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ABSTRAKT 

 Teoretická část diplomové práce se zabývá charakteristikou jednotlivých platinových kovů, 

jejich toxicitou, antropogenními zdroji a výskytem platinových kovů v životním prostředí 

v České republice. Dále jsou uvedeny typy bioindikátorů se zaměřením hlavně na lišejníky, 

mechy a jehličí, jsou popsány jednotlivé bioindikační techniky a předúprava vzorků pro 

stanovení platinových kovů v bioindikátorech.  

 Předmětem experimentální části je ověření účinnosti sorpce platiny a palladia metodou 

SPE a stanovení aktuálního znečištění platinovými kovy na vybraných lokalitách ve městě 

Brně. Dále bylo předmětem ověření schopnosti sorpce vybraných bioindikátorů a stanovení 

znečištění životního prostředí platinovými kovy „bag“ technikou. Pro experimentální část 

byly použity bioindikátory mech travník Schreberův, lišejník terčovník zední, lišejník 

terčovka svraštělá a jehličí z borovice černé.  

ABSTRACT 

 This diploma thesis in the theoretical part analyses the characteristic feature of individual 

platinum group elements, their toxicity, anthropogenic sources and the presence of platinum 

group elements in the environment of the Czech Republic. In addition, there are specified 

types of bioindicators focusing mainly on lichens, mosses and needles. There are described 

individual bioindication techniques and pre-treatment of samples for platinum metals 

determination in bioindicators. 

 The subject of the experimental part is to verify the sorption efficiency and ability of 

platinum and palladium using the SPE method and to determine the actual platinum metal 

contamination in selected localities in the city of Brno. There was also the additionally subject 

to verify the sorption potential of selected bioindicators and determination of the 

environmental pollution by platinum metals using the "bag" technique. In the experimental 

part, the bioindicators of moss Pleurozium schreberi, lichen Xanthoria parietina, lichen 

Flavoparmelia caperata and needles Pinus nigra were used. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

platinové kovy, platina, palladium, bioindikátory, znečištění životního prostředí, ET-AAS, 

SPE 

KEYWORDS 

platinum group metals, platinum, palladium, biomarkers, environmental pollution, ET-AAS, 

SPE 
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ÚVOD 

 Člověk a životní prostředí. Tyto dva prvky se zdají být nesmiřitelnými rivaly. Člověk pro 

své potřeby maximálně využívá své okolí. Ale bylo tomu tak vždy? V pravěku, kdy bylo lidí 

nepatrné množství, se vliv člověka na své okolí téměř neprojevoval. Tím jak se lidská 

inteligence a společnost rozrůstala, začal být tento vliv čím dál více intenzivnější. Nejprve se 

jednalo o zvýšení záboru půdy a její způsob využití, pak ale lidé začali objevovat i nové 

technologie, aby si co nejvíce usnadnili práci. Nové a nové objevy přinášely nejen užitek, ale 

také docházelo k znečišťování a zamořování svého okolí. Tyto faktory si nikdo 

neuvědomoval, a tak se předpokládalo, že se nic nemůže stát. To ale nebyla pravda a člověk 

na to brzy doplatil. Znečištěné okolí bylo důsledkem vzniku nových nemocí, se kterými se 

předtím nikdo nesetkal. Tato ignorace zabránění znečišťování vyvrcholila až změnou klimatu. 

Problém si lidé uvědomili až během 70. let 20. století, kdy ve velké míře docházelo 

k vylepšování technologií, tak aby vzniklo co nejméně škodlivých látek, které jsou 

vypouštěny do životního prostředí. 

 V dnešní době se řeší problém znečištění životního prostředí vzniklé emisemi 

z automobilové dopravy, z průmyslové a ze zemědělské činnosti, které jsou stále více hlídány 

a limitovány. Jedná se tedy o nárůst emisí jak organických, tak i anorganických. Tyto emise 

jsou následně absorbovány složkami životního prostředí, čímž dochází ke značnému 

znečištění životního prostředí. Jedním z anorganických polutantů životního prostředí je 

skupina platinových kovů. Platinové kovy jsou široce používané v chemii, medicíně, 

elektronických a klenotnických slitinách. V neposlední řadě jsou součástí katalyzátorů 

u automobilů, kdy při běžném užívání automobilů dochází k emisím platinových kovů do 

životního prostředí. Se zvyšujícím se množstvím platinových kovů v okolí vozovek se začala 

řada studií věnovat této problematice, tedy hlavně distribuci a chování platinových kovů 

v životním prostředí [1]. 

 Existuje mnoho metod a studií o zjištění znečištění životního prostředí. Většina z nich se 

ale potýká s problémem vysokých nákladů na uskutečnění a s rozsáhlým časovým 

a prostorovým odběrem vzorků. Právě z tohoto důvodu vzrostl zájem o využití bioindikátorů 

ke zjištění znečištění životního prostředí [2]. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

1.1. Kovy 

 Převážná většina prvků vyskytujících se na Zemi jsou kovy. Mezi jejich typické vlastnosti 

patří neprůhlednost, kovový lesk, který je dán schopností odrážet viditelné světlo, kujnost, 

tažnost, dobrá elektrická a tepelná vodivost. Všechny jsou za laboratorní teploty v pevném 

stavu s výjimkou rtuti. V periodické tabulce jsou kovy odděleny od nekovů úhlopříčkou 

polokovů. Některé prvky, jako například fosfor a cín, se mohou vyskytovat v kovové 

i nekovové modifikaci. Charakteristické vlastnosti kovů podmiňuje charakter vazby 

a krystalová struktura. Moderní teorie považuje kovovou vazbu za extrémní případ 

delokalizované vazby. V této vazbě je překrývání valenčních orbitalů atomu kovu s jeho 

nejbližšími sousedy za tvorby soustavy polycenterních vazeb, tím se dostanou do kontaktu 

blízko sebe ležící energetické hladiny, dojde k jejich interakci a začnou tvořit energetický pás. 

Dle energetické vodivosti určené zaplněním a vzájemnou polohou těchto pásů dělíme látky na 

izolátory, vodiče a polovodiče [3]. 

1.1.1. Platinové kovy 

 Platinové kovy patří v zemské kůře k nejvzácnějším a značně rozptýleným prvkům [3]. Až 

do dvacátých let minulého století pocházely veškeré platinové kovy výhradně z Jižní 

Ameriky. Tato situace se podstatně změnila v roce 1819, kdy došlo na Urale k objevu řady 

bohatých rýžovišť, která pak učinila z Ruska na celé další století největšího producenta 

platinových kovů [4]. Platinové kovy se vyskytují téměř vždy společně a to buď ryzí, nebo ve 

formě vzájemných slitin. Jako nečistoty bývají k platinovým kovům přimíseny měď, zlato 

a hlavně železo [5]. 

 Sulfidické rudy jsou hlavním přírodním zdrojem platinových kovů. Tyto rudy se nachází 

například v Jižní Americe a v říčních píscích na Urale. Pokud jde o platinové kovy, 96 % 

jejich světových zásob pochází v podstatě pouze ze tří zemí: z Jihoafrické republiky, bývalé 

SSSR a Kanady. Vzhledem k převaze Pt oproti ostatním platinovým kovům ve skutečnosti 

připadá až 65 % veškeré platiny na Jihoafrickou republiku [4]. Často se vyskytují 

v elementární formě jako příměsi arsenidových a sulfidických rud [3]. Koncentrace 

platinových kovů v rudě je asi gram na tunu, musí se tedy vytěžit, rozemlít a tavit milióny tun 

ročně. Roční výroba všech platinových kovů se pohybuje kolem 200 t, z toho 90 t připadá na 

platinu a o něco méně na palladium [4]. 

 Všechny platinové kovy jsou šedobílé, dosti tvrdé a mají vysoké body tání a varu. Jsou to 

kovy ušlechtilé. Platina a palladium vykazují značnou plasticitu, zatím co rhodium, iridium, 

ruthenium a osmium jsou tvrdé a křehké. Všechny mají vlastnosti krystalické [5]. 

Rozdělujeme je na lehké a tvrdé dle jejich hustoty. Mezi lehké patří ruthenium, rhodium 

a palladium, které mají hustoty kolem 12 g∙cm
-3

. Oproti tomu těžké mají hustotu kolem 

22 g∙cm
-3

 a patří mezi ně osmium, iridium a platina. Vlastnosti platinových kovů jsou 

uvedeny v Tabulce č. 1, Tabulce č. 2 a Tabulce č. 3. Největší počet přírodních izotopů mají 

prvky Ru, Os, Pd a Pt. Iridium má pouze dva izotopy a rhodium jediný stabilní [3]. Vyznačují 

se silnými katalytickými účinky. Používají se především tam, kde se vyžadují specifické 

účinky, jako je tomu v případě některých hydrogenací. Jejich průmyslové využití je však 

relativně malé, neboť je omezeno jejich vzácností a s ní související vysokou cenou [4]. 
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Tabulka č. 1: Vlastnosti palladia a platiny [4] 

 
 

Tabulka č. 2: Vlastnosti rhodia a iridia [4] 
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Tabulka č. 3: Vlastnosti ruthenia a osmia [4] 

 

1.1.1.1. Ruthenium 

 Jedná se o lesklý prvek se stříbřitou barvou, na vzduchu stálý. Spolu s osmiem odolávají 

účinkům neoxidujících kyselin a nerozpouštějí se ani v lučavce královské (směs HNO3: HCl 

v objemovém poměru 1:3). Může vystupovat ve svých sloučeninách v oxidačním stavu VIII. 

Ovšem nejstálejší je v oxidačním stavu III. Mezi sloučeniny ruthenia patří hlavně žluté těkavé 

oxidy RuO4, které jsou méně stálé a oxidují jak zředěnou, tak i koncentrovanou kyselinou 

HCl. Z ostatních sloučenin tvoří disulfidy, které jsou v podobě pyritu, a některé druhy 

halogenidů, hlavně fluoridy. Dále se může vyskytovat v některých komplexních sloučeninách 

[4]. Z hlediska využití je někdy součástí slitin, ze kterých se zhotovují ozdobné předměty. Je 

vhodné také jako katalyzátor. Rutheniová červeň, která se získá působením roztoku amoniaku 

na chlorid ruthenitý, se používá v histologii k barvení šlach. Může také sloužit k rozlišení 

umělých a přírodních vláken [5]. 

1.1.1.2. Rhodium 

 Rhodium bylo objeveno spolu s iridiem, rutheniem a osmiem v černých zbytcích vzniklých 

rozpuštěním platiny v lučavce královské. Dostalo jméno podle růžové barvy (řecky 

rhodos = růžový) roztoků jeho solí. Vyskytuje se ve velmi nízkých koncentracích, proto ho 

řadíme mezi vzácné prvky. Mezi zdroje rhodia patří sulfidické rudy niklu a mědi, které se 

nacházejí převážně v Jižní Africe a v Sudbury v Kanadě. Rhodium se dá získat postupy při 

oddělování stříbra, zlata a všech platinových kovů. Jelikož jde o velmi vzácné prvky, tak se 
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používají zvláště ke speciálním účelům. Rhodium se využívá hlavně díky svým katalytickým 

schopnostem. Slouží například v automobilech k redukci výfukových plynů a v podobě 

fosfanových komplexů v hydrogenačních a hydroformylačních reakcích, kde pro svoji vyšší 

katalytickou účinnost nahrazuje běžnější kobalt.  

 Z hlediska vlastností se jedná o lesklý stříbřitý a tvrdý kov. Krystalizuje krychlově s plošně 

centrovanou mřížkou. V přírodě se vyskytuje pouze jeden izotop a to 
103

Rh. Jedná se o kov 

velmi odolný vůči kyselinám, nevyjímaje ani lučavku královskou. Proto se kovové Rh 

nejsnadněji převádí do roztoku tavením s NaHSO4. Nejběžnějším z oxidačních stavů u rhodia 

jsou oxidační stavy I a III. Sloučenin, které může rhodium tvořit, je velmi málo, což je dáno 

vlivem omezeného rozpětí oxidačních stavů. Z oxidů jsou známy tmavě šedý Rh2O3 a černý, 

bezvodý RhO2. Rhodium také tvoří halogenidy a to hlavně tmavě červený fluorid RhF5, 

červenofialový RhF4, červený RhF3 nebo černý RhI3. Dále se může rhodium vyskytovat 

v komplexních a organokovových sloučeninách [4]. 

 Používá se v termoelektrických článcích, hlavně v podobě slitiny s platinou. Výborně se 

také hodí na reflexní plochy zrcadel. Používá se též k výrobě šperků [5]. 

1.1.1.3. Palladium 

 Při studiu platiny izoloval Wollaston v roce 1803 další platinový kov, palladium. Nový 

prvek pojmenoval dle nově objevené planetky Pallas. Palladium se spolu s platinou vyrábí 

v největším množství a stejně jako platina nachází uplatnění hlavně jako katalyzátor. Tento 

kov má mnoho dalších využití, například se používá při hydrogenačních a dehydrogenačních 

reakcích. Jedná se o stříbřitě lesklý, tažný a kujný kov. V kompaktním stavu není nijak zvlášť 

reaktivní, a proto za normální teploty odolává účinkům atmosféry. Palladium je v žáru 

oxidováno O2, F2, Cl2 a v oxidujících kyselinách se rozpouští jen zvolna. Tento platinový kov 

dosahuje maximálního oxidačního čísla IV. Ovšem je stejně jako platina neschopný 

vystupovat ve sloučeninách v záporných oxidačních stavech. Ze sloučenin palladia je třeba 

zmínit černý PdO, který se získává zahříváním kovového palladia v proudu kyslíku. PdO je 

nerozpustný v kyselinách a při teplotě nad 900ºC disociuje. Palladium tvoří také sulfidy a to 

hnědý PdS a šedý PdS2. Jeho halogenidy nejsou moc známy. Jedním z nich je PdF2, který je 

pozoruhodný tím, že je jednou z paramagnetických sloučenin Pd
II
. Palladičitých komplexů 

není mnoho a pokud existují, jsou daleko méně stálé než analogické komplexy Pt
IV 

[4]. 

1.1.1.4. Osmium 

 Jedná se o lesklý prvek se stříbřitou barvou. Na vzduchu je stálé, ale pouze tehdy, pokud se 

nerozetře na tenkou vrstvičku, kdy se oxiduje a vzniká OsO4, který vydává charakteristický 

zápach. Stejně jako ruthenium se může vyskytovat ve svých sloučeninách v oxidačním stavu 

VIII, avšak stabilnější je oxidační stav IV. Ze sloučenin osmia je třeba zmínit oxidy a to 

hlavně žlutý těkavý oxid OsO4, který je patrně nejlépe popsanou sloučeninou osmia. Vzniká 

vzdušnou oxidací zahřátého osmia a využívá se například v biologii k vybarvování preparátů. 

Jeho nevýhodou je jeho jedovatost [4]. Dříve se osmium používalo díky své tvrdosti do hrotů 

plnicích per, dnes je nahrazuje rhenium. Někdy se využívá jako katalyzátor [5]. 
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1.1.1.5. Iridium 

 Iridium, jako jeden z platinových kovů, dostalo svůj název podle bohyně Iris. Řadí se mezi 

vzácné prvky. Iridium se dá získat z přírodního osmiridia nebo iridiosmia. Tyto slitiny se 

nacházejí především na Aljašce a v Jižní Africe. Díky své vzácnosti se používá pouze ke 

speciálním účelům. Jedním z nich je například přídavek iridia do slitin, díky kterým získávají 

tvrdost a používají se pak na výrobu čepů a jiných podobných součástek. Dalším příkladem 

jsou elektrody Pt/Ir, které se vyznačují dlouhou živostností, nebo například jsou součástí 

svíček u spalovacích motorů. Kromě své skvělé tvrdosti se iridium vyznačuje také chemickou 

odolností, kterou předčí i platinu. Iridium je lesklý stříbřitý tvrdý kov, který se v přírodě 

vyskytuje ve dvou izotopech, a to 
191

Ir a 
193

Ir. Jedná se o velmi odolný kov vůči kyselinám. 

K převedení kovového iridia do roztoku lze využít zahřívání s koncentrovanou HCl a NaClO3 

v zatavené trubici při 125 až 150ºC. U iridia se setkáváme s oxidačními čísly do VI. 

Nejčastější je ovšem oxidační číslo I a III. Kvůli omezenému rozpětí oxidačních stavů, které 

může iridium tvořit, je počet sloučenin velmi malý. Z oxidů je znám pouze černý IrO2 

a z halogenidů fluoridy, a to IrF5 a IrF4. Dále se může iridium vyskytovat v komplexních 

a organokovových sloučeninách [4]. 

1.1.1.6. Platina 

 Platina se začala poprvé zkoumat v Anglii a Španělsku. Tento vzácný kov se vyskytuje 

vždy společně s ostatními platinovými kovy. Platina se nachází ryzí, nebo vázaná v podobě 

arsenidů a sulfidů v rudách. Z platinových kovů je to právě platina, která se vyrábí 

v největším množství, a to právě díky jejímu uplatnění, které spočívá v jejích katalytických 

schopnostech. Dále se dá využít v řadě procesů, mezi které patří oxidace amoniaku sloužící 

k výrobě kyseliny dusičné, reformování ropy a oxidace škodlivých organických par ve 

výfukových plynech automobilů. Platina vykazuje odolnost před korozí agresivními látkami 

a materiály, čehož se využívá v chemickém a sklářském průmyslu, kde slouží jako vnější 

ochranný plášť chránící zařízení. Tento kov má mnoho dalších využití, například se z něj dají 

zhotovit elektrody, kontakty a odporové dráty nebo se dá využít i při výrobě šperků.  

