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Anotace 

Tato práce se zabývá lišejníky a jejich využitím jako bioindikátory znečištění ovzduší. Práce 

důkladně popisuje složky lišejníků a také jejich anatomickou a morfologickou stavbu. Dále se 

tato práce zaměřuje na látky znečišťující ovzduší, které je lišejník schopen indikovat. Součástí 

této práce je i výzkum v Českých Budějovicích, který vychází z metodiky Fabia LaBlanca a 

Jaquese De Sloovera.  
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Annotation 

This paper deals with lichens and their application as bioindicators of air pollution. It describes 

the main components of a lichen and thallus’ anatomical and morphological structure. 

Furthermore, it focuses on air pollution that is indicatable by lichens. This paper also includes 

research carried out in the city of České Budějovice, Czech Republic which is based on the 

methodology developed by Fabius LaBlanc and Jaques De Sloover.  
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1 ÚVOD 

Všeobecně známým příkladem symbiotických organismů jsou lišejníky, přesněji řečeno 

lichenizované houby. (Kalina, Váňa, 2005, 394) Tyto komplexní organismy znázorňují 

efektivní spolupráci houby s řasou, popřípadě sinicí, jež lišejníkům umožňuje přežití i 

v extrémních podmínkách. (Liška, 2000, 623) Dokáží se přizpůsobit různým druhům substrátu, 

extrémním teplotám, výkyvům ve vlhkosti stélky (lišejníky jsou poikilohydrické organismy) a 

nadměrnému množství UV záření. (Nazem-Bokaee et al., 2021) Lišejníky jsou dokonce 

schopné obsadit i dosud neosídlené lokality. Druhům s takovou schopností se říká pionýrské a 

jsou zásadní pro vznik nových ekosystémů, neboť připravují půdu pro usazení dalších 

organismů na lokalitě. (Thompson, 2022) 

Lišejníky jsou mimo jiné také vhodné bioindikátory kvality životního prostředí. Díky tomu, že 

odlišné stélky lišejníků mají různé hladiny tolerance vůči látkám znečišťujícím ovzduší, lze 

pozorovat četnost jejich výskytu a porovnávat stav znečištění ovzduší na různých lokalitách. 

V období 2019-2021 jsem měla možnost se účastnit právě takového výzkumu v České 

republice, Slovinsku a Chorvatsku v rámci programu Erasmus+. Pod vedením mé konzultantky 

Mgr. Lucie Starčevské jsem se naučila s metodikou pracovat a nabyla mnoho cenných 

zkušeností. 

Nyní jsem mohla v samostatném měření pokračovat, důkladně zmapovat výskyt lišejníků v 

Českých Budějovicích a přinést nové poznatky z této lokality. Cílem mé práce bylo porovnat 

jednotlivá místa mezi sebou a zjistit, zda má na ně místní doprava vliv.  

Práce je rozdělena do dvou částí. První část je souhrn teorie, kde jsem se zaměřila na samotné 

lišejníky a jejich schopnost indikovat znečištění ovzduší. Praktická část se týká samotného 

výzkumu v Českých Budějovicích a pozorování vlivu dopravy na výskyt lišejníků.   
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Mykobiont 

Základními složkami lišejníku jsou houba (mykobiont) a jeden či více fotosyntetizujících 

partnerů (fotobiont). (Nash, 1996, 1) Dominantní složkou lišejníku je mykobiont, který tvoří až 

90 % objemu lišejníků. Mykobiont vstřebává vodu a chrání fotobionta před silným slunečním 

zářením. (Britannica, 2022) Některé druhy lišejníků navíc obsahují ve svrchní korové vrstvě 

pigmenty či krystaly, které dále snižují intenzitu světla dopadající na fotobionta a taktéž fungují 

jako filtry absorbující některé vlnové délky světla. (Moore, Alexopoulos a Ahmadjian, 2022) 

U 98 % lišejníků pochází mykobiont ze zástupců vřeckovýtrusných hub. „Lichenizace u této 

třídy dosáhla vysoké specializace, lichenizované typy tvoří většinou samostatné rody, čeledi a 

někdy i řády.“ Výskyt stopkovýtrusných hub v lišejnících je velmi vzácný a narozdíl od 

vřeckovýtrusných hub je jejich lichenizace na primitivní úrovni. (Kalina, Váňa, 2005, 397) 

2.2 Fotobiont 

Fotobiont se podle původu fotosyntetizujícího partnera dělí na cyanobiont a fykobiont. 

