
 3 

ABSTRAKT 
 

Tato bakalářská práce se zabývá půdou, její kontaminací vybranými těžkými kovy a 
transportem těchto těžkých kovů z půdy do rostlin. Jsou  zde popsány možnosti vstupu 
těžkých kovů do půd, jejich chování v půdním prostředí a jejich přechod do rostlinného 
materiálu. Jako sledované toxické kovy byly vybrány: olovo, kadmium a měď. Dále 
jsou zde popsány způsoby odběru půdního vzorku, jeho zpracování pro následnou 
analýzu a stanovení těžkých kovů ve vzorku. 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

This bachelor thesis focuses on the soil, the contamination of selected heavy metals 
and transport of heavy metals from soil to plants. The entry of heavy metals, their 
reactions in the soil and their transport into the plant material are described here. Lead, 
cadmium and copper have been selected as the studied toxic metals. There are also 
described methods of soil sampling, sample preparation for analysis and determination 
of heavy metals in the sample. 
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1. ÚVOD 
 
 

V současné době je problematika vstupu, chování a působení látek antropogenního 
původu (pesticidy, těžké kovy aj.) na složky životního prostředí v popředí zájmu 
odborné i laické veřejnosti.  

Jednou ze složek životního prostředí je půda. Je to nesvrchnější vrstva zemské kůry, 
obsahuje vodu, vzduch i organismy. Vzniká dlouhodobým procesem přeměny horniny 
v půdu. Je významnou složkou životního prostředí, substrátem pro růst rostlin a 
základním článkem potravního řetězce. Proto je velmi důležitá ochrana půd před 
znečišťováním. Kontaminovaná půda má značný vliv na zdraví člověka. Toto ohrožení 
může být zprostředkováno přímým stykem člověka s kontaminovanou půdou, nebo 
zprostředkovaně přes vodu a potravní řetězce. 

Těžké kovy jsou vzhledem ke svým vlastnostem řazeny mezi jedny z 
nejnebezpečnějších látek, které se v životním prostředí vyskytují. V půdách se těžké 
kovy hromadí v důsledku lidské činnosti (energetické a průmyslové provozy, odpady, 
hnojiva atd.), odtud kovy přecházejí následně do rostlin a potom do potravních řetězců. 
Z těchto důvodů je velmi důležité sledovat obsahy těchto látek v půdách.  

Pro stanovení množství těžkého kovu ve vzorku půdy a posouzení jeho potenciálního 
účinku na životní prostředí se používají vyluhovací postupy (extrakce). Tyto postupy 
nebyly do dnešní doby v jednotlivých zemích světa sjednoceny. Ve sbírce zákonů České 
republiky číslo 13/1994 byly stanoveny maximální přípustné koncentrace kovů ve 
výluzích s použitím kyseliny dusičné o koncentraci 2 mol.dm-3. Tato metoda udává 
informaci o množství maximálně uvolnitelného kovu, ale nic o obsahu jednotlivých 
forem. Jednotlivé formy kovů se stanovují tzv. frakcionací, která se provádí  
jednorázovými nebo postupnými extrakcemi s použitím různých extrakčních činidel. 
Nejčastěji se rozlišují formy kovů vodorozpustná, iontově-výměnná, organicky vázaná, 
okludovaná na oxidech železa a manganu, frakce definovaných sloučenin (uhličitanů, 
fosforečnanů, sulfidů atd.) a reziduální frakce (kovy vázané ve struktuře silikátů) [1]. 

Rostliny představují 99% veškeré živé hmoty na Zemi. Jelikož se vyskytují na celém 
povrchu naší planety, kromě extrémních míst, je velmi důležité sledovat míru jejich 
znečištění těžkými kovy. Pochopení přenosu kovů z půdy do rostliny a následně do 
zvířat je velmi důležité pro řešení problému globální kontaminace [2]. 

V posledních letech je řešena problematika odstranění těžkých kovů z půdy pomocí 
rostlin - fytoremedice. Tento proces je popsán jako odstranění kovů z půdy, jejich 
transport do kořenů, stonků a listů. Rostliny jsou následně sklizeny a odstraněny, plocha 
je opět osázená dalšími rostlinami. Tento proces se opakuje do té doby, než se 
koncentrace kovů v půdě sníží na přijatelnou hladinu [3].  
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2. PŮDA 
 
 
2.1 Definice pojmu půda 
 

Zájem lidí o půdu sahá prakticky do doby vzniku lidské společnosti. Člověk je 
s půdou bytostně spjat tím, že na ní hospodaří a že půda nepřímo plní především funkci 
výživy lidstva, což nemůže nahradit žádný jiný prvek krajiny [4]. 

Půdu lze definovat jako samostatný přírodní útvar vzniklý z povrchových zvětralin 
zemské kůry a z organických zbytků za působení půdotvorných faktorů. Je životním 
prostředím půdních organismů, stanovištěm planě rostoucí vegetace, slouží k pěstování 
kulturních rostlin. Je regulátorem koloběhu látek, může fungovat jako úložiště, ale i 
zdroj potencionálně rizikových látek [5]. 
 
2.1.1 Pohledy na půdu 

Z historického hlediska se vyvíjely pohledy na půdu a dvěma směry [4]. 
Statické pojetí (Dle Rammana) pokládalo půdu za neživou směs zvětralých hornin a 

odumřelých organických zbytků v různém stupni rozkladu. Toto pojetí nebere ohled na 
vývoj půdy a jeho vztah k přírodnímu prostředí [4]. 

S časem se měnil názor na půdu a vznikla nová definice půdy – dynamické pojetí. 
Půda byla definována jako samostatný přírodně-historický útvar, který vzniká a vyvíjí 
se zákonitým procesem působením (vícerých) půdotvorných činitelů [4, 6].  

Půda je tedy vytvářena za současného působení různých (rozličných) přírodních 
činitelů (čili půdotvorných faktorů), např. podnebí, mateční horniny, rostlinných a 
živočišných organismů, reliéfu území, podzemní vody, apod. [4, 6]. 
 
 
2.2 Vývoj půdy 
 

V dlouhodobém procesu přeměny horniny v půdu existují tři vývojové stupně: 
a) matečná hornina, b) půdotvorný substrát, c) půda [6]. 

Proces vzniku půdy se obecně nazývá zvětrávání. Z matečné horniny se nejprve 
vytváří půdotvorný substrát, z něhož vzniká dále působením půdotvorných činitelů půda 
jako přírodní útvar [5, 6]. 

Na zvětrávání hornin se podílí tři základní procesy: fyzikální, chemický a biologický; 
stupeň jejich účinku se řídí podmínkami prostředí. Prakticky se však tyto typy 
zvětrávání uplatňují v kombinaci [5, 6].  
 
2.2.1 Fyzikální zvětrávání  

Fyzikální zvětrávání je způsobeno mechanickými vlivy, mezi hlavní faktory 
fyzikálního zvětrávání řadíme změny teploty, mechanické působení vody a větru. apod. 
[6].  
 
2.2.2 Chemické zvětrávání 

Při chemickém zvětrávání se rozpadlé částice matečné horniny rozkládají – dochází 
zde ke změně jejich chemického složení. Tento druh zvětrávání je způsoben převážně 
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vodou, kyselinami minerálními i organickými, humusovými látkami, vzdušným 
kyslíkem, oxidem uhličitým a podobně [6].  
 
2.2.3 Biologické zvětrávání 

Biologické zvětrávání podporuje činnost fyzikálních a chemických činitelů. 
Působením biologických činitelů se vytváří v půdotvorném substrátu organické hmota, 
potřebná pro další vývoj půdy [6]. 
 
 
2.3 Složení půdy 
 

Půda tvoří složitý otevřený systém, ale svou schopností autoregulace vnitřních 
procesů i systém relativně samostatný. Protože zahrnuje všechny tři fáze skupenství, 
nazývá se též systém třífázový. Půda je tedy třífázový disperzní systém (znázorněný na 
obrázku číslo 1) s fází pevnou, kapalnou a plynnou [5, 6]. 

 
 

hrubá  
mechanická disperze jemná 

koloidní disperze  

 
 

minerální podíl 
molekulová disperze  

neživá složka - humus 

 

pevná fáze 

 
organický podíl živá složka - edafon 

Kapalná fáze – půdní roztok 
plynná fáze – půdní atmosféra 

Obrázek 1: Schéma složení půdy, převzato z [6]. 

 
 
2.3.1 Pevná fáze 

Pevnou fázi tvoří v půdě půdotvorný substrát, přeměněný půdotvorným procesem 
v zemitou hmotu. Ta je složena z části minerální a z části organické. Minerální podíl 
skládají zbytky hornin, z nichž vznikl matečný substrát, na kterém se půda vytvořila. 
Organický podíl skládají složka mrtvá a složka živá. Neživá složka má původ jednak 
v půdě samotné, jednak se na ní podílejí i látky cizího původu, jež se do půdy přidávají. 
Označujeme ji názvem humus. Živou složku tvoří rostlinné a živočišné organismy, které 
shrnujeme pod název edafon [6]. 
 
2.3.2 Kapalná fáze 

Kapalná fáze obsahuje jako hlavní součást různé druhy půdní vody. Půdní voda není 
nikdy chemicky čistá, neboť v ní jsou rozpuštěny různé chemické sloučeniny minerální 
i organické. Obvykle nacházíme v drenážních vodách uhličitany vápníku, hořčíku, 
draslíku, sodíku, amonných iontů, dále chloridy, sírany, méně dusičnany a 
fosforečnany. V kyselých půdách se vyskytuje v půdním roztoku v určitém množství i 
železo a hliník v rozpustných sloučeninách. Půdní roztok je v podstatě nositelem půdní 
reakce a důležitým činitelem úrodnosti půdy [6]. 
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2.3.3 Plynná fáze 
Plynná fáze – půdní atmosféra – je vzduch, který spolu s vodou tvoří stálou součást 

půdy, v níž vyplňuje všechna místa neobsahující vodu. Na rozdíl od vzduchu 
atmosférického má jiné kvantitativní složení [6].  

Oxid uhličitý je nejvýraznější složkou půdní atmosféry; ornice ho obsahuje 0,1 – 1%, 
spodní vrstvy půd 0,3 – 5%. Zdrojem tohoto oxidu je rozklad ústrojných látek a dýchání 
mikroorganismů a kořenů v aerobních poměrech. S vodou tvoří kyselinu uhličitou, která 
je účinným rozpouštědlem řady minerálních sloučenin. Kyslíku bývá v půdě 10 – 20%. 
Je nezbytný pro dýchání půdních organismů a pro oxidaci ústrojných i nerostných látek. 
Dusík je biogenní prvek. V elementární formě je poután mikroorganismy žijícími 
v půdě volně i symbioticky [6]. 
 