 Jedná se o stříbřitě lesklý kov, dobře kujný a tažný, což ho dělá dobře zpracovatelným. Dá 

se získat v jemně rozptýlené, katalyticky vysoce účinné formě, což je jeho největší výhodou. 

Platinová čerň, jedna z forem platiny, je černý prášek, který se získá přídavkem ethanolu 

k horkému vodnému roztoku PtCl2 v KOH. Platina se dá dobře zatavit do sodného skla, a to 

právě díky tomu, že s ním má shodný koeficient roztažnosti. Tato skutečnost předurčila 

platinu k laboratornímu použití. Za laboratorní teploty je platina odolná vůči účinkům 

atmosféry. Některé prvky (B, Si, Pb nebo Bi) tvoří s platinou nízkotající eutektika, proto je 

nevhodné tavit právě jejich sloučeniny v Pt-kelímcích. Platina dosahuje nejvyššího 

oxidačního stavu VI, a to ve sloučenině PtF6. Nejstálejší je však v oxidačním stavu II a IV. Ze 

sloučenin, které platina tvoří, je například PtO2, PtS a PtS2, z halogenidů PtF6 a Pt(F5)4, které 

se připravují zahříváním směsi Pt a F2 za kontrolovaných podmínek. PtF6 představuje těkavou 

pevnou látku, která je po RhF6 nejméně stálým hexafluoridem platinových kovů, ale na 

druhou stranu je jedním z nejsilnějších oxidačních činidel. Je známa také celá řada stabilních 

komplexů Pt
IV 

[4]. 
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1.1.2. Toxicita platinových kovů 

 Rutheniu nebyla z toxikologického hlediska věnována příliš velká pozornost. Někteří 

autoři soudí, že má podobné účinky jako platina. Je pouze známa akutní toxicita chloridu 

ruthenitého pro potkana, která po intraperitoneální aplikaci činí LD50 = 0,360 g∙kg
-1

 [6]. 

 Kovové rhodium může zapříčinit některé kožní alergie. Jak oxidy ruthenia, tak oxidy 

rhodia se podobají jedovatému oxidu osmičelému a těžce poškozují plíce. Bylo prokázáno, že 

chlorid rhoditý poškozuje oči, a to hlavně zakalení rohovky [7]. Z hlediska palladia nebyly 

nalezeny závažné toxické příznaky ani při pokusech na pokusných zvířatech ani u lidí, kteří 

s palladiem pracovali. Až v poslední době se začalo mluvit o možné nefrotoxicitě, 

hepatotoxicitě či možné hemolyse [6]. 

 Pokud se jedná o kovové osmium, tak to je samo o sobě neškodné. V podobě prachu 

ovšem dráždí. Jeho sloučeniny jsou však významně toxické. Osmium může vyvolat i plicní 

edém, ale pouze pokud je v podobě kapalného oxidu osmičelého a dojde k inhalaci jeho par. 

Pokud se dostane do kontaktu s pokožkou, pak vyvolává tato kapalina puchýře až těžce hojivé 

vředy. Akutní expozice může být i smrtelná. Chronická expozice může způsobit bolesti hlavy, 

nespavost, popřípadě zažívací potíže.  

 Toxikologie iridia a jeho sloučenin není zcela známa. U rozpustných sloučenin se pouze 

předpokládá mírná toxicita.  

 Skutečnost, že je platina inertní kov, se potvrzuje i toxikologicky. Ovšem sloučeniny jsou 

jedy a dráždí. Z hlediska chronické expozice vede k platinose, což je alergická reakce 

pokožky, která vede k vyrážce. Jako nejvíce toxická sloučenina byla označena kyselina 

chloroplatičitá. Komplexní sloučeniny platiny se uplatňují v medicíně jako cytostatika [7]. 

1.1.3. Antropogenní zdroje kontaminace životního prostředí 

 Jedním z hlavních antropogenních zdrojů platinových kovů, které se dostávají do životního 

prostředí, jsou emise z dopravních prostředků. Aby došlo ke snížení produkce plynných 

škodlivin, tak se do výfukového potrubí automobilů montují automobilové katalyzátory. Mezi 

plynné škodliviny emitované ze spalovacích motorů patří zejména oxid uhelnatý (CO), 

uhlovodíky (CxHy) a oxidy dusíku (NOx). Úkolem katalyzátoru je přeměnit tyto škodliviny na 

oxid uhličitý (CO2), vodní páru (H2O) a plynný dusík (N2). Čištění výfukových plynů probíhá 

v důsledku redoxních reakcí, které jsou umožněny kombinací tepla a přítomností vzácných 

kovů (Pt, Pd, Rh) obsažených právě v katalyzátorech. V dnešní době se nejvíce používají tzv. 

řízené trojcestné katalyzátory. Tyto katalyzátory jsou tvořeny ocelovým nosičem se 

strukturou tzv. medového plástu, na kterém je nanesena vysoce porézní mezivrstva tvořená 

oxidem hlinitým. Al2O3 odolává vysokým teplotám i opakovanému střídání teplot. Na 

pórovité mezivrstvě je nanesena vlastní katalytická vrstva, která je tvořena velmi jemně 

rozptýlenými platinovými kovy, zejména Pt, Pd, Rh. Při jízdě automobilem, tedy při jeho 

provozu, je povrch katalyzátoru chemicky i fyzikálně velmi namáhán, a to hlavně střídáním 

redoxních podmínek, vysokou teplotou a mechanickou abrazí. Tyto faktory způsobují právě 

emisi platinových kovů v první řadě do ovzduší a následně do dalších složek životního 

prostředí. Množství platinových kovů uvolňovaných z katalyzátorů lze stanovit přímo ve 

výfukových plynech, což vyžaduje účinné odběrové zařízení schopné zachytit reprezentativní 

množství uvolněných kovů. Druhou možností je stanovení přímo ve složkách životního 

prostředí [8]. 
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 Dalším antropogenním zdrojem znečištění životního prostředí platinovými kovy je 

lékařství, kde jsou sloučeniny těchto kovů používány jako protinádorová farmaka. Jednou 

z nejpoužívanějších sloučenin platiny je cisplatina. Jedná se o cytostatikum, které se používá 

k léčbě různých nádorových onemocnění, často v kombinaci s jinými antineoplastickými 

látkami. Cisplatina je využívána v léčení mnoha typů rakoviny, včetně onemocnění měkkých 

tkání. Výrobní a zdravotnický personál, včetně domácností, zaměstnanců, jsou potenciálně 

vystaveny cisplatině během její výroby, přípravy, podávání nebo i při čištění odpadů ze 

zdravotnických zařízení, včetně exkrementů pacientů léčených cisplatinou. K uvolňování 

cisplatiny do životního prostředí může dojít při výrobě, aplikaci a přes likvidaci odpadů ze 

zdravotnictví. V případě uvolnění do vody, je pravděpodobné, že cisplatina zůstane v roztoku 

a transformuje se pomalu do trans formy, která je protinádorově neaktivní. Pokud dojde ke 

vstupu do půdy, je pravděpodobné, že se vyluhuje do podpovrchových vrstev. Prokázalo se, 

že cisplatina je nebiodegradovatelná [9]. 

 
Obrázek č. 1: Vlevo cisplatina a vpravo transplatina [9] 

1.1.4. Výskyt platinových kovů v České republice 

 V České republice jsou dosud ve vztahu k znečištění životního prostředí platinovými kovy 

z dopravy pouze prozkoumány města Praha, Ostrava a Brno. Praha a Ostrava jsou tradiční 

velká průmyslová města. Zatímco v Ostravě je znečištění ovzduší způsobeno především 

těžkým průmyslem vyrábějícím železo a ocel, v Praze existuje celá řada středních zdrojů 

znečišťování (spalování odpadů, výroba tepla), ale automobilový provoz je hlavním zdrojem 

znečištění ovzduší. 

 V Praze a v Ostravě byly prováděny testy znečištění životního prostředí platinovými kovy 

v půdě. Místa odběru vzorků v obou městech jsou znázorněna na Obrázku č. 2. Prováděly se 

odběry pod korunami stromů, tak i na otevřených prostranstvích. Vzorky byly dále upraveny 

k analýze a následnému vyhodnocení výsledků. Množství jednotlivých platinových kovů se 

ve studovaných půdách snižovalo v pořadí Pt, Pd, Rh a Ir. Maximální množství platinových 

kovů, které se nacházelo v půdě, bylo Pt v Praze (160 ng·g
-1

), s nižším obsahem Pd 

(49 ng · g 
-1

), dále Rh (3,9 ng·g
-1

). V Ostravě bylo maximální množství platinových kovů 

v půdě ve stejném pořadí jako v Praze, ale bylo však statisticky podstatně nižší (Pt 

2,25 ng · g 
- 1

, Pd 0,99 ng·g
-1

, Rh 0,09 ng·g
-1

, Ir˂0,08 ng·g
-1

). Tento trend platil pro všechny 

vzorky ve všech hloubkách, a také pro půdy pod korunami stromů i na otevřených místech 

odběru. Ostrava má méně obyvatel, tj. i méně osobních vozidel. Emise PGE (skupina 

platinových kovů) jsou vyšší, když vozidla popojíždí městem (tzv. stop-and-go provoz) ve 

srovnání například s emisemi při konstantní průměrné rychlosti 80 km·h
-1

. Městské půdy 

v otevřených prostranstvích v Praze obsahovaly 200krát větší koncentrace Pt než půdy pod 

korunami stromů. Tyto rozdíly nejsou tak velké v Ostravě (obsah Pt v půdě v otevřených 

oblastech jsou maximálně 3krát vyšší než pod korunami stromů). Koruny stromů zachycují 
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atmosférické aerosoly a větší částice, které následně dopadají na půdu při opadání listí nebo 

jehličí, a pak se rozloží. Nicméně, opadaná biomasa spolu se zachycenými PGE částicemi se 

v městských částech odstraňuje jako odpad. Obsah platinových kovů se s hloubkou odběru 

půdy snižoval. Maximální obsah v horních vrstvách lze vysvětlit rostoucí intenzitou provozu 

v obou městech. Obsah PGE ve střední a nejnižší části vzorkovaného profilu může být 

způsoben migrací kovů a jejich sloučenin narušením původního profilu, což je typické 

u městských půd při výstavbě města [1]. 

 
Obrázek č. 2: Mapa odběru vzorků (A-Praha, B-Ostrava) [1] 

 

 V Brně byly prováděny testy znečištění životního prostředí platinovými kovy v půdě stejně 

jako v Praze a v Ostravě a k půdě byly navíc prováděny testy travní vegetace. Vzorky byly 

odebírány od září do prosince 2014 v blízkosti rušné dopravní komunikace. Vzorky byly 

předupraveny, dále byla povedena extrakce pomocí SPE a následně stanovení obsahu 

platinových kovů ve vzorcích pomocí ET-AAS. Tato studie se zaměřila pouze na dva 

platinové kovy a to platinu a palladium. Nejvyšší koncentrace platiny ve vzorku půdy, která 

byla v Brně naměřena, byla na Tomkově náměstí a to 79,52 ng∙g
-1

. V travní vegetaci byla 

nejvyšší koncentrace platiny naměřena 47,58 ng∙g
-1

 a to na odběrovém místě u dálnice D2. 

Oproti tomu nejvyšší koncentrace palladia v půdní matrici byla naměřena 23,37 ng∙g
-1

 na ulici 

Sportovní. Což je o dost nižší koncentrace, než byla naměřena u platiny v půdní matrici. 
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V travní vegetaci byla nejvyšší koncentrace palladia naměřena 21,87 ng∙g
-1

 a to na odběrovém 

místě u dálnice D2. V travní vegetaci tedy byly nejvyšší koncentrace jak platiny, tak palladia 

naměřeny na stejném místě, a to u dálnice D2. Při měření také bylo zjištěno, že se půdní 

matrice jevila vhodnější než travní k monitorování koncentrace platiny a palladia, což mohlo 

být způsobeno klimatickými vlivy, hlavně srážkami, které oplachovaly kontaminované části 

trávy, a tím byla snížena absorpce kovů. Dále bylo zjištěno, že nejvyšší koncentrace platiny 

a palladia byly nalezeny ve vzorcích odebraných v listopadu, kdy nebyly podle ČHMÚ žádné 

významné meteorologické srážkové události, a hustota automobilové dopravy byla nejvyšší 

[10]. 

1.2. Bioindikace 

 Pojem bioindikace se dá vysvětlit více způsoby. Záleží na tom, z jakého pohledu se 

k tomuto pojmu přistupuje.  

 Pohled ekologický 

„Bioindikace je metoda, která na základě vlastností a chování živých systémů usuzuje na 

vlastnosti prostředí.“[11] Jedná se o nejširší a obecný přístup. Podle této definice jsou 

předmětem zkoumání všechny abiotické faktory (teplota, srážky, přítomnost živin aj.). 

 Pohled ekotoxikologický – obecný 

„Bioindikace je metoda, která na základě vlastností a chování živých systémů usuzuje na 

vlastnosti toxikantů v přirozeném i umělém prostředí.“ [11] Tato definice používá užší 

vymezení a bioindikace se vztahuje na hodnocení vlivů toxických chemických látek.  

 Pohled ekotoxikologický – terénní 

„Bioinidkace je metoda, která na základě vlastností a chování živých systémů usuzuje na 

vlastnosti toxikantů v přirozeném prostředí.“ [11] Tento pohled považuje bioindikaci za 

součást ekotoxikologie, ale zahrnuje sem pouze metody terénních studií.  

 Pro správnou bioindikaci existuje její obecné metodické schéma. Toto schéma se skládá 

z (a) předmětu analýzy, (b) standardizace postupů, (c) interpretace výsledků.  

a) Předmět analýzy 

 Jestliže je bioindikace modelovou odpovědí biologického systému na působení toxikantu 

a indukuje určitou integrovanou kvalitu hodnoceného prostředí, tak pak se jedná o integraci 

látkovou, koncentrační a časovou. U integrace látkové bioindikátor reaguje na celou směs 

toxikantů, se kterou se dostává do kontaktu. Nelze jednoduše obecně rozlišit vliv jednotlivých 

složek, protože reakce se týká vždy celku. U integrace koncentrační je výsledná reakce 

výsledkem celkového koncentračního rozdělení jednotlivých toxikantů, a zahrnuje tedy 

reakce i na extrémní krátkodobé hodnoty. To je zásadní skutečnost, protože výskyt 

i krátkodobých vysokých koncentrací může mít pro organismy letální důsledky. U integrace 

časové bioindikátor reaguje na působení toxikantů po celou dobu, po kterou mu byl vystaven. 

Výše uvedené skutečnosti jsou zachyceny na Obrázku č. 3 [11]. 
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Obrázek č. 3: Integrace kvality prostředí: látková, koncentrační a časová [11] 

 

b) Standardizace postupů 

 Standardizace je obecně proces, při kterém se sjednocuje, přesně definuje a formálně 

vymezuje určitý pracovní postup s cílem zajistit opakovatelnost a reprodukovatelnost. 

Praktická možnost standardizace je závislá na počtu parametrů, které výsledek ovlivňují. 

Nejvyšší standardizace lze dosáhnout u ekotoxikologických testů s jedním druhem organismu 

a jednou chemickou látkou a naopak nejnižší u terénních studií, kde na ekosystém se všemi 

jeho vnitřními vztahy působí celé spektrum chemických látek. Závisí to na hierarchickém 

uspořádání systému v přírodě. Každý vyšší stupeň s sebou nese větší počet prvků 

a vzájemných vztahů. Standardizace musí zohledňovat podmínky pro expozici toxikantu 

a životní podmínky indikačního biosystému. Obě hlediska jsou zcela zásadní [11].  

c) Interpretace výsledků 

 Pro praktické použití musí být výsledky nějakým způsobem kalibrovány, aby bylo možné 

je interpretovat. Tato kalibrace je možná dvěma způsoby a to buď porovnáním s referenčními 

podmínkami (kontrolami), nebo porovnáním se stanovenými limity. Jestliže se jedná 

o porovnání s referenčními podmínkami, tak ty jsou takové, u kterých se předpokládá určité 

chování testovaného systému. Pokud jsou podmínky bez negativního vlivu, tak se jedná 

o negativní kontroly. Pokud se hovoří o podmínkách s prokazatelnými negativními změnami, 

tak se jedná o pozitivní kontroly. U metod s vysokou standardizací a dlouhodobými 

praktickými zkušenostmi mohou být stanoveny limitní hodnoty, které jsou považovány za 

hranici negativního působení. Ty jsou potom používány k legislativní kontrole [11]. 

