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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá bioakumulací oxidů kovů v mechorostech. V teoretické části 

byla shrnuta problematika nanočástic a biomonitoringu. V experimentální části byly 

použity dva druhy mechorostů – Hylocomium splendens a Pleurozium schreberi, které byly 

vystaveny suspenzím nanočástic ZnO o známých koncentracích po dobu od 1 do 8 týdnů. 

K zjištění obsahu Zn v mechorostech byla použita metoda atomové absorpční 

spektrometrie. Naměřené výsledky jsou prezentovány ve formě grafů vytvořených  

ve statistickém programu R. Hodnoty akumulovaného zinku ve stélkách mechů měly 

lineární průběh s maximem v osmém týdnu expozice. Obsah Zn v Hylocomium splendens 

činil 1,649 % celkové hmotnosti. Obsah Zn v Pleurozium schreberi činil 1,731 % celkové 

hmotnosti. Statistické výsledky prokázaly, že lepší bioakumulační schopnost pro zinek  

má druh Hylocomium splendens, Oba druhy nicméně prokázaly bioakumulační schopnost 

umožňující jejich využití jako vhodných biomonitorů nanočástic ZnO. 

Klíčová slova: biomonitoring, bioakumulace, Hylocomium splendens, Pleurozium 

schreberi, nanočástice, ZnO 

Abstract 

This thesis deals with bioaccumulation of metal oxides in bryophytes. In the theoretical 

part, issues of nanoparticles and biomonitoring were summarized. In the experimental part, 

two species of bryophytes – Hylocomium splendens and Pleurozium schreberi were used. 

These species were exposed to suspensions of ZnO nanoparticles with known 

concentrations for 1 to 8 weeks. In order to establish the content of zinc in bryophytes, 

atomic absorption spectrometry was used. The measured results were presented in the form 

of graphs generated in statistical programme "R". Contents of the accumulated zinc in the 

moss thalli fitted a linear regresion with maximum in the eighth week of exposition. The 

zinc content in Hylocomium splendens was 1,649 % of total weight. The zinc content in 

Pleurozium schreberi was 1,731 % of total weight. Statistical results showed that 

Hylocomium splendens has better zinc bioaccumulation capacity for zinc has, however 

both species have proved to have bioaccumulation properties allowing them to be used as a 

suitable biomonitors of ZnO nanoparticles pollution. 

Keywords: biomonitoring, bioaccumulation, Hylocomium splendens, Pleurozium 

schreberi, nanoparticles, zinc oxide 
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AAS – atomová absorpční spektrometrie 

EFSA – Evropský úřad pro bezpečnost potravin 

ECHA – Evropská agentura pro chemické látky 

EPA – americká Agentura pro životní prostředí 

CHKO – chráněná krajinná oblast 

PAU – polycyklické aromatické uhlovodíky 

PBDE – polybromované difenylethery 

POPs – perzistentní organické polutanty 

REACH – chemická politika Evropské unie 

SRA – strategický výzkumný program pro nanobezpečnost v Evropské unii 

TEM – transmisní elektronový mikroskop 
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1 ÚVOD 

Nanočástice, charakterizované rozměrem menším než 100 nanometrů, jsou 

v současné době diskutovaným tématem, a to ačkoliv jejich historie sahá již do doby před 

naším letopočtem. Již v období Římské říše byly vyrobeny tzv. Lykurgovy poháry, které 

využívaly nanokrystaly zlata a stříbra k zajímavému světelnému jevu, při kterém poháry 

měnily barvu ze zelené na červenou. Vlastnosti mnoha běžných materiálů se totiž mění, 

pokud jsou vytvořeny z nanočástic. To je způsobeno především tím, že nanočástice mají 

větší povrchovou plochu na jednotku hmotnosti než konvenční částice, a jsou tak více 

reaktivní. Existují nanočástice přírodního původu, které se vyskytují v ovzduší jako 

aerosoly, či ve vodách jako koloidní částice. Zdrojem přírodních nanočástic mohou být 

např. sopečné erupce, oceány či prašníky krytosemenných rostlin produkující pyl. Dále  

se v prostředí vyskytují antropogenní nanočástice, které vznikají lidskou činností – 

spalovacími procesy, vysokoteplotní procesy či manipulací s prašným materiálem. 

Neustále se rovněž zvyšuje počet nanomateriálů, které jsou uměle vyrobeny a v praxi 

nacházejí široké využití. Uměle vyrobené nanomateriály se používají v běžných 

spotřebních předmětech, např. v kosmetických výrobcích, jako antibakteriální činidla 

v textilních materiálech, jako impregnační nanospreje, jako aditiva do pneumatik aj. 

(Skřehot a Rupová, 2011; Filipová et al., 2012) 

Nanomateriály tvořené oxidy kovů se řadí mezi uměle vyráběné technické 

nanomateriály. Oxid zinečnatý (ZnO), který je studován v rámci této diplomové práce  

je druhým nejvíce používaným nanomateriálem. Tvarově rozmanité finální nanostruktury 

oxidu zinečnatého nacházejí široké využití jako zpomalovače hoření, plnivo do skel  

a keramiky, při výrobě LED součástek, při výrobě baterií či v potravinářském  

a farmaceutickém průmyslu. (Skřehot a Rupová, 2011; Bragaru et al., 2013; Janaki et al., 

2015) 

Problém představují potenciální rizika uměle vyrobených nanočástic, která navzdory 

hojnému využívání nejsou dostatečně prozkoumaná. Největší riziko je spojeno 

s pozměněnými vlastnostmi nanočástic, u kterých nelze předpokládat jejich budoucí 

chování. Tím, že tyto uměle vyrobené materiály nachází velké průmyslové využití, zvyšuje 

se také pravděpodobnost, že se budou ve složkách životního prostředí vyskytovat stále 

více. Možná zdravotní a environmentální rizika ještě nebyla, vzhledem k poměrně novému 
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odvětví, dostatečně prozkoumána. Zdaleka nejméně studií o chování a vlivů nanočástic 

bylo provedeno v oblasti autotrofních organismů. Autotrofní organismy se přitom v mnoha 

ohledech zdají být lepšími biomonitory atmosférického znečištění než organismy 

heterotrofní. Nanočástice a jejich chování v autotrofních organismech byly zkoumány 

zatím jen v několika málo studiích, týkajících se vybraných druhů rostlin (např. Brassica 

napus – brukev řepka, Phaseolus vulgaris – fazol obecný, Zea mays – kukuřice setá, 

Cucurbita pepo – tykev obecná, Schoenoplectus tabernaemontani – skřípinec 

Tabernaemontanův aj.). (Corredor et al., 2009; Song et al., 2013; Asztemborska et al., 

2015; Zhang et al., 2015) 

V rámci této diplomové práce byly ke studiu bioakumulace nanočástic oxidu 

zinečnatého (ZnO) použity dva druhy mechorostů – Hylocomium splendens a Pleurozium 

schreberi. Tyto dva druhy jsou svým výskytem velice hojné a již dříve se prokázaly jako 

vhodné biomonitory stopových prvků v životním prostředí. Pomocí aplikace modelové 

suspenze nanočástic ZnO na připravené vzorky bylo zjišťováno, zda se nanočástice 

v mechorostech mohou akumulovat, do jaké míry jsou schopny vzorky kontaminant 

akumulovat a jestli jsou druhy Hylocomium splendens a Pleurozium schreberi vhodné  

pro biomonitoring nanočástic oxidů kovů. V rámci této studie byla také porovnávána 

bioakumulační schopnost obou druhů mechorostů mezi sebou.  
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2 CÍLE PRÁCE 

 Literární rešerše odborných textů se zaměřením na problematiku vlivu nanočástic  

na životní prostředí a jejich akumulace v živých organismech.  

 

 Sběr a příprava vzorků mechorostů Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.  

a Hylocomium splendens Hedw. pro laboratorní experimenty. Expozice vzorků 

suspenzím nanočástic o známých koncentracích a odběr vzorků pro analýzu množství 

akumulovaných nanočástic ve stélkách mechorostů. 

 

 Srovnání výsledných hodnot bioakumulace. 

 

 Zhodnocení možností využití mechorostů pro biomonitoring nanočástic. 
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3 NANOČÁSTICE A ŽP 

3.1 Obecná charakteristika 

Obor nanotechnologie se v současné době dostává stále více do popředí zájmů 

odborníků i laické veřejnosti. Tento obor dosahuje velmi širokého rozpětí a zasahuje  

do každodenního života všech obyvatel. Slovní předpona „nano“ vyjadřuje násobek – 

jednu miliardtinu (10
-9

) základní jednotky. Konstrukčními prvky nanotechnologie jsou 

molekuly a atomy. Za nanotechnologie se dají označit pouze takové materiály, systémy, 

jejich aplikace nebo způsoby tvorby, které mají alespoň jeden rozměr nebo svoji vnitřní 

strukturu o velikostí 1–100 nm (0,001–0,1 μm) a mají neobvyklé charakteristiky 

v porovnání s materiálem o tradiční velikosti díky tomu, že využívají fyzikálních nebo 

chemických vlastností právě na úrovni atomů a molekul. Cílem nanotechnologií je vznik 

objektu s novými vlastnostmi za cíleného a přesného ovládání jednotlivých atomů a 

molekul. Podle počtu jejich rozměrů, se nanomateriály mohou vyskytovat ve formě 

nanočástic, nanovláken a nanofilmů, z nichž nejširší aplikační využití mají právě 

nanočástice. V souvislosti s touto skutečností budou živé organismy pravděpodobně 

nejvíce vystaveny právě nanočásticím. (Barabaszová, 2006; Hošek, 2011; Filipová et al., 

2012)   

Nanočástice (nanomateriály) se vyznačují třemi nejdůležitějšími společnými znaky:  

1) Vlastnosti jsou jasně definované rozměry, tvarem, atomovou strukturou, mezifázovým 

rozhraním a chemickým složením, rozměry jak bylo uvedeno výše, musí být menší  

než 100 nm. 

2) Stavební jednotky jsou uspořádané v multiklastrových materiálech s různým 

uspořádáním (nanodrátky, nanotrubice, filmy nebo vrstvy). 

3) Tyto stavební jednotky mohou vytvořit rozměrnější materiál vhodný například  

pro technické aplikace. (Barabaszová, 2006; Hošek, 2011; Filipová et al., 2012) 

Jednotlivé rozměry velikostí nanočástic emitovaných z vybraných, přírodních  

či antropogenních zdrojů jsou přehledně znázorněny na Obrázku 1. Zdroje jsou rozděleny 

do dvou kategorií. První z nich obsahuje částice o velikostech do 1 mikrometru v průměru 

(např. resuspendované částice prachu, pylová zrna, jednotlivé částice po vysávání, část 

bakteriálních buněk). Do druhé kategorie patří zdroje, které vysílají do okolí submikronové 
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velikosti (např. saze z dieselových motorů, uhelné saze, mořská sůl). Ve studii, která se 

zabývala působením zemské gravitace na tyto částice (Kondratyev et al., 2006) bylo 

zjištěno, že působení této fyzikální síly na dané částice je zanedbatelné. Tyto částice  

se z tohoto důvodu mohou transportovat přes velké vzdálenosti od zdroje, s čímž souvisí 

vyšší riziko vystavení obyvatelstva emisím nanočástic z ovzduší (Filipová et al., 2012). 