2.3.4 Prvky v půdě 

Pedochemie je věda, která se zabývá chemickým složením půd a chemickými 
procesy v ní. Průměrné prvkové složení půd je uvedeno v následující tabulce (údaje jsou 
v hmotnostních procentech) [7].  

 
 

Tabulka 1: Průměrné složení půd, převzato z [7]. 
Prvek % Prvek % Prvek % 
Kyslík 49,0 Draslík 1,8 Dusík 0,2 
Křemík 33,0 Uhlík 1,4 Fosfor 0,08 
Hliník 6,7 Sodík 1,1 Mangan 0,08 
Železo 3,2 Hořčík 0,8 Síra 0,04 
Vápník 2,0 Titan 0,5 Měď 0,002 
 
 
Podle zastoupení v zemské kůře dělíme prvky na makroelementy a mikroelementy. 

Makroelementy jsou důležité pro speciální procesy jako je transport kyslíku, elektronů 
atd. Mikroelementy (prvky stopové), jsou všechny ostatní prvky. Rozdělujeme je na 
nezbytné (esenciální) prvky, které jsou nutné pro růst rostlin, a na mikroelementy 
doplňkové, biochemicky zatím neznámé. Hlavní chemické formy makroelementů a 
mikroelementů v půdách jsou znázorněny v tabulkách 2 a 3 [4, 7]. 

 
 

Tabulka 2: Hlavní chemické formy makroelementů v půdě, převzato z [7]. 

Prvek Hlavní chemická forma 
Draslík K+ 
Dusík NO3

-, NH4
+ 

Fosfor H2PO4
-, HPO4

2- 
Hořčík Mg2+ 
Kyslík O2-, OH- 
Sodík Na+ 
Uhlík HCO3

-, CO3
2- 

 Vápník Ca2+ 
Vodík H+ 
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Tabulka 3: Hlavní chemické formy mikroelementů v půdě, převzato z [7]. 
Esenciální prvky Hlavní chemická 

forma 
Neesenciální prvky Hlavní chemická 

forma 
Bor H3BO4 Hliník Al 3+, Al(OH) +

2  
Chlor Cl- Kadmium Cd2+ 

Měď Cu2+ Kobalt Co2+ 

Železo Fe2+, Fe3+ Olovo Pb2+ 

Mangan Mn2+ Rtuť Hg2+ 

Molybden MoO +2
4  Nikl Ni 2+ 

Síra SO −2
4  Selen SeO −2

4  
Zinek Zn2+ Křemík SiO2 

 
 
 
3. ZNEČIŠTĚNÍ PŮDY 
 
 

Kontaminace půd se řadí spolu s vodní a větrnou erozí, záborem půd, degradací půdy 
úbytkem organické hmoty a narušením vodního režimu acidifikací k procesům, které 
nepříznivě ovlivňují funkce půdy. Na kontaminaci půd se podílí celá řada 
anorganických i organických látek, jejichž zdrojem v půdě mohou být jednak přirozené 
procesy a jednak antropogenní aktivita. Potenciální nebezpečnost těchto látek je 
posuzována z hlediska ekotoxikologického (působení na ostatní složky ekosystému), 
z hlediska humanotoxikologického (působení na organismus člověka) a z hlediska 
ekonomického (snížení výnosnosti rostlinné produkce) [5]. 
 
 
3.1 Funkce půdy 
 

Půda má schopnost podle svých specifických vlastností tlumit nepříznivé vlivy 
hospodaření, průmyslu a dopravy. Z těchto hledisek jsou nejdůležitější funkce: 

� filtrační, kdy znečišťující látky jsou půdou mechanicky zadržovány. Jedná se 
hlavně o částice pod 2 µm, které mohou být zadržovány v půdách při 
zasakování vody; 

� pufrovací, kdy rozpustné látky jsou imobilizovány adsorpcí na půdu nebo 
tvorbou nerozpustných sraženin. Vysokou pufrovací schopnost mají půdy 
s vysokým obsahem organické hmoty, jílnatých částic oxidů železa a hliníku; 

� transformační, (př. mineralizace, oxidace, redukce, biomethylace, 
fotodestrukce), která je určena především aktivitou její mikrobiální složky. 
Zejména škodlivé a toxické látky organické povahy mohou být mikrobiální 
činností mineralizovány až na H2O, CO2 či jiné látky anorganické povahy. 
Naproti tomu mohou být organické škodlivé látky přeměněny na metabolity, 
které jsou toxičtější, než původní látky [7, 8]. 
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3.2 Mechanismy vazeb polutantů v půdách 
 

Polutanty v půdách se mohou vázat buď fyzikálně, chemicky nebo biochemicky. 
Mezi fyzikální mechanismy vazeb polutantů patří sorpce (kovy, karbamáty atd.). 
Z chemických vazeb se uplatňují kovalentní nebo chelátové (Cu2+, Fe2+), iontové (Ca2+, 
Mg2+, Zn2+) a srážecí reakce. Biochemické mechanismy spočívají v zabudování 
nízkomolekulárních organických molekul do málo reaktivních makromolekul, nebo 
probíhá mikrobiální rozklad [6]. 

Mobilita prvků je dána vzájemnými vztahy mezi sorpčními procesy na jílových 
minerálech, humusu a hydratovaných oxidech (Fe, Mn, Al) a hydrotermickými 
podmínkami (teplota, vlhkost) dané lokality včetně aktivní mikroflóry. Koloběh 
polutantů v životní prostředí je znázorněn na obrázku číslo 2 [7]. 

 
 

 
Obrázek 2: Osud polutantů v prostředí, převzato z [7]. 

 
 
3.3 Kontaminace půd kovy 
 

Existují tři možnosti vstupu kovů do půd 1) přirozený – primární (tvořený nerosty, 
horninami, ložisky), 2) přirozený – druhotný (tvořený různými produkty přírodních 
pochodů, jako jsou prachové bouře, často s vysokým obsahem organické hmoty, nebo 
sopečná činnost, atmosférické srážky a spady) a 3) antropogenní (důsledek 
nejrůznějších lidských činností, kdy zdrojem prvků je aplikace různých melioračních 
surovin, hnojiv, pesticidů, popílku, kalů, závlahových vod apod.) [8]. 
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3.3.1 Těžké kovy 
V oblasti škodlivých cizorodých látek anorganického původu představují největší 

problém těžké kovy. Těžké kovy jsou definovány jako skupina prvků mezi mědí a 
olovem v periodické tabulce prvků s hustotou větší než 5 g.cm-3. Obvykle se považují 
za nejnebezpečnější kadmium, dále olovo, rtuť a chrom. Problémy však mohou působit 
i měď, zinek, molybden, nikl aj. Některé prameny uvádějí toto sestupné pořadí 
škodlivosti cizorodých látek:  

� pro rostlinnou výrobu: Hg, Cu, Ni, Pb, Cd, Co aj.; 
� pro živočišnou výrobu: Cd, Hg, Pb, As aj [9, 10]. 

Problematika znečištění těžkými kovy souvisí s jejich schopností kumulace v půdě, 
rostlinném a živočišném materiálu. Koloběh kovů v přírodě je znázorněn na 
obrázku číslo 3 [9]. 

 
 

Obrázek 3: Chování kovů v prostředí, převzato z [7]. 
 
 
Mezi největší zdroje vstupu těžkých kovů do ekosystému patří energetická výroba, 

metalurgická výroba, tepelné zpracování kovů, strojírenská výroba, chemická výroba, 
doprava, zemědělství, zpracování odpadů, spotřební zboží a v neposlední řadě přírodní 
zdroje těžkých kovů [11]. 
 
3.3.2 Legislativní opatření 

Obsah toxických kovů v půdách je tedy jedním z důležitých parametrů hodnocení 
kvality půd. Zatížení půd toxickými prvky je hodnoceno a jsou stanoveny jejich 
povolené obsahy. Toto hodnocení vychází ze schopnosti půd jako filtračního, 
transportního a retenčního systému tlumit výrazné výkyvy rovnovážných stavů v půdě a 
ovlivňovat tak vztahy půda – biosféra a půda – hydrosféra [7]. 

V současné době je obsah těžkých kovů v půdách kontrolován stanovením tzv. 
nejvyšších přípustných koncentrací prvků (NPK). Za tímto účelem jsou stanovovány i 
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hraniční hodnoty prvků v různých surovinách aplikovaných do půdy (kaly, komposty, 
závlahové vody apod.). Tato kritéria obecně představují koncentrace prvků, při nichž 
dochází k určitým poruchám půdních funkcí, nebo k nadměrnému příjmu toxických 
prvků rostlinami a posléze začlenění toxických kovů do potravního řetězce [8].  

V České republice jsou limitní koncentrace pro rizikové prvky v půdách uzákoněny 
ve sbírce zákonů ČR číslo 13/1994 části 4. Limitní obsahy kovů v půdách [mg.kg-1] 
náležících do zemědělského půdního fondu jsou uvedeny v následující tabulce [5, 12]. 

 
 

Tabulka 4: Maximální přípustné obsahy rizikových prvků v půdě, převzato z [5]. 
Výluh 2 M HNO 3 Rozklad lučavkou královskou Prvek 

lehké půdy ostatní půdy lehké půdy ostatní půdy 
Arsen 4,5 4,5 30 30 

Berylium 2,0 2,0 7,0 7,0 
Kadmium 0,4 1,0 0,4 1,0 

Kobalt 10,0 25,0 25,0 50,0 
Chrom 40,0 40,0 100,0 200,0 
Měď 30,0 50,0 60,0 100,0 
Rtuť - - 0,6 0,8 

Molybden 5,0 5,0 5,0 5,0 
Nikl 15,0 25,0 60,0 80,0 

Olovo 50,0 70,0 100,0 140,0 
Vanad 20,0 50,0 150,0 220,0 
Zinek 50,0 100,0 130,0 200,0 

Pozn. 1. lehkými půdami se rozumí písčité a hlinitopísčité půdy [9]. 
 
 
Maximálně přípustné hodnoty představují mezní hodnoty prvků, při jejichž 

překročení vzniká riziko vstupu těchto prvků do potravního řetězce, nebo představuje 
ohrožení dalších složek životního prostředí [8]. 
 