1.2.1. Typy bioindikátorů 

 Termínem bioindikátor se označuje organismus, podle jehož výskytu na určitém stanovišti 

se indikuje zatížení znečišťujícími látkami tím, že v organismu dojde ke změnám jeho 

vitálních funkcí. Jedny z hlavních důvodů použití bioindikátorů jsou přímá stanovení 

biologických účinků různých znečišťujících látek na organismus. Výhodou použití 

bioindikátorů je také včasné rozpoznání poškozujících účinků, které se následně projeví na 
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rostlinách, případně až na člověku. Důvodem jejich častého použití jsou i nízké náklady na 

výzkum. Jako bioindikátory slouží zejména rostliny a živočichové [12; 13]. 

 

Obecně bioindikátory dělíme: 

- senzitivní bioindikátory 

Senzitivní bioindikátory jsou organismy, které vykazují specifické či nespecifické efekty 

v reakci na expozici určitým prvkem, látkou nebo směsí látek v životním prostředí. Tyto 

bioindikátory se vyznačují tím, že mají úzký toleranční rozsah a reagují již na nízké 

koncentrace stresoru. Jejich nejčastější použití je při monitoringu ovzduší, kdy jsou spíše 

využívány rostliny než živočichové. Řadí se sem koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), 

mečík holandský (Gladiolus sp.), které jsou optimálními indikátory emisí fluoru. Dále sem 

patří tabák virginský (Nicotiana tabacum), který reaguje na změnu koncentrace ozonu 

v ovzduší a také arábkovka Thalova (Arabidopsis thaliana) reagující především na 

chlorofylové mutace [14]. 

- akumulační 

Akumulační bioindikátory akumulují jeden nebo více prvků případně sloučenin z životního 

prostředí. Znečišťující látky přijímají z prostředí a hromadí ve svých tělech, aniž by došlo 

k jejich viditelnému poškození a příjem souvisí s koncentrací v okolním prostředí. Tyto 

bioindikátory mají velmi široký rozsah tolerance. Jsou obzvlášť významné při hodnocení 

chemické zátěže ekosystémů. Z této skupiny jsou často používané např. pelyněk černobýl 

(Artemisia vulgaris), vrba křehká (Salix fragilis) a rašeliník (Sphagnum sp.). Výjimečně 

i některé druhy vyšších rostlin mohou ve svých tělech hromadit velké množství toxických 

prvků bez poškození metabolismu. Patří sem tařice Allyssum bertolonii-nikl, chřestnatec 

Crotalaria cobalticola-kobalt, penízek Thlaspi calaminare-zinek, Aeolanthus biformifolius-

měď [12; 14]. 

- testovací 

Jedná se o organismy sloužící jako testovací v přesně definovaných laboratorních 

podmínkách podle standardizovaných a mnohdy už i normovaných metodik 

(ekotoxikologické biotesty) [14].  

 

Bioindikátor musí splňovat celou řadu vlastností. Mezi ty nejpodstatnější patří [15; 16] 

-  měřitelná odpověď v reakci na stres, 

-  reakce na stres odráží celou populaci /společenství/ odpověď ekosystému, 

-  reagovat úměrně stupni znečištění nebo degradace, 

-  relativně úzká ekologická valence, ale adekvátní lokální hustota populace včetně 

dotčených oblastí,  

-  relativně stabilní vůči mírné klimatické a environmentální variabilitě, 

-  snášet i dlouhé expozice toxikantem bez úhynu,  

-  včas reagovat na změnu v ekosystému, 

-  dlouhověký organismus, 

-  přisedlý nebo málo pohyblivý, 

-  snadno dostupný pro snadný odběr vzorků a vhodná velikost. 
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1.3. Rostlinné bioindikátory 

 Rostlinné bioindikátory rozdělujeme do několika skupin. První skupina obsahuje pasivní 

a aktivní (expoziční) bioindikátory a druhá skupina akumulační a reakční bioindikátory. Při 

pasivní bioindikaci je využito selektivní poškození rostlinných částí (reakční indikátor) či 

akumulace některých látek ve vybraných rostlinách (akumulační bioindikátor). Při tomto typu 

bioindikace se využívají buď kulturní plodiny, nebo plané rostliny rostoucí v zájmové oblasti. 

 Mezi oběma uvedenými základními způsoby bioindikace existují také metody kombinující 

pasivní a aktivní bioindikační postupy. Jako příklad mohou být k bioindikaci založeny parcely 

s podrobnou fyzikální a chemickou analýzou půdy, na nichž jsou pěstovány vybrané citlivé 

plodiny. Tento postup je zvláště vhodný pro zachycení pohybu sledovaných látek v systému 

ovzduší-půda-voda. Obrázek č. 4 zobrazuje základní rozdělení rostlinných bioindikátorů [15]. 

 
Obrázek č. 4: Rozdělení rostlinných bioindikátorů [15] 

 

 Aktivní (expoziční) bioindikace je založena na skutečnosti, že vybrané rostliny jsou 

vystaveny vlivům prostředí, které následně reagují akumulací sledovaných látek (akumulační 

indikátor) nebo poškozením (reakční indikátor). Tyto indikátory se často umísťují do oblasti 

ve standardizovaných kulturách. Dle toho, jaká je použita metodika, se nádoby vyměňují 

jednou nebo dvakrát za měsíc. V zahraničních studiích je nejlépe vypracována 

standardizovaná kultura jílku mnohokvětého (Lolium multiflorum). Proto byla tato rostlina 

vybrána pro ověřování pěstitelské metody aktivních (expozičních) indikátorů. Pokusně byl 

pro pěstování ve standardizovaných kulturách ověřován rovněž salát hlávkový. Pro pasivní 

indikaci byly použity – smetánka lékařská, řebříček obecný, oves hluchý, kostřava červená, 

jitrocel větší, bez černý. Pro kombinované pěstování na pokusných parcelách byly vybrány 

kukuřice setá, ječmen jarní, sléz kadeřavý, vojtěška setá, špenát setý, ředkvička setá [15]. 

1.3.1. Lišejníky 

 Jedná se o podvojné organismy (houba + řasa nebo sinice) používané k bioindikaci imisní 

zátěže, jako senzitivní a akumulační indikátory. K hodnocení se používá široké spektrum 

dílčích metodik založených na fyziologických, anatomických, fytocenologických parametrech 

a výskytu rozšíření indikačních druhů [11]. Ve spojení houby a řasy, tak řasa představuje tu 
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část rostliny, která zajišťuje tvorbu živin, protože obsahuje chlorofyl, zatímco houba zajišťuje 

příjem vody a minerálů.  

 Z anatomického hlediska stavby stélky můžeme lišejníky dělit na homeometrické 

a heterometrické. Homeometrická stélka je zcela primitivní a téměř nepravidelná. Má ji např. 

rod huspeník (Collema). Taková stélka mívá díky slizu sinic slizovitou konzistenci, někdy je 

ale naopak práškovitá a rozpadá se. Běžné lišejníky mají stélku heterometrickou. Na jejím 

povrchu se nachází ochranná vrstva kůry tvořená houbovými vlákny se ztluštělými 

buněčnými stěnami, tedy houbovým pletivem. Pod ní leží úzká vrstva zelených 

fotosyntetizujících buněk obalených houbovými vlákny.  

 Lišejníky jsou považovány za nejpomaleji rostoucí organismy, přestože rostou téměř 

celoročně. Na druhou stranu se dožívají lišejníky velmi vysokého věku [17]. 

1.3.1.1. Lišejníky jako bioindikátory 

 Lišejníky patří mezi nejcennější bioindikátory znečištění ovzduší. Jejich povrch není 

pokryt kutikulou ani jiným ochranným prvkem, což je jedním z faktů, proč jsou schopny 

sorbovat celým povrchem svého rostlinného těla. Rozmanitost lišejníků a změn 

fyziologických vlastností citlivých druhů se využívají jako indikátorů environmentálního 

stresu v určitých oblastech. Kromě toho, lišejníky mohou hromadit prvky až do úrovně 

převyšující jejich kapacitu, čehož je využíváno pro jejich použití jako indikátorů znečištění 

ovzduší stopovými prvky na celém světě. Lišejníky jako bioindikátory se ukázaly jako 

jednoduchá a finančně nenáročná metoda, která poskytuje výsledky, které mohou být 

založeny na předpovědi možného nebezpečí pro lidský organismus [18]. 

 Ve studii [19] se zkoumala koncentrace Os a jeho izotopů v různých typech bioindikátorů 

a jedním z nich byly i lišejníky. Vzorky odebrané na vybraných místech v oblasti severního 

Švédska byly sušeny, žíhány, dále se k popelu přidala koncentrovaná kyselina dusičná, aby 

došlo k rozkladu. Poté byly odděleny rušivé komponenty jako je plyn OsO4, což se provádělo 

pomocí teploty 130ºC, stálého přístupu kyslíku a peroxidu vodíku do reakční nádoby. 

Následné stanovení Os bylo prováděno na přístroji ICP-SFMS. Z hlediska bioindikátorů se 

ukázaly jako vhodné mechy, ale o něco vhodnější bioindikátory se ukázaly být lišejníky. 

Důvod byl ten, že oba tyto indikátory mají oproti ostatním (houby, jehličí, listí…) schopnost 

absorbovat polutanty z atmosféry. Je to zapříčiněno tím, že nemají kutikulu, takže do nich 

snadno mohou látky vstupovat. Delší doba akumulace může také přispět k vyšší koncentraci 

látek v indikátorech, což platí pro lišejníky, které díky své dlouhověkosti přijímají vzdušnou 

depozici po celý rok. Oproti listům mají také výhodu velkého povrchu pro příjem polutantů 

[19]. 

1.3.1.2. Lišejníky používané pro biomonitoring 

 Nejčastěji používaným druhem k akumulačnímu monitoringu je terčovka bublinatá 

(Hypogymnia physodes), terčovník zední (Xanthoria parietina), terčovka brázditá (Parmelia 

sulcata), terčovka svraštělá (Flavoparmelia caperata) nebo například větvičník slívový 

(Evernia prunastri) [11].  
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Terčovka bublinatá (Hypogymnia physodes) 

 Stélka svrchní strany je šedá, šedohnědá až šedozelená. Oproti tomu stélka spodní strany je 

černohnědá někdy až temně černá s bělavějším lemem. Terčovka bublinatá má úzké laloky, 

které bývají dělené. K podkladu je těmito laloky přimknutá nebo mohou vystoupat od 

substrátu. Vyskytují se na příhodných místech, kyselých borkách dřevin, ale i na holém dřevě 

či vzácněji na kamenech a skalkách či na povrchu mechů, vytváří rozsáhlé povlaky na 

kmenech i na větvích stromů. Nevyskytují se již v oblastech se silnou imisní zátěží, čímž jsou 

prakticky částečným indikátorem kvality ovzduší [20]. 

 

 
Obrázek č. 5: Terčovka bublinatá (Hypogymnia physodes) [20] 

 

Terčovník zední (Xanthoria parietina) 

 Jedná se o lišejník, který může mít až 10 cm v průměru. Jeho stélka je lupenatá. Zbarvení 

tohoto lišejníku je nažloutle zelené až nazelenale šedé. Toto zbarvení ale platí pouze pro 

stinné prostředí. Na světle totiž tento lišejník má krásně oranžovou barvu. Laloky jsou dlouhé, 

vrásčité a překrývají se, na okraji jsou až 0,7 cm široké. Spodní strana je bílá, s kořenem 

pokrytým chloupky. Vyskytuje se na listnáčích hlavně podél silnic, na skalách a zdech, kde je 

vápenitý a dusíkatý podklad [21]. 

 

 
Obrázek č. 6: Terčovník zední (Xanthoria parietina) [21] 
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Terčovka brázditá (Parmelia sulcata)  

 Stélka lupenovitá a často rýhovaná. Mokrá má světle zelenošedou barvu, oproti tomu za 

sucha je šedá až šedomodrá. Občas v místě rýhování mívá bílé skvrny. Její laloky se často 

překrývají a jejich okraj je světlejší. Spodní strana laloků je hnědá až černavá. Druh je 

poměrně tolerantní na znečištění. Vyskytuje se hlavně na dřevinách, zřídka na skalách [22]. 

 

 
Obrázek č. 7: Terčovka brázditá (Parmelia sulcata) [23] 

 

Terčovka svraštělá (Flavoparmelia caperata) 

 Stélku má lupenatou, která s vlhkostí mění svou barvu. Za sucha žlutozelená a za mokra je 

nazelenavá. Její laloky vytváří často kruhovitý tvar a rozšiřují se. Spodní strana laloků bývá 

černá s hnědými okraji. Vyskytuje se převážně na kůře stromů, zřídka na křemičitých 

horninách [24]. 

 

 
Obrázek č. 8: Terčovka svraštělá (Flavoparmelia caperata) [25] 
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Větvičník slívový (Evernia prunastri) 

 Stélka je lupenatá a může být 3 až 8 cm velká. Má ramenatý tvar a připojuje se na jednom 

místě k podkladu. Za mokra je povrch zelenošedý a za sucha bělavě šedý. Horní strana laloků 

bývá tmavší než spodní. Jedná se o poměrně častý druh, který roste hlavně na stromech [26]. 

 

 
Obrázek č. 9: Větvičník slívový (Evernia prunastri) [27] 

1.3.2. Mechy 

 Mechy jsou zelené, výtrusné, ale necévnaté rostliny malého vzrůstu, pro které je typická 

schopnost zadržovat vodu. Vyskytují se na vlhkých a stinných místech. Mají poměrně 

složitou stavbu. Stélka je rozlišena na kořínky, příchytná vlákna (rhizoidy), lodyžku (kauloid) 

a lístky (fyloidy). Mnohobuněčné rhizoidy fixují mech k podkladu. Lodyžka má již 

diferencovaná pletiva, nalezneme i jednoduchá vodivá pletiva. Stěna lodyžky je rovnoměrně 

ztloustlá. Je olistěná, lístky jsou zelené a probíhá v nich fotosyntéza. Mechy nemají cévní 

svazky, jejich schopnost rozvádět vodu je tak omezena, což je příčinou jejich malého vzrůstu. 

Vodu přijímají celým povrchem stélky a rozvádějí ji vodivými pletivy nebo po snadno 

smáčivém povrchu rostlin. Je-li vyvinuta voskovitá kutikula, může sloužit k usměrnění toku 

vody do určitých částí mechové rostlinky. Způsob, jakým mechy hospodaří s vodou, jim 

umožňuje využít i velmi malých a horizontálních srážek. Velký povrch a snadná prostupnost 

stélky také znamená, že mechy jsou citlivé na kvalitu ovzduší i srážek. Slouží tak jako 

bioindikátory znečištění [28]. 

1.3.2.1. Mechy jako bioindikátory 

 Mech jako bioindikátor je ze všech bioindikátorů nejpopulárnější. Je tomu právě proto, že 

u mechu nedochází k technickým ani analytickým problémům při stanovování znečištění 

životního prostředí než u lišejníků nebo kůry [2]. 

 Mechy mají mnoho výhod. Jsou geograficky rozsáhlé, rostou v různých podmínkách 

životního prostředí i v průmyslových a městských aglomeracích. Dále mezi výhody patří, že 

mechy nemají nadzemní orgány kryty kutikulou, takže kovové ionty snadno proniknou do 

buněčné stěny. Tím, že nemají pravé kořeny, tak veškeré příjmy mají pouze z atmosféry. 

Hlavním zdrojem látek je atmosférický depozit, na jehož rozpouštění se podílí atmosférické 

srážky, pravidelné smáčení ranní rosou i vylučování kyselých pektinových látek lodyžkami. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rhizoid
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rostlinn%C3%A9_pletivo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotosynt%C3%A9za
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sr%C3%A1%C5%BEky
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Díky vysoké smáčivosti a velkému povrchu buněčných stěn mají mechorosty vysokou sorpční 

kapacitu. Ta se pro mnohé prvky zvyšuje vazbou na kyselinu polygalakturonovou, pektiny 

a proteiny v blanách buněčných stěn. Látky nemohou transportovat mezi segmenty, protože 

mají nedostatek vodivých pletiv [11]. 

 Studie pana docenta Suchary a paní doktorky Sucharové se zaměřila na míru znečištění 

v České republice. K tomu byly použity bioindikátory a to mech (travník Schreberův), tráva 

(metlička křivolaká) a jehličí (smrk ztepilý). Vzorky byly analyzovány na celkem 39 prvků za 

pomocí ICP-MS a ICP-AES techniky. Studie byla zaměřena hlavně na antropogenní 

znečištění. Jako nejlepší bioindikátor se ukázal mech, ale i jehličí vykazovalo dobré sorpční 

schopnosti pro posouzení znečištění ve velkých městech. V mechu byly naměřeny nejvyšší 

koncentrace u většiny měřených prvků po celé České republice [29]. 

1.3.2.2. Mechy používané pro biomonitoring 

 K akumulačnímu biomonitoringu, především těžkých kovů, je používán zvláště travník 

Schreberův (Pleurozium schreberi), rokytník skvělý (Hylocomium splendens) a rokyt 

cypřišovitý (Hypnum cupressiforme) [11]. 