 

Obrázek 1: Rozměry velikostí nanočástic  (Filipová et al., 2012) 

Legenda k Obrázku 1: 

1. dýmy ze svařování, 2. saze z dieselových motorů, 3. resuspendované částice prachu, 4. popílek, 5. sopečné 

emise, 6. mořské aerosoly, 7. dým z požáru ropy, 8. pylová zrna, 9. mořská sůl, 10. částice prachu po 

vysávání, 11. uhelné saze, 12. částice ze stavební činnosti, 13. saze, 14. důlní prach, 15. částice v tabákovém 

kouři, 16. bakteriální buňky, 17. virové částice, 18. nukleační jádra v atmosféře 

 

3.2 Nanomateriály tvořené oxidy kovů 

Nanomateriály obsahující oxidy kovů nacházejí v praxi široké využití. Oxid 

zinečnatý (ZnO) a oxid titaničitý (TiO2) jsou využívány především kvůli svým 

fotokatalytickým vlastnostem. Tyto vlastnosti indikují jejich využití v solárních článcích, 

barvách, kosmetice aj. Tyto uměle vyrobené nanomateriály se nejčastěji připravují přímou 

syntézou, mechanickým rozmělňováním materiálů či mokrým mletím s využitím 

keramických mikrokuliček o průměru 30 μm. (Skřehot a Rupová, 2011) 
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ZnO nanomateriály 

Oxid zinečnatý (ZnO) se řadí do skupiny polovodivých oxidů a je druhým nejčastěji 

používaným nanomateriálem. Výhoda tkví především v jeho nízké ceně a vysoké 

dostupnosti. Tento čistě bílý materiál se v makroskopickém měřítku používá jako plnivo 

keramiky, skel a plastů, přičemž v těchto materiálech slouží i jako zpomalovač hoření. 

Dále se používá v potravinářském a medicínském průmyslu. Komerčně se oxid zinečnatý 

používá pro výrobu elektronických součástek (např. LED). Oproti tomu nanostruktury ZnO 

nacházejí díky své vysoké fotoaktivitě a vysoké kvantové účinnosti využití při výrobě 

levných solárních článků, při výrobě baterií a senzorů v mikro-elektro-mechanických 

systémech, v optických aplikacích. Velké využití nacházejí nanostruktury ZnO v oblasti 

povrchové úpravy s antibakteriálními vlastnostmi, které dokázal Brayner et al., (2006) 

 na testech s bakterií Escherichia coli.  Nanočástice ZnO mohou být dokonce více efektivní 

než nanočástice TiO2, neboť mohou absorbovat UV-A i UV-B záření (nanočástice TiO2 

mohou blokovat pouze UV-B záření). Existuje několik metod, jak lze připravit  

ZnO nanostruktury. Tvarová rozmanitost finálních nanostruktur ZnO je nesmírně široká  

a zahrnuje například formy pásků, hřebenů, kroužků, šroubovic aj. Nejpoužívanější 

metodou přípravy ZnO vrstev je technologie „Vapour-liquid-solid“, při které narůstají 

jednorozměrné struktury ZnO (tzv. nanodráty) při teplotě okolo 400°C z plynných 

sloučenin na připravených nanočásticích, které jsou na povrch substrátu naneseny  

např. naprašováním. Dalšími metodami přípravy nanovrstev ZnO je např. metoda iontové 

depozice nebo oxidace kovového zinku. (Hošek, 2011; Bragaru et al., 2013; Janaki et al., 

2015) 

Na Obrázku 2 je pomocí transmisního elektronového mikroskopu (TEM) zachycena 

nanočástice ZnO ve třech různých zvětšeních. 

Obrázek 2: Nanočástice ZnO A) 0,5 μm B) 100 nm C) 50 nm (převzato od Zhang et al., 2015) 
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TiO2 nanomateriály 

Oxid titaničitý (TiO2) lze v současné době pokládat za nejčastěji aplikovaný 

anorganický nanomateriál. Za jeho pozitiva lze považovat především dobrou stabilitu  

a schopnost blokovat UV-B záření. Nanomateriál TiO2 se využívá v kosmetice, především 

jako přídavná složka v opalovacích krémech a na povlaky lahví, jejichž obsah chrání před 

UV-B zářením. Další pozitiva jsou antibakteriální vlastnosti, co se týče bakterií a virů 

dochází k jejich zániku do několika hodin. Oxid titaničitý působí také jako fotokatalyzátor, 

který se používá u solárních článků, barev a nátěrů fasád domů. (Klaine et al., 2008; 

Hošek, 2011) 

Vzhledem k vynikajícím vlastnostem oxidu titaničitého pro mnoho průmyslových  

či medicínských odvětví jsou aplikační možnosti jeho použití opravdu široké.  

Tato skutečnost do budoucnosti predikuje nanomateriálům TiO2 velkou perspektivu jejich 

komerčního využití. Předpokládá se, že podíl produkce nano TiO2 bude prudce narůstat  

a v roce 2025 by mohl dosáhnout stejné úrovně s celkovou produkcí mikrokrystalického 

TiO2. (Robichaud et al., 2009) 

Al2O3 nanomateriály 

V porovnání s předchozími nanomateriály (ZnO a TiO2) je po oxidu hlinitém (Al2O3) 

o něco nižší poptávka, vzhledem k menšímu zastoupení funkčních vlastností. Vrstvy 

nanočástic Al2O3 jsou charakteristické svou vysokou odolností proti mechanickému 

opotřebení, dobře odolávají vysokým teplotám a vykazují elektroizolační vlastnosti.  

Tento nanomateriál do své struktury lehce přijímá i jiné prvky. Nejčastěji se používá  

ve spalovacích katalyzátorech, neboť se jeho výborné vlastnosti dají použít pro spalovací 

procesy uhlovodíků (jako aplikace aditiva do spalovacích motorů). Dále se nanočástice 

Al2O3 využívají při výrobě povlaků, které jsou odolné proti otěru a opotřebení. 

(Aghababazadeh et al., 2007; Hošek, 2011) 

CeO2 nanomateriály 

Oxid ceričitý (CeO2) je charakterizován jako žlutobílý prášek, který se primárně 

používá ve spalovacích katalyzátorech pro dieselové motory, také se aplikuje  

jako aditivum do paliva na podporu spalování. V hutním průmyslu slouží k automatickému 

čištění stěn pecí za vysoké teploty. Uplatňuje se také při výrobě léků a zemědělských 

produktů. (Pelletier et al., 2010; Cassee et al., 2011; Cornelis et al., 2011) 
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Fe2O3 nanomateriály 

Nanočástice oxidu železitého (Fe2O3) mají rovněž zajímavé vlastnosti. Typická  

je pro ně červenohnědá barva, dobrá stabilita, nedráždivost a nízká rozpustnost. Používají 

se k leštění kvalitních optických součástí a také technické keramiky, dále ve stavebnictví  

k výrobě Portlandského cementu, kde jsou použity jako jedny z komponent. Uplatnění mají 

taktéž jako sorbenty, slouží k výrobě pigmentu barev a barvení plastů. Nanočástice oxidu 

železitého mohou být potencionálně využity v oblastech čištění odpadních vod, 

odstraňování odpadů v životním prostředí a v biomedicíně. (Cornell a Schwertmann, 2003; 

Choo a Kang, 2003; Laurent et al., 2008; Hošek, 2011) 

CuO nanomateriály 

Nanočástice oxidu meďnatého (CuO) vykazují takové optické, elektrické  

a katalytické vlastnosti, které jsou intenzivně využívány v elektronice u vysokoteplotních 

supravodičů a baterií, u solární přeměny energie, keramice, barvách a nátěrech. (Yang et 

al., 2006; Shi et al., 2011) 

NiO nanomateriály 

Oxid nikelnatý (NiO) je šedozelená látka, málo rozpustná ve vodě. Využití nachází  

v elektrochemii u superkondenzátorů a jako polovodičová vrstva. (Chakrabarty a 

Chatterjee, 2009) 

 

3.3 Výskyt v prostředí 

Nanočástice mají původ jednak v antropogenní činnosti a jednak v přirozených 

procesech probíhajících v životním prostředí. Přirozená forma vstupu nanočástic  

do životního prostředí má původ například v požárech, půdní erozi, sopečných erupcích. 

V životním prostředí se také vyskytují přirozené nanočástice např. ve formě houbových 

spor, roztočů nebo pylových zrn. Nanočástice jež mají původ v antropogenní činnosti  

lze rozdělit na úmyslně vyrobené a neúmyslně emitované do prostředí. Úmyslně se takové 

nanočástice vyrábějí v laboratořích, neúmyslně se do prostředí emitují jako odpadní 

produkt některých výrobních procesů např. při procesech spalování. (Barabaszová, 2006; 

Hošek, 2011; Janaki et al., 2015)  
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V současné době se nanočástice široce využívají v mnoha technologiích, a to  

i takových, s kterými přichází široká veřejnost běžně do styku. Nanočástice se používají 

například při výrobě brýlových sklíček odolných proti poškrábání, při výrobě tkanin 

s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, při výrobě barevných nátěrů odolných proti 

mechanickému poškození. Dále jsou nanočástice přítomny například v inovativních 

nátěrech na stěny, které jsou odolné proti poškozování graffiti, v přípravcích na ochranu 

proti slunečnímu záření či v antikorozních nátěrech. Nanomateriály jsou využívány 

v medicíně (umělé klouby, náhrada tkání, desinfekční roztoky) ve strojírenství, ve 

stavebnictví, v textilním průmyslu, elektronice, automobilovém průmyslu aj. 

(Barabaszová, 2006; europa.eu [online] 2015-01-22) 

O osudu nanočástic v prostředí rozhoduje jejich přirozený či antropogenní původ. 

Pokud jsou nanočástice přírodního původu, mohou se z životního prostředí časem vytratit 

například tak, že se začnou agregovat s jinými částicemi a zvětší tak svou velikost. Některé 

antropogenně vyrobené nanočástice mají také schopnost agregace, ale navíc je důležitý 

i stupeň jejich stabilizace. Problémem zůstává fakt, že v důsledku změn fyzikálních  

a chemických vlastností na úrovni atomů a molekul se nanočástice mohou chovat zcela 

jinak, než je předpokládáno, s čímž souvisí nemalá rizika. (Bhatt a Tripathi, 2011) 

 

3.4 Rizika  

Právě v důsledku toho, že vlastnosti nanočástic a nanomateriálů se mohou podstatně 

lišit od vlastností materiálů tradiční velikosti, můžeme předpokládat určité nežádoucí 

dopady na životní prostředí, které zahrnují škodlivé interakce s biologickým materiálem 

nebo potenciální toxicitu. Obava z nepříznivých účinků na životní prostředí a zdraví 

obyvatel vychází z nedostatečné znalosti fyzikálních a chemických vlastností (velikost a 

tvar, složení, struktura povrchu, rozpustnost, agregace), které nanočástice charakterizují. 

Samotnou toxicitu nanomateriálů ovlivňují fyzikálně chemické vlastnosti nanomateriálů 

(krystalická struktura, velikost aktivního povrchu, rozměr, hydrofilní/lipofilní charakter aj.) 

Problémem spojující nanotechnologie je nedostatek informací o případných zdravotních  

a environmentálních rizicích. K tomu abychom mohli posoudit rizika spojené s 

vyrobenými nanočásticemi je nutné porozumět jejich mobilitě, biologické dostupnosti  

a interakci s jinými materiály. Studium nanomateriálů včetně studia jejich toxicity je v 

současné době teprve v počáteční fázi vývoje. Bude ještě nějakou dobu trvat, než budou 
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objevena všechna rizika s nanočásticemi spojená. Už teď je ale podle některých odborníků 

(Hunt a Riediker, 2011) jasné, že mohou být velká a nepředvídatelná, spojená především  

s jejich ekotoxicitou, ovlivněním biogeochemických cyklů aj. (Nel, 2006; Owen a Handy, 

2007; Brar et al., 2010; Farré et al., 2011) 

Vzhledem k velmi malým rozměrům nanočástic a jejich velké povrchové reaktivitě 

se mohou transportovat přes buněčné membrány (Savolainen et al., 2010). V buněčné 

membráně, která slouží jako biologická bariéra oddělující vnitřek buňky s organelami  

od vnějšího prostředí, dochází primárně k interakci biologického materiálu a nanočástic. 