 
 
4. TOXIKOLOGICKY VÝZNAMNÉ PRVKY 
 
 

Bakalářská práce se zabývá kadmiem, olovem a mědí, které patří mezi významné 
anorganické kontaminanty. V přirozených podmínkách se tyto kovy nacházejí v půdním 
prostředí v nevelkých množstvích, ale díky antropogenním vlivům se jejich obsah 
v půdě zvyšuje. S tím souvisí i toxicita těchto kovů, která je závislá na jejich setrvání 
v půdě. Proto je zapotřebí obsah prvků, přecházejících z půd do rostlin a následně do 
potravního řetězce zvířat a lidí, sledovat.  
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4.1 Kadmium – Cd 
 

Kadmium je prvek patřící do skupiny těžkých kovů. Dále patří 
mezi nejnebezpečnější toxické látky snadno vstupujících do potravního řetězce. Z půdy 
přechází snadno do rostlin (70%), v menší míře ho rostliny přijímají z atmosféry (z 20 – 
40%) [9]. 
 
4.1.1 Výskyt a rozšíření na Zemi 

Kadmium se v době, kdy převládalo tuhnutí zemské kůry (v redukční atmosféře), 
vyloučilo ve formě sulfidů, nejdůležitější rudy jsou tedy sulfidy. Kadmium se nachází 
ve formě minerálů, jako je například greenockin (CdS). Je také získáváno jako vedlejší 
produkt při rafinaci zinku a jiných kovů, zejména pak olova a mědi [13, 14]. 
 
4.1.2 Zdroje kontaminace půd 

Kontaminace životního prostředí kadmiem je v poslední době vyvolána zejména jeho 
rostoucím používáním v průmyslu. Na tomto procesu se podílejí slévárny kovů a 
průmyslu barviv, výroba plastů a výroba akumulátorů. Důležitým zdrojem znečištění 
prostředí kadmiem je také spalování pohonných hmot a olejů, v zemědělství pak 
používání fosfátů přirozeného původu, čistírenských kalů a pesticidů obsahujících tento 
prvek. Kadmium emitované do ovzduší se nakonec hromadí v půdě a ve vodě a vstupuje 
takto  do  potravinových řetězců [13]. 
 
4.1.3 Formy kadmia v půdě 

V půdách se kadmium vyskytuje v různých formách. Nachází se v minerálech a 
organických sloučeninách, dále ve struktuře silikátů (tzv. reziduální frakce), okludované 
s oxidy železa a manganu, výměnné a ve vodorozpustném stavu jako součást půdního 
roztoku [15, 16]. 

Kadmium se v zeminách a podzemních vodách vyskytuje v oxidačním stavu Cd2+. 
Nerozpuštěné (nebo sorbované) formy kadmia jeví ochotu přecházet do roztoku již 
na rozhraní neutrální a mírně kyselé oblasti, čímž se kadmium výrazně odlišuje 
například od chrómu nebo mědi [17]. 

Při zvětrávání hornin, kde jeho obsah nepřesahuje 0,3 mg.kg-1, snadno přechází do 
roztoku a vyskytuje se jako kationt Cd2+. Může také tvořit komplexní ionty – CdCl+, 
CdOH+, CdHCO3

+, CdCl-, Cd(OH)3
- aj. a organické cheláty. V silně oxidačních 

podmínkách je kadmium schopno tvořit stálé minerály (CdO, CdCO3) a hromadit se ve 
fosfátech a biogenních usazeninách. Hlavním faktorem limitujícím obsah kadmia v 
půdách je chemické složení mateční horniny [16].  

Jelikož se půdy vyznačují velkou variabilitou svých charakteristik a kadmium 
existuje v mnoha formách, je kontaminace tímto kovem velice odlišná. Přeměny kadmia 
v půdě závisejí zejména na těchto faktorech. S rostoucím pH klesá rozpustnost kadmia a 
proto je v alkalických půdách značně imobilní. Naopak při pH < 5 je Cd mobilnější než 
zinek. Při pH nad 7,5 přestává být kadmium rozpustné, a proto o jeho přijatelnosti 
rozhoduje rozpustnost CdCO3 a pravděpodobně také Cd3(PO4)2. Za přítomnosti síranů 
dochází k vysrážení Cd, a tím ke snížení jeho rozpustnosti. Vysoká mobilita Cd je 
rovněž způsobena vysokou koncentrací Cl- v půdním roztoku. Naopak značně se 
sorbuje a tedy imobilizuje jílovými materiály v půdě. Ještě více je však poutáno 
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huminovými kyselinami, protože však snadno vytvoří s fulvokyselinami rozpustné 
cheláty, je mobilita kadmia v půdách určována poměrem huminových kyselin a 
fulvokyselin. Značně se sorbuje také huminy (obecně humusovými látkami) s vysokou 
relativní molekulovou hmotností, ale také oxidy železa a manganu. Převládají-li v půdě 
oxidační podmínky, má kadmium tendenci tvořit málo pohyblivé sloučeniny [10, 
16, 18]. 

Průměrný obsah kadmia v půdě v přirozených podmínkách se nejčastěji pohybuje v 
rozmezí 0,01 - 1,1 mg.kg-1. V půdách České republiky je (mimo zdroje kontaminace) 
běžný obsah 0,2 - 1,5 mg Cd na 1 kg půdy. Za posledních 150 let se podle literárních 
údajů zvýšil obsah kadmia v půdách o 27 - 55%. Kadmium se v půdě kumuluje nejvíce 
ve vrstvě 0 - 5 cm a s přibývající hloubkou jeho koncentrace klesá [16]. 

Obsah kadmia v půdě ovlivňuje významně také půdní mikroorganismy. Je známo, že 
zvýšená koncentrace iontů kadmia v půdním výluhu má silný inhibiční efekt na půdní 
mikroorganismy a vysoké dávky Cd mohou půdní mikroflóru přímo poškozovat. 
Výsledkem potom může být negativní vliv na růst rostlin (omezení fixace vzdušného 
dusíku, brzdění mineralizace apod.) [16]. 

Pro stanovení jednotlivých forem Cd v pevné fázi půdy byly navrženy rozličné 
analytické postupy, které zahrnují postupnou extrakci [10]. 
 
4.1.4 Kadmium a rostlina 

Mezi hlavní vlastnosti půdy ovlivňující mobilitu a přijatelnost těžkých kovů včetně 
kadmia pro rostliny patří: 

� pH – důležitá hodnota pro posouzení mobility, 
� kationtová výměnná kapacita – důležitá charakteristika pro posouzení vazby 

v půdě a mobility, 
� redox potenciál – důležitý pro posouzení stability různých forem kadmia, 
� obsah organického uhlíku – hlavní charakteristika ovlivňující adsorpci, a tím i 

mobilitu, 
� půdní druh – ovlivňuje rychlost a cesty migrace kadmia do spodních vod 

[10]. 
Kontaminace rostlin kadmiem může nastat imisním spadem z ovzduší, ale také 

přijetím kadmia z půdního roztoku kořeny. Zvlášť ohroženy jsou zemědělské plodiny, 
pěstované na kyselých půdách. Při pH = 4,0 až 5,5 je asi 80% půdního kadmia schopno 
migrace. Proto se ke snížení asimilovatelnosti kadmia rostlinami doporučuje úprava 
půdní reakce vápněním. Organická hnojiva by mohla bezprostředně po přeměnách 
v půdě silně zvýšit kontaminaci rostlin kadmiem proto, že při humifikaci organického 
materiálu se nejprve tvoří většinou fulvokyseliny, které mobilitu kadmia zvyšují. Proto 
je nejvhodnější blokovat Cd v půdě organickým hnojením vyzrálými komposty (bez 
vlastního kadmia), u nichž správná fermentace vedla ke vzniku vysokého podílu 
huminových kyselin na úkor fulvokyselin [18]. 

Většina rostlin je vůči kadmiu velmi tolerantní (rajčata, brambory) a nevadí jim 
v půdě ani koncentrace nad 150 mg.kg-1. Jsou však i plodiny citlivé (špenát, sója, 
tabák), které reagují negativně už na množství 4 - 13 mg.kg-1 kadmia v půdě. Jsou však 
příklady, že rostliny akumulují velké množství kadmia, které působí na jejich vlastní 
vývoj a výnos dokonce příznivě – např. kukuřice. Nejvíce Cd akumulují listové 
zeleniny, hlavně špenát a salát. Vysoký obsah Cd mohou naakumulovat také některé 
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houby. Na kontaminovaných půdách mohou rostliny obsahovat desítky mg Cd.kg-1. 
Semena, zvláště obilky, obsahují Cd v relativně malém množství [18]. 
 
 
4.2 Olovo – Pb 
 

Olovo se nachází se ve všech složkách přírody. Předpokládá se, že v oblastech dosud 
nekontaminovaných lidskou činností by neměla koncentrace olova v ovzduší přesahovat 
1 ng.m-3. Některá měření provedená v Grónsku a na Nové Zemi tento předpoklad 
potvrdila [13]. 
 
4.2.1 Výskyt a rozšíření na Zemi 

Nejdůležitější olověnou rudou je těžký černý minerál galenit (PbS). Jinými minerály 
jsou anglesit (PbSO4), cerussit (PbCO3), pyromorfit (Pb5(PO4)3Cl) a mimetesit 
(Pb5(AsO4)3Cl). Je známo ještě dalších 25 minerálů, nejsou však ekonomicky důležité. 
Všechny minerály obsahují olovo v nižším oxidačním stavu, jako PbII [19]. 
 
4.2.2 Zdroje kontaminace půd 

Celosvětově největším zdrojem kontaminace složek životního prostředí olovem  je 
spalování olovnatého benzínu. Olovo přítomné v antidetonačních přísadách se z výfuku 
motorových vozidel uvolňuje ve formě velmi jemných částeček, které se usazují hlavně 
v blízkosti frekventovaných ulic a silnic. Význam tohoto expozičního zdroje však od 
uvedení bezolovnatého benzínu na trh soustavně klesá. Další z hlavních zdrojů olova 
v kontaminovaných půdách jsou emise z hutí, zpracovávajících olověnou rudu, emise z 
energetiky, ale také agrochemikálie (fosforečná hnojiva vyrobená z některých afrických 
fosfátů a insekticidy na bázi arseničnanu olovnatého), dále aplikace čistírenských kalů 
do půdy, surové fosfáty mohou též obsahovat Pb v koncentraci 3 – 12 mg.kg-1 a 
v neposlední řadě gravitační depozice, tj. depozice deštěm, sněhem, kroupami, 
sedimentujícím prachem apod., je důležitým mechanismem pro obohacení ekosystému 
těžkými kovy včetně Pb [7, 10, 18]. 
 
