premiestňované do urbánnej zóny.

Zdanlivým paradoxom je, že sa prejavila iba relatívne nízka 
kladná korelácia hodnoty magnetickej susceptibility so žele-
zom v porovnaní s ostatnými „neferomagnetickými“ prvkami 
(Tab. 4). Takéto korelácie sú známe aj z iných oblastí (Geor-
geaud et al., 1997; Yosida & Kallali, 2003). Urbánne pôdy sú 
veľmi špecifické, pretože strácajú svoju prírodnú štruktúru a sú 
ovplyvnené mnohými lokálnymi zdrojmi kontaminácie. Ich 
magnetická susceptibilita často ukazuje významnú pozitívnu 
koreláciu so Zn, Pb a Cu, ale slabú dokonca negatívnu koreláciu 
s Fe(Mn), Cr, Ni a Co. Tieto rozdiely sú výsledkom množstva 
geogénnych, pedogenetických, biogenetických a antropogénnych 
faktorov, ktoré sa menia v čase a priestore (Guatam et al., 2005).

7. Záver

Hlavným cieľom tejto práce bolo stanoviť obsahy potenciálne 
toxických prvkov (As, Cd, Cu, Hg, Pb a Zn) v urbánnych pôdach 
verejných materských škôlok z Bratislavy a overiť vhodnosť pou-
žitia meraní magnetickej susceptibility pôd pri výskume znečis-
tenia takýchto pôd potenciálne toxickými prvkami (PTP). Bolo 
zistené, že pôdy materských škôlok sú znečistené predovšetkým 
Pb, Zn, Hg a Cu, teda typickými tzv. „urbánnymi“ kovmi. Cel-
kové obsahy Pb v pôdach boli v intervale od 11 do 183 mg.kg-1, 
pre Zn medzi 33–551 mg.kg-1, pre Hg 0,024 až 0,431 mg.kg-1 
a Cu sa nachádzala v intervale 9–67 mg.kg-1. Detailnejšia analýza 
výsledkov ukázala, že najvyššie koncentrácie PTP boli viazané 
na pôdy tých materských škôlok, ktoré sa nachádzajú v najstaršej 
mestskej časti Bratislavy a v jej blízkom okolí (1. a 2. obvod) 
a v tesnej blízkosti ciest s vysokou intenzitou dopravy. Na druhej 
strane, najnižšie koncentrácie PTP boli namerané v pôdach 
materských škôlok z obytných štvrtí Bratislavy vybudovaných 
najmä v 70-tych a 80-tych rokoch 20. storočia ako sú Dúbravka, 

Karlova Ves, Lamač alebo Petržalka, ktoré podľa územného čle-
nenia Bratislavy spadajú do 4. a 5. obvodu. Porovnanie zistených 
koncentrácií PTP so zodpovedajúcimi limitnými hodnotami 
uvedenými v zákone č. 220/2004 Z.z. dokumentuje, že počet 
prekročení limitnej hodnoty bol najvyšší pri Pb, potom pri Zn 
a Hg, Cu, As a najnižší v prípade Cd. Nadlimitné hodnoty PTP 
vykazovali pôdy materských škôlok z centra mesta (1. obvod) 
a jeho blízkeho okolia (2. a 3. obvod).

Výsledky tejto práce dokazujú významný vplyv ľudskej čin-
nosti na pôdy materských škôlok v urbanizovanom priestore 
Bratislavy. Koncentrácie potenciálne toxických prvkov v ana-
lyzovaných vzorkách pôd a hodnoty korelačných koeficientov 
indikujú spoločný zdroj pre Cu, Zn, Pb a Hg s menším príspev-
kom priemyslu ako automobilovej dopravy.

Zo zistených priamo úmerných vzťahov medzi hodnotami 
magnetickej susceptibility pôd a koncentráciami PTP v pôdach 
je možné usudzovať, že v prípade urbánnych plôch s rôznym ge-
netickým pôvodom, meranie magnetickej susceptibility môže byť 
použité na získanie prvej informácie o kontaminácii pôd PTP, napr. 
na určenie plôch, ktoré vyžadujú detailný geochemický výskum.