Cyanobiont vzniká z kmenu cyanobakterií, dle Kaliny a Váni (2005, 397) to představuje 15 

rodů sinic a vyskytuje se pouze u 10 % lišejníků. Nehojnějším zástupcem mezi nimi je sinice 

rodu jednořadka (Nostoc). (Dobson, 2000, 12) 

Mnohem frekventovanějším je však fotobiont tvořený řasou, tedy fykobiont. Dle Dobsona 

(2000, 12) je fotobiontem u 60 % lišejníků jednobuněčná zelená řasa. Obzvlášť významným je 

rod Trebouxia, nacházející se ve více než polovině druhů lišejníků. (Kalina, Váňa, 2005, 397) 

Zbývajících 30 % lišejníků tvoří zelená řasa s oranžovým pigmentem z rodu Trentepohlia. 

(Dobson, 2000, 12) 

Fotobiont jako autotrof vyrábí během Calvinova cyklu jednoduché sacharidy. (Friedl a Büdel, 

8, 1996) Ty jsou poté konvertovány a dopraveny do mykobiontu buď jako cukerné alkoholy (z 

fykobiontu) nebo ve formě glukózy (z cyanobiontu). (Nazem-Bokaee et al., 2021) Není jisté, 

zda mykobiont ovlivňuje míru uvolňování sacharidů z fotobiontu, avšak je známo, že se 

uvolňování sacharidů fotobiontem značně omezí, když jsou složky lišejníku od sebe oddělené. 

(Moore, Alexopoulos a Ahmadjian, 2022) 
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Sacharidy však nejsou jediné látky, jež fotobiont mykobiontu poskytuje. Například některé 

cyanobionty dodávají mykobiontu vitamíny, především tedy biotin a thymin, kterých má 

samostatný mykobiont nedostatek. (Moore, Alexopoulos a Ahmadjian, 2022) 

Další prvkem zúčastňujícím se látkové výměny mezi fotobiontem a mykobiontem je dusík, 

(Nazem-Bokaee et al., 2021) který lišejník potřebuje pro tvorbu bílkovin a nukleových kyselin. 

(Nash, 1996, 121) Lišejníky s cyanobiontem jsou schopné dusík přímo fixovat z atmosféry 

(redukcí trojné vazby a začlenění do NH3), což jim umožňuje také výskyt v územích chudých 

na dusík. (Lichens and nitrogen cycling, 2022) Řasa ve fykobiontu dusík fixovat neumí, takže 

si musí najít prostředí se substrátem anebo s vodním zdrojem bohatým na dusík. (Brondo, 

Duran Sharnoff a Sharnoff, 2001, 40) 

2.3 Anatomická stavba lišejníků 

Na základně vnitřního uspořádání složek (mykobiont a fotobiont) ve stélce se rozlišují dvě 

skupiny lišejníků: homeomerické a heteromerické (Obr. 1). Mezi lišejníky jednoznačně 

převládá výskyt heteromerické stélky. (Büdel a Scheidegger, 1996, 46) 

2.3.1 Homeomerické lišejníky 

Lišejníky s homeomerickou stavbou stélky obsahují rovnoměrně rozptýlené buňky fotobiontu 

uvnitř lišejníku. (Moore, Alexopoulos, Ahmadjian, 2022) „Z morfologického hlediska tvoří 

tyto lišejníky stélky vláknité a rosolovité.“ (Kalina a Váňa, 2005, 398) 

2.3.2 Heteromerické lišejníky 

Na rozdíl od homoeomerických lišejníků, jsou složky heteromerické stélky nerovnoměrně 

uspořádané.  V tomto druhu stélky se fotobiont nachází zejména v řasové vrstvě. (Kalina a 

Váňa, 2005, 398) Kromě řasové vrstvy se v heteromerických lišejnících vyskytují dále dřeňová 

vrstva a korová vrstva, které jsou převážně tvořené mykobiontem. (Moore, Alexopoulos, 

Ahmadjian, 2022) 



10 

Obr. 1 Anatomická stavba lišejníků (Piepenbring, 2015, přeloženo) 

 

2.3.2.1 Korová vrstva 

Korová vrstva se nachází na svrchní straně každého lišejníku. (Kalina a Váňa, 2005, 398) U 

lišejníků s lupenitou stélkou se navíc vyskytuje i na spodní straně stélky. (Rhizine, 2021) 