4.2.3 Formy olova v půdě 

Za průměrný obsah olova v půdách je považováno 5 – 50 mg Pb.kg-1 a za přirozený 
obsah 2 – 300 mg.kg-1. Běžně se vyskytuje v rozmezí 10 – 20 mg.kg-1. Olovo se 
v půdách vyskytuje ve třech oxidačních stupních: Pb0, Pb2+ a Pb4+ [15, 16]. 

V půdách je olovo velmi málo mobilní, patří k nejméně pohyblivým prvkům v půdě 
vůbec. Jednak proto, že soli olova jsou většinou málo rozpustné (uhličitany, sírany) a 
také proto, že olovo se dobře adsorbuje na jílovou koloidní frakci i humus [18]. 

Olovo má vysokou afinitu ke tvorbě komplexů s nerozpustnými huminovými 
látkami, což vede k fixaci a imobilizaci tohoto prvku v humusových vrstvách půdy. 
Mobilizace či vyluhování půdním roztokem nebo kyselým deštěm se u tohoto prvku 
příliš neuplatní. Fulvokyseliny mohou naopak olovo chelatizovat a zvyšovat tak jeho 
pohyblivost v půdě a přijatelnost rostlinami [10, 16]. 

Na sloučeniny olova je nejbohatší vrchní pěticentimetrová vrstva půdy a s přibývající 
hloubkou obsah Pb klesá. Olovo se váže převážně na jílové minerály, oxidy manganu, 
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hydroxidy Fe a Al a organickou hmotu. V některých půdách se může koncentrovat v 
částicích uhličitanu vápenatého nebo ve fosforečných sloučeninách [16]. 

Olovo je rozpustné v kyselém prostředí, při zvyšování pH (po vápnění) se jeho 
rozpustnost snižuje, protože se sráží ve formě hydroxidu, fosforečnanu nebo uhličitanu. 
V těchto podmínkách olovo také tvoří organické komplexy. Schopnost sorpce olova 
v půdách se zvyšuje s rostoucím pH, kationtovou výměnnou kapacitou a s rostoucím 
množstvím organického uhlíku v zemině, v závislosti na Eh (redoxní potenciál) a na 
obsahu fosforečnanů [15, 16]. 
 
4.2.4 Olovo a rostlina 

Příjem olova rostlinami je menší v zásaditých půdách než v kyselých. Rovněž lze 
snížit přístupnost olova pro rostliny využitím sorpce olova huminovými kyselinami. 
K tomu je možno využít dobrý, vyzrálý kompost. Není vhodné použití jiných 
organických hnojiv, ze kterých humus teprve v půdě humifikací vzniká. V první fázi 
dochází ke koncentračnímu nárůstu hlavně fulvokyselin a prostředí se citelně okyselí. 
Oba tyto faktory zlepší přístupnost olova pro rostliny [18]. 

V rostlinách se olovo nejvíce ukládá v kořenech. V nadzemních částech rostlin jsou 
koncentrace olova i u velmi silně olovem zamořených půd celkem nízké. Je tedy 
zřejmé, že půda se podílí na kontaminaci produkčních částí rostlin pouze malým 
podílem – hlavním zdrojem kontaminace je imisní spad z ovzduší. Až 80% obsahu 
olova u travních porostů pochází z atmosféry. Olovo působí u některých rostlin 
fytotoxicky až v extrémně vysokých koncentracích. Proto mohou velmi úspěšně 
vegetovat i rostliny, jejichž obsah olova je z hlediska nutričně-hygienického už naprosto 
nepřípustný. Velmi odolná je např. kukuřice. Normální obsahy Pb v rostlinách jsou 
v rozmezí 0,2 – 5,0 mg Pb.kg-1 sušiny [18]. 
 
 
4.3 Měď – Cu 
 

V půdě se měď vyskytuje ve stopových množstvích daných přirozeným obsahem 
v závislosti na matečném substrátu, anebo ve zvýšených množstvích ovlivněných 
průmyslovou činností člověka. Při optimálním obsahu se uplatňuje jako mikroživina ve 
výživě rostlin. Při nadměrném obsahu působí jako cizorodá látka se všemi riziky, které 
s tím souvisejí z hlediska životního prostředí a nezávadnosti produkce. Pro zdárný vývoj 
rostlin je zapotřebí optimální obsah mědi v půdě a rostlině [9]. 
 
4.3.1 Výskyt a rozšíření na Zemi 

Hlavními rudami, které obsahují měď, jsou kuprit (Cu2O), malachit 
(Cu(OH)2.CuCO3), azurit (Cu(OH)2.2 CuCO3), chalkosin (Cu2S), chalkopyrit (CuFeS2), 
který sám o sobě představuje 50% veškerých rud obsahujících měď, a bornit (CuFeS4). 
Z větší části je měď v rudách ve formě sulfidů, menší část ve formě uhličitanů a oxidů. 
V přírodě se měď může vyskytovat též jako čistý kov [13, 14]. 
 
4.3.2 Zdroje kontaminace půd 

Výroba mědi v posledních letech neustále stoupá. Množství mědi, které ročně 
vstupuje do životního prostředí, dosahuje téměř milionu tun. Měď kontaminující 
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povrchové vody pochází z největší části z průmyslových, nejčastěji slévárenských 
odpadů. Zdrojem emisí mědi do ovzduší jsou především hutní provozy zpracovávající 
horniny bohaté na měď, výrobny železa a oceli, slévárny mosazi a bronzu, sekundární 
tavení mědi a jejich slitin a další. V zemědělství jsou používány sloučeniny mědi jako 
pesticidy a fungicidy [13]. 
 
4.3.3 Formy mědi v půdě 

V půdě se měď nachází ve dvou oxidačních stupních Cu2+ a Cu+, přičemž ionty Cu+ 
vznikají v půdě pouze redukcí Cu2+ v anaerobních podmínkách. Z půdních vlastností má 
na přístupnost Cu rostlinami největší vliv pH a organická hmota [18]. 

Celkový obsah mědi v půdě je uváděn v rozmezí 1 - 100 mg.kg-1 půdy, ale také 2 -
180 mg.kg-1. Vlivem biologické sorpce klesá obsah mědi s hloubkou profilu, převážná 
část se nachází v humózním horizontu. Formy, v nichž se měď v půdě nachází, jsou z 
hlediska jejich přístupnosti pro rostliny velmi rozdílné a lze je rozdělit do následujících 
skupin:  

� nevýměnná měď  
o měďnaté minerály,  
o měď vázaná v organických sloučeninách,  
o těžce rozpustné soli mědi,  

� výměnná měď,  
� vodorozpustné soli mědi [15, 16]. 

 
Měď nepřístupná (nevýměnná) je tvořena vazbou iontu Cu2+ v minerálech 

(chalkopyrit, malachit). Velmi pevná vazba mědi je i v organických sloučeninách. 
Rostlinám nepřístupná měď je také součástí těžce rozpustných solí, jako je 
Cu3(PO4)2.3H2O, Cu2O, CuO, CuOH, Cu(OH)2, které jsou rozpustné pouze v 
kyselinách, a proto nemohou být bezprostředním zdrojem Cu pro rostliny [16]. 

Výměnná měď představuje přibližně 1% z celkového obsahu. Výměnných reakcí se 
zúčastňuje kationt Cu2+, který je poután organickými i minerálními koloidy. Huminové 
kyseliny jsou schopny poutat 200 - 250 mmol Cu na 100 g. Z jílových minerálů je měď 
nejsilněji poutána montmorillonitem [16]. 

Vododrozpustná forma mědi je v půdě nejpohyblivější. Kationty Cu2+ se do půdního 
roztoku dostávají z vodorozpustných solí - CuCl2.2H2O, CuSO4.5H2O, Cu(NO3)2.3H2O, 
Cu(NO3)2.6H2O. Rozpustnost mědi se zvyšuje s poklesem pH půdy. Rozpustné 
sloučeniny poskytují rostlinám lehce přístupnou měď [16]. 

Na pohyblivost mědi v půdě má vliv řada faktorů. Pohyblivost se zvyšuje s 
klesajícím pH; používáním kyselých hnojiv a prováděním dalších opatření, 
způsobujících okyselování půdy. Ke zlepšení pohyblivosti mědi dochází rovněž při 
zlepšení podmínek, které umožňují nitrifikaci, přičemž měď přechází z organických 
vazeb na přístupnější minerální formu. Naproti tomu vápnění půd způsobuje silnější 
vazbu mědi v půdě. Ke snížení pohyblivosti dochází rovněž působením všech procesů, 
které zesilují vazbu mědi s organickými látkami půdy a tvoří s nimi pevné sloučeniny. 
Konkurence jiných kationtů (s výjimkou vápníku) nemá většího praktického vlivu na 
pohyblivost mědi v půdě [18]. 

Vysoké obsahy Cu v půdě se vyskytují hlavně v půdách vinic a chmelnic, kde bylo 
používáno k ochraně rostlin dlouhodobě měďnatých přípravků a také v půdách 
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hnojených čistírenskými kaly. Vysoké obsahy Cu v půdním roztoku jsou pro rostliny 
značně toxické, toto nebezpečí je možné omezit vápněním a zvýšeným hnojením 
organickými hnojivy [18]. 
 
4.3.4 Měď a rostlina 

Rostliny přijímají Cu v malém množství, hlavně ve formě Cu2+. Její obsah v sušině 
rostlin se pohybuje od 1 – 20 mg.kg-1. Protože je v půdě silně sorbována, je nadměrné 
hromadění Cu v rostlinách jen výjimečné. Je to způsobeno i tím, že je pevně vázána 
v kořenech rostlin a její transport i pohyblivost v nadzemních částech rostlin je malá 
[18]. 

Měď je esenciální stopový prvek. Většinou je soustředěna v chloroplastech. Má 
značný význam v metabolických procesech rostlin. V rostlinném pletivu vytvářejí ionty 
mědi komplexy s bílkovinami a dalšími biopolymery. V rostlině se účastní řady 
oxidačně-redukčních procesů a plní funkci katalytického prvku. U rostlin je nezbytná i 
pro metabolismus dusíku. V rostlinách se měď vyskytuje v koncentracích od 1 do 
50 µg.g-1 suché hmotnosti tkáně [13, 18]. 