Tato interakce je závislá na fyzikálních a chemických vlastnostech nanočástic – např. 

kritická hodnota je velikost nanočástic okolo 5–7 nm (méně než tloušťka lipidové 

dvojvrstvy), která může způsobit narušení této membrány. Avšak i drobná úprava 

nanočástic tj. jejich rozměrů, tvaru, fyzikální či chemické struktury může znamenat 

rozdílnou interakci s biologickými činiteli (Zhang et al., 2012; Mahmoudi et al., 2014). 

Rizika nanočástic tedy záleží především na jejich finální úpravě – tvaru a velikosti (Brar et 

al., 2010).  

Doposud provedené studie vykazovaly ve výsledcích výzkumu toxického účinku 

velké rozdíly pro různé druhy nanočástic. Ačkoliv některé nanočástice mohou vykazovat 

vysokou toxicitu, jejich riziko může být v případě nízké expozice zanedbatelné. (Nordberg 

et al., 2015) 

Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) byly stanoveny některé znaky 

nanomateriálů z hlediska jejich potenciálního rizika. První skupinou mohou být indikátory 

potenciální toxicity – vysoká míra reaktivity, porozita, interakce s enzymy či DNA, změny 

povrchových vlastností, změny nebo ztráty obalení. Druhou skupinou mohou být 

potenciální indikátory pro vysokou expozici – cílené nebo kontrolované uvolňování, 

bioakumulace, vysoká mobilita, perzistence. Třetí skupinou jsou indikátory, které mohou 

indikovat ztrátu nanovlastností – přítomnost silně vázaných agregátů, rostoucí míra 

degradability, vzrůstající míra rozpuštění (v tělních tekutinách, v potravinové matrici nebo 

vodě). (Filipová et al., 2012) 

V současné době se v souvislosti s ekotoxicitou spojuje antibakteriální aktivita 

nanočástic. Diskutabilní antibakteriální tkanina obsahuje nano stříbro, které by dle výrobců 

mělo být vetkáno do látky. Skutečnost je ovšem taková, že s každým praním se toto nano 
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stříbro vymývá a přes čistírnu odpadních vod zatěžuje vodní ekosystémy. Totéž se týká 

některých potravin, které mají prodlouženou dobu trvanlivosti právě nanesením nanočástic 

na svůj povrch. (Nohavica, 2011) 

Vzhledem k nedostatku technických informací v ohledu toxicity nanočástic existuje 

mnoho jak příznivců, tak odpůrců nanočástic, kteří často prezentují protichůdné  

a neuvážené výsledky. Tato nejistá atmosféra způsobila zvýšené obavy ohledně účinku 

nanočástic. (Taghavi et al., 2013) 

 

Obrázek 3: Příležitosti a rizika při využití nanotechnologií (upraveno podle Bernd, 2010) 

 

Schneider et al. (2011) rozlišil čtyři varianty expozice vyráběným nanočásticím, 

které by mohly nastat během různých fází jejich životního cyklu: 

1) syntézou 

2) manipulací s nanopráškem 

3) disperzí 

4) štěpením a otěrem finálních produktů 

 

Zacházení s nanopráškem představuje vysoké riziko vystavení životního prostředí 

nanočásticím. Manipulace se suspenzí může v určitých situacích také vést k expozici. 

Disperze (včetně rozprašování) je efektivním způsobem vytváření kapalných aerosolů, 

které mohou obsahovat vyrobené nanočástice. To může vést k expozici příjemce rizik  

i na větší vzdálenost, než pouze v bezprostřední blízkosti zdroje. (Nordberg et al., 2015) 
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IDENTIFIKACE RIZIK 

- chemické složení 

- velikost částic 

- morfologie  

HODNOCENÍ EXPOZICE 

- chování částic 

- druh expozice 

- použití produktů 

- receptory 

TESTY TOXICITY 

- příjem, distribuce, 
metabolismus 

- reaktivita 

- dozimetrie  

ODHAD RIZIKA 

- pravděpodobnost působení 

- druh působení 

- efektivita kontroly 

3.4.1 Hodnocení rizik nanočástic 

Cílem hodnocení rizik vyrobených nanomateriálů je odhadnout riziko 

pravděpodobnosti výskytu daného nebezpečí a negativního působení na lidské zdraví  

či životní prostředí. Nejdůležitější je toto riziko podrobně charakterizovat a poskytnout 

kvantitativní předpovědi založené na důkazech. (Savolainen et al., 2010) 

K charakterizaci rizik vyrobených nanomateriálů bylo vytvořeno schéma 

komplexního přístupu (Zhao a Nalwa, 2006). Toto schéma zahrnuje čtyři kroky: 

identifikace rizik, testy toxicity, hodnocení expozice a odhad rizika a je uvedeno  

na Obrázku 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 4: Schéma komplexního přístupu k charakterizaci rizik vyrobených nanomateriálů (upraveno 

podle Zhao a Nalwa, 2006) 

Při identifikaci rizik se zjišťují základní vlastnosti, kterými disponují vyrobené 

nanomateriály (chemické složení, velikost částic, morfologie). Hodnocení expozice se poté 

zaměřuje na chování částic a druhu expozice. Testy toxicity vyžadují vymezení dávek  

a odpovědí zasaženého cílového orgánu a buněk (příjem, distribuce, metabolismus). Odhad 

rizika se poté zabývá pravděpodobností výskytu daného nebezpečí v určité situaci 

expozice, druhem působení a efektivitou kontroly. Pro určení správných scénářů  
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je potřebná interdisciplinární spolupráce mezi biology, chemiky a fyziky. (Klaine et al., 

2008; Savolainen et al., 2010) 

 

3.5 Současný stav 

V současné době se vlivu nanočástic na životní prostředí věnuje mnoho autorů, na 

druhou stranu ale tato problematika není studována v takové míře, jako jiné oblasti 

výzkumu v životním prostředí (např. studium toxických kovů, studium vlivů emisí  

z průmyslu na zdraví obyvatel aj.). Zatím byly provedeny studie účinku vyráběných 

nanočástic, ve kterých bylo využito různých organismů – mikroorganismů, prvoků, 

bezobratlých a obratlovců. Interakce nanočástic s autotrofními organismy (rostlinami  

a řasami) ale doposud nebyly dostatečně prozkoumány. Autotrofní organismy se přitom 

jeví jako vhodnější biomonitory při posuzování možného rizika způsobeného 

nanočásticemi, jejich hlavní výhodou je, že zůstávají na jednom místě a nemohou se tak 

cíleně expozici znečišťující látky vyhnout jako je tomu u heterotrofních organismů. 

Autotrofní organismy mohou reagovat na expozici nanočástic dvojím způsobem: mohou 

uhynout nebo pojmout a akumulovat nanočástice ve svých tkáních. Mechorosty jsou  

k biomonitoringu znečišťujících látek dokonce lepší než jiné rostlinné druhy. V porovnání 

s cévnatými rostlinami snesou mechorosty až 60x vyšší koncentraci toxických prvků. 

(Váňa, 2006; Remédios et al., 2012; Motyka a Seidlerová, 2014) 

Hlavní cílem studie Canivet et al., (2015), která ukazuje jako první působení 

nanočástic železa na mechorostech, bylo zjistit účinky intracelulárního pronikání železných 

nanočástic na druh Physcomitrella patens po expozici na listy. Tyto účinky mohou  

v důsledku vyvolat buněčné poškození. Nanočástice železa zde reprezentovaly průmyslové 

emise kouře z metalurgického průmyslu a výsledkem celého experimentu je, že Fe-NP 

měly malý cytotoxický vliv na vybraný druh. 

V experimentu (Rao a Shekawat, 2014) bylo zjištěno, že vyrobené nanočástice ZnO 

způsobují nebezpečný vliv na brukev sítinovitou (Brassica juncea), neboť dokázal jejich 

významné účinky vzhledem k hromadění v rostlinných pletivech. 

Zhang et al., (2014) se zabýval studií příjmu a hromadění CuO nanočástic  

na skřípinec Tabernaemontanův (Schoenoplectus tabernaemontani) v hydroponické části 

přirozeného prostředí za řízených podmínek. Výsledky potvrdily, že nanočástice CuO 
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mohou proniknout do buněčné stěny. Tato studie poskytuje první důkazy o tom, že cévnaté 

vodní rostliny jako je Schoenoplectus tabernaemontani jsou schopny příjmu a akumulace 

nanočástic. 

Akumulaci hliníku rostlinami vystavenými nanočásticím Al2O3 se zabývala studie 

Asztemborska et al. (2015). Studie sloužila k posouzení rizika a jako možné použití 

fytoremediace kontaminovaných lokalit. Byly zde použity čtyři druhy rostlin – kukuřice 

setá (Zea mays), řeřicha setá (Lepidium sativum), cibule kuchyňská (Allium cepa)  

a Kalanchoe daigremontiana. Nejvyšší obsah hliníku byl nalezen u kořenů rostlin. Rozsah 

akumulace hliníku pro jednotlivé rostliny byl druhově specifický. Uvedené výsledky 

poukazují na to, že rostliny jsou schopny akumulovat nanočástice z vody a půdy. 

Potenciálním rizikem nanočástic se ve své studii zabývali vědci z Boloňské 

univerzity (Carbone et al., 2012). Studii vlivu nanočástic Ag prováděli na tilandsii šedé  

(Tillandisa usneoides). Tato rostlina byla vybrána z toho důvodu, že jako epifyt absorbuje 

živiny a vodu ze vzduchu a srážek, takže se jeví jako vhodná pro atmosférický monitoring. 

Rostlina byla propláchnuta destilovanou vodou a poté byla vystavena nanočásticím  

Ag prostřednictvím stříkacích cyklů se suspenzí ve speciálním skleníku. Po pěti 

opakováních se vzorky vysušily a namlely, mineralizovaly se v mikrovlnné troubě  

spolu s HNO3 a H2O2. Takto připravené vzorky byly poté podrobeny ICP-OES analýze. 

Výsledky ukázaly, že bioakumulace v tkáních této rostliny byla statisticky významná. 

Koncentrace nanočástic Ag v tkáních Tillandisa usneoides závisela na době expozice. 

Pozaďová hodnota stříbra (mg/kg
-1

) vzrostla při prvním postřiku 27 krát, při druhém 

postřiku se zvýšila tato hodnota 32 krát, přičemž nanočástice Ag byly zabudovány do této 

rostliny. Tillandisa usneoides se ukázala být vynikajícím bioakumulátorem nanočástic  

a tudíž by mohla pomoci při stanovení možného začlenění umělých nanočástic  

do rostlinných pletiv a pochopit tak potenciální riziko tohoto procesu. 

Zhang et al. (2015) se ve své další studii tentokrát zaměřili na fytotoxicitu  

a bioakumulaci nanočástic ZnO na skřípinec Tabernaemontanův (Schoenoplectus 

tabernaemontani). Ve studii bylo hlavním cílem zjistit osud a bioakumulační potenciál 

nanočástic ZnO v hydroponické části přirozeného prostředí za řízených podmínek, které 

bylo osázené právě tímto rostlinným druhem. Nanočástice ZnO měly jasný potenciál  

k akumulaci v kořenových tkáních, stejně tak bylo prokázáno, že mohou projít skrze 
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buněčnou stěnu. Tyto nové informace mohou být velmi užitečné, neboť k uvolňování 

těchto nanočástic do životního prostředí bude v budoucnosti docházet stále více a více 

(Gottschalk et al., 2009). 