 

Travník Schreberův (Pleurozium schreberi) 

 V ČR velmi hojný druh, od nížin po hřebeny hor. Roste na lesní půdě, humusu, kamenech 

a skalách, tlejícím dřevě, ale i na pasekách, mezích, travnatých stráních, bažinách či 

rašeliništích. Rostliny tvoří rozlehlé zelené nebo žlutozelené koberce. Lodyhy má až 15 cm 

dlouhé, vystoupavé nebo vzpřímeně rostoucí. Hnědočervené zbarvení lodyh charakteristicky 

prosvítá přes přilehlé lodyžní listy. Lodyžní listy má silně vyduté, střechovitě se kryjící nebo 

tupě zašpičatělé. Dobře rozpoznatelný druh v terénu, typická je hnědočervená lodyžka. Díky 

svému rozšíření a snadné rozpoznatelnosti je jedním z druhů využívaných v biomonitoringu 

[30]. 

 

 
Obrázek č. 10: Travník Schreberův (Pleurozium schreberi) [30] 
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Rokytník skvělý (Hylocomium splendens) 

 V ČR na celém území poměrně hojný. Můžeme na něj narazit na humusu, hlíně a hlínou 

krytých skalách v lesích i na prosvětlených místech. Dále může růst na terasách skal, březích 

lesních cest, vzácněji v trávnících, na tlejícím dřevě, častý je na sekundárních biotopech 

(haldy, lomy), od nížin až po hřebeny hor. Rokytník skvělý tvoří statné, lesklé žlutozelené 

koberce. Lodyhy mohou být až 20 cm dlouhé, 2-3krát rozvětvené, přičemž větve jsou 

nápadně uspořádané v jedné rovině. Lodyžní listy má přímo odstálé nebo volně střechovitě se 

kryjící, široce vejčité až kopinaté, vyduté, na okraji ploché nebo úzce ohrnuté a zubaté. 

Větevní listy zřetelně menší, ostřeji zubaté. Druh se poměrně často využívá v biomonitoringu, 

především těžkých kovů, z důvodu jeho rozšíření a dobré rozpoznatelnosti [31]. 

 

 
Obrázek č. 11: Rokytník skvělý (Hylocomium splendens) [31] 

 

Rokyt cypřišovitý (Hypnum cupressiforme) 

 Jedná se o zelený až žlutohnědý mech, který tvoří rozsáhlé lesklé porosty. Lodyžka je 

zpravidla přerušovaně zpeřeně větvená, 3 až 10 cm dlouhá. Kopinaté lístky jsou 2 až 3 mm 

dlouhé, jsou srpovitě zahnuté s ostrou špičkou. Na konci větévek jsou hákovitě jednostranné, 

zatímco u báze mají často přehrnutý okraj. Z postranních větví vyrůstá červený, asi 3 cm 

dlouhý zakřivený štět. Tobolka je hnědá, mírně zakřivená s ostrým zobákovitým víčkem. 

Můžeme ho nalézt od nížin až po vysokohorské oblasti. Nejčastěji se vyskytuje v lesích (na 

skalách, kamenech, pařezech a tlejícím dřevě). V půdě je indikátorem špatně se rozkládajícího 

humusu. V minulosti se sušený používal jako náplň do polštářů, ale v současnosti je 

důležitým bioindikátorem [32]. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mechy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lody%C5%BEka
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADstek
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADstek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sporangium
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%AD%C5%BEina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Les
https://cs.wikipedia.org/wiki/Indik%C3%A1tor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Humus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bioindik%C3%A1tor
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Obrázek č. 12: Rokyt cypřišovitý (Hypnum cupressiforme) [33] 

1.3.3. Jehličí 

 Jehličí je z botanického hlediska typ listu. Oproti klasickým listům jsou však jehlice 

uzpůsobeny k tomu, aby vytrvávaly na rostlině po celý rok, a mají výrazně menší plochu. 

Většina jehlic má také velice tuhou pokožku s různými ochrannými vrstvami. Tato 

přizpůsobení významně omezují odpařování vody, což je velice důležité v zimě, kdy je příjem 

vody ze zmrzlé půdy znemožněn. Dle druhu jsou dlouhé několik milimetrů a mohou 

dosahovat až více než 35 cm (např. borovice Engelmannova). Jehlice vyrůstají buď 

jednotlivě, nebo ve svazcích. Na rostlině vytrvávají několik měsíců až let a obměňují se 

postupně během celého roku. V našich klimatických podmínkách opadávají nejdéle po 

3 letech. Jsou velmi rozmanité. Některé jsou pichlavé a tvrdé, jiné naopak měkké a jemné. 

Jehlice se vyskytují v různých barvách, od všech odstínů zelené, namodralé, šedivé až po 

černou. Barva jehlic se u některých druhů může měnit i v průběhu roku [34]. 

1.3.3.1. Jehličí jako bioindikátor 

 Vhodným rostlinným bioindikátorem se ukázalo i jehličí, a to hlavně díky příjmu polutantů 

jejich voskovou vrstvou. Povrch jehlice je tvořen tlustou kutikulou s kutikulárním voskem 

[35]. Pro dlouhodobou a celoroční expozici je vhodná borovice černá. Z exponovaných 

borovic se odstříhávají jednoleté jehlice. Vzorky se takto odebírají dvakrát do roka, a to na 

jaře a na podzim. Odebrané vzorky se pro stanovení rizikových prvků usuší při 30ºC 

a následně se analyzují na přístroji AAS [36]. Ve studii pana docenta Suchary a paní doktorky 

Sucharové se zkoumalo jehličí smrku ztepilého jakožto vhodného bioindikátoru k určení 

znečištění ovzduší, kdy byly 1-2 roky staré jehlice použity pro analýzu. Nejdříve byly 

pomlety a následně 0,5 g mletého rostlinného materiálu se rozložilo pomocí kyseliny dusičné 

a peroxidu vodíku v teflonové nádobce, která se vpravila do mikrovlnné pece. Koncentrace 

jednotlivých prvků byly stanoveny metodami ICP-MS a ICP-AES. Jehličí jako výborný 

bioindikátor může být ale také proto, že kořeny smrku ztepilého přijímají kontaminanty více 

z půdy než z atmosférické depozice. Stromy obecně nejen že přijímají prvky z půdy, ale také 

je přemísťují mezi jednoletými a dvouletými jehlicemi. A právě starší jehlice hromadí toxické 

prvky [29]. 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi21vj2ruTPAhVIlxQKHTnfCYsQjRwIBw&url=https://cs.wikipedia.org/wiki/Rokyt_cyp%C5%99i%C5%A1ovit%C3%BD&psig=AFQjCNHjd3LYM3htBDvRSSBBUVb20lZwyQ&ust=1476880479718059
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1.3.3.2. Jehličí používané pro biomonitoring 

 Smrk ztepilý, nejrozšířenější jehličnatý strom, je zásadní součástí lesního hospodářství. 

Právě proto se jeho jehličí používá jako akumulační indikátor pro analýzu síry, živin, těžkých 

kovů, POPs. Dále se pro biomonitoring používá borovice černá a lesní [11]. 

 

Smrk ztepilý (Picea abies) 

 Strom až 50 m vysoký, s průběžným přímým kmenem a kuželovitou korunou. Kůra 

červenohnědá, hladká, borka do stáří poměrně slabá, červenohnědá až deskovitá šedohnědá. 

Dřevo stejnoměrně žlutobílé, letokruhy zřetelné, přechod jarního a letního dřeva náhlý. 

Jehlice čtyřhranné, zašpičatělé, 10-25 mm dlouhé, na slunných větvích kartáčovitě vzpřímené. 

Pupeny nepryskyřičnaté, světle hnědé, kuželovité, zašpičatělé. Šišky převislé, hnědé, 

s plochými šupinami, nerozpadavé, plodní šupiny tvarem od zaokrouhlených přes uťaté až po 

zašpičatělé s vlnitými okraji. Semeno stejnoměrně kávově hnědé, 4-5 mm dlouhé, vejcovité, 

křídlo lžičkovitě prohloubené, snadno oddělitelné. Semenáček má 5-10 děloh, obloukovitě 

vzhůru zahnutých, v horní části pilovitě zubatých. Primární jehlice tenké, stříbřité, čtyřhranné, 

na dvou hranách pilovitě zubaté, kratší než dělohy [34]. 

 

 
Obrázek č. 13: Smrk ztepilý (Picea abies) [37] 

 

Borovice lesní (Pinus sylvestris) 

 Strom 15–25 m vysoký s korunou v mládí kuželovitou, ve stáří až deštníkovitou. Borka 

v horní části kmene a na silných větvích tenká, lístkovitě odlupčivá, oranžová, na spodu 

kmene silná, šedohnědá, deskovitě rozpraskaná. Dřevo pryskyřičnaté, s výraznými letokruhy, 

měkké. Jehlice ve svazečku po dvou, šedozelené, tuhé, zkroucené, 4-5 cm dlouhé, vytrvávají 

3 roky. Pupeny podlouhle vejčité, 6-12 mm dlouhé, červenohnědé, většinou nepryskyřičnaté. 

Šišky 3-6 cm dlouhé, zavřené kuželovité, otevřené vejcovité. Štítky šupin jsou matně šedé, 

ploché, někdy až jehlancovitě vyklenuté. Semeno hnědožlutě kropenaté, 3-4 mm dlouhé. 

Semenáček má hypokotyl krvavě červený, lysý, 5-6 neostnitých, trojhranných, dlouze 

zašpičatělých děloh, primární jehlice jsou ploché, na hranách pilovité, postavené jednotlivě ve 

spirále, kratší než dospělé jehlice [34]. 
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Obrázek č. 14: Borovice lesní (Pinus sylvestris) [38] 

 

Borovice černá (Pinus nigra) 

 Strom 15-25 m vysoký, s korunou ve stáří až deštníkovitou. Borka tmavošedá až do 

koruny, na bázi kmene plástvovitě rozpraskaná, na řezu s šedými proužky. Jehlice ve 

svazečku po dvou, tmavě zelené, 8-12 cm dlouhé, tuhé, na okraji jemně pilovité, vytrvávají 

asi 4 roky. Pochvy jehlic 10-12 mm dlouhé, vytrvalé. Pupeny až 2,5 cm dlouhé, bíle vlnaté, 

válcovité, ostře přišpičatělé, pryskyřičnaté. Šišky vejcovité, 4-12 cm dlouhé, symetrické. 

Semeno bělavé až šedočerné, 5-7 mm dlouhé. Semenáček má 7 neostnitých, trojhranných, 

obloukovitě vzpřímených, dlouze zašpičatělých děloh, primární jehlice jsou ploché, na 

hranách pilovité, modrozelené, postavené jednotlivě ve spirále, kratší než dospělé jehlice [34]. 

 

 
Obrázek č. 15: Borovice černá (Pinus nigra) [39] 
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1.4. Bioindikační techniky 

 Obecné rozdělení metod biomonitoringu těžkých kovů je podle použití různých druhů 

bioindikátorů, jako jsou mechy, lišejníky a kůra stromů, a na základě způsobu výběru vzorků 

(Obrázek č. 16): 

- původní druhy,  

- transplantace,  

- “bag“ technika [2].  

 
Obrázek č. 16: Obecné schéma rozdělení biomonitoringu těžkých kovů pomocí různých 

materiálů a způsobu výběru vzorků [2] 

1.4.1. Původní druhy 

 Využití původních druhů jako bioindikátorů je nejjednodušší a nejpohodlnější metoda 

stanovení stopových prvků. Tato bioindikační technika je založena pouze na odběru vzorku 

mechu z jeho původního místa a stanovení prvků, popřípadě sloučenin, které obsahuje. Tato 

technika byla použita ve studii [40], kde byly původní lišejníky z relativně čistého prostředí 

použity ke srovnání koncentrace rtuti se vzorky, které byly transplantovány do městských 

aglomerací. Tato studie tedy zkoumá možnosti využití lišejníků jako nástroje k posouzení 

atmosférické kontaminace rtutí z přírodních i antropogenních zdrojů této látky, a stanovit tak 

metodiku pro obecné sledování rtuti u různých zdrojů rtuti, založené na analýze obsahu tohoto 

prvku v původních lišejnících [40]. 

1.4.2. Transplantační technika 

 Tato technika je technikou aktivního biomonitoringu. Technika se uplatňuje hlavně na 

místech, kde je vysoká koncentrace znečištění. Její velkou výhodou je dobře definována doba 

expozice. Reprodukovatelnost této techniky není moc uspokojivá pro parametry, jako je 

koncentrace v ovzduší a rychlost depozice. V postupu transplantace se bioindikátory přesazují 

z neznečištěné oblasti na místo posuzovaného znečištění. Doba expozice tak je přesně 
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definována, ale změna příjmu a efektivity v důsledku klimatických změn je obvykle 

stanovena testováním [2]. 

 Transplantační technika byla použita například ve studii [41], kde se nacházelo ve 

vybraných lokalitách malé množství původního lišejníku. Toto množství nestačilo pro zjištění 

koncentrace stopových prvků akumulací, proto byl lišejník transplantován. Byl použit lišejník 

větvičník slívový. U transplantovaných lišejníků byla změřena počáteční koncentrace 

stopových prvků. Lišejníky byly transplantovány po dobu 3 měsíců [41]. 

1.4.3. „Bag“ technika 

 „Bag“ technika mechů a lišejníků, ať už její suchá nebo mokrá varianta, dokáže odhalit 

množství stopových prvků v atmosféře dle doby expozice. Bylo prokázáno, že za stejných 

podmínek expozice je akumulace stopových prvků vyšší u mechů než u lišejníků [42]. 

 Tato metoda pracuje na „bag“ principu, což znamená, že mechy, lišejníky nebo jiný 

biomateriál se dá do tašek a vystaví se po určitou dobu expozici. Tato technika má jak suché 

provedení, kdy se biomateriál v tašce zavěsí ve vzduchu, tak mokrou variantu, kdy se mech 

nějakým způsobem zavlažuje. Sáčky by měly být vyrobeny z nylonové síťoviny, jelikož je 

inertní a nijak nezasahuje do příjmu znečištění do biomateriálu. Dále by měly mít tašky 

velikost ok 2 mm, což by mělo zajistit minimální ztrátu mechu při expozici. Tvar tašek by měl 

být kulový, protože bylo prokázáno, že zachycuje vyšší koncentrace znečištění než plochý 

tvar. Tašky by měly být umístěny na otevřeném místě, kde se nevyskytuje jakákoliv překážka, 

která by bránila v hromadění nečistot na biomateriálu. Doba expozice by měla být 30-45 dní 

[43]. 

 Tato technika se stala v dnešní době velmi populární. U „bag“ techniky se nejčastěji 

využívají rokyt cypřišovitý, méně často pak travník Schreberův a rokytník skvělý. Ve studii 

[44] byla tato technika připravována následovně. V laboratoři byl vzorek mechu zbaven 

půdních částic a jiných nečistot a vysušen na vzduchu. Tento usušený mech byl zabalen do 

nylonové síťky s velikostí ok 1 mm. Dále byl mech umístěn na střechu budovy a vystaven 

atmosférické depozici po různou dobu expozice. Byly prováděny dva paralelní pokusy, a to 

suchá a mokrá „bag“ technologie. U mokré metody se nylonové vaky s mechem položily na 

molitanovou houbu, která byla umístěna v boxu s destilovanou vodou. Destilovaná voda se 

dolívala do boxu dle povětrnostních podmínek (srážky, teplota). U suché „bag“ metody se 

nylonové vaky s mechy zavěsily na šňůru, která byla přidělána na držácích. Tyto mechy se 

nezalévaly. U obou variant byly mechy vystaveny depozici po dobu 5 měsíců. Po uplynutí 

časového intervalu se mechy vyndaly z nylonové sítě a v případě mokré expozice nechaly 

vysušit na vzduchu. Dále se vzorky zhomogenizovaly a následně rozložily v mikrovlnné peci 

s kyselinou dusičnou. Po ochlazení byly vzorky zředěny deionizovanou vodou a proměřeny 

na přístroji ICP-MS. Výsledky byly porovnány s naměřenými hodnotami před depozicí. Jak 

suchá, tak mokrá „bag“ technika ukázala lineární trend akumulace během 5 měsíců. Velmi 

podobné trendy akumulace prvků pro suché i mokré „bag“ techniky znamená, že oba způsoby 

expozice mohou být použity jako vhodné nástroje pro biomonitoring stopových prvků ve 

vzduchu. Nicméně, v případě relativně nízkého znečištění ovzduší, mokré „bag“ techniky 

vykazovaly vyšší akumulační kapacitu, zřejmě v důsledku dlouhodobé životaschopnosti 

mechu [44]. 
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Obrázek č. 17: Experimentální uspořádání "bag " techniky (A) suché provedení (B) mokré 

provedení [44] 

1.5. Předúprava vzorku 

 Předúprava vzorku se skládá z přípravy vzorku, rozkladu vzorku, následné separaci analytu 

od nečistot a jeho prekoncentraci pomocí metod extrakce do tuhé fáze (SPE).  