Vyšší nároky na Cu mají obiloviny, hlavně oves, ječmen, pšenice, dále ovocné 
stromy a špenát. Při nedostatku Cu v rostlinách (méně než 2 ppm v sušině) je nižší 
tvorba semen a u obilovin se zvyšuje poměr mezi zrnem a slámou [18]. 
 
 
 
5. METODY STANOVENÍ KOV Ů V PŮDÁCH 
 
 

Prvním a zároveň nejdůležitějším krokem při analýze obsahu toxických kovů 
v půdách je odběr vzorku, po kterém následuje předúprava vzorku. 
 
 
5.1 Odběr půdního vzorku 
 

Vzorkování půdy představuje jeden z nejobtížnějších problémů celé analýzy, protože 
cílem je stanovení stopového množství kovu v heterogenní matrici. Přitom je velmi 
pravděpodobné, že kov může být distribuován ve vzorkované místě zcela nepravidelně. 
Jeho koncentrace může záviset na typu půdy a na jeho rozpustnosti. Z uvedených 
závislostí vyplývá, že velikost a počet vzorků, stejně jako výběr vzorkovacích míst, 
budou rozhodovat o tom, jaké množství kovu bude nalezeno [20]. 
 
5.1.1 Vzorkování půdy 

Odběr půd musí mít ve zkoumaném úseku stejné chemické a fyzikální vlastnosti 
(průměrné složení) jako u zbytku půdy. Přes veškerou snahu  odebraný vzorek 
reprezentuje vždy jen malé množství v porovnání se zkoumanou reálnou částí. Je tedy 
třeba odběr provádět velmi pečlivě tak, aby odebrané vzorky co nejlépe reprezentovaly 
zkoumanou oblast. Odběry u půd se rozlišují na povrchové a  podpovrchové, vrtné, 
otlukové, hrsťové, bodové, vagonové (vozíkové) a účelově náhodné [20, 21]. 
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5.1.1.1 Odběr vzorku půdy  
Při vzorkování půd se odebírají vzorky v terénu upraveným rýčem (obr. číslo 4 a), 

spirálovým vrtákem (obr. číslo 4 b) nebo trubkovým vzorkovačem (obr. číslo 4 c). 
Hloubka vzorkování se volí s ohledem na analyt a na způsob, jakým je půda 
obdělávána. Běžně se vzorkuje do hloubky 15 až 25 cm. Terénní vzorky se odebírají 
poměrně velké, cca 0,5 - 1 kg. Přímo v terénu se dobře promísí, kvartují a podstatně 
menší část, tzv. laboratorní vzorek, se transportuje do laboratoře [20, 21]. 
 
5.1.1.2 Uložení vzorku a jeho  úprava v laboratoři 

Odebrané vzorky (terénní) se v terénu uloží do dvojitého polyethylenového sáčku 
(laboratorní vzorek). Sáček se uzavře a označí se štítkem (jméno odběratele, číslo 
vzorku, datum, místo a hloubka odběru, velikost popř. typ vrtáku nebo trubky, popis 
typu půdy, hloubka hladiny spodní vody). Dodatečné informace se mohou týkat teploty, 
srážek, způsobu obdělávání pole atd. V laboratoři se vzorek půdy zbaví hrubých 
nečistot (kameny, dřevo tráva), usuší se a přeseje. Starší postupy doporučují sušení na 
vzduchu a síto s oky 2 mm, v některých novějších pracích se doporučuje sušit půdu 
lyofilizací a používat síta s oky 160 µm. Pak se vzorek vsype na kuželovitou hromadu, 
jejíž vrchol se rozdělí vhodným nástrojem na čtyři díly, kvarty okolo osy kužele. Dva 
protilehlé kvadranty se berou jako vzorek. Ve kvartaci se pokračuje tak dlouho, až se 
dosáhne žádané váhy vzorku pro chemickou analýzu. Jeden z analytických vzorků se 
usuší do konstantní hmotnosti a tento údaj slouží k přepočítání výsledků na suchou půdu 
(sušinu) [12, 20]. 

Před vlastním stanovením se většinou obvykle ještě ve vzorku stanoví obsah 
uhličitanů a výměnná půdní reakce pH - KCl či aktivní půdní reakce pH - H2O [20, 21]. 
 

 
Obrázek 4: Nástroje k odběru vzorků půdy: A – upravený rýč, B -  spirálový vrták, C – 

trubkový vzorkovač, převzato z [8]. 
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5.2 Stanovení těžkých kovů v půdách 
 

Významným faktorem při stanovení kontaminantů půdě je velké množství látek, 
které se v půdě nacházejí jako její standardní součásti. Po odběru vzorku následuje 
úprava půdního vzorku. Nejčastěji se tak děje extrakcí, kdy jsou zkoumané kovy 
v určitém rozsahu z půdy uvolněny [20, 22]. 

Při extrakci těžkých kovů se předpokládá, že tyto prvky nejsou zabudovány do 
křemičitanové matrice půdy a nevyžaduje se úplné rozpuštění půdního vzorku (např. 
použitím kyseliny fluorovodíkové) [20]. 
 
5.2.1 Totální analýza 

Stanovení celkového obsahu těžkých kovů v půdách je občas označováno jako tzv. 
„totální analýza“. Ke stanovení celkového obsahu se používá metod pro přímou analýzu 
půd a sedimentů v pevném stavu, nebo se kovy stanovují po rozkladu ve směsi kyselin 
chlorovodíkové (popř. kyseliny chloristé), dusičné a fluorovodíkové. Zejména posledně 
jmenovaná hraje při rozkladu velmi důležitou roli, poněvadž většina půd a sedimentů 
obsahuje silikátovou matrici, která je jinak v běžných kyselinách nerozpustná. Celkový 
obsah má určitý vliv na rozpustnost a množství přijatelných obsahů rostlinami, ale i 
jako ukazatel toxicity půd. Významné jsou celkové obsahy pro posouzení zásob prvků a 
množství jejich potencionálního uvolnění. Toto stanovení má význam při zjišťování 
biochemické akumulace prvku v půdě [8, 23]. 
 
5.2.2 Pseudototální analýza 

Stanovení obsahu těžkých kovů, které nejsou součástí silikátové matrice, je občas 
označováno jako tzv. „pseudototální analýza“. Jedná se tedy v podstatě o stanovení 
celkových obsahů kovů, vyjma těch, které jsou vázány na silikátovou matrici. O 
přítomnosti kovů mimo tuto matrici se často předpokládá, že se nakumulovaly v půdách 
a sedimentech lidskou činností či některými přírodními jevy. Rozklad se provádí 
v přítomnosti silných (často oxidujících) kyselin [23]. 
 
5.2.3 Vyluhovací (extrakční) postupy 

K uvolnění těžkých kovů ze vzorku půd a sedimentů se používá různých činidel, 
nejčastěji však roztoků solí, kyselin a chelatačních činidel. Volba extrakčního činidla 
závisí na formě analytu, v jaké je přítomen či zabudován v matrici, tedy na informaci, 
kterou potřebujeme získat. Existuje nepřeberné množství činidel a postupů pro uvolnění 
sledovaných prvků ze vzorků. Tyto obsahy těžkých kovů představují potenciální zásobu 
prvků, které mohou být mobilizovány jen změnou půdních podmínek, agrotechnikou, 
hnojivy, apod. Z hlediska času jsou vlastně rozpustné všechny sloučeniny. Přesto za 
nerozpustné pokládáme ty, které jsou: 

� fixované v chemické struktuře nezvětralých nerostů; 
� uvolněné z nerostných struktur zvětrávacími pochody, ale ihned jsou pod 

vlivem fyzikálně-chemických procesů vázány do nerozpustných sloučenin [8, 
23]. 

Extrakční  postupy dále můžeme rozdělit na tzv. jednorázové a sekvenční.  
 
 



 23 

5.2.1.1 Jednorázové extrakce 
Vzorek se extrahuje činidlem, do kterého se uvolňuje směs různě vázaných forem 

kovů v závislosti na vlastnostech činidla (např. extrakcí kyselinou octovou o 
koncentraci 0,5 mol.dm-3 získáme frakci obsahující kovy vázané v uhličitanech a formy 
kovů, které se účastní výměnných reakcí mezi půdou a půdním roztokem). Tento typ 
extrakce se používá např. k určení množství kovů, které jsou dostupné rostlinám, či 
množství kovů, které za běžných podmínek může migrovat s vodu v půdách (tzv. 
mobilita) [23]. 

 
 
Tabulka 5: Extrakční metody standardizované nebo doporučené k standardizaci v několika 

evropských zemích, převzato z [23]. 
Země Činidlo Metoda 

Německo 1M NH4NO3 mobilita stopových prvků 

Francie 
0,01M Na2-EDTA + 1M CH3COONH4 při pH = 7 

0,005M DTPA + 0,1M TEA + 0,01 M CaCl2 při pH 
= 7,3 

dostupnost Cu, Zn, Fe a Mn 
pro zúrodňovací účely 

Itálie 
0,02M EDTA + 0,5M CH3COONH4 při pH = 4,6 

0,005M DTPA + 0,1M TEA + 0,01 M CaCl2 při pH 
= 7,3 

dostupnost Cu, Zn, Fe a Mn 
v kyselých půdách 

Holandsko 0,1M CaCl2 
dostupnost a mobilita těžkých 
kovů v znečištěných půdách 

Švýcarsko 0,1M NaNO3 
stanovení rizika toxicity 

těžkých kovů (Cu, Zn,Cd, Pb 
a Ni) v půdách 

Velká 
Británie 

0,05M EDTA při pH = 4 dostupnost Cu 

 
 

5.2.1.2 Sekvenční extrakce 
Sekvenční extrakce zahrnují sled extrakcí uvolňujících ze vzorku určité formy kovu 

či kovy v různých fázích matrice. Požadavek na toto stanovení vyplynul zejména  
z faktu, že různé sloučeniny téhož kovu mají rozdílné toxicity a liší se zejména 
v některých vlastnostech, např. v rozpustnosti ve vodě [20, 23]. 

Metodik pro sekvenční analýzu existuje mnoho. Pracuje se vždy s jednou navážkou a 
extrahuje se postupně dle následujícího schématu: obvykle (záleží na účelu) se nejprve 
stanoví formy kovů rozpustné v čisté vodě, následně formy schopné výměnných reakcí 
v půdách, dále kovy vázané v uhličitanech, kovy uzavřené ve strukturách oxidů 
manganu a železa a nakonec kovy vázané na silikátovou matrici. Příklad Tessierovy 
metody sekvenční extrakce je uveden v tabulce č. 6 [23]. 