Ekotoxický vliv fotokatalytických aktivních nanočástic TiO2 na řasy zkoumal (Hund-

Rinke a Simon, 2006). Bylo prokázáno, že nanočástice mají negativní ekotoxikologické 

účinky, které jsou závislé na povaze částic. 

Majumdar et al., (2014) se zabýval studií expozice nanočástic CeO2 na fazole, která 

ukazuje narušení obranných mechanismů rostlin. Transport nanočástic oxidu ceričitého  

v rostlinách a jejich vliv na buňky jako funkce doby expozice není dobře znám. Díky této 

studii bylo však zjištěno, že kořeny fazole byly schopny akumulovat nanočástice CeO2. 

Pokud byly vystaveny delší vysoké koncentraci, došlo u nich navíc k stresové reakci.  

Dále se zjistilo, že se cer může časem vyskytovat i v nadzemních částech. 

Toxicitou nanočástic TiO2 ve třech druzích rostlin se zabývali Song et al., (2013). 

Pro experiment byly vybrány druhy brukev řepka (Brassica napus), locika salátová 

(Lactuca sativa) a fazol obecný (Phaseolus vulgaris). Nebyly zaznamenány žádné 

fyziologické rozdíly v enzymových aktivitách nebo chlorofylu. Výsledky tedy naznačují, 

že TiO2 není fytotoxický pro zkoumané druhy, i když jej rostliny absorbují. 

Lenaghan et al., (2013) se věnovali monitorování vlivu nanočástic TiO2 na životní 

prostředí za použití plevelné rostliny z čeledi brukvovitých – huseníčku rolního 

(Arabidopsis thaliana) a za použití nespecifikované vodní řasy. Oba tito zástupci 

rostlinných druhů byli vystaveni nanočásticím oxidu titaničitého. Výsledky ukázaly, že u 

Arabidopsis thaliana se růst listů zvýšil, zatímco růst řas zaznamenal výrazný pokles. 

Studie Corredor et al., (2009) se zaměřila na pronikání nanočástic a jejich transport  

v buňkách tykve obecné (Cucurbita pepo). Použity byly nanočástice železa s povlakem 

uhlíku, které se aplikovaly dvěma různými způsoby a to injektáží a postřikem. Uvedené 

výsledky ukazují, že nanočástice železa s povlakem uhlíku se mohou dostat do buněk  

a také jsou schopny transportu na vzdálenější místa. 

Toxickými účinky ZnO nanočástic na mořskou řasu Dunaliella tertiolecta  

se zabývali Manzo et al. (2013). Výsledky ekotoxikologického účinku nanočástic ZnO  

na tuto zelenou řasu ukázaly, že primární velikost dispergovaných částic má zásadní vliv 



Pavel Zeman: Bioakumulace nanočástic oxidů kovů v mechorostech 

2015  16 

na celkovou toxicitu a také že tempo růstu Dunaliella tertiolecta bylo signifikantně 

ovlivněno vystavením nanočástic ZnO. 

Vlivem nanočástic stříbra na rostlinné druhy fazole mungo (Phaseolus radiatus)  

a čirok dvoubarevný (Sorghum bicolor) se zaobíral Lee et al. (2012). Ve své studii  

se zaměřil na fytotoxicitu stříbrných nanočástic. Našly se důkazy o tom, že obě rostliny 

jsou schopny přijímat nanočástice Ag. Čirok dvoubarevný měl dokonce potlačenou 

rychlost růstu. 

 

3.6 Legislativa 

V důsledku neexistujícího vědeckého dokladu o možnosti ohrožení lidského zdraví  

a životního prostředí vyrobenými nanočásticemi zatím neexistuje platná legislativa v této 

oblasti. Hlavním záměrem výzkumných center je zachování tzv. principu předběžné 

opatrnosti. Tento princip je založen na očekávání potenciálních škod. (Groso et al., 2010; 

Filipová et al., 2012) 

V rámci Evropské unie spadají nanomateriály pod legislativu chemické politiky 

REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek). Podle politiky 

REACH musí být všechny chemické látky vyrobené nebo dovážené v množství větším  

než jedna tuna za rok registrovány. V současné době je známo, že mnoho látek  

má vlastnosti nanomateriálů, avšak nemají vyřízenou registrační dokumentaci. Evropská 

agentura pro chemické látky (ECHA) má za cíl přinést určitý návod, zda by měly být 

materiály z nanočástic vnímány jako součást jiných látek nebo jako látky odlišné.  

Ve Spojených státech amerických patří materiály vyrobené z nanočástic pod organizaci 

Toxic Substances Control Act (TSCA), která vytváří jejich databázi. TSCA ukládá 

výrobcům povinnost, aby poskytli konkrétní informace o nových nanomateriálech 

americké Agentuře pro životní prostředí (EPA), přičemž před jejich výrobou musí dojít  

k jejich přezkoumání. Od roku 2005 EPA přezkoumala okolo 100 nových chemických 

látek označených jako nanomateriály. Americká Agentura pro životní prostředí založila 

dobrovolný program, jehož hlavním cílem je nashromáždit co nejvíce informací o všech 

nanomateriálech. Na základě tohoto programu byly již pro několik málo nanomateriálů 

navrženy referenční dávky a mezní hodnoty. V oblasti nanomateriálů je ale potřeba 

vynaložit mnohem více úsilí pro spolehlivé hodnocení rizik, především v oblasti kovů  
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a nanomateriálů tvořených oxidy kovů. Tato myšlenka byla nedávno uvedena v publikaci 

strategického výzkumného programu (SRA) pro nanobezpečnost v Evropské unii. (Morris 

et al., 2010; European Commission, 2012a; Savolainen et al., 2013) 
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4 BIOMONITORING 

Využití živých organismů při provádění studií o kvalitě životního prostředí je nyní  

v mnoha zemích široce přijímanou metodikou. Mechorosty jsou využívány především jako 

bioindikátory znečišťování ovzduší, neboť jsou na atmosférických zdrojích živin vysoce 

závislé a přijímají je celým svým povrchem. Při dokumentování prostorového a časového 

ukládání znečišťujících látek jsou velmi užitečné, neboť dokážou akumulovat a uchovat 

celou řadu kontaminantů ve svých stélkách. (Harmens et al., 2008; Basile et al., 2012) 

Biomonitoring je obecně definován jako využití organismů k získání informací 

o určitých charakteristikách biosféry. Organismus, který se k biomonitoringu využívá, se 

nazývá bioindikátor. Bioindikační organismy se mohou z hlediska začlenění do metodik 

expozice rozdělit na akumulační indikátory a senzitivní indikátory. Akumulační 

bioindikátory jsou skupiny organismů, které v sobě specifickým způsobem kumulují 

toxické látky. Tento typ bioindikátoru ve svém těle kumuluje hodnocenou látku 

a koncentruje ji na hodnoty vhodné pro analýzu. Pomocí senzitivních bioindikátorů 

se hodnotí působení toxické látky na základě vyvolaných reakcí v organismu. Mechorosty 

se řadí mezi akumulační bioindikátory. (Markert et al., 1997; Chakrabortty a Paratkar, 

2006; Anděl, 2011) 

Organismus, který je pro biomonitoring využíván, musí splňovat určitá kritéria 

(Anděl, 2011): 

 jeho celková biologie a ekologie je dobře prozkoumána, 

 jeho fyziologické a biochemické reakce na působení toxické látky jsou dobře 

známy, 

 daný druh je široce geograficky rozšířen, 

 druh se vyskytuje v hojném počtu, 

 druh má rychlý rozmnožovací cyklus, 

 je možný snadný odběr vzorků, 

 druh kumuluje toxické látky v relativně velké rozsahu. 
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4.1 Aktivní a pasivní biomonitoring 

V biomonitoringu mohou být použity dvě různé strategie: aktivní biomonitoring  

a pasivní biomonitoring. Aktivním biomonitoringem je myšlen proces, kdy jsou 

bioindikátory vypěstovány uměle v laboratorních podmínkách  nebo jsou sbírány  

v neznečištěném prostředí a následně přemístěny ve standardizované podobě do prostředí  

s určitou koncentrací potenciálně rizikových prvků (znečištěné prostředí). Po uplynutí 

doby expozice jsou analyzovány vyvolané reakce nebo obsahy znečišťujících látek  

v organismu. Aktivními bioindikátory mohou být např. tabák či mechorosty. Při aktivním 

biomonitoringu jsou využívány specifické transplantační metody, při kterých musí být 

dodrženy určité zásady – např. že transplantace by měla probíhat v rámci stejné klimatické 

oblasti, epilitické mechorosty by měly být přemístěny i se svým substrátem, transplantace 

by měla probíhat do přirozených stanovišť apod. Následná doba expozice na určeném 

místě by měla být v rozmezí 6–9 měsíců, aby byl daný bioindikátor schopen pojmout 

dostatečné množství potenciálně znečišťujících látek a nedošlo přitom ke ztrátě 

analyzovaných prvků např. vymýváním nebo jinými extrémními výkyvy podnebí. (Falla et 

al., 2000; Garty, 2002; Markert, 2007)  

Jednou z aktivních metod biomonitoringu je metoda zvaná "irrigated moss bag", 

která byla v České republice poprvé použita v roce 2011 (Motyka et al., 2011). Tato 

metoda spočívá v umístění připravených vzorků na kapilární podložku na vrcholu 

polypropylenové krabice, zabezpečené proti odnosu materiálu nylonovou sítí. Takto 

připravený box se vzorky byl umístěn na venkovní kovovou konstrukci ve výšce 1 a 2 m, 

kde byl vystaven imisním zátěžím.  