1.5.1. Příprava vzorku a rozklad 

 Ve studii [45] byly všechny vzorky mechu po odebrání vyčištěny od nežádoucího 

materiálu (listy, hlína…) a sušily se po dobu 48 hodin při teplotě 40 ºC do konstantní 

hmotnosti. Zelené a zelenohnědé stonky mechu se připravily k analýze. Vybírala se právě tato 

část mechu, protože tato část je nejstarší z mechu, a zároveň nejvhodnější pro analýzu. Dále 

se vzorky zhomogenizovaly pomocí třecí misky a tloučku. Pro analýzu vzorků při použití 

atomové absorpční spektrometrie či atomové emisní spektrometrie s indukčně vázaným 

plazmatem se mech o hmotnosti přibližně 0,5 g dal do teflonové nádoby, do které se přidalo 

7 ml HNO3 (69%) a 2 ml H2O2 (30%) a vzorek v teflonové nádobě byl uzavřen, utažen 

a umístěn v rotoru přístroje pro mikrovlnný rozklad. Rozklad byl proveden v následujícím 

programu: krok 1: teplota 180°C, po dobu 10 min, s výkonem 500 W a tlakem 20 bar; krok 2: 

teplota 180°C, po dobu 20 min, s výkonem 500 W a tlakem 20 bar. Nakonec se nádoby 

ochladily, opatrně otevřely a rozložený materiál se kvantitativně převedl do 25 ml baňky 

a nechal zanalyzovat pomocí AAS, ET-AAS či ICP-AES [45]. 

 Ve studii [10] byl použit jiný postup rozkladu pro stanovení koncentrace platiny a palladia 

v matrici půdy a travní vegetace. Při zpracování půdní matrice byly odebrány veškeré 

rostlinné a živočišné složky. Dále byla půda vysušena při laboratorní teplotě po dobu jednoho 
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týdne. K rozkladu bylo použito 10 g vzorku, který se rozložil směsí koncentrovaných kyselin 

dusičné a chlorovodíkové v poměru 1:3 (lučavka královská). Nejdříve se ke vzorku přidala 

koncentrovaná kyselina dusičná o objemu 15 ml, kdy se tato směs se ponechala 24 hodin 

v digestoři. Po uplynutí dané doby se k vzorku přidala koncentrovaná kyselina 

chlorovodíková o objemu 45 ml. Tato směs se vařila 2 hodiny pod zpětným chladičem. 

Nakonec se tato směs po ochlazení zfiltrovala a filtrát se nalil do odměrné baňky o objemu 

50 ml a následovala metoda extrakce pevnou fází [10]. 

1.5.2. Extrakce tuhou fází (SPE) 

 Po přípravě, rozložení vzorku a převedení do kapalné fáze obsahuje analyt mnoho látek, 

které mohou rušit vlastní analýzu, a proto je nutné tyto látky separovat od vlastního analytu. 

Analyt se také ve vzorcích často vyskytuje ve velmi nízkých, často nestanovitelných 

koncentracích, a proto je nutné jeho zakoncentrování na měřitelnou koncentrační hladinu. 

K jeho separaci a prekoncentraci může posloužit extrakce tuhou fází. Jedná se o metodu 

rozdělení analytu mezi dvě nemísitelné fáze, z nichž jedna je tuhá. Do tuhé fáze přechází 

analyt z plynné či kapalné fáze. Nejprve je třeba zvolit správně tuhou fázi (sorbent), pak 

následuje kondicionace sorbentu. V tomto kroku dochází k připravení sorbentu na sorpci 

vybraného analytu. V druhém stupni postupu se analyt nanese na sorbent. V dalším kroku 

následuje promytí sorbentu a odstranění nežádoucích nečistot. V posledním kroku (eluce) se 

analyt uvolní z tuhé fáze zvýšením teploty či extrakcí kapalnou nebo nadkritickou fází. Pak se 

desorbovaný analyt opět zakoncentruje. Děj desorpce a zakoncentrování se může opakovat 

dle potřeb. Postup je uveden na Obrázku č. 18 [46]. 

 

 
Obrázek č. 18: Postup metody SPE [47] 

 

 Nejprve je tedy třeba zvolit vlastnosti tuhé fáze (sorbentu), tj. její selektivitu a obohacovací 

faktor pro daný vzorkovací celek. Používají se různé, převážně polymerní materiály, jimž 

odpovídají různé mechanismy sorpce. Většinou se plní do krátkých kolonek, vzorkovacích 

terčů s průměrem kolem 3 cm a s tloušťkou aktivní vrstvy 1 mm či fólií.   
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 Extrakce materiály s velkým povrchem (aktivní uhlí, silikagel, alumina…) jsou založeny 

na adsorpci. Pro extrakce s vysokou selektivitou se používají materiály sloužící jako 

stacionární fáze v plynové či kapalinové chromatografii chemicky vázané na silikagelu. Tyto 

polymery jsou naneseny na povrch nosiče (křemenná tyčinka) nebo na povrch větších 

mechanických nosičů (míchadélka) [46]. 

 Pro separaci platinových kovů z anorganické nebo organické matrice se používají 

hydrofobní sorbenty s povrchově imobilizovanými reagenty, komplexační nebo chelatační 

sorbenty, vláknité komplexotvorné sorbenty, sorbenty potažené kapalinou anexu a extrakční 

činidla nebo aniontové měniče. Často se používají sorbenty na bázi modifikovaného 

silikagelu (jako je například Separon™ SGX C18 (oktadecyl), Separon™ SGX C8 (oktyl), 

Separon™ SGXRPS (oktadecyl), Separon™ SGX Phenyl (phenyl) a Separon™ SGX CN 

(kyanoethyl)) pro separaci a zakoncentrování Pt (IV, II), Pd (II), Ir (IV), Rh (III), Os (IV), Ru 

(VI) a Au (III) [48]. 

 Skupenství vzorkovaného celku může být plyn, potom se vzorkuje plynná fáze, kapalina, 

potom se vzorkuje kapalná fáze nebo plynná fáze v rovnováze s kapalinou, tuhý materiál, 

potom se vzorkuje plynná fáze v rovnováze s tuhou fází. Analyty vzorkované v plynné nebo 

kapalné fázi se dostávají k povrchu SPE difúzí či konvekcí. Extrahující tuhá fáze má různé 

vlastnosti, které určují mechanismus sorpce (adsorpce, rozpouštění, iontová výměna, afinita). 

Prochází-li vzorkovaným materiálem indiferentní plyn, tak tento plyn unáší rovnovážnou 

plynnou fázi vzorkovaného materiálu a koncentrace analytu ve vzorku spojitě klesá. Proto je 

pro kvantitativní analýzu nezbytné znát celkový objem vzorku a čas, po který děj probíhá.  

 Dalším bodem postupu SPE je uvolnění sorbovaného analytu (eluce). Hlavním cílem je 

dosáhnout velké účinnosti desorpce a desorbovaný analyt získat v co nejmenším objemu. 

Nejčastěji se používají extrakce kapalinou a tepelná desorpce. Pro získání co nejmenšího 

objemu se může stupeň zakoncentrování a desorpce několikrát opakovat.  

 Metoda SPE našla své uplatnění v environmentální analýze stopových nečistot v ovzduší, 

vodě i půdě [46]. 

1.6. Stanovení kovů pomocí ET-AAS 

 Atomová absorpční spektrometrie (AAS) patří mezi nejrozšířenější metodu anorganické 

prvkové analýzy. Základní schéma metody je zobrazeno na Obrázku č. 19. Běžný atomový 

absorpční spektrometr se skládá z následujících základních částí: zdroj záření (Z), atomizátor 

(A), monochromátor (M), detektor (D), zpracování signálu (PC) [49].  

 

 
Obrázek č. 19: Schéma atomové absorpční spektrometrie [49] 

 

 Jako zdroje primárního záření se v AAS uplatňují výhradně čarové zdroje záření, 

tj. takové, které emitují intenzivní zářivou energii soustředěnou do úzkých spektrálních 

intervalů, využitelných pro charakteristickou absorpci záření. V praxi se prosadily tři typy 

čarových zdrojů, a to výbojky s dutou katodou, bezelektrodové výbojky a tzv. superlampy. 

Jako velice perspektivní se ukazují laserové diody, které produkují monochromatické, 
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intenzivní a stabilní záření. Výbojky s dutou katodou jsou nejpoužívanějším zdrojem záření. 

Jedná se o evakuovanou skleněnou baňku, která je naplněna plnícím plynem (Ne, Ar) za 

nízkého tlaku (100–200 Pa). Její výstupní okénko je vyrobeno z materiálu, který propouští 

příslušné emisní čáry. Uvnitř výbojky se nachází dutá katoda, která je vyrobena přímo 

z prvku, který chceme stanovovat. Princip výbojek je založen na tvorbě doutnavého výboje 

v dutině katody. Vložením potenciálu dochází k srážkám elektronů s atomy plnícího plynu, ty 

jsou ionizovány a jako kladně nabité ionty jsou přitahovány ke katodě. Zároveň jsou 

urychlovány v elektrickém poli [49].  

 

 
Obrázek č. 20: Schéma vzniku doutnavého výboje uvnitř katody [49] 

 

 Úkolem optického systému je vést paprsek záření ze zdroje skrz absorpční prostředí do 

disperzního prvku, který izoluje příslušný spektrální interval, a po výstupu z disperzního 

prvku fokusovat záření na detektor. Optické prvky obsahují čočky, zrcadla, rotační zrcadlové 

sektory a polopropustná zrcadla.  

 Atomizátor má v AAS funkci zdroje a rezervoáru volných atomů. Zároveň zpravidla slouží 

i jako absorpční prostředí. V ET-AAS se pro atomizaci vzorku používá elektrotermického 

atomizátoru. Jedná se o zařízení vyhřívaná na potřebnou teplotu pomocí elektrického proudu, 

a to buď vlivem vloženého napětí, opačných elektrických nábojů nebo indukce 

elektromagnetického pole. Jako materiál atomizátoru se používají různé modifikace grafitu či 

těžkotavitelné kovy. Aby nedocházelo k oxidaci při vysokých teplotách, musí se pracovat 

v ochranné atmosféře (Ar).  

 Detektorem je v AAS výhradně fotonásobič. Jedná se o evakuovanou skleněnou baňku se 

vstupním okénkem z vhodného materiálu, zpravidla z křemene. Uvnitř je fotocitlivá katoda, 

anoda a systém dynod. Celý fotonásobič musí být uzavřen ve světlotěsném pouzdru a bývá 

umístěn hned za výstupní štěrbinou monochromátoru. Jeho princip spočívá v tom, že 

dopadem fotonu na světlocitlivou vrstvu dojde k vyražení elektronu, který je urychlen 

elektrickým polem a přitažen na první dynodu. Dopad elektronu na dynodu způsobí pak 

následně vyražení několika sekundárních elektronů, které jsou přitahovány k další dynodě. 

Lavinový vzrůst počtu elektronů je zaručen potenciálovým spádem mezi jednotlivými 

dynodami [49]. 



35 

 

 
Obrázek č. 21: Schéma fotonásobiče s bočním vstupem [49]  
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2. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 Cílem této diplomové práce je potvrzení sorpčních schopností vybraných bioindikátorů. 

Dalším cílem je stanovení znečištění platinovými kovy ve vybraných lokalitách města Brna. 

V neposlední řadě je cílem stanovit nejvhodnější bioindikátor pro posouzení znečištění 

životního prostředí platinovými kovy a porovnání sorpčních schopností vybraných 

bioindikátorů. 

2.1.  Přístroje a zařízení  

 Veškeré měření diplomové práce, a to jak reálných vzorků, tak i optimalizace metody, bylo 

prováděno na atomovém absorpčním spektrometru s elektrotermickou atomizací ET-AAS 

ZEEnit 60 od firmy AnalytikJena AG se Zeemanovou korekcí pozadí. Tento přístroj je 

vybaven autosamplerem a Sofwarem WinAAS (verze 3.15.0). Jako zdroj primárního záření 

byla použita lampa s dutou katodou a pro všechna měření byla použita grafitová kyveta 

s platformou (Obrázek č. 22). 

 

 
Obrázek č. 22: Atomový absorpční spektrometr s elektronovou atomizací (Autor: Lucie 

Nedvědická) 

 

 K prekoncentraci vzorku byla použita sorpční aparatura, která se skládala z čerpadla PCD 

82,4 K pomocí kterého byly nasávány vzorky silikonovou hadičkou přímo do SPE kolonky 

Bond Elut-C18 od firmy Agilent. Tyto SPE kolonky byly připojeny k vakuovému systému 

Baker J.T., spe-12G, který byl připojen na vodní vývěvu (Obrázek č. 23). 
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Obrázek č. 23: Sorpční aparatura (Autor: Lucie Nedvědická) 

 

 Navažování veškerých chemikálií a reálných vzorků bylo prováděno na digitálních 

analytických vahách Denver Instrument, Mercis.r.o (Obrázek č. 24). 

 

 
Obrázek č. 24: Digitální analytické váhy (Autor: Lucie Nedvědická) 
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 Rozklad vzorků byl prováděn ve varné aparatuře, která se skládala z varné desky, 

Erlenmeyerovy baňky, varného kamínku, azbestové síťky a zpětného chladiče napojeného na 

vodovod (Obrázek č. 25).  

 

Obrázek č. 25: Varná aparatura (Autor: Lucie Nedvědická) 

 

 Vzorky byly po zakoncentrování na SPE odpařovány na elektrické topné desce 

v teflonových miskách (Obrázek č. 26). 

 

 
Obrázek č. 26: Elektrická topná deska (Autor: Lucie Nedvědická) 
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 Pro určení schopnosti sorpce jednotlivých bioindikátorů byla použita třepačka Heidolph 

VIBRAMAX 110, ve které byly vzorky třepány v plastových vzorkovnicích (Obrázek č. 27). 

 

Obrázek č. 27: Třepačka Heidolph VIBRAMAX 110 (Autor: Lucie Nedvědická) 

2.2. Chemikálie a vzorky  

 Veškeré chemikálie, které byly použity pro zpracování měření této diplomové práce, byly 

čistoty p. a. (pro analýzu).  

2.2.1. Standard palladia a platiny  

 K optimalizaci metody byly použity standardy platiny a palladia. Jednalo se 

o certifikované referenční materiály-vodné kalibrační roztoky o koncentraci 1±0,002 g·dm
-3

 

v 5 % HCl z Českého metrologického institutu, ASTASOL


 Analytika spol. s.r.o., Praha. 

2.2.2. Seznam použitých chemikálií 

Kyselina chlorovodíková 37% (HCl), Analytika spol s.r.o., Praha, ČR. 

Ethylalkohol absolutní p.a. (CH3CH2OH), Ing. Petr Švec, Penta, Praha 6, Výrobní divize 

Chrudim, ČR. 

Acetonitril (CH3CN), Ing. Petr Švec, Penta, Praha 6, Výrobní divize Chrudim, ČR. 

Kyselina dusičná 67% (HNO3), Penta, Chrudim, ČR. 

Septonex
®
 – karbaethoxypentadecyltrimethylammonium bromid (C21H44O2NBr), GNB a.s., 

Praha. 

Diacetyldioxim (DMG) p. a., Lachema n. p., Brno, ČR. 

2.2.3. Použitý sorbent  

Silikagel C18, Agilent Technologies, LakeForest, Kalifornie, USA. 

2.3. Postup optimalizace metody SPE 

 Optimalizace metody SPE je nezbytnou součástí měření. Je nutné stanovit, za jakých 

podmínek se bude analyt nejlépe a opakovatelně sorbovat a ověřit tuto metodu se standardy.  
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2.3.1. Ověření účinnosti sorpce platiny  

 Pro ověření účinnosti sorpce platiny byl proveden modelový postup, který měl za úkol 

potvrdit sorpci a zakoncentrování platiny. 200 ml odměrná baňka se vzorkem obsahovala 

standard platiny, 0,005 mol·l-1
 Septonex

®
 a byla doplněna po rysku 0,1 mol·l-1

 HCl. Poté byla 

baňka důkladně promíchána. Před sorpcí byla provedena kondicionace kolonky, na kterou 

bylo použito 10 ml ethanolu, poté 10 ml destilované vody a následně 10 ml 0,005 mol·l-1 

Septonexu
®
. Po kondicionaci bylo naneseno 50 ml vzorku, kdy se vzorek nasorboval 

a zakoncentroval, a poté byl vzorek eluován 10 ml acetonitrilu. Eluát byl odpařen 

v teflonových miskách za pomocí topné desky skoro do sucha, poté bylo přidáno 10 ml 

0,1 mol·l-1
 HCl a takto zakoncentrované vzorky byly přeměřeny na přístroji ET-AAS. 

Sorbovaly se 3 vzorky po 50 ml, zbylý roztok byl ponechán na přeměření koncentrace na 

vstupu, tedy před sorpcí.  

2.3.2. Ověření účinnosti sorpce palladia 

 Pro ověření účinnosti sorpce palladia se použil stejný postup sorpce a zakoncentrování jako 

u platiny, abychom ověřili, že můžeme při stejných podmínkách sorbovat oba dva platinové 

kovy zaráz. 200 ml odměrná baňka se vzorkem obsahovala standard palladia, 0,005 mol·l-1
 

Septonex
®
 a byla doplněna po rysku 0,1 mol·l-1

 HCl. Baňka byla důkladně protřepána. Pro 

ověření účinnosti byla nejprve provedena kondicionace kolonky, kdy bylo na kolonku 

naneseno 10 ml ethanolu, poté 10 ml destilované vody a následně 10 ml 0,005 mol·l-1
 

Septonexu
®
. Po kondicionaci se naneslo 50 ml vzorku, kdy došlo k zakoncentrování 

a nasorbování vzorku na sorbent kolonky, který se následně eluoval 10 ml acetonitrilu. Eluát 

byl odpařen na teflonových miskách za pomocí topné desky skoro do sucha, poté bylo 

přidáno 10 ml 0,1 mol·l-1
 HCl a takto zakoncentrované vzorky byly přeměřeny na přístroji 

ET-AAS. Sorbovaly se 3 vzorky po 50 ml, zbylý roztok byl ponechán na přeměření 

koncentrace na vstupu, tedy před sorpcí.  