 
 

Tabulka 6: Schéma Tessierovy metody sekvenční extrakce, převzato z [23]. 
Krok Činidlo Frakce 

1 1M MgCl2 při pH = 7 výměnné reakce 
2 1M NaOAc při pH = 5 Uhličitany 
3 0,04M NH2OH.HCl+ 25% HOAc Fe/Mn oxidy 
4 8,8M H2O2 + HNO3/NH4OAc org. matrice + sulfidy 
5 HF/HClO4 zbytková silikátová fáze 



 24 

5.2.1.3 Asimilovatelný obsah 
Přijatelný (asimilovatelný, přístupný) obsah většinou představuje ionty prvků 

vyměnitelné s H+. Předpokládá se, že je to obsah prvku, který je rostlině okamžitě 
k dispozici pro zajištění fyziologických funkcí. I takto zjištěné množství prvku často 
značně přesahuje množství potřebné pro rostliny [8].  

Ke stanovení rostlinami přijatelných obsahů prvků se používá celá řada vyluhovadel, 
která se liší koncentrací, pH, pufrovací schopností, dobou působení roztoku na půdu, 
poměrem mezi půdou a vyluhovadlem. Jedná se hlavně o výluh octanem amonným, 
kyselinou octovou o koncentraci 0,5 mol.dm-3, HCl o koncentraci 0,1 mol.dm-3, 1% 
kyselinou citrónovou, EDTA, DTPA a horkou vodou [8].  

Asimilovatelný obsah prvků se rychle mění  podle charakteru prvku a prostředí, 
podle náročnosti jednotlivých druhů rostlin, vztahu prvku k tvorbě komplexů a podle 
faktorů ovlivňujících celkovou asimilovatelnost. Mezi faktory, které zvyšují přijatelnost 
prvků patří používání kyselých hnojiv, mineralizace organické hmoty, snížení vysokého 
obsahu Ca v půdě, provzdušněnost půdy apod. K faktorům snižujícím přijatelnost 
většiny prvků patří vápnění kyselých půd, fixace mikroprvků mikroorganismy a tvorba 
organokovových sloučenin, fixace jílovými nerosty apod. Dokonalá znalost přijatelných 
obsahů prvků v půdách je prvním předpokladem pro ekonomické využívání hnojiv, 
neboť jejich vliv je patrný jen tam, kde je nedostatek přijatelných forem [8]. 
 
5.2.2 Stanovení kovů v extraktech 

Obsah těžkých kovů v půdách se stanoví buď přímo v pevné fázi vzorku (rentgenová 
fluorescenční analýza, hmotnostní spektrometrie s doutnavým výbojem, neutronová 
aktivační analýza atd.), nebo ve fázi kapalné - v rozložených půdách a extraktech 
nejčastěji některou z metod atomové spektrometrie a to atomové absorpční 
spektrometrie a atomové emisní spektrometrie. [20, 24]. 
 
 
 
6. ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE 
 
 
6.1 Atomová absorpční spektrometrie 
 

Atomová absorpční spektrometrie (AAS) je jednou z nejrozšířenějších analytických 
metod stopové prvkové analýzy. Umožňuje stanovení až 68 prvků, všech kovových 
a metaloidů,  v koncentracích od desetin g.l-1 až po koncentrace nižší jak 1 µg.l-1 [25, 
26].  
 
6.1.1 Experimentální uspořádání 

Jednoduché schéma AAS spektrometru je znázorněno na obrázku číslo 5. Zařízení 
pro AAS se skládá ze čtyř základních částí: zdroje primárního záření, absorpčního 
prostředí s volnými atomy stanovovaného prvku vzorku v plynném stavu, 
monochromátoru pro izolaci absorbovaného záření a detekčního systému. 

Princip metody je následující: ze zdroje primárního záření (nejčastěji výbojka s dutou 
katodou zhotovená ze sledovaného (stanovovaného) prvku) vystupuje záření 
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jednotlivých emisních čar prvku. Prochází absorpčním prostředím, kde volné atomy 
absorbují určité vlnové délky dopadajícího záření. Monochromátor pak izoluje 
vybranou čáru (zpravidla rezonanční); ostatní čáry štěrbinou neprocházejí a v detekčním 
systému (především fotonásobiče) je detekováno zeslabení toku (prošlé neabsorbované) 
původního záření, většinou v jednotkách absorbance [25]. 

 
 

 
 

 

Obrázek 5: Schéma AAS spektrometru, převzato z [26]. 

 
 

6.1.2 Zdroj primárního záření 
Primární záření realizuje dopadající zářivý tok, má to být čárové spektrum 

s minimálním pozadím a s úzkými čarami nedeformovanými samoabsorpcí ve zdroji 
[27]. 

V AAS se zatím uplatňují čárové zdroje záření, to znamená takové, které emitují 
intenzivní zářivou energii soustředěnou do úzkých spektrálních intervalů, využitelných 
pro charakteristickou absorpci záření. V běžné praxi se zatím prosadily tři typy 
čárových zdrojů, a to výbojky s dutou katodou (HCL – Hollow cathode lamp), 
bezelektrodové výbojky (EDL – Electrodeless discharge lamp). V posledních letech se 
začaly využívat jako zdroje primárního záření i polovodičové laserové diody, které 
produkují přísně monochromatické, intenzivní a stabilní záření [25, 26]. 

 
Podle používaných atomizátorů se AAS dělí na plamenovou AAS (FAAS) a AAS 

s elektrotermickou atomizací (ETA AAS) [25]. 
 
6.1.3 Plamenová AAS (FAAS) 

Nejstarším druhem atomizace je atomizace v plameni. Jejím principem je převedení 
roztoku na aerosol ve zmlžovači a zavádění tohoto aerosolu do předmíchávaného 
plamene. V FAAS se nejčastěji využívá plamen acetylen – vzduch. Pomocí něj lze 
stanovit více jak 30 prvků. Přehled těchto prvků je znázorněn na obrázku číslo 8 [26]. 
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Obrázek 6: Periodická tabulka s vyznačením prvků stanovených plamenovou AAS, převzato 

z [26]. 
 
 
Prvním krokem stanovení prvků metodou FAAS je zmlžování vzorku. Zmlžování se 

provádí ve zmlžovačích a vede k disperzi roztoku do kapiček malého průměru (1 – 
50 µm). Po zmlžení (vznik mokrého aerosolu) vstupuje vzorek do mlžné komory, kde 
dochází k odlučování větších kapek a k desolavataci. Rychlost desolvatace je ovlivněna 
velikostí kapek a tenzí par rozpouštědla. Čím jemnější bude aerosol a vyšší tenze par, 
tím vyšší vysušený podíl vzorku bude vstupovat do plamene. Kapičky aerosolu jsou 
ohřívány na cestě do hořáku na teplotu varu rozpouštědla. Následuje proces vypařování 
částic, který je závislý na velikosti a na chemickém složení částic. Plamen je oblast, kde 
probíhá hoření, chemická reakce mezi palivem a oxidovadlem za vývoje tepla a záření. 
[25, 26]. 
 
6.1.4 AAS s elektrotermickou atomizací (ETA  AAS) 

Protože plamenová AAS nedosahuje citlivostí, které by byly dostačující pro řešení 
řady analytických problémů (analýzy životního prostředí, analýza čistých chemikálií, 
atd.) byly hledány nové techniky atomizace. Jednou z možností je atomizace vzorku v 
„elektrotermickém atomizátoru“ (ETA) [26]. 

Běžně se v elektrotermických atomizátorech analyzují kapalné vzorky, nebo dobře 
homogenizované suspenze, které je možné dávkovat stejným způsobem jako kapaliny. 
Dávkované objemy se pohybují od 5 do 100 µl, v závislosti na typu atomizátoru a 
dávkované kapalině. Hlavní výhodou bezplamenových atomizátorů je fakt, že se celé 
nadávkované množství podílí na absorpci primárního záření. Je tedy dosáhnuto mnohem 
vyšší koncentrace volných atomů v plynné fázi ve velmi malém objemu atomizátoru 
[25, 26].  

Po nadávkování vzorku automatickým dávkovačem do atomizátoru je teplota 
zvyšována v několika krocích, podle tzv. teplotního programu: 

1. krokem je ohřev nad teplotu varu rozpouštědla – dojde k vysušení vzorku; běžně 
se volí teploty 5 až 10 °C nad bodem varu rozpouštědla 
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2. krokem je ohřev na teplotu pyrolýzy – v této fázi dojde k odstranění co největší 
části matrice vzorku (anorganických solí, nerozložených organických zbytků matrice) 

3. krokem je ohřev na teplotu atomizace – v této fázi dochází k vytvoření oblaku 
plynných atomů sledovaného analytu v základním energetickém stavu a k absorpci 
primárního záření těmito atomy. Optimální teplota atomizace se určuje z tzv. atomizační 
křivky. Doba atomizace se volí taková, aby s jejím prodlužováním, pokud to je možné, 
již nedocházelo ke změnám plochy píku. 

4. krokem je krátkodobé zahřátí atomizátoru nad teplotu atomizace – v této fázi 
dochází k vyčištění atomizátoru 

5. krokem je ochlazení atomizátoru na počáteční hodnotu teploty, atomizátor je 
připraven pro nový cyklus [25, 26, 28]. 
 
 
6.2 Atomová emisní spektrometrie (AES) 
 

Atomová emisní spektrometrie (AES – Atomic Emission Spectrometry) je založena 
na registrování fotonů vzniklých přechody valenčních elektronů z vyšších energetických 
stavů na stavy nižší. Při AES se tedy měří záření emitované atomy nebo ionty 
v excitovaném stavu, které vzniká jejich zářivou deexcitací [26].  
 
6.2.1 Experimentální uspořádání 

Základní schéma optické emisní spektrometrie ukazuje obrázek číslo 9. Zařízení se 
skládá z budícího zdroje, disperzní části sloužících k vedení záření ze zdroje do 
detektoru (fotografická detekce, fotoelektrické detektory) [29]. 

 
 

 
 
 

Obrázek 7: Schéma AES spektrometru, převzato z [26]. 
 
 
Aby se mohly zaznamenávat atomová čárová spektra, musí být prvky ve vzorku 

v atomární formě a musí být excitovány do vyšších excitačních stavů. Toho se nejčastěji 
dosahuje termickým buzením (v plameni, elektrickém oblouku nebo elektrické jiskře aj. 
tepelných zdrojích), kdy je vzorek zahřán na vysokou teplotu v budícím zdroji. Dochází 
k atomizaci  a excitaci prvku a následné deexcitaci [26, 29].  