Svrchní a spodní korová vrstva jsou strukturou stejné, avšak liší se tím, že spodní korová vrstva 

u druhů s lupenitou stélkou utváří mimo to ještě rhiziny. (Moore, Alexopoulos a Ahmadjian, 

2022) Rhiziny jsou vlákna sloužící k upevnění stélky lišejníku k podkladu. Kromě této funkce 

žádnou jinou funkci (např. vstřebávání látek) nezastávají. (Rhizine, 2021) 

Buňky tvořící korovou vrstvu jsou buď izodiametrické, protáhlé nebo rozvolněné. Nejhojnější 

jsou buňky izodiametrické (pravidelné), které tvoří pseudoparenchymatickou tkáň. Méně často 

tvoří korovou vrstvu protáhle válcovité buňky. Ty mohou být orientované kolmo k povrchu 

stélky (nitroplodka – Endocarpon, skalačka – Rocella) nebo paralelně s povrchem stélky 

(vousatec – Alectoria, provazovka – Usnea, jasanovka – Anaptychia). Taktéž může být korová 

vrstva tvořena rozvolněnými buňkami (skalačka – Rocella) nebo u některých druhů lišejníků 

může zcela chybět (dutohlávka sobí – Cladonia rangiferina). (Kalina a Váňa, 2005, 398) 
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Rovněž se na lišejnících často nachází tzv. pruina, bílý práškový povlak skládající se z oxalátu 

vápenatého. Ta spolu se svrchní korovou vrstvou slouží lišejníku k hospodaření s energií, 

ochraně proti býložravcům a ochraně fotobiontu proti nadměrnému slunečnímu záření. (Büdel 

a Scheidegger, 1996, 48)  

Některé druhy lišejníků (např. hávnatka ryšavá – Peltigera rufescens) se dokáží adaptovat na 

velké množství světla tím, že se změní jejich anatomické uspořádání. V tomto případě je korová 

vrstva redukována a místo ní vzniká silná epinekrální vrstva. Ta dokáže odrážet vysoké 

množství nechtěného světla, dle Bündela a Scheideggera (1996, 48) to je až o 40 % na hranici 

korové a řasové vrstvy u plně adaptované stélky. Epinekrální vrstva u rodu štítnatek (Peltula) 

dodatečně funguje při super-saturovaném stavu lišejníku jako difúzní cesta pro CO2 díky 

vzdušným prostorům v této vrstvě. (Büdel a Scheidegger, 1996, 48) 

2.3.2.2 Řasová vrstva 

V této vrstvě se nachází obě složky lišejníku. (Kalina a Váňa, 2005, 399) Dle Moora, 

Alexopoula a Ahmadjiana (2022) je řasová vrstva třikrát tlustší než vrstva korová. Řasová 

vrstva v radiálně stavěných druzích, jako je provazovka (Usnea), tvoří válec kolem dřeňové 

vrstvy. (Kalina a Váňa, 2005, 399) 

2.3.2.3 Dřeňová vrstva (medulla) 

Dřeňová vrstva představuje u majority lupenitých a keříčkovitých převážnou většinu biomasy. 

(Büdel a Scheidegger, 1996, 48) Tvoří ji vzájemně propletené dlouhé hyfy. (Kalina a Váňa, 

2005, 399) Díky volnému provázání hyf se mezi nimi mohou nacházet četné dutiny sloužící 

k uchovávání velkého množství vody. (Britannica, 2022)  

2.4 Morfologická stavba lišejníků 

Podle morfologického uspořádání lze lišejníky dál dělit. Homeomerické lišejníky tvoří lišejníky 

s vláknitou a rosolovitou stélkou. Mezi heteromerické lišejníky patří lišejníky s korovitou, 

lupenitou a keříčkovitou stélkou. (Kalina a Váňa, 2005, 400) 

„Podoba stélky lišejníku je především určována mykobiontem. Fotobiont pouze v ojedinělých 

případech stanovuje vzhled lišejníku, např. u vláknitých rodů Coenogonium, Ephebe, 

Cystocoleus a Racodium. Přesto je znalost vlivu fotobionta na morfogenezi lišejníků důležitá, 

poněvadž se charakteristická stélka lišejníku vyvine až po vzniku symbiózy.“ (Büdel a 