2.4. Reálné vzorky  

 Pro analýzu reálných vzorků byla použita bioindikační technika původních druhů.  

2.4.1. Charakteristika reálných vzorků 

2.4.1.1. Původní druhy určené k ověření aktuálního stavu znečištění (analýzy A) 

 Původní druhy byly v této diplomové práci použity pro dva rozdílné experimenty. 

V prvním experimentu (analýza A) bylo posuzováno aktuální znečištění životního prostředí. 

Pro tento účel bylo vybráno 5 lokalit předpokládaného znečištění platinovými kovy ve městě 

Brně a 1 lokalita, kde nebylo předpokládané znečištění platinovými kovy, určená pro srovnání 

koncentrací se vzorky znečištěnými. Znečištěné vzorky byly odebírány v těsné blízkosti 

dopravní komunikace. Lokality ve městě Brně byly vybírány dle celostátního sčítání dopravy 

silnic a dálnic v městě Brně z roku 2010 (viz příloha č. 1). Místa odběru vzorků jsou 

zobrazeny na mapě (viz příloha č. 2 a příloha č. 3) a informace o odběru vzorků jsou uvedeny 

v Tabulce č. 4.  

 Na jednotlivých lokalitách byl odebírán vzorek mechu, lišejníku a jehličí. Pro stanovení 

znečištění platinovými kovy ve městě Brně byl v této diplomové práci zvolen mech travník 

Schreberův (Pleurozium schreberi), lišejník terčovník zední (Xanthoria parietina) a jehličí 
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z borovice černé (Pinus nigra). Vzorky ve městě Brně byly odebírány během měsíce října 

2016, začátkem měsíce listopadu 2016 a poslední sada vzorků byla odebrána začátkem měsíce 

prosince 2016. Sada vzorků s předpokládaným nulovým znečištěním platinovými kovy 

(Horní Lažany, Kraj Vysočina) byla vzorkována v dubnu 2016 v lokalitě vzdálené 300 m od 

dopravní komunikace III. třídy. Při vzorkování byla snaha zachovat strukturu bioindikátoru, 

popřípadě ji co nejméně poškodit.  

2.4.1.2. „Čisté“ původní druhy pro zjištění sorpční schopnosti (analýza B) 

 V druhém experimentu (analýza B) byly použity původní druhy bioindikátorů ke zjištění 

schopnosti a míry bioindikátorů sorbovat platinové kovy. Z bioindikátorů byl použit mech 

travník Schreberův (Pleurozium schreberi), lišejník terčovka svraštělá (Flavoparmelia 

caperata) a jehličí z borovice černé (Pinus nigra). Neznečištěný mech a jehličí byly odebrány 

na stejném místě jako v případě analýzy A (viz příloha č. 3). Lišejník byl odebrán v květnu 

2016 v CHKO Šumava (viz příloha č. 4).  

 

Tabulka č. 4: Informace o odběru vzorků 

místo odběru datum odběru GPS vzdálenost od silnice [m] 

Původní druhy určené k ověření aktuálního stavu znečištění (analýza A) 

Horní Lažany 

(„čisté“) 
20. 4. 2016 

2 49.103797459, 

15.795807838 
 

300  

(v lesním porostu, od 

silnice III. třídy) 

Tomkovo náměstí 31. 10. 2016 
49.213903779, 

16.635720134 

15 

(silnice I. třídy) 

ulice Hradecká 31. 10. 2016 
49.223448395, 

16.58082068 

20 

(silnice I. třídy) 

Úvoz 31. 10. 2016 
49.20173908, 

16.592595577 

10 

(silnice I. třídy) 

Halasovo náměstí 8. 12. 2016 
49.22452748, 

16.620748043 

10 

(silnice I. třídy) 

ulice Opuštěná 8. 11. 2016 
49.185507813, 

16.613076925 

10 

(silnice I. třídy) 

„Čisté“ původní druhy pro zjištění sorpční schopnosti (analýza B) 

Horní Lažany 

(„čisté“) 
5. 11. 2016 

49.103797459, 

15.795807838 

300  

(v lesním porostu, od 

silnice III. třídy) 

CHKO Šumava 

(„čisté“) 
19. 5. 2016 

48.936494452, 

13.813060024 

1300 m 

(v lesním porostu, od 

silnice III. třídy) 

2.4.1.3. „Bag“ technika 

 U „bag“ techniky byly odebrány neznečištěné vzorky mechu také v Horních Lažanech. 

V této technice byla, oproti předchozí, zkoumána sorpce znečištění platinovými kovy pouze 

na mech, konkrétně travník Schreberův (Pleurozium schreberi). Celkem bylo připraveno 

8 vzorkovacích tašek, z nichž 6 bylo umístěno na střechu Fakulty chemické, VUT v Brně 

a 2 byly umístěny za svodidla k silnici Hradecká v Brně. Vzorky mechu byly umístěny do 
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síťky, která byla provázkem přichycena k plastové misce s molitanem a vodou, aby byla 

zajištěna neustálá závlaha pro mech. Plastové misky se vzorky byly tavicí pistolí přilepeny na 

prkno, aby nedošlo ke ztrátě misky se vzorkem. Vzorky byly vystaveny expozici po dobu 

2 měsíců (květen 2016, červen 2016). Během této doby byly vzorky neustále zavlažovány dle 

meteorologických podmínek.  

 

 
Obrázek č. 28: Vzorkovací tašky s mechem na střeše Fakulty chemické, VUT (Autor: Lucie 

Nedvědická) 

Obrázek č. 29: Vzorkovací tašky s mechem u silnice Hradecká, Brno (Autor: Lucie 

Nedvědická) 

2.4.2. Rozklad a zpracování reálných vzorků 

2.4.2.1. Původní druhy z analýzy A a „bag“ vzorky 

 V první řadě byly vzorky usušeny při laboratorní teplotě po dobu 3 týdnů. Po usušení byly 

vzorky zbaveny nežádoucích materiálů (hlína, listí, tráva, kůra…). Vzorky byly navažovány 

do Erlenmeyerovy baňky na analytických vahách. Hmotnost vzorku se pohybovala v rozmezí 

2,5-3 g. Pro rozklad vzorků byla použita směs kyseliny dusičné a chlorovodíkové v poměru 
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1:3 (lučavka královská). Nejprve bylo ke vzorkům přidáno 15 cm
3
 kyseliny dusičné a hrdlo 

Erlenmeyerovy baňky bylo přikryto hodinovým sklíčkem. Takto byly vzorky ponechány po 

dobu 24 hodin v digestoři.  

 
Obrázek č. 30: Vzorky mechu s kyselinou dusičnou (Autor: Lucie Nedvědická) 

 

Následně byla baňka promíchána a ke vzorkům bylo přidáno 45 cm
3
 kyseliny chlorovodíkové 

spolu s varným kamínkem a vzorky byly vařeny 2 hodiny nepřerušovaně na varné desce 

s azbestovou síťkou pod zpětným chladičem. Po vaření bylo ke směsi přidáno 25 cm
3 

destilované vody a směs se ještě vařila 15 minut opět pod zpětným chladičem. Následně byla 

varná deska vypnuta a směs se nechala přibližně 30 minut vychladnout. Vychlazená směs se 

promíchala a zfiltrovala pomocí filtračního papíru a nálevky do odměrné baňky. Následně 

byla provedena sorpce a zakoncentrování metodou SPE, kdy byla nejdříve provedena 

kondicionace kolonky. Před samotným nanesením vzorku k němu bylo přidáno 5 ml 

0,005 mol·l-1
 Septonexu

®
. Pak se nanesl vzorek (80-90 ml). Po sorpci byl sorbent promyt 

a nakonec byla provedena eluce analytu.  

 

Tabulka č. 5: Postup pro sorpci Pt a Pd metodou SPE na silikagelu C18 

  platina + palladium  

kondicionace 

10 ml ethylalkohol 

10 ml destilovaná voda 

10 ml 0,005 mol·l-1
 Septonex

®
 

nanesení vzorku vzorek + 0,005 mol·l-1
 Septonex

®
  

promytí vzorku  10 ml destilovaná voda 

eluce 10 ml acetonitril  

 

 Po zakoncentrování se eluát odpařil v teflonových miskách na elektrické topné desce téměř 

do sucha a bylo přidáno 10 ml 0,1 mol·l-1
 HCl. V takto upraveném vzorku se již mohla změřit 

koncentrace platiny a palladia pomocí ET-AAS. Tento postup byl shodný jak pro vzorky 

analýzy A, tak pro vzorky „bag“ techniky.  
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2.4.2.2. „Čisté“ původní druhy z analýzy B 

 Pro ověření schopnosti sorpce bioindikátorů byly použity původní neznečištěné vzorky 

určené pro analýzu B. Odebrané vzorky se v první řadě nechaly uschnout při laboratorní 

teplotě po dobu 14 dnů. Následně byly vzorky zbaveny nežádoucích materiálů a navažovány 

do polypropylenových vzorkovnic. Hmotnost vzorků se pohybovala u mechu kolem 1,5 g, 

u lišejníku kolem 1 g a u jehličí kolem 2 g. K takto zváženému vzorku se přidalo 25 ml 

roztoku, který obsahoval stanovovanou koncentraci platiny a palladia. Po přidání se 

vzorkovnice uzavřela víčkem a vzorek se s roztokem nechal třepat v třepačce po dobu 

20 minut. Následně se vzorek zfiltroval pomocí filtračního papíru do odměrných baněk a byl 

změřen na přístroji ET-AAS.  

 V tomto experimentu (B) byla zkoumána schopnost sorpce celkem pro 5 koncentrací Pt 

a Pd a to 300, 450, 1000, 1300 a 1500 µg·dm
-3

. Pro každou koncentraci byly použity 3 vzorky 

mechu a 2 lišejníku, které byly na přístroji ET-AAS změřeny 3krát, takže finální hodnota 

koncentrace roztoku po sorpci byla průměrem z 9 hodnot pro mech a 6 hodnot pro lišejník. 

Dále byly u každé stanovované koncentrace připraveny roztoky směsi Pt a Pd jak v kyselém 

prostředí, tedy s 0,1 mol·l-1
 HCl, tak v neutrálním, tedy v destilované vodě.   
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3. VÝSLEDKY A DISKUZE 

3.1. Kalibrační křivka platiny a palladia  

 Kalibrační křivka se získá přeměřením 10 roztoků o zvoleném rozsahu koncentrace. 

Jednotlivé kalibrační funkce byly voleny tak, aby zahrnovaly koncentrace platiny a palladia 

přítomné v reálných vzorcích. V této diplomové práci zahrnuje kalibrační funkce 10 bodů 

v rozsahu 25-250 µg·dm
-3

 platiny a stejný rozsah byl zvolen i pro palladium. Pro obě 

kalibrační křivky byla určena rovnice regrese a hodnota spolehlivosti R. Kalibrační závislost 

je ve zvoleném koncentračním rozsahu lineární.  

 Při dílčích měření byla vždy před vlastním měřením sestrojena 6 bodová kalibrační křivka 

v rozmezí 50-300 µg·dm
-3

. 

 Z kalibrační křivky byla určena mez detekce (LOD) a mez stanovitelnosti (LOQ). Mezí 

detekce (LOD) se rozumí staticky získaná hodnota, jejíž limit je definován jako absolutní 

množství nebo koncentrace analytu, jež poskytuje signál roven trojnásobku směrodatné 

odchylky signálu slepého vzorku. Mez detekce je dle metody Tří sigma (3σ) vyjádřena 

vztahem (1): 

  𝐿𝑂𝐷 =
3∙𝑠𝐵

𝑆
  (1) 

kde S vyjadřuje citlivost, která je udána směrnicí křivky, a sB vyjadřuje směrodatnou 

odchylku slepého vzorku.  

 Dále byla určena mez stanovitelnosti (LOQ), což udává nejnižší množství analytu, které je 

možno danou metodou stanovit s určitou pravděpodobností. Mez stanovitelnosti (LOQ) lze 

dle metody Tří sigma (3σ) vyjádřit vztahem (2):  

  𝐿𝑂𝑄 =
10∙𝑠𝐵

𝑆
  (2) 

kde S vyjadřuje citlivost, která je udána směrnicí křivky, a sB vyjadřuje směrodatnou 

odchylku slepého vzorku [50]. 

 Stanovené hodnoty LOD a LOQ jak pro platinu, tak pro palladium jsou uvedeny v  

Tabulce č. 6.  
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Graf č. 1: Grafické znázornění kalibrační křivky palladia s vyznačeným horním a dolním 

intervalem spolehlivosti, mezí detekce (LOD) a mezí stanovitelnosti (LOQ). 

 

 
Graf č. 2: Grafické znázornění kalibrační křivky platiny s vyznačeným horním a dolním 

intervalem spolehlivosti, mezí detekce (LOD) a mezí stanovitelnosti (LOQ). 
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Tabulka č. 6: Stanovené hodnoty LOD a LOQ pro platinu a palladium 

platina palladium 

LOD 2,627 µg·dm
-3

 LOD 2,282 µg·dm
-3

 

LOQ 8,758 µg·dm
-3

 LOQ 7,605 µg·dm
-3

 

3.2. Ověření účinnosti sorpce platiny  

 Před měřením reálných vzorků bylo nejdříve nutné ověřit, zda jsou zvoleny vhodné 

podmínky pro sorpci platiny a zda dojde k přepokládanému zkoncentrování. Nejprve byl 

změřen vzorek na vstupu pomocí ET-AAS, tedy před sorpcí. Následně byly změřeny 3 vzorky 

po sorpci. Z kalibrační křivky byly vypočítány koncentrace vzorků. Průměrná hodnota 

návratnosti u těchto 3 vzorků byla 105 %, takže bylo potvrzeno účinné zakoncentrování 

platiny. 

 
Graf č. 3: Porovnání koncentrace roztoku platiny před sorpcí a po zakoncentrování 

3.3. Ověření účinnosti sorpce palladia 

 Stejně jako u platiny byla i u palladia ověřována schopnost sorpce. V tomto případě byl 

stanoven postup sorpce stejný jako pro platinu, aby se zjistilo, zda při jedné sorpci dojde 

ke zkoncentrování jak platiny, tak zároveň palladia.  

 Nejprve byl změřen vzorek na vstupu pomocí ET-AAS, tedy před sorpcí. Následně byly 

změřeny zkoncentrované vzorky. Průměrná hodnota návratnosti u těchto 3 vzorků byla 

102 %, čímž bylo potvrzeno, že se dá palladium sorbovat pomocí metody SPE za stejných 

podmínek jako platina. Touto skutečností dojde jednoznačně ke zjednodušení práce, jelikož se 

při jedné sorpci sorbují a účinně zakoncentrují oba dva platinové kovy.   
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Graf č. 4: Porovnání koncentrace roztoku palladia před sorpcí a po zakoncentrování 

3.4. Reálné vzorky 

 Pro určení míry sorpce platinových kovů byla vypočítána hodnota sorbovaného množství 

(Qad) platiny či palladia na jednotku hmotnosti sorbentu dle vztahu:  

 

  𝑄𝑎𝑑 =
(𝐶𝑖−𝐶𝑒)∙𝑉

𝑚
 (3) 

 

kde Ci a Ce představují koncentraci na vstupu a koncentraci po sorpci v µg·dm
-3

, V je objem 

roztoku v dm
-3

 a m je hmotnost sorbentu v gramech (g) [51]. 

3.4.1. Původní druhy určené k ověření aktuálního stavu znečištění (analýza A) 

 Na analýzu A byly použity původní druhy určené k ověření aktuálního znečistění ve 

vybraných lokalitách ve městě Brně.  

 Předpokládané znečištění palladiem bylo zkoumáno na 3 bioindikátorech. V případě 

mechu bylo naměřeno nejnižší sorbované množství palladia v Horních Lažanech. Původní 

druhy bioindikátorů z Horních Lažan se analyzovaly pro porovnání se znečištěnými druhy 

z lokalit v Brně, kdy se předpokládalo, že v Horních Lažanech se bude jednat o „čisté“ 

bioindikátory. Nejvyšší sorbované množství palladia na mech, tudíž nejznečištěnější místo 

palladiem při bioindikaci mechem, bylo naměřeno na ulici Opuštěná. Hodnoty sorbovaného 

množství palladia na mech ve zbylých lokalitách nejsou oproti nejvyšší naměřené hodnotě 

nijak zvlášť odchýleny. Zbylé naměřené hodnoty sorbovaného množství palladia na mech ve 

vybraných lokalitách města Brna jsou uvedeny v Tabulce č. 7 a znázorněny v Grafu č. 5.  

 Sorbované množství palladia na jehličí bylo srovnatelné s naměřenými hodnotami 

v případě mechu a zároveň velmi nízké oproti lišejníku. Nejnižší hodnota palladia byla 

naměřena opět v předpokládané „čisté“ lokalit-Horní Lažany. Nejvyšší hodnota palladia při 

bioindikaci jehličím byla naměřena na ulici Hradecká. Tato hodnota značně převyšuje 

naměřené hodnoty ostatních lokalit a při bioindikaci jehličím se projevila jako 
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nejznečištěnější lokalita palladiem. Veškeré naměřené hodnoty sorbovaného množství 

palladia na jehličí je zobrazeno na Grafu č. 6 a v Tabulce č. 7.  