Poloha čar ve spektru (vlnová délka) charakterizuje prvky přítomné ve vzorku 
(kvalitativní složení) a intenzita jednotlivých čar charakterizuje koncentraci prvků ve 
vzorku (kvantitativní složení) [26].  
 
6.2.2 Budící zdroj 

Emisní plamenová spektrometrie (EFS – Emission Flame Spectrometry) je 
nejjednodušší a nejstarší metodou AES. K buzení se využívá různých typů plamenů, 
jejichž teplota je však poměrně nízká (2000 – 3500 K). Tato metoda se v praxi používá 
hlavně pro kvantitativní analýzu snadno excitovatelných prvků (alkalické kovy, kovy 
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alkalických zemin). V acetylenových plamenech je možné stanovit kolem 65 prvků, 
přičemž stanovení 24 prvků má lepší meze detekce než plamenová AAS. Moderní 
plamenové spektrometry jsou řízeny počítačem a umožňují simultánní analýzu až čtyř 
prvků [26]. 

Z elektrických zdrojů se používají stejnosměrné, střídavé elektrické oblouky nebo 
elektrické jiskry. Použitím jiskrového výboje můžeme dosáhnout dobré 
reprodukovatelnosti, ale nevýhodou je menší citlivost, proto není příliš vhodný pro 
stanovení stopových obsahů. U obloukových výbojů dochází ke značnému transportu 
vzorku do výboje. Tím je dosažena vyšší koncentrace stanovovaných prvků ve výboji a 
vyšší citlivost. Stabilita těchto výbojů je nižší, proto se tato metoda využívá na stopovou 
analýzu. Řízený oblouk je nejvíce používaným druhem výboje, protože spojuje výhodu 
jiskrového výboje (reprodukovatelnost) a výhodou obloukového výboje (citlivost). 
Doutnavý výboj je budícím zdrojem pro pevné vzorky. Atomy jsou uvolňovány 
z povrchu materiálu proudem argonových iontů a excitovány srážkami s jinými 
atomárními částicemi [26, 29]. 

Jako další budící zdroj je požíváno plazma. Spočívá v použití argonového hořáku, do 
kterého se zavádí roztok analyzovaného vzorku. V hořáku dochází k vypařování vzorku, 
atomizaci, ionizaci a excitaci volných atomu a iontů. Nevýhodou tohoto postupu je 
nutnost převedení vzorku do roztoku. Výhodu je možnost analýzy velmi malých vzorků 
a též nekovových materiálů [29, 30].  

V dnešní době je nejvíce používáno argon-argonové indukčně vázané plazma - 
ICP. Tato metoda se stala jednou z nejuniverzálnějších metod prvkové analýzy. 
Indukčně vázané plazma je nejčastěji tvořeno objemem ionizovaného argonu a volných 
elektronů za vysoké teploty (až 10000 K). Vysoká teplota plazmatu snižuje nebo 
odstraňuje vlivy osnovy vzorku a často zlepšuje mez detekce prvku a selektivitu 
stanovení ve srovnání s klasickou variantou AES. Obecně platí, že hlavní aplikační 
oblastí je analýza vzorků, ve kterých je požadavek na stanovení více jak šesti prvků a 
analýza vzorků se značnou variabilitou matrice [25, 29, 30]. 
 
 
6.3 Srovnání atomových spektrometrií 
 

Klasická emisní spektrometrie s obloukovým buzením se vyznačuje malou přesností 
a omezenou správností. Díky účinnému zavádění aerosolu do výboje ICP je dosahováno 
i při zředění vzorku po převedení do výboje srovnatelné nebo lepší meze detekce než při 
použití oblouku jako zdroje. Jiskrový výboj umožňuje u klasické AES rychlé a 
spolehlivé sériové stanovení makrosložek a nízkých obsahů v kovových materiálech. Ve 
stopové analýze, při analýze nehomogenních vzorků nebo kovových vzorků 
neobvyklého složení, kdy nejsou k dispozici odpovídající standardní referenční 
materiály, se jeví AES-ICP jako vhodnější [29, 30]. 

Pro alternativní volbu mezi metodami ICP – AES a AAS je třeba uvážit několik 
faktorů: a) počet prvků analyzovaných v jednom vzorku, b) variabilitu osnovy vzorku, 
c) předběžné informace o vzorku a d) požadovaný koncentrační rozsah analytu. Při 
malém počtu stanovovaných prvků ve vzorku s malou variabilitou a při podrobné 
informaci o složení vzorku je pro jednoprvkovou analýzu nejvhodnější plamenová 
AAS. Při velkém počtu stanovovaných prvků ve vzorku o velké variabilitě a současně 
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při dobré znalosti složení vzorků je vhodná analýza pomocí ICP – AES. Tato metoda je 
vhodnější i v případě stanovení malého počtu prvků pro analýzu vzorku neznámého a 
značně proměnlivého složení. ICP – AES je vhodnější metodou pro flexibilní  
jednoprvkovou analýzu vzorků s velkou variabilitou ve složení, kdy počet 
stanovovaných prvků ve vzorku je sice malý, ale jejich výběr se mění. Zatímco u AAS 
je nutno optimalizovat pracovní podmínky pro každý prvek, u metody ICP – AES se 
zvolí jediný soubor podmínek, který je pro větší počet prvků [29, 30]. 
 
 
 
7. TĚŽKÉ KOVY V ROSTLINÁCH 
 
 

Těžké kovy jsou vzhledem ke svým vlastnostem jedny z nejnebezpečnějších látek, 
které se v životním prostředí vyskytují. Protože je jejich přítomnost vysoce nežádoucí, 
byly rostliny i živočichové nuceni vyvinout řadu ochranných mechanismů pro jejich 
detoxikaci. Hyperakumulátory jsou rostliny, které vážou kovy ve velkých množstvích. 
Koncentrace kovů v biomase takových rostlin překračuje o jeden až dva řády hodnoty 
získané v běžných rostlinách. Do současnosti bylo popsáno asi 450 rostlinných druhů 
(např. penízek modravý) z více než 45 rostlinných čeledí schopných hyperakumulovat 
kovy [3, 31, 32]. 
 
 
7.1 Přestup těžkých kovů z půdy do rostlin 
 

K růstu a dokončení životního cyklu potřebují rostliny nejen makronutrienty (N, P, 
K, S, Ca a Mg), ale také esenciální mikronutrienty, jako jsou Fe, Zn, Mn, Ni, Cu a Mo. 
Obecně lze říci, že mechanismus příjmu je selektivní, rostliny upřednostňují příjem 
některých iontů před jinými. Rostliny neakumulují pouze vysoké hladiny esenciálních 
mikronutrientů, ale také absorbují významná množství neesenciálních kovů, jako je 
např. Cd [31]. 

Existuje spousta studií přestupu těžkých kovů z půdy do rostlin. Na 1400 druhů 
rostlin bylo pěstováno na kontaminované půdě a následně byl analyzován obsah těžkých 
kovů jak v půdě, tak i v rostlinném materiálu. Studium akumulace těžkých kovů do 
zelených částí rostlin je důležité pro posouzení jejich toxicity pro potravní řetězec, 
zvláště pro býložravce. Pro stanovení toxikologického rizika pro ptáky se analyzuje 
obsah kovů v plodech a semenech. Údaj o celkovém obsahu kovů v rostlinách je 
důležitý pro posouzení rizik v zemědělství, na vodních, pobřežních a lesních 
stanovištích [33]. 

Jako příklady přestupu těžkých kovů z půdy do rostlinného materiálu byly vybrány 
studie o příjmu kovů zeleninou, obilninami, ostružníkem středozemním a listím vrb. 
 
7.1.1 Těžké kovy v zelenině a obilí 

Je známo z literatury [32], že příjem těžkých kovů z půdy do rostliny je do jisté míry 
závislý na pH půdy. Ve práci Lee et al. byl zkoumán vliv zvyšování hodnoty pH půdy 
pomocí vápnění na biodostupnost kadmia a olova ředkvičkou setou (Raphanus sativa). 
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Rostliny byly pěstovány na půdách obohacených příslušnými kovy, po určité době 
sklizeny a obsah kovů stanoven po mikrovlnném rozkladu. Jak rostlinný materiál, tak 
půdní výluhy byly analyzovány pomocí atomové absorpční spektrometrie 
s elektrotermickou atomizací. Rozdíly v příjmu kadmia a olova byly signifikantní. 
Kadmium bylo v rostlinách akumulováno velice rychle s časem, zatímco příjem a 
akumulace olova v rostlinné tkáni byla velice pomalá. Se zvyšujícím se pH půdy klesal 
především příjem kadmia, příjem olova se také zmenšoval, ale ne tak dramaticky, jako u 
předchozího prvku [34]. 

V článku autorů Intawongse M. a Deana J. R. byla zveřejněna studie přestupu 
těžkých kovů do zeleniny pěstované v kontaminované půdě. Hlávkový salát, špenát, 
ředkvičky a mrkev byly pěstovány na kompostu, který byl dříve kontaminován různými 
koncentracemi následujících kovů: Cd, Cu, Mn, Pb a Zn. Kromě kontaminovaného 
kompostu byl použit i kompost bez škodlivin pro pěstování srovnávacích vzorků. 
Následně byly analyzovány všechny vzorky půdy a některé extrakty z rostlin na 
plamenovém atomovém absorpčním spektrometru. Výsledky stanovení ukázaly, že se 
zvyšující se koncentrací zaváděných kovů do půdy se zvyšuje i stupeň kontaminace 
rostlin, s výjimkou olova. Faktor přestupu látek z půdy do rostliny klesal v řadě Mn > 
Zn > Cd > Cu > Pb. Dále z tohoto výzkumu vyplynulo, že se jednotlivé druhy rostlin 
liší ve své schopnosti vázat kovy, např. špenát akumuluje velký obsah Mn a Zn, obsah 
kadmia, manganu a zinku byl výrazně vyšší v listech rostlin než v jejich kořenech, 
naproti tomu vyšší obsah mědi byl zjištěn v kořenech než v listech, kumulace olova 
v rostlinách byla nejnižší ze všech kovů (olovo se váže na organickou hmotu v půdě) 
[35]. 