V případě pasivního biomonitoringu se využívá organismů, které se v daném 

ekosystému přirozeně vyskytují (tzv. nativní druhy). Využívá se přitom mnoha organismů 

např. stromů, lišejníků i mechorostů. Tato metoda spočívá ve sběru studovaných vzorků  

a jejich následným přenosem do laboratorních podmínek k analýze. Pomocí této metody  

se dá atmosférické znečištění měřit i na větší vzdálenosti od místa předpokládaného 

znečištění. Provádění experimentu je také méně náročné, neboť přírodní organismy jsou 

přítomny kontinuálně v daném prostředí a odpadá tak nutnost jejich umělého vypěstování  

v laboratoři, či jejich transplantace, převoz atd. (Falla et al., 2000; Markert, 2007) 
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4.2 Bioakumulace 

Pokud je vzorek, ať už při pasivním nebo aktivním biomonitoringu, vystaven 

expozici znečišťující látky, nastává proces, při kterém se daná látka kumuluje uvnitř buněk 

– bioakumulace. Proces bioakumulace se spolu s procesem biosorpce řadí pod obecný 

termín sorpce. Samotnou sorpcí se rozumí proces, při kterém se jedna látka váže na povrch 

nebo dovnitř látky druhé. Zatímco biosorpce probíhá na povrchu buněčné stěny neživé 

biomasy a nevyžaduje metabolickou aktivitu, je bioakumulace proces, který je metabolicky 

aktivní a molekuly nebo atomy sorbátu pronikají přímo dovnitř biosorbentu. Sorbátem  

se zde rozumí znečišťující látka, která je zachytávána sorpčním mechanismem  

a biosorbentem se rozumí živá biomasa, která tuto znečišťující látku sorbuje. (Volesky, 

2003; Chojnacka et al., 2010; Naja a Volesky, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Různé způsoby bioakumulace kovových iontů (upraveno podle Mishra, 2014) 

Proces bioakumulace lze definovat jako intracelulární akumulaci sorbátu, která 

probíhá ve dvou fázích: 

a) první fáze je totožná s procesem biosorpce – probíhá pouze na povrchu 

biosorbentu a je velmi rychlá 

b) druhá fáze zahrnuje dopravu sorbátu dovnitř buněk, nejčastěji aktivním 

transportním systémem 

Bioakumulace je nerovnovážný proces a obecně je složitější než proces biosorpce, 

především proto, že vyžaduje metabolickou aktivitu buněk. (Chojnacka et al., 2010; 

Zabochnicka-Swiatek a Krzywonos, 2014) 
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4.3 Mechorosty jako biomonitory  

Bryomonitoring – neboli biomonitoring prováděný pomocí mechorostů je rozšířená  

a metodicky dobře propracovaná bioindikační metoda. Pomocí bryomonitoringu se mohou 

hodnotit imisní zátěže daných biotopů pomocí chemických analýz potenciálně rizikových 

prvků kumulovaných ve vybraných druzích mechorostů. Nejrozšířenějšími druhy 

mechorostů, které jsou k bryomonitoringu využívány jsou trávník Schreberův (Pleurozium 

schreberi), rokytník skvělý (Hylocomium splendens) a rokyt cypřišovitý (Hypnum 

cupressiforme). (Berg a Steinnes, 1997; Herpin a Siewers, 1998; Herpin et al., 2004; 

Anděl, 2011; Parzych, 2014) 

Existuje hned několik důvodů, proč jsou mechorosty vhodným kumulativním 

bioindikátorem zatížení biotopů potenciálními rizikovými prvky. Většina pozitivních 

předpokladů mechorostů pro biomonitoring se týká jejich fyziologie. Koncentrace kovů 

například nebudou příliš ovlivněny kvalitou substrátu, neboť mechorosty na rozdíl  

od rostlin nemají pravé kořeny a je tak omezen příjem živin či potenciálně rizikových 

prvků z půdy. Mechorosty přijímají živiny celým svým povrchem. Právě tato provázanost 

jejich vnitřního a vnějšího prostředí je využívána při monitoringu životního prostředí.  

Jak již bylo zmíněno výše, ve srovnání s cévnatými rostlinami jsou mechorosty schopny 

snést několikanásobně vyšší koncentraci potenciálně rizikových prvků. (Sucharová et al., 

2008; Anděl, 2011; Zeman, 2013) 

Ačkoliv jsou mechorosty vůči různým kontaminantům poměrně odolné, někdy  

je vliv toxické látky na organismus již tak rozsáhlý, že se účinky projeví na změnách  

v celkové anatomické stavbě a morfologii organismu. Mezi nejčastější reakce mechorostů 

na toxikant patří barevná změna stélek. Této vlastnosti se využívá v rámci imisní zátěže  

či hodnocení vitality právě na základě těchto barevných změn asimilačních orgánů. Obecně 

platí, že prvkové složení mechorostů odráží chemické složení svého prostředí, ale toto 

tvrzení je ovlivněno mnoha různými faktory a je vysoce proměnlivé např. v souvislosti  

s vnějšími vlivy. Pokud jsou kovy přítomny v iontové formě, je dobře známo, že se  

v mechorostech váží na extracelulární aniontové výměnné místa umístěná v buněčné stěně 

a plazmatické membráně. (Harmens et al., 2008; Anděl, 2011; Basile et al., 2012) 
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Hlavní výhody využití mechorostů jako bioindikátorů jsou následující: 

 mechorosty nemají pravé kořeny, a proto nebude příjem kontaminantů příliš 

ovlivněn kvalitou substrátu, 

 mechorosty jsou hojně rozšířené organismy, což umožňuje dostatečný odběr 

materiálu pro analýzy, 

 kumulace prvků probíhá nadzemními orgány mechorostů – hlavním zdrojem 

kontaminantů bude atmosférická depozice, 

 mechorosty mají vysokou sorpční kapacitu, za kterou je zodpovědná vysoká 

smáčivost a velký povrch buněčných stěn, 

 mechorosty jsou dlouhověké a jejich roční přírůstky jsou často snadno 

identifikovatelné, což umožňuje analyzovat vzorky z časově určeného období. 

Bryomonitoring se začal rozvíjet v 70. a 80. letech 20. století ve Skandinávii  

a postupně se rozšířil do dalších evropských zemí. V České republice byl systematický 

monitoring pomocí mechorostů zahájen v roce 1991 na 33 lokalitách. Tento systematický 

bryomonitoring pro analýzu 37 prvků přednostně odebíral druh trávník Schreberův 

(Pleurozium schreberi) z téměř 300 lokalit na celém území České republiky. Vzorky  

se odebíraly z volného prostranství tak, aby výsledky nemohly být zkresleny záchytem 

kontaminantů na korunách stromů. Z odebraných vzorků byly poté odděleny vrcholové 

části lodyžek, které byly následně analyzovány metodou ICP-MS na obsah celkem 37 

prvků (např. Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se, Zn). Důležité je, že tento systematický 

bryomonitoring se od daného roku 1991 opakuje každých 5 let, přičemž nejbližší termín 

nového bryomonitoringu v rámci ČR bude v letech 2015/2016. Za odběry a analýzu vzorků 

v těchto pětiletých intervalech zodpovídá Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu  

a okrasné zahradnictví v.v.i. v Průhonicích. Do tohoto monitoringu je dále zapojeno 

dalších 25 zemí, přičemž poslední evropský program bryomonitoringu byl koordinován 

Ústavem ekologie a hydrologie v Bangoru. V rámci České republiky byly pro rok 

2005/2006 vytvořeny mapové podklady, které znázorňují tehdejší distribuci obsahu prvků 

v mechorostech. (Sucharová et al., 2008; Anděl, 2011) 

Kromě účasti České republiky v evropských biomonitorovacích programech existují 

i speciální biomonitorovací programy, které probíhají na menších územích, převážně proto, 
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aby se zjistil pomocí prvkové analýzy mechorostů dosah lokálních emisních zdrojů. 

Příkladem je analýza mechorostu Pleurozium schreberi na obsah beryllia v oblasti 

Králického Sněžníku na podnět České geologické služby. Tehdy byla domněnka  

o zvýšeném spadu Be díky bryomonitoringu potvrzena. (Sucharová et al., 2008) 

Bryomonitoring ve světě 

Ve studii shrnující prostorové a časové trendy akumulace těžkých kovů  

v mechorostech na území Evropy za období 1990–2005 (Harmens a Norris, 2008) bylo 

prokázáno, že od roku 1990 klesla koncentrace arzenu, kadmia, mědi, železa, niklu, olova, 

vanadu a zinku, ale naopak se zvýšila koncentrace chromu a rtuti. I přes tyto obecné 

evropské trendy existují specifické oblasti, ve kterých byla naopak pozorována 

několikanásobně zvýšená koncentrace kovů. Nejvyšší koncentrace potenciálně rizikových 

prvků byla v roce 2005 v rámci této studie zjištěna v Belgii a státech východní Evropy. 

Nejnižší koncentrace kontaminantů byly pozorovány ve Skandinávii, pobaltských státech  

a na severu Spojeného království. 

V rámci studie provedené v národním parku Słowiński na pobřeží Baltského moře  

v Polsku (Parzych, 2014) byly mechorosty Pleurozium schreberi a Hylocomium splendens 

použity ke studiu akumulace u vybraných toxických kovů. Bylo zjištěno, že v porovnání 

obou druhů měl druh Pleurozium schreberi vyšší akumulační potenciál ve vztahu k zinku, 

naopak Hylocomium splendens měl vyšší akumulační potenciál ve vztahu k železu a mědi. 

Studie tedy prokázala rozmanité akumulační vlastnosti jednotlivých druhů mechorostů  

v rámci stejné oblasti. 

Také Dołęgowska et al., (2013) ve své studii statisticky porovnávala bioakumulativní 

vlastnosti dvou suchozemských druhů mechorostů Pleurozium schreberi a Hylocomium 

splendens. Z celkem 23 odběrových míst ve středním Polsku bylo odebráno 46 vzorků. 

Výsledky této studie prokázaly, že Hylocomium splendens na rozdíl od Pleurozium 

schreberi akumuloval většinu z 33 zkoumaných prvků. Kromě toho vykazoval vyšší 

koncentrace Ba, Cu, Mo, V aj. a to až o 50 %. V porovnání se studií provedenou  

na stejném místě v roce 2009 bylo zjištěno, že tyto druhy mechorostů byly oproti minulé 

studii obohaceny o Pb a Cu a naopak ochuzeny o Ni. 

Harmens et al. (2013) se ve své studii zabývali suchozemskými mechorosty jako 

biomonitory atmosférického znečištění perzistentními organickými polutanty (POPs). Bylo 
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zjištěno, že mechorosty mohou být také vhodné organismy pro sledování časových trendů 

atmosférické koncentrace a následné depozice POPs. V srbské studii (Vuković et al., 2015) 

byl využit aktivní bryomonitoring k vyhodnocení obsahu polycyklických aromatických 

uhlovodíků (PAU) v metropolitní oblasti Bělehradu. Za tímto účelem byly využívány dva 

druhy mechorostů: Sphagnum girgensohnii a Hypnum cupressiforme. K bryomonitoringu 

byla zvolena metoda "moss bags". Krabice s mechorosty byly umístěny na celkem 153 

místech. Výsledky bryomonitoringu ukázaly, že by tato metoda mohla do budoucna 

nahradit dražší chemické analýzy pro vyhodnocení znečištění ovzduší. Výsledky také 

odhalily nové "hot-spoty" znečištění. 

Vliv městského znečištění zkoumal také Reimann et al. (2006). Ten ve své studii 

vytyčil 120 km dlouhý pás protínající norské hlavní město Oslo a pomocí mechorostu 

Hylocomium splendens zjišťoval koncentrace celkem 29 chemických prvků. Výsledky 

ukázaly, že největší relativní obohacení ze všech prvků ve městě oproti geochemickému 

pozadí mělo Au a Pt. Zajímavé bylo, že zjištěné koncentrace sodíku byly jasně ovlivněny 

vstupem mořských aerosolů a jejich koncentrace se snižovala s postupnou vzdáleností  

od fjordu do vnitrozemí.  

Kosior et al. (2015) použil Pleurozium schreberi jako bioindikátor  

pro polybromované difenylethery (PBDE) v silně industrializované městské aglomeraci  

v polském Kędzierzyn-Koźle. Toto město je charakterizováno chemickým průmyslem, 

výrobou dusíkatých hnojiv a koksárenských hutí. V této studii byla testována hypotéza, zda 

všudypřítomný mech Pleurozium schreberi může být vhodným bioindikátorem znečištění 

PBDE. Bylo prokázáno, že v tomto druhu mechorostu se na dané lokalitě nejvíce 

kumuloval dekabromodifenyl ether (BDE-209), který jako bromovaný zpomalovač hoření 

náleží do skupiny PBDE. 

Mechorosty se také dají využít k biomonitorování znečištění ovzduší spojené  

s dopravou v městských oblastech. Studie zabývající se touto problematikou (Giordano et 

al., 2010) byla provedena v Itálii. Cílem studie bylo využít sorbční schopnost mechorostů  

k analýze prvků ve výfukových plynech dieselového motoru Common Rail, který byl 

použit jako modelový zdroj znečištění typických jízdních stavů v městské oblasti. 