Scheidegger, 1996, 37) 
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2.4.1 Korovitá (krustózní) stélka 

Lišejníky s korovitou stélkou pevně přirůstají celou spodní stranou k substrátu. Pro korovitou 

stélku je charakteristická chybějící spodní kůra. (Kalina a Váňa, 2005, 400) Lišejník je tak 

vystavený vnějším podmínkám pouze ze svrchní strany. Díky tomu je méně citlivý a přežije i 

více znečištěné prostředí. (Büdel a Scheidegger, 1996, 38) 

2.4.2 Lupenitá (foliózní) stélka 

Lupenité lišejníky jsou lišejníky s plochou laločnatou stélkou a jednoduše rozlišitelnou svrchní 

a spodní korovou vrstvou. (Brodo, Duran Sharnoff a Sharnoff, 2001, 9) Jako jediné mají spodní 

korovou vrstvu, tudíž jako jediné mají i rhiziny, vlákna sloužící k upevnění stélky lišejníku 

k podkladu. (Rhizine, 2021) K podkladu lupenitá stélka přirůstá na jednom či několika místech 

a na rozdíl od stélky korovité lze lupenitá stélka oddělit od substrátu bez poničení lišejníku. 

(Kalina a Váňa, 2005, 400) 

2.4.3 Keříčkovitá (fruktikózní) stélka 

Vysoká citlivost keříčkovité stélky vůči látkám znečišťujícím ovzduší vychází ze skutečnosti, 

že tyto druhy lišejníků mají větší povrch, který tak může intenzivněji vstřebávat škodlivé látky. 

K povrchu přirůstají pouze úzkou částí stélky. (Brodo, Duran Sharnoff a Sharnoff, 2001, 14) 

2.4.4 Vláknitá stélka 

Představuje zástupce lišejníků s homeiomerickou stavbou stélky. „Její stélka je v podstatě 

vlákno fotobionta opletené hyfami mykobionta.“ (Kalina a Váňa, 2005, 400) 

2.4.5 Rosolovitá stélka 

Přestože lišejníky s rosolovitou stavbou stélky mohou připomínat lišejníky korovité, lupenité i 

keříčkovité, odlišují se rosolovitou konzistencí po namočení stélky a anatomickou stavbou 

stélky (homeiomerická). (Kalina a Váňa, 2005, 400) 

2.4.6 Leprariovitá (leprózní) stélka 

Leprariovitá stélka se nachází u práškovitých a morfologicky nediferiencovaných lišejníků. 

(Kalina a Váňa, 2005, 400) 
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2.5 Lišejníky jako bioindikátory čistoty ovzduší  

Vysoká citlivost lišejníků vůči látkám znečišťujícím životní prostředí přímo souvisí jejich 

schopností nekontrolovatelně vstřebávat látky ze vzduchu a vody. (Nash, 1996, 240) Vzhledem 

k tomu, že lišejníky nemají kořeny, tak absorpce látek probíhá pomocí stélky. (Lichens as 

Bioindicators, 2019) Stélka však není chráněná (chybí kutikula), takže vstřebává jakékoliv 

látky, včetně těch škodlivých. (Nash, 1996, 240) Právě v situaci, kdy do stélky taková látka 

vnikne, chod funkcí jedné ze složek se naruší, rovnovážný vztah mezi složkami taktéž a lišejník 

umírá. (Brondo, Duran Sharnoff a Sharnoff, 2001, 40) Ještě je třeba zmínit, že lišejník je více 

zranitelný v období sucha. U povrchu stélky se totiž během dehydratace lišejníku můžou 

koncentrovat toxické látky. (Nash, 1996, 240) 

Záleží poté na jednotlivých druzích, jak hodně tolerantní vůči škodlivým látkám jsou. (Lichens 

as Bioindicators, 2019) V metodice této práce jsem se řídila zjednodušeným rozdělením 

lišejníků, a to podle druhu jejich stélky. Citlivost jednotlivých skupin vychází z toho, jak velký 

povrch mají, a tudíž jak velkou plochou mohou vstřebávat látky zvenčí. Lišejníky s korovitou 

stélkou (2.4.1) jsou nejméně citlivé vůči znečištění, a tak se objevují často i na znečištěných 

místech. Střední znečištění indikuje stélka lupenitá (2.4.2). Stélka keříčkovitá se objevuje velmi 

vzácně, neboť se vyskytuje pouze ve velmi čistém prostředí (2.4.3).  