 Lišejník sorboval palladium oproti ostatním bioindikátorům nejvíce. Nejnižší sorbované 

množství palladia bylo naměřeno v Horních Lažanech. Nejvyšší a zároveň nejznečištěnější 

lokalitou palladiem při bioindikaci lišejníkem byla lokalita Úvoz. Na Halasově náměstí, ulici 

Opuštěná a Tomkově náměstí byly naměřeny srovnatelné hodnoty. Na ulici Hradecká byla 

naměřena o něco vyšší hodnota než v případě „čistého“ lišejníku. Všechny naměřené hodnoty 

množství palladia při bioindikaci lišejníkem jsou uvedeny v Tabulce č. 7 a zobrazeny na 

Grafu č. 7.  

 Při porovnání sorbovaného množství palladia jednotlivých bioindikátorů bylo nejvyšších 

hodnot naměřeno u lišejníku a mech s jehličím na tom byly z hlediska míry sorpce podobně. 

Potvrdilo se tedy, že lišejník má jednoznačně nejlepší sorpční schopnosti. Nejnižší znečištění 

palladiem, které by odpovídalo nejnižším znečištěním u všech 3 bioindikátorů, bylo naměřeno 

u obce Horní Lažany. Nejvyšší znečištění palladiem už není tak jednoznačné. Za nejvíce 

znečištěnou lokalitu palladiem pro město Brno by se dala označit ulice Hradecká, kde bylo 

naměřeno největší znečištění při bioindikaci jehličím a druhá nejvyšší hodnota sorbovaného 

množství palladia při bioindikaci mechem. U lišejníku byla sice hodnota na ulici Hradecká 

nižší oproti ostatnímu sorbovanému množství palladia na lišejník, ale oproti ostatním 

bioindikátorům je tato hodnota relativně vysoká. 

 

Tabulka č. 7: Výsledné hodnoty množství palladia jednotlivých bioindikátorů metodou 

původních druhů 

lokalita 
mech jehličí lišejník 

Qad Pd [ng·g
-1

] 

Horní Lažany „čistý“ 3,979* 4,017* 12,14 

Tomkovo náměstí 6,985* 8,147 27,37 

ulice Hradecká 7,432* 12,09 14,23 

Úvoz 7,224* 5,682* 47,08 

Halasovo náměstí 7,124* 6,7403 22,89 

ulice Opuštěná 8,449 7,057* 23,98 

*hodnoty nižší než LOQ 
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Graf č. 5: Obsah palladia v mechu travník Schreberův na jednotlivých lokalitách města Brna 

 
Graf č. 6: Obsah palladia v jehličí borovice černé na jednotlivých lokalitách města Brna 
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Graf č. 7: Obsah palladia v lišejníku terčovník zední na jednotlivých lokalitách města Brna 

 

 
Graf č. 8: Porovnání sorbovaného množství palladia v jednotlivých bioindikátorech na 

vybraných lokalitách města Brna 

0

10

20

30

40

50

60

Q
a

d
 P

d
 [

n
g
·g

-1
] 

Lišejník  

0

10

20

30

40

50

Q
a

d
 P

d
 [

n
g
·g

-1
] 

Porovnání bioindikátorů  mech

jehličí

lišejník

LOD

LOQ



52 

 

 Druhým zkoumaným platinovým kovem byla platina. Stejně jako u palladia se zjišťovalo 

největší znečištění platinou na vybraných lokalitách města Brna pomocí 3 bioindikátorů.  

 Při bioinidkaci mechem bylo nejvyšší sorbované množství platiny naměřeno na ulici 

Hradecká. Tato hodnota jednoznačně převyšuje všechny ostatní hodnoty. Tomkovo náměstí, 

Halasovo náměstí a Úvoz jsou na tom z hlediska znečištění platinou podobně. Nejnižší 

hodnota byla naměřena v Horních Lažanech. O něco vyšší hodnota než v „čistém“ mechu 

byla naměřena na ulici Opuštěná. Všechny naměřené hodnoty platiny při sorpci na mech jsou 

zobrazeny na Grafu č. 9 a v Tabulce č. 8.  

 Sorbované množství platiny na jehličí bylo nejnižší oproti mechu a lišejníku. Nejnižší 

hodnota byla naměřena v Horních Lažanech. Naopak nejvyšší hodnota byla naměřena na 

Tomkově náměstí. Na ulici Hradecká a na Úvoze byly naměřeny nepatrně vyšší hodnoty než 

v „čistém“ jehličí. Na Halasově náměstí a na ulici Opuštěná byla míra znečištění relativně 

stejná. Všechny naměřené hodnoty se ovšem vyskytovaly pod hodnotou LOQ. Naměřené 

hodnoty platiny při sorpci na jehličí jsou zobrazeny na Grafu č. 10 a uvedeny v Tabulce č. 8.  

 Lišejník sorboval ze všech 3 bioindikátorů nejvíce platiny. Nejnižší míra sorpce platiny 

byla při bioindikaci lišejníkem naměřena v Horních Lažanech a naopak nejvyšší na Halasově 

náměstí. Nejvyšší naměřená hodnota jednoznačně převyšuje všechny ostatní. Ulice Hradecká 

spolu s Úvozem jsou na tom nepatrně hůře z hlediska naměřeného sorbovaného množství a na 

ulici Opuštěná a Tomkově náměstí bylo naměřeno mírně vyšších hodnot než v lišejníku 

„čistém“. Všechny naměřené hodnoty sorpce platiny na lišejník jsou zobrazeny v Grafu č. 11 

a v Tabulce č. 8. 

 Při porovnání bioindikátorů z hlediska schopnosti sorpce platiny už to není tak 

jednoznačné, který bioindikátor má nejlepší sorpční schopnosti. Na jednotlivých lokalitách 

bylo naměřené sorbované množství platiny u jednotlivých bioindikátorů rozdílné. Nelze tedy 

říci, na které lokalitě bylo neměřeno největší znečištění platinou, které by odpovídalo všem 3 

bioindikátorům. Nejnižší znečištění bylo opět naměřeno v „čistých“ bioindikátorech.  

 

Tabulka č. 8: Výsledné hodnoty množství platiny v jednotlivých bioindikátorech metodou 

původních druhů 

lokalita 
mech jehličí lišejník 

Qad Pt [ng·g
-1

] 

„čistý“ <LOD <LOD <LOD 

Tomkovo náměstí 14,18 7,278* 4,223* 

ulice Hradecká 59,401 <LOD 14,88 

Úvoz 11,41* <LOD 12,54 

Halasovo náměstí 16,98 3,805* 23,18 

ulice Opuštěná <LOD 4,9502* 5,645* 

*hodnoty nižší než LOQ 
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Graf č. 9: Obsah platiny v mechu travník Schreberův na jednotlivých lokalitách města Brna 

 

 
Graf č. 10: Obsah platiny v jehličí borovice černé na jednotlivých lokalitách města Brna 
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Graf č. 11: Obsah platiny v lišejníku terčovník zední na jednotlivých lokalitách města Brna 

 
Graf č. 12:  Porovnání sorbovaného množství platiny v jednotlivých bioindikátorech na 

vybraných lokalitách města Brna 
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 Bylo předpokládáno, že lišejník bude vykazovat nejlepší sorpční schopnost ze zvolených 

3 bioindikátorů zkoumaných v této diplomové práci. Jeho vysoká sorpční schopnost je dána 

tím, že není pokryt kutikulou ani jiným ochranným prvkem a je schopný sorbovat celým 

svým povrchem. Navíc lišejníky jsou schopny hromadit prvky až do úrovně převyšující jejich 

kapacitu. Dále bylo předpokládáno, že relativně menší než lišejník bude mít sorpční 

schopnosti mech. Mechy jsou velmi rozsáhlé, což je dělá velmi populárními bioindikátory. 

I když jejich nadzemní orgány taktéž nejsou pokryty kutikulou, tak i přes svou velkou sorpční 

schopnost nejsou schopny převýšit svou sorpční kapacitu. Nejméně vhodným pro bioindikaci 

bylo předpokládáno jehličí, protože povrh je tvořen silnou kutikulou s kutikulárním voskem, 

takže míra sorpce je touto kutikulou omezena a je vhodnější spíše k určování organického 

znečištění. V případě palladia byl předpoklad nejvhodnějšího bioindikátoru lišejníku 

potvrzen. Mech a jehličí na tom byly ovšem relativně podobně z hlediska míry sorpce 

palladia, takže předpoklady nemůžeme potvrdit. V případě platiny nemůžeme potvrdit ani 

jeden předpoklad. Na tom, jak bude bioindikátor sorbovat platinové kovy a jestli potvrdí svou 

schopnost sorpce záleží řada faktorů (viz níže). 

 

 Následně bylo provedeno porovnání sorpce obou platinových kovů u jednotlivých 

bioindikátorů. Jak je patrné z Grafu č. 13, tak mech lépe sorboval platinu oproti palladiu. 

Vyšších naměřených hodnot sorbovaného množství platiny bylo naměřeno u 4 případů ze 6. 

V případě jehličí bylo naměřeno vyššího sorbovaného množství palladia na všech měřených 

lokalitách, takže by se dalo tvrdit, že jehličí lépe sorbuje palladium než platinu. Lišejník také 

lépe sorboval palladium než platinu. Vyšších hodnot sorbovaného množství palladia bylo 

naměřeno u 4 hodnot ze 6.  

 

 
Graf č. 13: Porovnání sorbovaného množství platiny a palladia v mechu 
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Graf č. 14: Porovnání sorbovaného množství platiny a palladia v jehličí 

 

 
Graf č. 15: Porovnání sorbovaného množství platiny a palladia v lišejníku 
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 Naměřené vyšší hodnoty palladia u jehličí a lišejníku jsou dány jeho biodostupností, která 

roste v následném pořadí platinových kovů Pd>Pt≥Rh. Biodostupnost úzce souvisí 

s rozpustností a mobilitou daného prvku. Palladium vykazuje nejlepší možnost transformace 

na rozpustnější, biodostupnější sloučeniny po jeho vstupu do životního prostředí. Oproti tomu 

platina, která je tedy méně biodostupná, se depozičním spadem ukládá na povrchu 

biosorbentu a není tedy akumulována do vnitřní struktury biosorbentu. Výsledky sorbovaného 

množství platiny jsou tedy velmi ovlivněny povětrnostními podmínkami a srážkami, kterými 

je biosorbent vystaven. Ukázalo se tedy a potvdilo, že nejvíce rozpustné a mobilní v životním 

prostředí a zároveň tedy s největším potenciálem se vstřebávat do organismu je považováno 

palladium [52; 8] 

 Pro sorpci platinového kovu, tedy biodostupnosti, je také důležité, aby byly zajištěny 

ideální životní podmínky pro daný bioindikátor, což znamená, aby byl bioindikátor v takovém 

stavu, který by zajistil nejvyšší míru sorpce daného platinového kovu. Na tomto stavu záleží 

řada faktorů, jako jsou stáří, kondice, reprodukce, dostupnost, ale také parametry jako je 

teplota, vlhkost a další. Dá se předpokládat, že z tohoto důvodu nebylo naměřené vyšší 

sorbované množství palladia než platiny v případě mechu, jelikož mech zřejmě nebyl 

v nejvhodnější „kondici“ pro sorpci.  

 Schopnost bioindikátoru akumulovat obecně kovy závisí taktéž na druhu daného 

bioindikátoru. Jednotlivé druhy například mechu mají totiž rozdílné schopnosti akumulovat 

tyto kovy. Takže i když vykazuje palladium nejvyšší biodostupnost z platinových kovů Pd, Pt 

a Rh, tak může být jinak dostupné pro mech travník Schreberův a jinak pro mech rokyt 

cypřišovitý [53]. 

3.4.2. „Čisté“ původní druhy pro zjištění sorpční schopnosti (analýza B) 

 V experimentu B byly použity původní neznečištěné druhy pro ověření schopnosti sorpce 

PTK jednotlivými bioindikátory. Jako první bioindikátor byl zkoumán z hlediska schopnosti 

sorpce mech. V Grafu č. 16 je zobrazena závislost sorbovaného množství palladia na 

koncentraci roztoku před sorpcí. Z tohoto grafu je patrné, že se více palladia sorbovalo 

v případě roztoku, který obsahoval 0,1 mol·l-1
 HCl. Stejně na tom je i sorpce platiny na mech, 

což je patrné z Grafu č. 17. Platina a palladium se tedy lépe sorbují na mech, konkrétně 

travník Schreberův, v mírně kyselém prostředí. Pro přesnější určení při jakém pH se platina 

a palladium sorbují, nejvíce na tento druh mechu by bylo nutné sestrojit závislost 

sorbovaného množství daného platinového kovu na pH, což může být otázkou dalších studií. 

Dále byla porovnána sorpce platiny a paladia bez 0,1 mol·l-1
 HCl a s 0,1 mol·l-1

 HCl, kdy se 

v obou případech lépe sorbovalo palladium, což potvrzuje skutečnost, že je biodostupnější než 

platina. V Tabulce č. 9 jsou zobrazeny výsledné hodnoty sorbovaného množství platiny na 

mech pro jednotlivé koncentrace roztoku před sorpcí a v Tabulce č. 10 jsou zobrazeny 

výsledné hodnoty pro palladium.  
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Tabulka č. 9: Výsledné hodnoty množství platiny v mechu travník Schreberův 

c [µg·dm
-3

] 

absolutní 

množství 

Pt [µg] 

BEZ 0,1 mol·l-1
 HCl S 0,1 mol·l-1

 HCl 

Qad Pt [µg·g
-1

] 

300 7,50 4,509 4,612 

450 11,25 5,508 6,101 

1000 25,00 16,82 19,09 

1300 32,50 22,63 23,36 

1500 37,50 23,76 26,42 

 

Tabulka č. 10: Výsledné hodnoty množství palladia v mechu travník Schreberův 

c [µg·dm
-3

] 

absolutní 

množství 

Pd [µg] 

BEZ 0,1 mol·l-1
 HCl S 0,1 mol·l-1

 HCl 

Qad Pd [µg·g
-1

] 

300 7,50 5,075 6,048 

450 11,25 6,978 7,469 

1000 25,00 17,93 18,74 

1300 32,50 23,06 24,48 

1500 37,50 24,19 29,28 

 

 
Graf č. 16: Závislost sorbovaného množství palladia v mechu na koncentraci roztoku před 

sorpcí. 
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Graf č. 17: Závislost sorbovaného množství platiny v mechu na koncentraci roztoku před 

sorpcí. 

 

 
Graf č. 18: Porovnání sorbovaného množství platiny a palladia v mechu z roztoku bez 

0,1 mol·l-1
 HCl. 
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Graf č. 19: Porovnání míry sorpce platiny a palladia v mechu z roztoku s 0,1 mol·l-1

 HCl. 

 

 Druhým zkoumaným bioindikátorem z hlediska schopnosti sorpce platinových kovů byl 

lišejník. Palladium se sorbovalo na lišejník lépe v případě, kdy se nechal lišejník třepat 

s roztokem s 0,1 mol·l-1
 HCl, tedy stejně jako mech. Ovšem v případě platiny už je vidět 

rozdíl oproti mechu. Jak je patrné z Grafu č. 20 i z Tabulky č. 11, tak 4 z 5 výsledných hodnot 

jsou vyšší v případě sorpce platiny z roztoku bez 0,1 mol·l-1
 HCl. Tedy platina se na lišejník 

sorbovala lépe v případě neutrálního roztoku. Pro potvrzení nejlepší sorpce při neutrálním pH 

by bylo nezbytné udělat zkoušku sorpce na lišejník v závislosti na řadě hodnot o rozdílných 

hodnotách pH. Při porovnání sorpce platiny a palladia se v případě neutrálního roztoku lépe 

sorbovala platina, ovšem v případě sorpce roztoku s 0,1 mol·l-1
 HCl se lépe sorbovalo 

palladium. Výsledné hodnoty sorbovaného množství jak platiny a palladia na lišejník jsou 

zobrazeny v Tabulce č. 11 a v Tabulce č. 12.  

  

Tabulka č. 11: Výsledné hodnoty množství platiny v lišejníku terčovka svraštělá 

c [µg·dm
-3

] 

absolutní 

množství 

Pt [µg] 

BEZ 0,1 mol·l-1
 HCl S 0,1 mol·l-1

 HCl 

Qad Pt [µg·g
-1

] 

300 7,50 4,449 3,585 

450 11,25 6,374 5,128 

1000 25,00 22,79 22,63 

1300 32,50 23,88 24,64 

1500 37,50 28,81 28,11 
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Tabulka č. 12: Výsledné hodnoty množství palladia v lišejníku terčovka svraštělá 

c [µg·dm
-3

] 

absolutní 

množství 

Pd [µg] 

BEZ 0,1 mol·l-1
 HCl S 0,1 mol·l-1

 HCl 

Qad Pd [µg·g
-1

] 

300 7,50 4,823 5,477 

450 11,25 5,929 8,007 

1000 25,00 19,62 22,95 

1300 32,50 20,51 28,75 

1500 37,50 26,87 29,34 

 

 

 
Graf č. 20: Závislost sorbovaného množství platiny na lišejník na koncentraci roztoku před 

sorpcí. 
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Graf č. 21: Závislost sorbovaného množství palladia v lišejníku na koncentraci roztoku před 

sorpcí. 