Mechorosty byly pomocí metody "moss bags" spolu s filtry se skelnými vlákny vystaveny 

výfukovým plynů z tohoto motoru. Výsledky prokázaly, že nejvyšší hodnota emisí částic 
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byla o velikosti 7 – 54 nm. Obsah Cu, Fe, Na, Ni, Zn, Al, Cr v mechorostech se výrazně 

zvýšil. Jelikož částicové složení v mechorostech bylo převážně uhlíkaté, byla touto studií 

potvrzena role dieselových motorů jako zdrojů uhlíkatých nanočástic do životního 

prostředí. 

Bargagli et al. (2002) ve své studii porovnával mechorost Hypnum cupressiforme  

a lišejník Parmelia caperata jako biomonitory stopových prvků v těžební oblasti v Itálii. 

Bylo zjištěno, že Hypnum cupressiforme byl obecně tolerantnější vůči fytotoxickému 

atmosférickému znečištění než uvedený lišejník. Na lokalitách opuštěných důlních závodů 

s obsahem pyritu byly ve vzorcích Hypnum cupressiforme nalezeny velmi vysoké 

koncentrace síry. Pomocí získaných dat stopových prvků v mechorostech se mohla vytvořit 

kompletní mapa depozice kovů v celém areálu Colline Metallifere. 

V rámci studie provedené v polských regionech Opole a Wielkopolska (Zawadzki et 

al., 2014) byly sbírány druhy Polytrichum commune a Pleurozium schreberi. Lokality 

sběru byly záměrně vybrány podle stupně znečištění – sběr se prováděl v okolí chemických 

továren a elektráren a dále byly druhy sbírány na neznečištěném kontrolním místě. Vzorky 

byly poté v laboratorních podmínkách vystaveny koncentraci rtuti (10 mg Hg/ 100 g 

vzorku). Po osmi dnech od vystavení účinků rtuti akumulovaly mechorosty koncentraci v 

rozmezí 25–31 mg.kg
-1

. Po šestnácti dnech expozice již rtuť změnila strukturu plazmatické 

membrány a postižených organel, což vedlo k buněčné smrti. Jako první začaly být 

negativní účinky rtuti viditelné na starších listech. Mechorosty nasbírané  

na kontaminovaných lokalitách vykazovaly vyšší sorpční kapacitu rtuti, než mechorosty  

z kontrolního místa. 

Debén et al., (2015) ve své studii nazvané Vnitrozemský monitoring kvality vody 

pomocí původních mechorostů navrhuje protokol, který by usnadnil použití této doposud 

nestandardizované techniky jako nástroje pro sledování kvality vnitrozemských vod. Vodní 

mechorosty by mohly sloužit jako jednoduchý, spolehlivý a ekonomický nástroj  

pro pasivní biomonitoring kvality vody, především pro anorganické kontaminanty. 

Nejčastěji se pomocí této metody ve vodě sleduje obsah zinku, olova a kadmia. Nejvíce 

používané mechorosty, které monitorují kvalitu vody patří do rodu Fontinalis  

(F. antipyretica a F. squamosa), a to vzhledem k jejich větší velikosti, snadné 

identifikovatelnosti a rozšířené distribuci. Autoři této teprve nedávno publikované studie 
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doufají v to, že by zájem o využití původních mechorostů jako biomonitorů 

vnitrozemských vod mohl vzrůst.  

Provádí se také přeshraniční biomonitoring s využitím mechorostů. Prvním takovým 

byl přeshraniční bryomonitoring atmosférického znečištění 11 toxickými prvky pomocí 

Hypnum cupressiforme pro jihovýchodní Bulharsko a část evropského Turecka (Coşkun et 

al., 2009). Vzorky byly odebírány na jaře roku 2006 v obou těchto státech a pomocí ICP-

AES byly stanoveny koncentrace vybraných prvků jako Al, As, Cd, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn. Ze 

získaných výsledků vyplývá, že v okolí Istanbulu a Burgas se vyskytují ve vzorcích velmi 

vysoké koncentrace Cu a Pb, jejichž původcem jsou pravděpodobně chemické a ropné 

rafinérie a hutnický průmysl. 
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5 METODIKA 

5.1 Sběr vzorků 

Sběr dvou druhů mechorostů Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. a Pleurozium 

schreberi (Brid.) Mitt. probíhal v říjnu 2014 na lokalitě Staré Hamry v části Samčanka 

nedaleko potoka Červík. Důležitou roli při výběru této lokality sehrály různé faktory: 

absence bodových zdrojů znečištění, dostatečná vzdálenost od potencionálních zdrojů 

znečištění, zalesněná oblast v CHKO, dobrá vzdálenost od komunikačních sítí. Populace 

obou druhů sbíraných mechorostů se zde nachází ve vysoké abundanci. 

Při sběru byly použity nůžky a vinylové rukavice, aby nedošlo k případné 

kontaminaci materiálu. Sbírán byl apikální segment tj. vrcholová část lodyžek 3–4 cm.  

Sběr těchto nejčerstvějších a nejmladších přírůstků zaručuje reprezentativnost vzorků. 

Apikální segmenty obsahují totiž mnohem menší koncentrace sledovaných prvků, než 

starší části stélky. Nasbírané vzorky se vkládaly do dvou igelitových pytlů, každý druh 

zvlášť. Po ukončení sběru, byly vzorky převezeny do laboratoře Centra nanotechnologií 

VŠB-TUO, kde byly uchovávány až do další manipulace v chladící skříni. 

 

5.2 Charakteristika oblasti sběru mechorostů 

5.2.1 Geologické a geomorfologické poměry 

Území sběru mechorostů u potoka Červík je budováno téměř výhradně zpevněnými 

sedimenty – pískovci a jílovci. Zájmové území se dle „Odborné podrobné geologické 

mapy 1:50 000“ řadí do oblasti flyšového pásma vnějších západních Karpat. Pro tuto oblast  

je typický drobný rytmický flyš, pískovce a zelenošedé jílovce (geology.cz [online] 2015-

03-10). 

Radonový index na území Staré Hamry – část Samčanka je dle „Orientační mapy 

radonového indexu podloží“ (geology.cz [online] 2015-03-10) nízký. Tento index 

orientačně naznačuje, že zdejší geologické podloží je poměrně nízkým zdrojem radonu. 

Zájmové území náleží dle geomorfologického členění České republiky (Demek  

a Mackovčin, 2006) do provincie Západní Karpaty, do soustavy Vnější Západní Karpaty. 

Podsoustava je Západní Beskydy, celek Moravskoslezské Beskydy, podcelek Radhošťská 

hornatina a okrskem je Mezivodská vrchovina (Tabulka č. 1). Tato oblast se dá 
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charakterizovat jako členitá vrchovina zalesněna smrkovými porosty. Nejbližším nejvýše 

položeným vrcholem je Smrk (1276 m n. m.). 

Tabulka 1: Geomorfologické členění zájmové oblasti 

Název jednotky Název oblasti 

Provincie Západní Karpaty 

Soustava Vnější Západní Karpaty 

Podsoustava Západní Beskydy 

Celek Moravskoslezské Beskydy 

Podcelek Radhošťská hornatina 

Okrsek Mezivodská vrchovina 
                     (Demek a Mackovčin, 2006) 

5.2.2 Pedologické poměry 

Dle mapy „Půdní mapa 1:50 000, edice od 2012“ dostupné z portálu České 

geologické služby (mapy.geology.cz [online] 2015-03-10), se na území sběru vzorků 

mechorostů nachází glej fluvický a pseudoglej modální. V širším okolí je nejvíce 

zastoupena kambizem mesobazická. 

 

5.2.3 Klimatické poměry 

Podle klimatické regionalizace ČR (Tolasz, 2007) náleží zájmové území  

do klimatické oblasti MT1 – mírně teplá. 

 

Tabulka 2: Vybrané klimatické charakteristiky mírně teplé oblasti MT1 

Klimatická charakteristika Rozpětí 

Počet letních dní 20–30 

Počet ledových dní 40–50 

Průměrná lednová teplota -5 až -6 °C 

Průměrná říjnová teplota 6–7 °C 

Suma srážek ve vegetačním období 500–600 mm 

Suma srážek v zimním období 300–350 mm 

Počet dní se sněhovou pokrývkou 100–120 
                                  (Tolasz, 2007) 

 

5.2.4 Hydrologické poměry 

Nejvýznamnějším hydrologickým objektem nacházejícím se v bezprostřední 

blízkosti místa sběru vzorků je přehrada Šance, která zásobuje obyvatelstvo pitnou vodou  

a zároveň slouží jako ochrana proti povodním. Z hlediska významnosti lze v zájmové 
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oblasti mluvit o vodních tocích Ostravice, Velký potok, potok Červík a Červíček, Černá 

Ostravice a Řečice. Nejblíže místu odběru vzorků se nachází potok Červík, který pramení 

přímo v katastru obce Staré Hamry. 

 

5.3 Charakteristika vybraných druhů 

Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. 

Mechorosty rodu Hylocomium se všeobecně vyznačují silně lesklou zelenou nebo 

nažloutlou barvou a často tvoří rozlehlé koberce. Jejich lodyhy mohou být až 20 cm dlouhé 

a charakteristickou vlastností je, že jsou patrovitě bočně odstálé. Jednotlivá patra jsou 

dvojitě až trojitě zpeřená. Lodyžní listy jsou přímo odstálé nebo se volně střechovitě kryjí, 

jsou široce vejčité až kopinaté, náhle zúžené v krátkou nebo delší jemně zvlněnou špičku. 

Štět bývá dlouhý a hladký, tobolka je nachýlená až vodorovná. Rod Hylocomium bývá  

na severní polokouli v Evropě, Asii a Severní Americe hojně rozšířen. Dále se druhy 

tohoto rodu vyskytují např. v Austrálii, Jižní Americe a na Novém Zélandu. (Pilous  

a Duda, 1960; jcu.cz [online] 2015-03-10) 

Pro druh Hylocomium splendens je typické sympodiální větvení, kdy hlavní stonek 

uhýbá do strany a boční nové výhonky jej přerůstají a tvoří viditelná patra odpovídající 

ročním přírůstkům. Popisovaný druh má dvojitě zpeřené lodyžky, lodyžní listy bývají 

většinou velké 2,0–2,5 × 1,0 mm a jsou jemně zubaté, obvykle na celém okraji. Co se týče 

štětu, je dlouhý a hladký o velikosti 2–3 cm, tobolka je dlouhá 2–2,5 mm. Zuby vnějšího 

obústí mají žlutohnědou barvu, zuby vnitřního obústí bývají více do žluta  

o velikosti 14–16 µm, většinou jemně papilnaté. Patří mezi bokoplodé druhy mechorostů. 

(Pilous a Duda, 1960; Kalina a Váňa, 2005; Atherton et al., 2010; jcu.cz [online] 2015-03-

10) 

Hylocomium splendens se dá zařadit mezi evropské ubikvisty, tj. druhy euryekní, 

vyskytující se na mnoha stanovištích téměř po celé Evropě. Roste v lesích, na travnatých 

místech, na horských lukách i na skalách od nížin až do vyšších horských poloh. Častý je  

i na sekundárních biotopech jako jsou haldy a lomy, přizpůsobí se také v suťových lesích i 

na prosluněných místech. Může růst na kyselejších stanovištích (vřesoviště, rašeliniště 

apod.), ale i na místech kde pH prostředí dosahuje zásaditých hodnot. Celkově je tento 

druh široce rozšířen v mírném až arktickém pásmu severní polokoule, proto se také jeví 
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z hlediska biomonitoringu jako dobře využitelný druh, jehož sběr neohrozí jeho populaci. 