2.5.1 Látky znečišťující ovzduší 

Většina zdrojů se shoduje na tom, že hlavními látkami ovlivňujícími výskyt lišejníků jsou oxid 

siřičitý (SO2) a oxidy dusíku (hlavně NO a NO2). (Guderian, 1977, 89) 

2.5.1.1 Oxid siřičitý 

Hlavním producentem oxidu siřičitého je průmyslová výroba, spalování fosilních paliv a 

doprava. V přírodě vzniká SO2 vulkanickou činností. (Barry a Chorley, 2003, 333) Oxid siřičitý 

zasahuje do schopnosti lišejníku fixovat atmosférický dusík, omezuje fotosyntézu tím, že ničí 

chlorofyl ve fotobiontu a u některých druhů lišejníků také narušuje reprodukci lišejníků. 

(Breeze Technologies, 2021) Guderian (1977, 89) tvrdí, že během experimentu odumřela 

terčovka bublinatá (Hypogymnia physodes) po 29 dnech vystavení koncentraci 0,23 mg SO2/m
3 

ve vzduchu. Na lokalitě s nejnižší koncentrací SO2 ve vzduchu (0,08 mg SO2/m
3) odumřelo za 

68 dnů pozorování 60 % stélky.  
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2.5.1.2 Oxidy dusíku 

Jak je již v kapitole 2.2 Fotobiont zmíněno, dusík představuje pro lišejníky velmi důležitý 

prvek, neboť je potřebný pro tvorbu bílkovin a nukleových kyselin. Lišejníky s cyanobiontem 

jsou dokonce schopné si ho samy obstarat prostřednictvím fixace atmosférického dusíku. Přesto 

nadmíra dusíku lišejníkům škodí, jelikož poškozuje chlorofyl potřebný pro fotosyntézu. 

(Lichens as bioindicators, 2019) Lidskou činností vznikají oxidy dusíku hlavně spalováním 

fosilních paliv, a proto se lišejníky vyhýbají lokalitám s hustou dopravou. (Askham, 2020) 

Lišejníky se také nemusí vyskytovat na místech, kde se hnojí dusíkatými hnojivy, protože může 

docházet k přehnojování, které lišejníkům vadí. (Lichens and nitrogen cycling, 2022)  
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

V prvním výzkumu, který probíhal ve spolupráci s gymnázii v Mariboru a Záhřebu, jsme 

zkoumali, zda faktory jako počet obyvatel ve městě a vzdálenost lokalit od centra města 

ovlivňují index znečištění ovzduší. Naše hypotézy však byly vyvráceny, a proto jsem se 

rozhodla vydat novým směrem. 

V této práci jsem se zabývala vlivem dopravy na index znečištění ovzduší. A to i přesto, že data 

Českého hydrometeorologického ústavu říkají, že koncentrace znečišťujících látek 

v ovzduší Českých Budějovic jsou velmi nízké (Český hydrometeorologický ústav, 2022), 

neboť mě zajímalo, zda hustá doprava v Českých Budějovicích i tak neovlivňuje výskyt 

lišejníků. 

3.1 Metodika 

Průzkum byl vykonán za pomocí metodiky (Obr. 6) IAP (Index of Air Pollution = Index 

znečištění ovzduší) vytvořené na přelomu 70. let Fabiem LaBlancem a Jaquesem De 

Slooverem. (LeBlanc, 1971, 110) Jedná se o kvantitativní výzkum znečištění prostředí na 

základě výskytu lišejníků s rozdílnými druhy stélek (2.4 Morfologická stavba lišejníků), které 

mají různé míry tolerance vůči látkám znečišťujícím ovzduší. 

3.1.1 Výběr stanovišť 

Při výběru stanovišť je potřeba hledět na to, zda zvolené místo splňuje podmínky pro provedení 

výzkumu. Tyto podmínky slouží především k sjednocení vzorků a zabránění vzniku nepřesných 

výsledků. 

Každé stanoviště by mělo zahrnovat minimálně pět stromů s dostatečným přísunem slunečního 

záření – to je totiž nezbytné pro výskyt lišejníků. (2.2 Fotobiont) Borka těchto stromů by neměla 

vykazovat žádné rozsáhlé poškození a také by měla být dostatečně rozbrázděná. Ještě je třeba 

dodat, že je doporučeno vynechat stromy s obvodem menším než 50 cm, poněvadž na velmi 

mladých stromech se lišejníky dosud nemusely objevit. Měření bylo provedeno převážně na 

těchto druzích: bříza bělokorá, dub letní, dub zimní, javor mléč a lípa srdčitá. 