Studie příjmu těžkých kovů plodinami z různě kontaminovaných půd byla provedena 
Diezem Th. a Kraussem M. Na písčité půdě byl založen pokus s čistírenským kalem s 
vysokým obsahem těžkých kovů (kal byl dávkován v různých množstvích). Do půdy 
bylo zaseto 11 druhů rostlin (zelenina a obilniny). V celém průběhu pokusu v letech 
1978 - 1989 byly produkty  analyzovány na obsah těžkých kovů. Obsahy kovů v půdě i 
v rostlinách byly stanoveny ve výluhu lučavkou královskou. Výsledky prokázaly, že 
průměrné obsahy těžkých kovů v rostlinách stoupají s obsahy v půdě, ale nikoli ve 
stejném poměru. Desetinásobné zvýšení obsahu v půdě vyvolalo u kadmia a zinku 
přibližně dvojnásobné zvýšení obsahu těchto kovů v rostlinách, u ostatních těžkých 
kovů stoupají obsahy v rostlinách v menším rozsahu. Příjem těžkých kovů rostlinami 
byl velmi odlišný např. obsahy Cd jsou u pšenice jarní zhruba třikrát vyšší než u jarního 
žita, a to jak v zrnu tak i ve slámě, nejmenší obsahy Cd byly zjištěny u zrna kukuřice. 
Při dalším výzkumu bylo zjištěno, že nejvyšší obsahy těžkých kovů se vyskytují 
v kořenech rostlin. Pouze část těžkých kovů se dostane z kořenů do stonků a do listů a 
ještě menší podíl do plodů. V popsaném pokusu byly zjištěny nejvyšší obsahy Cd ve 
špenátu a v chrástu cukrovky, relativně vysoké byly tyto obsahy také v kukuřičné slámě 
[2]. 
 
7.1.2 Těžké kovy v keřích a stromech 

Cílem studie Any P. G. C. Marques et al. bylo zjistit kumulaci těžkých kovů, 
zejména Pb, As a Ni, v kořenech, listech a stonku rostliny Ostružníku středozemního 
(R. ulmifolius). Bylo zjištěno, že toxicita těžkých kovů závisí nejen na jejich celkové 
koncentraci, ale také na biologické dostupnosti (jak prochází do půdního roztoku, a tím i 
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do potravního řetězce). Kovy, které jsou považovány za snadno dostupné pro rostliny, 
jsou přijímány často jen v malé části z celkového obsahu kovů v půdě. Extrakcí EDTA 
bylo určeno množství těžkých kovů, které přešly do rostlinného matriálu: obsahy Pb, As 
a Ni představují 13%, 0,7% a 2,4% z celkového obsahu kovů přítomných v půdě. Proto 
má analýza biologicky dostupné kovové frakce větší význam než analýza celkového 
obsahu. Kovy byly ve velké míře akumulovány v kořenovém systému rostlin, což 
ukazuje na nízký stupeň přesunu do nadzemních částí [36]. 

Mališová K. a Mestek O. se zabývali vodorozpustnými formami stopových prvků 
v listech  vrby rostoucí v kontaminované půdě. Směs listí stromů Vrba Smithova (Salix 
smithiana), Vrba bílá (S. alba), Vrba červenavá (S. rubens) a Vrba drsná (S. dasyclados) 
byla nasbírána v okolí řeky Litavky na Příbramsku v půdě kontaminované po protržení 
hráze odkaliště. Pro srovnání byly vzorky použity listy vrb v oblasti u řeky Vltavy 
v Praze. Pro stanovení celkového obsahů prvků byl použit výluh kyselinou dusičnou a 
následná analýza byla provedena  metodou ICP – MS. Z výsledků analýzy bylo patrné, 
že listí kontaminovaných vzorků obsahuje výrazně více kadmia (30x), olova (30x) a 
zinku (5x) než listí nekontaminované. Arzen, který byl v půdě obsažen také ve vysokém 
množství, nebyl rostlinou akumulován. Nekontaminovaný vzorek obsahoval výrazně 
více manganu, železa a mědi, než vzorek kontaminovaný [3]. 
 
 
7.2 Odčerpání těžkých kovů z kontaminovaných ploch pomocí rostlin  
 

Fytoremediace je jedním z rychle se rozvíjejících směrů moderních biotechnologií. 
Jedná se o technologii zbavování životního prostředí nebezpečných látek využívající 
rostliny pro fixaci, akumulaci a v případě organických sloučenin i rozklad 
nebezpečných kontaminant životního prostředí. Nadzemní části rostlin obsahující 
naakumulované kontaminanty jsou následně bezpečně uloženy na skládkách nebo dále 
zpracovány chemicky, tepelně nebo mikrobiologicky [37]. 

Rostliny vhodné pro fytoremediaci by měly rychle růst, produkovat velké množství 
biomasy, mít dostatečně hluboké kořeny, lehce sběratelnou nadzemní část a akumulovat 
velké množství kovů do nadzemní části. Dodnes nebyla nalezena rostlina, která by 
splňovala všechny tyto podmínky fytoremediace. V současné době se využívají dvě 
dostupné strategie. První je použití hyperakumulátorů, které specificky přijímají jeden 
nebo dva kovy. Malá produkce biomasy je kompenzována vysokým obsahem těžkých 
kovů v nadzemních částech rostliny. Druhou možností je pěstování rostlin, jenž mají 
vysokou produkci biomasy. Tyto rostliny zpravidla nepřijímají specificky některý kov a 
dosahují mírně nadprůměrných obsahů kovů v biomase, toto ale kompenzují vysokým 
výnosem biomasy. Vedle rostlin s přirozenou schopností kontaminanty akumulovat a 
detoxikovat jsou v současné době připravovány i geneticky modifikované rostliny, do 
nichž jsou implementovány cizorodé geny zvyšující jejich akumulační (remediační) 
potenciál [3, 37]. 

Podle propočtů skupiny odborníků z Oldenburgu může křídlatka sachalinská 
(Reynoutria sachalinense) vyčerpat z půdy za 1 rok 1,3 kg kadmia, 24 kg olova a 322 kg 
zinku za předpokladu výnosu 100 t nadzemní a 100 t podzemní biomasy na 1 ha. Podle 
profesora Steve Mc Gratha z Rothamstedu v Anglii může penízek alpinský (Thlaspi 
alpestre) přijmout za rok na 1 ha až 40 kg zinku [38]. 
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Jiná výzkumná skupina z Giessenu propočetla podle výsledků nádobových pokusů, 
že pomocí krmného šťovíku (Englischer Spinat), může být za rok na 1 ha odčerpáno 
více než 300 g kadmia. Nikl a olovo může být odčerpáváno ve zvýšených množstvích 
křídlatkou hrotolistou [38]. 

V Bavorském zemském ústavu pro půdní úrodnost a pěstování rostlin byl v roce 
1991 založen pokus na půdě silně kontaminované těžkými kovy. Jeho účelem bylo 
zjistit odběry těžkých kovů křídlatkou sachalinskou a sloní trávou (Miscanthus 
sinensis). Jako srovnávací rostlina byla každoročně pěstována kukuřice. Výsledky 
studie ukázaly, že obsahy těžkých kovů nejsou v nadzemní hmotě křídlatky sachalinské 
(listy a stonky) vyšší než v kukuřičné slámě. V kořenech jsou obsahy těžkých kovů 
mnohem vyšší než v nadzemní hmotě, a to jak u křídlatky, tak i u kukuřice; rozdíly 
mezi oběma rostlinnými druhy nejsou však velké. Obsahy těžkých kovů ve sloní trávě 
jsou vesměs nižší než u křídlatky a u kukuřice. To platí jak pro nadzemní hmotu, tak i 
pro kořeny. Celkové odběry těžkých kovů nadzemní hmotou rostlin byly velmi nízké, o 
něco vyšší byly odběry kořeny. Sklizeň kořenů však není jednoduchá a kromě toho by 
byla zničena celá velice nákladná výsadba. Podle výsledků pokusu by byla 
dekontaminace půd zamořených těžkými kovy pomocí rostlin sotva možná, trvala by při 
nejmenším několik desetiletí nebo staletí. K malému odběru těžkých kovů rostlinami 
přistupují dále neodstranitelné vnosy z imisí, které mohou být u některých těžkých kovů 
dokonce vyšší, než odběry rostlinami, např. u Pb [38]. 
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8. ZÁVĚR 
 
 

V posledních několika letech se pozornost odborné i laické veřejnosti začala obracet 
na vstup těžkých kovů do všech složek životního prostředí. Těžké kovy jsou přirozenou 
složkou půd a minerálů, ale jelikož se zde obvykle vyskytují ve velmi malých 
koncentracích nepředstavují zdravotní riziko pro faunu ani flóru. Na celém světě však se 
zvyšující se lidskou činností roste i kontaminace půd těžkými kovy. Největší množství 
těžkých kovů, které vstupují do životního prostředí jsou z těžby a zušlechťování rud, 
čistění odpadních vod, vytváření skládek (zvláště skládek s nebezpečnými odpady), 
spalování olovnatého benzínu a mnohých dalších  průmyslových procesů. 

Těžké kovy obsažené v půdě působí na rostliny jakožto na primární producenty ve 
spodní části potravinového řetězce. Rostliny nejprve kovy ze substrátu přijímají, 
následně je začlení do svých tkání. Přijatelnost těžkých kovů rostlinami rostoucími na 
půdě se zvýšeným obsahem těchto látek je ovlivněna následujícími faktory: druhem a 
obsahem těžkého kovu v půdě, pH, kationtovou výměnnou kapacitou, redox 
potenciálem, obsahem organického uhlíku, povětrnostními vlivy (množství srážek), 
preferenční schopností rostlin (druh rostliny, odrůdy) a druhem půdy. Pro mnoho rostlin 
množství kovů přijímané z půdy není toxické, toxicita kovů se projeví až ve vyšších 
úrovních potravního řetězce. Zda se projeví toxicita kovů u zvířat a lidí závisí na jejich 
koncentraci ve tkáních a jestli se jedná o kov esenciální nebo neesenciální pro buněčné 
funkce [2, 10]. 

Schopnosti akumulace těžkých kovů rostlinami lze využít při tzv. fytoremediaci, což  
je způsob odstranění těžkých kovů z půd pomocí rostlin, které tyto látky dokáží ve 
velkých množstvích vázat ve svých tkáních. Nevýhodou tohoto způsobu dekontaminace 
půd je dlouhý časový horizont potřebný k odstranění těžkých kovů a možnost vstupu 
kontaminantů do potravních řetězců. Výzkum použití fytoremediace jako 
dekontaminační technologie se v dnešní době soustředí na genetickou úpravu rostlin pro 
toto použití [3]. 
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