Další výhodou Hylocomium splendens je, že je pouze stěží zaměnitelný s jinými druhy a  

na území České Republiky je minimálně proměnlivý. (Pilous a Duda, 1960; Kalina a Váňa, 

2005; Atherton et al., 2010; jcu.cz [online] 2015-03-10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Hylocomium splendens (Meades, 2005) 

 

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. 

Mechorosty rodu Pleurozium patří také mezi bokoplodé mechorosty, jsou statné,  

10–15 cm vysoké, téměř pravidelně dvouřadě zpeřené a také tvoří rozsáhlé zelené nebo 

žlutozelené koberce. Lodyhy mají charakteristické červenohnědé zbarvení, které prosvítá 

přes přilehlé lodyžní listy. Lodyžní listy jsou střechovitě přilehlé a široce vejčité, za sucha 

slabě řáskaté. Větve tohoto rodu jsou zašpičatělé a větevní listy jsou podobné lodyžním 

listům, jsou ale kratší a užší. Štět měří až 4 cm, tento druh je ale plodný jen zřídka. 

Tobolka bývá 1,5–2,5 mm dlouhá. Rod je monotypický, je zastoupen pouze jedním 

druhem, a to Pleurozium schreberi. (Pilous a Duda, 1960; jcu.cz [online] 2015-03-10) 

Pleurozium schreberi je díky červenému zbarvení lodyhy nápadný mech. V případě, 

že tento druh uschne, jeho nápadné zbarvení je na nějakou dobu méně výrazné, ale po 

smáčení opět vynikne. Charakteristika tohoto druhu odpovídá charakteristice rodu 

Pleurozium, jelikož je Pleurozium schreberi jeho jediným zástupcem. Variabilita druhu se 
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projevuje způsobem růstu, větvení lodyhy a mikroskopicky ve způsobu utváření špičky 

listů, i přesto je to ale tento druh nezaměnitelný. (Pilous a Duda, 1960; Kalina a Váňa, 

2005; Atherton et al., 2010; jcu.cz [online] 2015-03-10) 

Jako evropský ubikvist bývá rozšířen hojně v lesních i lučních biotopech, na 

travnatých stráních, skalách, vřesovištích, sutích, bažinách, od nížin až po horské vrcholy. 

Vyskytuje se hojně v celé holarktické oblasti, dále roste v horské oblasti Jižní a Střední 

Ameriky. Tento druh lehce inklinuje ke kyselejším půdám, často bývá nalezen  

na vřesovištích, či mezi travnatým porostem. (Pilous a Duda, 1960; Kalina a Váňa, 2005; 

Atherton et al., 2010; jcu.cz [online] 2015-03-10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Pleurozium schreberi (Meades, 2005) 

 

5.4 Příprava vzorků 

Aby se vzorky zbavily nečistot, byly šetrně promyty destilovanou vodou. Čisté 

vzorky se poté naskládaly na savý papír a nechaly se volně uschnout při laboratorní teplotě 

21 ± 2 °C do konstantní hmotnosti. Po vyschnutí vzorků byla provedena navážka  

na analytické váze Adventurer Pro AV264 (Ohaus, Switzerland). Navážen byl cca 1,0 g 

pro Hylocomium splendens a cca 1,0 g pro Pleurozium schreberi. Z každého druhu bylo 
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takto naváženo 10 x cca 1,0 g sušiny. Navážené vzorky byly umístěny do označených 

Petriho misek.  

V další části byla připravena modelová suspenze nanočástic ZnO, kterou se následně 

zalévaly připravené vzorky. Suspenze byla připravena smícháním 0,005 ± 0,0001 g 

nanočástic ZnO s 5 ml destilované vody (c = 1 g.l
-1

). Takto připravená suspenze byla 

umístěna na překlopnou třepačku Reax 2 (Heidolph, Germany) po dobu 5 minut a rychlosti 

míchání 60 ot./min. Suspenze ZnO byla vždy nově namíchána pro každý vzorek, čímž bylo 

zabráněno případné sedimentaci a následnému zkreslení výsledků. 

Následovala fáze experimentu, ve které byly připravené vzorky průběžně zalévány 

modelovou suspenzí. Kontrolní vzorky 1 pro Hylocomium splendens a Pleurozium 

schreberi byly vloženy do exsikátoru bez předchozích úprav. Kontrolní vzorky 2 byly 

zality pouze destilovanou vodou a po jednom týdnu byly také vloženy do exsikátoru. 

Následující vzorky byly již zalévány modelovou suspenzí ZnO a to vždy dvakrát za týden 

(úterý a pátek). Po jednom týdnu expozice byla vždy odebírána jedna dvojice mechorostů 

(1 x Hylocomium splendens a 1 x Pleurozium schreberi), která již nebyla dále vystavena 

modelové suspenzi ZnO. Tento postup se opakoval každý týden po dobu 8 týdnů. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Vzorky mechorostů v Petriho miskách  

Po 8 týdnech byly veškeré vzorky důkladně promyty destilovanou vodou, aby se 

zbavily zbytku modelové suspenze ZnO, který by mohl zkreslit analýzu. Každý vzorek se 

promýval po dobu 30 s na základě studie (Fernandéz et al., 2009). Pokud by došlo  

k přesáhnutí doby promývání vzorků, mohlo by dojít k popraskání buněčných stěn a úniku 

již naakumulovaného materiálu. Po promytí byly vzorky umístěny do sušárny, kde se 
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sušily při 50 °C po dobu 24 hodin. Tato teplota byla zvolena na základě studie Fernandéz  

a Carballeira (2000), ve které bylo popsáno, že tato teplota je ideální, nepoškozuje 

buněčnou stěnu a nedochází při ní k těkání prvků z materiálu. Po vysušení byly vzorky 

umístěny do exsikátoru. Další mechanická úprava zahrnovala stříhání vzorků na co 

nejmenší velikostní frakci, za účelem usnadnění chemického rozkladu. 

5.5 Analýza vzorků 

Přesné hmotnosti navážek vzorků obou druhů mechorostů, které se dále upravovaly 

pro následnou analýzu, jsou uvedeny v Tabulce 3 a Tabulce 4. Připravené vzorky které již 

měly požadovanou zrnitostní frakci, byly vloženy do teflonových rozkladných nádobek, 

navlhčeny demineralizovanou vodou a smíchány s 10 ml koncentrované HNO3 (p.a.). 

Směs byla zahřátá k bodu varu a odpařena do sucha. Po jejím ochlazení bylo přidáno 

dalších 10 ml koncentrované HNO3. Po ochlazení byly vzorky naředěny 

demineralizovanou vodou a zfiltrovány. Získaný filtrát byl doplněn v odměrných baňkách 

na objem 50 ml a byl v něm stanoven obsah Zn atomovou absorpční spektrometrií  

s plamenovou atomizací. Ke stanovení byl použitý atomový absorpční spektrometr firmy 

Chromspec (typ Unicam 969). 

 

Tabulka 3: Hmotnost vzorků Hylocomium splendens 

Název vzorku Navážka [g] 

Kontrola 1 0,82 

Kontrola 2 1,02 

1 0,73 

2 0,90 

3 0,65 

4 0,96 

5 0,64 

6 0,63 

7 0,65 

8 0,63 
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Tabulka 4: Hmotnost vzorků Pleurozium schreberi 

Název vzorku Navážka [g] 

Kontrola 1 0,76 

Kontrola 2 0,65 

1 0,73 

2 0,82 

3 0,79 

4 0,72 

5 0,73 

6 0,81 

7 0,67 

8 0,58 

 

Analýza uvedených vzorků byla provedena v akreditované laboratoři Centra 

nanotechnologií VŠB-TUO. Výsledné stanovené koncentrace Zn ve filtrátu byly 

přepočteny na obsah Zn v mechorostech. Takto získané naakumulované hodnoty Zn  

v obou druzích mechorostů byly graficky znázorněny pomocí statistického programu R (R 

Core Team, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Filtrát po rozkladu vzorků  
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6 VÝSLEDKY 

V následující kapitole jsou popsány výsledky, které byly získány během studia 

bioakumulace nanočástic ZnO ve dvou druzích mechorostů (Hylocomium splendens  

a Pleurozium schreberi). V této kapitole jsou graficky zpracovány a slovně zhodnoceny 

veškeré výsledky, které byly provedeny v rámci praktické části této diplomové práce. 

Grafické zpracování bylo provedeno ve statistickém programu R . 

V následující Tabulce 5 a Tabulce 6 jsou uvedeny naměřené obsahy zinku v 

procentech pro každý druh po jednotlivých týdnech. Výsledná procentuální koncentrace 

vyjadřuje množství Zn, které bylo obsaženo ve filtrátu po rozkladu vzorků – tj. hmotnostní 

procento Zn v mechorostu z jeho celkové hmotnosti. 

 
Tabulka 5: Naakumulovaný Zn v [%] v mechorostu Hylocomium splendens 

Týden Obsah v [%] 

Kontrola 1 0,003 

Kontrola 2 0,004 

1 0,176 

2 0,436 

3 0,767 

4 0,611 

5 0,998 

6 1,211 

7 1,292 

8 1,649 

 

 
Tabulka 6: Naakumulovaný Zn v [%] v mechorostu Pleurozium schreberi 

Týden Obsah v [%] 

Kontrola 1 0,006 

Kontrola 2 0,007 

1 0,338 

2 0,402 

3 0,604 

4 0,890 

5 1,033 

6 0,861 

7 1,401 

8 1,731 

Kontrola 1 byla ponechána bez zalití a vzorky z Kontroly 2 byly zalévány pouze 

destilovanou vodou, aby se zjistila pozaďová koncentrace obsahu zinku v samotných 
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neupravených vzorcích. V uvedených tabulkách lze tedy vidět, že procentuální obsah zinku 

v mechorostech, které nebyly vystaveny modelové suspenzi ZnO, se pohybuje v rozmezích 

od 0,003 do 0,007 %, což jsou velmi nízké hodnoty, které nebudou ovlivňovat celkový 

výsledek analýzy. 

Z Tabulky 5 a Tabulky 6 vyplývá, že hodnoty obsahu Zn u obou mechorostů vzrůstají 

v závislosti na postupujících týdnech. Porovnáme-li oba druhy mezi sebou, z naměřených 

výsledků vyplývá, že hodnoty Zn [%] u Hylocomium splendens mají pozvolný nástup  

(z 0,004 na 0,176 %), naopak hodnoty Zn [%] u Pleurozium schreberi mají nástup 

mnohem rychlejší (z 0,007 na 0,338 %). Ve druhém týdnu se zjištěné hodnoty u obou 

druhů mechorostů přibližně vyrovnaly (hodnoty kolem 0,4 %). Oba druhy mechorostů 

vykazují ve svých hodnotách v průběhu akumulačních týdnů určité výkyvy.  

U Hylocomium splendens je pozorován ve čtvrtém týdnu pokles hodnoty z 0,767 na 0,611 

%. U Pleurozium schreberi je pokles hodnoty pozorován v šestém týdnu, kdy obsah Zn 

[%] klesne z hodnoty 1,033 na 0,861. Tyto poklesy však zřejmě nejsou způsobeny chybou 

v metodice, jak bude dále uvedeno v diskuzi. Maximální hodnoty obsahu Zn [%], které 

byly naměřeny v osmém týdnu, byly u Hylocomium splendens 1,649 a u Pleurozium 

schreberi 1,731. Pouze z naměřených hodnot ještě ale není možno usuzovat, který  

z mechorostů byl v akumulaci Zn účinnější.  