3.1.2 Hodnocení výskytu lišejníků 

Nyní se již zaměřím na samotné pozorování lišejníků na stromech. Jednotlivé stromy jsou 

rozděleny do tří oblastí: pata stromu – 0 až 0,5 m, kmen stromu – 0,5 m až 2,5 m a koruna 
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stromu – výše než 2,5 m. Ve všech třech oblastech se hodnotí hojnost stélek a pokryv borky 

stromů třemi hlavními typy stélek lišejníků (korovité, lupenité a keříčkovité) podle škál 

uvedených v Tabulce 1 a 2. 

Hojnost lišejníků 

Hodnocení Počet stélek lišejníků 

0 Žádné stélky 

1 Jedna až pět stélek 

2 Šest až deset stélek 

3 Více než deset stélek 

Tab. 1 Hodnocení hojnosti lišejníků 

Pokryv borky stromu 

Hodnocení Počet stélek lišejníků 

0 Žádné stélky 

1 Stélky lišejníků pokrývají méně než 10 % pozorované plochy 

2 Stélky lišejníků pokrývají 10 až 50 % pozorované plochy 

3 Stélky lišejníků pokrývají 50 až 100 % pozorované plochy 

Tab. 2 Pokryv borky stromu 

3.1.3 Vyhodnocování indexu 

Sečtením všech vyhodnocených čísel nám vyjde IAP pro samostatný strom. IAP pro danou 

lokalitu lze vypočítat sečtením výsledných IAP všech stromů a následným vydělením počtem 

sledovaných stromů. 

Výsledné IAP se pohybuje na škále od 0-54. IAP 0 značí silně znečištěné ovzduší, IAP 54 

naopak indikuje častý výskyt všech typů lišejníků, tudíž velmi čisté ovzduší. Nakonec se 

výsledné IAP řadí do 5 kategorií, jak lze vidět v Tabulce 3. 

Kategorie Hodnota IAP 

5 0 = velmi znečištěné ovzduší 

4 1 – 13,5 

3 13,6 – 27,0 

2 27,1 – 40,5 

1 40,6 – 54 = velmi čisté ovzduší 

Tab. 3 Kategorie podle hodnoty IAP 

3.2 Hypotézy 

H0: Doprava v Českých Budějovicích nemá vliv na výskyt lišejníků a index znečistění ovzduší 

nebude vykazovat žádné výrazné rozdíly mezi lokalitami. 

H1: Doprava v Českých Budějovicích má negativní vliv na výskyt lišejníků a index znečistění 

ovzduší u frekventovaných silnic, proto bude IAP výrazně nižší než na jiných lokalitách.  

H2: Doprava v Českých Budějovicích má pozitivní vliv na výskyt lišejníků a index znečistění 

ovzduší u frekventovaných silnic, proto bude IAP výrazně vyšší než na jiných lokalitách. 
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3.3 Výsledky 

Měření proběhlo na 60 různých lokalitách. Poněvadž drtivá většina výsledných IAP se 

nacházela v kategoriích 3 a 4, rozdělila jsem je do čtyř nových kategorií po 25 %. Výsledky 

jsem zpracovala do mapy (Obr. 2). Modré body symbolizují kategorii 1 (nejvyšší IAP), zelené 

kategorii 2, žluté kategorii 3 a oranžové kategorii 4 (nejnižší IAP). Na první pohled si lze 

povšimnout vyšší koncentrace lokalit s čistějším ovzduším na západním kraji města. Tento jev 

si vysvětluji tím, že do Českých Budějovic vane především vítr ze západu, který není znečištěný 

zplodinami z dopravy a průmyslu. (Vavruška, 2023) Při prozkoumání mapy (Obr. 2) 

postřehneme několik území, kde výrazně převládají určité kategorie. Nyní se těmito místy budu 

blíž zabývat.  