 

 
Graf č. 22: Porovnání sorbovaného množství platiny a palladia v lišejníku z roztoku bez 

0,1 mol·l-1
 HCl. 

 

0

10

20

30

0 500 1000 1500

Q
ad

 P
d
 [

µ
g
·g

-1
] 

c [µg·dm-3] 

Lišejník 

bez HCl s HCl

0

10

20

30

0 500 1000 1500

Q
ad

[µ
g
·g

-1
] 

c [µg·dm-3] 

Lišejník - porovnání Pd a Pt bez 0,1mol·l-1 HCl 

Pt Pd



63 

 

 
Graf č. 23: Porovnání sorbovaného množství platiny a palladia v lišejníku z roztoku s 

0,1 mol·l-1
 HCl. 

 

 Třetím a zároveň posledním bioindikátor, u kterého se zkoumala schopnost sorpce 

platinových kovů v této diplomové práci, bylo jehličí. Dle Grafu č. 24 je zřejmé, že se 

palladium sorbovalo lépe na jehličí v případě bez 0,1 mol·l-1
 HCl, tedy v neutrálním prostředí. 

U platiny je tomu přesně naopak. Platina se sorbovala více na jehličí v případě roztoku 

s 0,1 mol·l-1
 HCl. Pro potvrzení nejvhodnějšího pH pro sorpci obou platinových kovů na 

jehličí by bylo nezbytné udělat zkoušku sorpce na jehličí v závislosti na řadě rozdílných 

hodnot pH. Při porovnání sorpce platiny a palladia na jehličí v případě roztoku bez 

0,1 mol · l -1 
HCl se lépe sorbovalo palladium. Stejně tomu tak bylo i v případě roztoku 

s 0,1 mol·l-1
 HCl, kdy se také lépe sorbovalo palladium. Výsledné hodnoty sorbovaného 

množství platiny a palladia na jehličí jsou zobrazeny v Tabulce č. 13 a v Tabulce č. 14. 

 

Tabulka č. 13: Výsledné hodnoty množství platiny v jehličí borovice černé 

c [µg·dm
-3

] 

absolutní 

množství 

Pt [µg] 

BEZ 0,1 mol·l-1
 HCl S 0,1 mol·l-1

 HCl 

Qad Pt [µg·g
-1

] 

300 7,50 0,4287 0,7051 

450 11,25 0,5091 1,526 

1000 25,00 1,273 2,412 

1300 32,50 1,462 2,448 

1500 37,50 3,514 4,963 
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Tabulka č. 14: Výsledné hodnoty množství palladia v jehličí borovice černé 

c [µg·dm
-3

] 

absolutní 

množství 

Pd [µg] 

BEZ 0,1 mol·l-1
 HCl S 0,1 mol·l-1

 HCl 

Qad Pd [µg·g
-1

] 

300 7,50 2,125 1,822 

450 11,25 3,199 2,979 

1000 25,00 6,519 4,357 

1300 32,50 10,01 7,882 

1500 37,50 10,31 8,151 

 

 

 
Graf č. 24: Závislost množství palladia v jehličí na koncentraci roztoku před sorpcí. 
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Graf č. 25: Závislost sorbovaného množství platiny v jehličí na koncentraci roztoku před 

sorpcí. 

 

 
Graf č. 26: Porovnání sorbovaného množství platiny a palladia v jehličí z roztoku bez 

0,1 mol·l
-1

 HCl. 
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Graf č. 27: Porovnání sorbovaného množství platiny a palladia na jehličí z roztoku s 

0,1 mol·l-1
 HCl. 

 

 Všechny tři bioindikátory byly porovnány z hlediska schopnosti sorpce platiny a palladia 

jak v roztoku bez 0,1 mol·l-1
 HCl, tak v roztoku s 0,1 mol·l-1

 HCl. V případě palladia 

v roztoku bez 0,1 mol·l-1
 HCl docházelo k nejnižší sorpci u jehličí. Lišejník a mech sorbovaly 

palladium v roztoku bez 0,1 mol·l-1
 HCl podobně. Ovšem v případě s 0,1 mol·l-1

 HCl prokázal 

nejlepší sorpční schopnosti lišejník, po něm mech a nejméně sorbovalo palladium jehličí. 

K nejlepší sorpci platiny bez 0,1 mol·l-1
 HCl docházelo u lišejníku, následně u mechu 

a nejhůře u jehličí, což je stejné pořadí jak v případě palladia s 0,1 mol·l-1
 HCl. V případě 

roztoku s 0,1 mol·l-1
 HCl při nižších koncentracích platiny vykazoval lepší sorpční vlastnosti 

mech, ale při vyšších koncentracích opět lišejník, a nejhůře sorbovalo platinu v roztoku 

s 0,1 mol·l-1
 HCl jehličí. 

 Obecně lze tedy tvrdit, že jako nejlepší bioindikátor schopný sorpce platiny a palladia je 

lišejník, konkrétně terčovka svraštělá, která nejvíce palladia sorbovala 29,34 µg·g
-1

 z roztoku 

s 0,1 mol·l-1
 HCl a 28,81 µg·g

-1 
platiny z roztoku bez 0,1 mol·l-1

 HCl. Mech travník 

Schreberův nedosahuje takové míry sorpce jako lišejník, ale sorbované množství obou 

platinových kovů není tak rozdílné oproti lišejníku jako v případě jehličí. Nejvyšší sorbované 

množství palladia na mech je 29,28 µg·g
-1

 z roztoku s 0,1 mol·l-1
 HCl a 26,42 µg·g

-1
 platiny 

a také to bylo z roztoku s 0,1 mol·l-1
 HCl. Jehličí borovice černé výrazně méně sorbovalo 

oproti lišejníku oba platinové kovy a to jak v případě roztoku s 0,1 mol·l-1
 HCl, tak v případě 

s 0,1 mol·l-1
 HCl. Nejvíce palladia sorbovalo jehličí 10,31 µg·g

-1 
z roztoku bez 0,1 mol·l-1

 HCl 

a nejvíce platiny sorbovalo jehličí 4,963 µg·g
-1

 ale z roztoku s 0,1 mol·l-1
 HCl. Lze tedy tvrdit, 

že jako nejvhodnější bioindikátor, který byl zkoumán v této diplomové práci, pro znečištění 

životního prostředí platinovými kovy, je lišejník a nejméně vhodné jehličí.  
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 V této diplomové práci byla provedena sorpce platinových kovů na bioindikátory 

v neutrálním a kyselém prostředí. Sorpce v kyselém prostředí byla zvolena z důvodu, že se 

platinové kovy ve velmi nízkých koncentracích sorbují na stěny laboratorního skla, a aby 

nedošlo právě k této sorpci, tak je nezbytné roztok okyselit. Roztoky se okyselovaly 

0,1 mol ·l-1
 HCl. V životním prostředí se ale platinové kovy sorbují na bioindikátory 

v neutrálním prostředí, proto byly k jednotlivým sorpcím platinových kovů na bioindikátory 

s 0,1 mol·l-1
 HCl provedeny i pokusy v neutrálním prostředí a výsledky byly porovnány.  

 Platinové kovy se v ovzduší pohybují ve velmi nízkých koncentracích. Konkrétně pro 

město Brno je to v intravilánu města 5,3 pg·m
-3

 platiny a 32,4 pg·m
-3

 palladia. Ověřilo se 

tedy, že veškeré množství platinových kovů, které se vyskytuje v ovzduší, jsou schopny 

pohltit všechny 3 bioindikátory díky své sorpční schopnosti [8].  

 

 
Graf č. 28: Sorbované množství palladia jednotlivých bioindikátorů na koncentraci roztoku 

bez 0,1 mol·l-1
 HCl před sorpcí. 
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Graf č. 29: Sorbované množství palladia jednotlivých bioindikátorů na koncentraci roztoku s 

0,1 mol·l-1
 HCl před sorpcí. 

 

 
Graf č. 30: Sorbované množství platiny jednotlivých bioindikátorů na koncentraci roztoku bez 

0,1 mol·l-1
 HCl před sorpcí. 
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Graf č. 31: Sorbované množství platiny jednotlivých bioindikátorů na koncentraci roztoku s 

0,1 mol·l-1
 HCl před sorpcí. 

3.4.3.  „Bag“ technika  

 V této technice byl použit pouze jeden bioindikátor a to konkrétně mech travník 

Schreberův. Výsledky míry sorpce znečištění na tomto mechu byly jak v případě platiny, tak 

palladia pod mezí detekce a to na obou místech expozice. Nepatrně vyšší koncentrace byly 

naměřeny u platiny. Tato skutečnost mohla nastat tím, že znečištění ovzduší platinou dopadá 

na povrch mechu a na rozdíl od palladia se nebioakumuluje do vnitřní struktury mechu. Na 

bioakumulaci palladia závisí řada faktorů, které tuto akumulaci ovlivňují, proto bylo v případě 

platiny naměřeno nepatrně vyšších hodnot. Hlavním faktorem a zároveň problémem pro 

bioakumulaci palladia je udržet mech v kondici, což je pro „bag“ techniku velmi zásadní. Aby 

byl mech v kondici, musí se neustále zavlažovat a být nejlépe v polostínu. Přes veškerou 

snahu se mech neudržel po 2 měsících expozice v kondici a začal uhnívat, proto byla expozice 

ukončena. Udržení mechu v kondici je tedy velkým úskalím této techniky a pro posuzovaní 

znečištění životního prostředí platinovými kovy je „bag“ technika méně vhodná než technika 

původních druhů.  
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4. ZÁVĚR 

 Platinové kovy se do životního prostředí z antropogenních zdrojů dostávají dvěma 

způsoby. Prvním antropogenní zdrojem jsou emise z automobilové dopravy. Aby byly plynné 

škodliviny z výfuků minimální, instalují se do automobilů katalyzátory. Úkolem katalyzátorů 

je přeměnit plynné škodliviny na méně škodlivé a to na oxid uhličitý, vodní páru a plynný 

dusík. Katalyzátor funguje na principu redoxních reakcí za přítomnosti vzácného kovu buď 

platiny, palladia, nebo rhodia. Používáním katalyzátoru, jízdou automobilem, dochází 

k namáhání katalyzátoru a tím dochází k emisi platinových kovů do ovzduší. Druhým 

antropogenním zdrojem možného znečištění životního prostředí je využívání hlavně platiny 

v lékařství. Cisplatina, sloučenina platiny, je využívána jako protinádorové farmakum a po 

použití se dostává do odpadních vod.  

 V městských aglomeracích s frekventovanými silnicemi dochází k vysokým emisím 

platinových kovů. Je to hlavně kvůli tomu, že nelze jet automobilem či jiným dopravním 

prostředkem plynule, ale je nutná jízda „start-stop“, při které dochází ke zvýšenému množství 

emisí. Těmto emisím je pak vystaveno nejenom životní prostředí, ale hlavně obyvatelstvo 

žijící v daných městských aglomeracích.  

 V této diplomové práci byla ověřena účinnost sorpce jak platiny, tak palladia metodou 

SPE. Dále bylo zkoumáno znečištění životního prostředí platinovými kovy na vybraných 

lokalitách města Brna technikou původních druhů, kdy byly použity jako bioindikátory mech 

travník Schreberův (Pleurozium schreberi), lišejník terčovník zední (Xanthoria parietina) 

a jehličí z borovice černé (Pinus nigra). Jako další se ověřovala schopnost sorpce platinových 

kovů u mechu travník Schreberův (Pleurozium schreberi), jehličí z borovice černé (Pinus 

nigra) a lišejníku terčovky svraštělé (Flavoparmelia caperata). Jako poslední bylo zkoumáno 

znečištění platinovými kovy „bag“ technikou na střeše Fakulty chemické, VUT v Brně 

a u silnice Hradecká. Celá diplomová práce byla zaměřena pouze na 2 platinové kovy a to na 

platinu a palladium.  

 Při ověřování účinnosti sorpce platiny bylo potvrzeno, že jsou stanovené podmínky v této 

diplomové práci pro metodu SPE vhodné, a že dojde k požadovanému 100% 

zakoncentrování. Stejně tak tomu bylo u palladia. Pro palladium byly stanoveny stejné 

podmínky jako pro platinu a došlo opět k předpokládanému 100% zakoncentrování, takže se 

ukázaly tyto podmínky vhodné i pro palladium. Touto skutečností bylo docíleno závěru, že 

sorpce platiny a palladia se značně zjednoduší tím, že při jedné sorpci dojde 

k zakoncentrování obou platinových kovů.  

 Při zjišťování aktuálního znečištění životního prostředí platinou a palladiem ve vybraných 

lokalitách města Brna bylo největší znečištění ovzduší palladiem prokázáno na ulici 

Hradecká, kde bylo množství palladia v mechu rovno 7,432 ng·g-1
, v lišejníku 14,23 ng·g-1 

a v jehličí 12,09 ng·g-1
. U platiny nebyla stanovena lokalita s největším znečištěním z důvodu 

rozdílných výsledků jednotlivých bioindikátorů. Nejlépe sorboval palladium lišejník, jehličí 

s mechem sorbovaly palladium obdobně. U platiny nelze tvrdit, že nějaký bioindikátor 

sorboval lépe než ostatní. Hodnoty jsou v tomto měření velice rozdílné. Bylo potvrzeno, že 

sorpce palladia a platiny na bioindikátory je závislá na řadě faktorů (stáří, druh, 

meteorologické podmínky…). Dále bylo prokázáno, že mech lépe sorboval platinu a to na 
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4  lokalitách ze 6, jehličí jednoznačně lépe sorbovalo palladium na všech lokalitách než 

platinu a lišejník, stejně jako jehličí, lépe sorboval palladium a to na 4 lokalitách ze 6.  

 Při zkoumání schopnosti sorpce platiny a palladia bylo potvrzeno, že všechny tři 

bioindikátory jsou schopny sorbovat oba dva platinové kovy. Nejlépe sorboval platinu 

a palladium lišejník, o něco méně mech a nejmenší sorpční schopnosti projevilo jehličí. 

Jelikož se koncentrace platinových kovů v ovzduší pohybuje ve velmi nízkých koncentracích, 

bylo potvrzeno, že veškeré toto množství v ovzduší se může plně sorbovat na uvedené 

bioindikátory.  

 Pro „bag“ techniku byl použit pouze jeden bioindikátor a to mech travník Schreberův. Míra 

sorpce platiny a palladia při použití „bag“ techniky se pohybovala pod mezí detekce a bylo 

prokázáno, že tato technika má značná úskalí. Udržení mechu v kondici se po dvouměsíční 

expozici nepodařilo, což je velice důležité pro tuto techniku. Pokud totiž není mech v kondici, 

není schopen bioakumulovat palladium a je vystaven pouze depozičnímu spadu platiny 

z ovzduší. Ovšem depoziční spad platiny a její následná sorpce je závislá na povětrnostních 

podmínkách a srážkách, a tak ani v tomto případě nebylo docíleno sorpce. Pro znečištění 

životního prostředí je tedy vhodnější použití původních druhů než „bag“ techniky.  

 V této diplomové práci bylo dokázáno, že užití bioindikátorů mechu, jehličí a lišejníku 

jsou vhodnou technikou pro zjištění aktuálního znečištění životního prostředí platinovými 

kovy.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

AAS Atomic absorption spectrometry (Atomová absorpční spektrometrie) 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav  

ČR Česká republika 

ET-AAS Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry  

  (Elektrotermická atomová absorpční spektrometrie) 

 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

ICP-AES Inductively Coupled Plasma – Atomic Emission Spectrometry 

  (Atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem) 

ICP-MS Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry 

  (Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem) 

ICP-SFMS Inductively Coupled Plasma – Sector Field Mass Spectrometry 

(Hmotnostní spektrometrie se sektorovým analyzátorem a s indukčně 

vázaným plazmatem) 

LD50  Letální dávka podávána testovaným jedincům, která způsobí úhyn 

50 % těchto testovaných jedinců. 

PC Personal Computer (Počítač) 

PGE/PTK Platinum Group Elements (Skupina platinových kovů) 

POPs Persistent Organic Pollutants (Perzistentní organické látky) 

SPE Solid Phase Extraction (Extrakce pevným sorbentem) 

SSSR Svaz sovětských socialistických republik 

  

http://web.mit.edu/12.000/www/m2016/finalwebsite/elements/pge.html
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SEZNAM PŘÍLOH 

PŘÍLOHA Č. 1 

 

 

Obrázek č. 31: Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2010 pro město 

Brno [54] 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Místa odběru vzorků – Brno 

 
Obrázek č. 32: Místa odběru vzorků ve městě Brně (Autor: Lucie Nedvědická) 
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PŘÍLOHA Č. 3 

 
Obrázek č. 33: Místo odběru vzorků Horní Lažany (Autor: Lucie Nedvědická) 
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PŘÍLOHA Č. 4 

 

Obrázek č. 34: Místo odběru vzorku CHKO Šumava (Autor: Lucie Nedvědická) 