K tomuto účelu byly data zpracovány ve statistickém programu R, který lépe vyjádřil 

variabilitu souboru dat. Výstupem ze statistického programu R byly tabulky se 

specifickými koeficienty (např. koeficient determinace, průkaznost, směrodatná chyba)  

a grafy. 

 V Grafu 1 je znázorněna akumulace Zn v mechorostu Hylocomium splendens  

v průběhu osmi týdenní expozice. Osa x zde znázorňuje průběh času v týdnech a osa y  

v tomto grafu znázorňuje obsah Zn v [%].  
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Graf 1: Průběh akumulace Zn v mechorostu Hylocomium splendens (vnitřní čárkované čáry znázorňují 

směrodatnou chybu – charakterizující přesnost odhadu; vnější čárkované čáry znázorňují konfidenční 

interval – neboli interval spolehlivosti) 

V Grafu 1 je viditelná silná lineární závislost mezi naakumulovaným Zn a dobou 

expozice. Výstupem statistického programu R je rovněž Tabulka 7. Koeficient determinace 

(R
2
) je 0,9623 – to znamená, že model znázorňuje 96 % variability souboru dat. Průkaznost 

(p–value) je 1,92.10
-6

, model lze tedy považovat za signifikantní. 

Zamítám tedy nulovou hypotézu, že neexistuje lineární vztah mezi sledovanými 

hodnotami. 

Tabulka 7: Výstup ze statistického programu R – lineární regresní model pro Hylocomium splendens 

Coefficients: 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

(Intercept) 0.01318 0.06485 0.203 0.845 

hs1$V1 0.19515 0.01362 14.327 1.92E-06 

 

Residual standard error: 0.1055 on 7 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.967 

F-statistic: 205.3 on 1 and 7 DF 

Adjusted R-squared: 0.9623 

p-value: 1.921E-06 
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V Grafu 2 je znázorněna akumulace Zn v mechorostu Pleurozium schreberi 

v průběhu osmi týdenní expozice, v Tabulce 8 jsou opět vyjádřeny výstupy ze statistického 

programu R pro tento druh mechorostu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Průběh akumulace Zn v mechorostu Pleurozium schreberi (vnitřní čárkované čáry znázorňují 

směrodatnou chybu – charakterizující přesnost odhadu; vnější čárkované čáry znázorňují konfidenční 

interval – neboli interval spolehlivosti) 

 

 
Tabulka 8: Výstup ze statistického programu R – lineární regresní model pro Pleurozium schreberi 

Coefficients: 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

(Intercept) 0.04531  0.09132 0.496 0.635 

pl1$V1 0.19053 0.01918 9.934 2.24E-05 

 

Residual standard error: 0.1486 on 7 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.9338 

F-statistic: 98.68 on 1 and 7 DF 

Adjusted R-squared: 0.9243 

p-value: 2.235E-05 
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V Grafu 2 je opět viditelná silná lineární závislost mezi naakumulovaným Zn  

a dobou expozice. V případě Pleurozium schreberi je koeficient determinace (R
2
) 0,9243 – 

to znamená, že model znázorňuje 92 % variability souboru dat. Průkaznost (p–value) je 

2,24.10
-5

, model lze tedy považovat za signifikantní. Zamítám tedy nulovou hypotézu, že 

neexistuje lineární vztah mezi sledovanými hodnotami. 

Vztah mezi naakumulovaným obsahem Zn v Hylocomium splendens a Pleurozium 

schreberi byl podložen také Pearsonovým korelačním testem. Výsledná hodnota 0,942 

znamená vysokou míru pozitivní korelace. 

Přehledné grafické znázornění, které shrnuje hodnoty z Tabulky 5 a Tabulky 6 je  

v Grafu 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3: Grafické znázornění obsahu Zn v [%] v jednotlivých druzích mechorostů v průběhu 8 týdnů 

 

Na základě vyhodnocení statistických výsledků lze konstatovat, že lepší akumulační 

schopnosti Zn má druh Hylocomium splendens.  
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7 DISKUZE 

Cílem této práce bylo zhodnocení bioakumulace nanočástic oxidů kovů  

v mechorostech. Studie byla provedena na dvou druzích mechorostů Hylocomium 

splendens a Pleurozium schreberi, které byly vystaveny nanočásticím ZnO v podobě 

modelovésuspenze o koncentraci 1 g.l
-1

. Vzorky mechorostů o hmotnosti 1 g byly 

průběžně zalévány 2x týdně po dobu od 1 do 8 týdnů. Sledoval se průběh bioakumulace  

po dobu expozice a výsledné hodnoty bioakumulace byly poté mezi sebou porovnávány.  

Kontrolní vzorky, které nebyly vystaveny modelové suspenzi ZnO, obsahovaly 

pouze 0,003–0,007 % Zn ze své celkové hmotnosti. Tato velmi nízká pozaďová 

koncentrace zinku v obou druzích byla předpokládána vzhledem k místu jejich sběru 

(zalesněná oblast Staré Hamry).  

Naměřené procentuální koncentrace zinku v jednotlivých týdnech se poté 

pohybovaly u druhu Hylocomium splendens od 0,176 až do 1,649 % a u druhu Pleurozium 

schreberi od 0,338 až do 1,731 %. Z vyhodnocených výsledků vyplývá rozdílný nástup 

hodnoty koncentrací Zn v počátcích bioakumulace. Hodnoty koncentrací Zn  

u Hylocomium splendens mají nástup pozvolný (z 0,004 na 0,176 %). Hodnoty koncentrací 

Zn u Pleurozium schreberi již tak pozvolně nenastupují (z 0,007 na 0,338 %). Tento rozdíl 

může mít mnoho příčin. Metabolismus u obou druhů mechorostů se může výrazně lišit, 

mohou tak mít rozdílné předpoklady k bioakumulaci studované látky. Dalším vysvětlením 

může být rozdílná druhová morfologie. Každý druh má rozdílnou velikost stélky a jinou 

stavbu buněčné stěny. 

Při porovnání mezidruhových koncentrací Zn v průběhu jednotlivých týdnů bylo 

zajímavé, že koncentrace Zn vykazovala určité výkyvy, u každého druhu jiném časovém 

období. U Hylocomium splendens byl výkyv hodnot Zn [%] zaznamenán ve 4. týdnu,  

a u Pleurozium schreberi byl výkyv hodnot zaznamenán v 6. týdnu. Tím, že hodnoty 

výkyvů nastaly v rozdílných časových obdobích, lze předpokládat, že se nejedná  

o metodickou chybu. Tyto výkyvy budou pravděpodobně způsobeny přirozenou 

variabilitou vzorků.  

Pomocí statistického programu R bylo provedeno vyhodnocení naměřených dat.  

U obou druhů mechorostů je vidět silná lineární závislost mezi naakumulovaným zinkem  

a dobou expozice. Koeficient determinace (R
2
) u Hylocomium splendens je 0,9623. 
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Koeficient determinace (R
2
) u Pleurozium schreberi je 0,9243. Znamená to tedy, že  

v prvním případě model znázorňuje 96 % variability souboru dat a v druhém případě 

model znázorňuje 92 % variability souboru dat. Průkaznost (p–value) byla u Hylocomium 

splendens 1,92.10
-6

, u Pleurozium schreberi činila 2,24.10
-5

. Oba modely lze tedy 

považovat za signifikantní. Nulová hypotéza, že neexistuje lineární vztah mezi 

sledovanými hodnotami, byla u obou modelů zamítnuta. Výsledky byly podloženy také 

Pearsonovým korelačním testem, jehož výsledná hodnota 0,942 prokázala vysokou míru 

pozitivní korelace. 

Na základě vyhodnocení statistických výsledků bylo prokázáno, že lepší akumulační 

schopnosti zinku má druh Hylocomium splendens. Oba druhy mechorostů ale prokázaly, že 

jsou dobrými biomonitory nanočástic ZnO. Necelé 2 % Zn z jejich celkového 

hmotnostního objemu je poměrně velká část a je otázkou, jaká by byla jejich maximální 

bioakumulační kapacita, kdyby experiment pokračoval déle. Pro budoucí studie lze 

navrhnout delší dobu expozice, aby se zjistilo, jaká je letální koncentrace ZnO, po které by 

již došlo k úhynu. V průběhu této studie bylo pozorováno, že druh Hylocomium splendens 

v 5. týdnu expozice vizuálně změnil svou barvu stélky a zabarvil se více do hněda. Tato 

změna barvy ale neovlivnila jeho biakumulační schopnost a i po 5. týdnu koncentrace  

Zn v jeho stélkách vzrůstala.  

Vystavení vzorků modelové suspenzi nanočástic ZnO v tomto experimentu  

v podstatě suplovalo mokrou depozici nanočástic v přírodě. I po důkladném promytí 

mechorostů, které byly vystaveny modelové suspenzi, byly později naměřeny koncentrace 

Zn. V této studii tak bylo dokázáno, že nanočástice se nedrží pouze na povrchu 

mechorostů, ale kumulují se v stélkách. Do budoucna by bylo třeba, aby byl tento 

experiment proveden také pro suchou depozici – tzn. aby byly mechorosty vystaveny 

expozici ZnO bez přístupu vlhkosti (ne formou modelové suspenze). Mechorosty jsou ale 

obvykle vázány na vlhké prostředí, takže mokrá depozice více odpovídá skutečné situaci.  

Výsledky této studie prokázaly, že oba druhy zvolených mechorostů jsou vhodnými 

biomonitory pro nanočástice ZnO v životním prostředí. Jejich bioakumulační schopnost  

je vysoká a jedná se přitom o levný a dostupný materiál pro biomonitoring vybraných 

látek. O něco lepší bioakumulační schopnost má druh Hylocomium splendens, jehož 

koeficient determinace je 0,9623. Pro biomonitoring nanočástic ZnO je tedy tento druh  

o něco málo vhodnější. 
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8 ZÁVĚR 

O osudu nanočástic v životním prostředí se toho doposud mnoho neví. Zvláště pak 

mluvíme-li o nanočásticích, které byly uměle vyrobeny, aby zdokonalily vlastnosti 

některých běžně vyráběných materiálů. Nanočástice oxidů kovů jako ZnO, kterému byla 

věnována tato studie, nacházejí v praxi velké průmyslové využití. Jejich nekontrolovatelně 

narůstající výskyt v prostředí, ale má svá rizika.  

V této diplomové práci byla studována bioakumulace nanočástic ZnO  

v mechorostech Hylocomium splendens a Pleurozium schreberi. V experimentální části 

práce byly zjištěny následující poznatky: 

 Nanočástice se nedrží pouze na povrchu mechorostů, ale kumulují do jejich 

stélek. 

 Hodnoty obsahu Zn jsou silně lineárně závislé na době expozice. 

 V 8. týdnu dosahovaly maximální hodnoty obsahu Zn u Hylocomium splendens 

1,649 % a u Pleurozium schreberi 1,731 % z jejich celkové hmotnosti. 

 Koeficient determinace (R
2
) je u Hylocomium splendens 0,9623 a u Pleurozium 

schreberi 0,9243. 

 Dle hodnot průkaznosti (p–value) lze oba modely považovat za signifikantní. 

 Výsledná hodnota Pearsonova korelačního testu (0,942) potvrdila vysokou míru 

pozitivní korelace. 

 Lepší akumulační schopnosti Zn má druh Hylocomium splendens. 

Bioakumulační schopnost u obou druhů mechorostů je vysoká a ani po 8 týdnech 

expozice modelové suspenzi nedošlo k úhynu vzorků. Závěrem lze konstatovat,  

že by oba druhy mohly sloužit jako vhodné biomonitory nanočástic ZnO. 
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