 

Obr. 2 Mapa Českých Budějovic 
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3.3.1 Ulice Na Sadech 

Prvním výrazným územím je ulice Na Sadech a k ní přilehlý park Sady (Obr. 3). Pozorování 

tam proběhlo na 4 místech. Ani na jednom z 22 pozorovaných stromů této lokality se neobjevil 

lišejník s keříčkovitou stélkou. Převládající stélkou naopak byla korovitá stélka. Už z této 

informace lze vyvodit, že se jedná o znečištěné prostředí.  

Když ještě porovnáme průměrné IAP města a průměrné IAP této lokality, rozdíl je zjevný. 

Zatímco průměrné IAP města je 15,48, průměrné IAP této lokality je pouze 7,95. Dle údajů 

Českého statistického úřadu z roku 2021 na této lokalitě za 24 hodin projede průměrně 17956 

vozidel. Šlo by tedy předpokládat, že doprava je hlavním polutantem na této lokalitě, neboť 

žádný jiný významný zdroj znečištění se na této lokalitě nenachází. 

 

Obr. 3 Mapa ulice Na Sadech 
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3.3.2 Ulice Na Dlouhé louce 

Druhé území, které stojí za zmínku je lokalita podél ulice Na Dlouhé louce (Obr. 4), neboť 

právě ta představuje podle ČSÚ nejvytíženější komunikaci v Českých Budějovicích. Český 

statistický úřad (2021) uvádí, že po této silnici v roce 2021 denně projelo 37899 vozidel. 

Z tohoto důvodu jsem předpokládala, že v okolí této lokality bude výskyt lišejníků narušen. 

Když bereme v potaz pouze stromy v bezprostřední blízkosti této komunikace, průměrné IAP 

vychází na 7,4. To opět v porovnání s průměrným IAP Českých Budějovic (15,48) činí znatelný 

rozdíl. I ve složení stélek lišejníků jednoznačně opět převládaly stélky korovité, a naopak 

keříčkovité stélky nebyly nikde přítomné. Domnívám se, že podobně jako v ulici Na Sadech je 

hlavním znečišťovatelem doprava, neboť žádný jiný zdroj znečištění se v okolí této lokality 

nenachází.  

 

Obr. 4 Mapa ulice Na Dlouhé louce 
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3.3.3 Lesopark Stromovka 

Díky zkušenosti z prvního výzkumu jsem věděla, že mezi nejčistější lokality v Českých 

Budějovicích patří Stromovka, největší českobudějovický park o výměře 68 ha (Obr. 5). Má 

očekávání však nebyla zcela naplněna. Přestože se místo s nejvyšším IAP (31) opravdu 

nacházelo ve Stromovce, a dokonce patřilo jako jediné v Českých Budějovicích i do 2. oficiální 

kategorie, ukázalo se, že o 280 m dál se nachází plocha o velikosti 2 ha se všemi čtyřmi 

(novými) kategoriemi IAP. 

Nevím, zda se nejednalo pouze o pouhou anomálii nebo se na této lokalitě vyskytuje ještě 

nějaký faktor, který ovlivňuje výskyt lišejníků, avšak vzhledem k vzdálenosti této plochy od 

silnice, nepřisuzuji tyto výkyvy dopravě. Přesto bych ráda na této lokalitě jednou měření 

zopakovala. 

  

Obr. 5 Mapa Stromovka 
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4 ZÁVĚR 

V úvodu práce jsem si jako cíl vytkla zjistit, zda má doprava v Českých Budějovicích vliv na 

výskyt lišejníků. Využila jsem data o intenzitě místní dopravy a porovnávala je s daty o výskytu 

lišejníků. Výsledky podporují hypotézu 1: „Doprava v Českých Budějovicích má negativní vliv 

na výskyt lišejníků a index znečistění ovzduší u frekventovaných silnic, proto bude IAP výrazně 

nižší než na jiných lokalitách.“ 

Zaznamenala jsem výrazný rozdíl mezi dvěma nejfrekventovanějšími silnicemi v Českých 

Budějovicích a zbytkem města. Na druhou stranu jsem také narazila i na slabinu metodiky, a to 

je nejasnost v určení faktoru, který omezuje existenci lišejníků. Proto si myslím, že by mělo 

cenu pokračovat v měření lišejníků dál. Kromě toho, že by to opět přispělo k objasnění situace 

stavu ovzduší v Českých Budějovicích, tak si myslím, že by bylo velmi zajímavé zaznamenat 

vývoj výskytu lišejníků v průběhu let.  
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Obr. 6 Metodika IAP 