Vzhľadom na to, že areály materských škôlok patria k naj-
rizikovejším územiam z hľadiska kvality pôdy, je nevyhnutný 
neustály monitoring a ďalšie štúdium foriem výskytu a dostup-
nosti jednotlivých PTP.

Poďakovanie: Príspevok vznikol vďaka podpore projektu VEGA 
1/0492/11 a 1/0038/14.
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Summary: Contact of urban population, especially children, with soils 
may represent a risk to human health in many cases. The contact is real-
ized by many pathways, e.g. inhalation of contaminated dust from insuf-
ficiently maintained public areas, unintentional ingestion of contami-
nated soil, uptake of contaminated foods from suburban gardens, etc. 
Potentially toxic elements (PTEs) belong to the main inorganic contami-
nants, which affect adversely living organisms, including human beings.

The main aims of this study were: (i) to verify the utilization of magnet-
ic susceptibility measurements for the determination of contamination 
by PTEs of urban soils from kindergartens in the capital city of Slovakia, 
Bratislava; and (ii) to determine the concentrations of selected PTEs (As, 
Cd, Cu, Hg, Pb, and Zn) in the soils.

Soil samples from kindergartens were collected from different parts 
of the city (Fig. 1). Totally, 52 soil samples were investigated in this study. 
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The mean concentrations of PTEs in the soils from kindergartens and 
their descriptive statistics (median and range) are given in Tab. 1. Based 
on the location, soil samples were divided into three groups: foothill, 
city centre and bottom land. It can be seen from Tab. 2 that the high-
est magnetic susceptibility was in the city centre (a mean of 0.63) and 
the lowest values were measured at the foothill (a mean of 0.25). The 
same trend was found for the concentrations of PTEs in urban soils. If 
the soil samples were divided based on the city districts, the same find-
ings had been obtained (Tab. 3). The highest concentrations of PTEs 
and the corresponding high magnetic susceptibility values were in the 
1st and 3rd districts (means of 0.62 and 0.63, respectively), i.e. city centre 
and industrial areas and the lowest values of both PTEs concentrations 
and magnetic susceptibility (a mean of 0.23) were recorded in the 4th 
district, i.e. foothill (Fig. 1).

There were significant correlations between the magnetic susceptibil-
ity and the levels of Cu, Pb, Zn, and Hg (Tab. 4), likely due to incorporation 
of these metals into the structure of Fe minerals (Kukier et al., 2003). The 
results are in agreement with previous studies for other urban regions 
(Ďurža, 1999; Xie et al., 2001; Hu et al., 2007) showing significant cor-
relations of magnetic susceptibility with heavy metals such as Cu, Zn, 
Pb, and Hg.

Most of the soils were enriched in Cu, Pb and Zn compared to their 
concentrations in „unpolluted“ soils. The concentrations of Pb were in 
a range between 11 and 138 mg.kg-1. It is evident that anthropogenic Pb 
in urban soils is commonly derived from traffic related emissions since the 
highest levels of Pb were measured in the soils affected strongly by heavy 
traffic. The concentrations of Cu, Zn and Hg ranged from 9 to 67 mg·kg-1, 
from 33 to 551 mg·kg-1, and from 0.02 to 0.43 mg·kg-1, respectively.

The presented results confirmed a high impact of anthropogenic activ-
ities on soils from kindergartens in the urban environment of Bratislava. 
Significant correlations among Cu, Hg, Zn, and Pb indicated the common 
source of these heavy metals with the lesser contribution of industries 
than that of motor-vehicle traffic.

It could be concluded, based on the result interpretation, that the 
measurements of magnetic susceptibility might be used to preliminary 
reveal the overall status of trace metal contamination in urban soils of 
Bratislava, even also in cases of urban areas with different genetic nature.

Considering that the kindergartens belong to the most endangered 
sites in respect of soil quality, continuous soil monitoring of PTEs is highly 
urgent because children are particularly susceptible to exposure with 
potentially toxic elements through increased hand to mouth behaviour, 
coupled with a higher absorption potential compared to adults.
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