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Anotace 

Bakalářská práce je věnována problematice využití fytoremediace pro odstranění 

kontaminace způsobené toxickými kovy a radionuklidy. V práci je popsán jak životní cyklus 

těžkých kovů a radionuklidů v životním prostředí, tak i jejich toxické účinky na člověka 

a rovněž na jednotlivé složky životního prostředí. Zabývá se také možností zneškodňování 

kontaminantů z životního prostředí pomocí velmi efektivní metody fytoremediace, která 

k tomu využívá zelených rostlin a s nimi asociovaných mikroorganismů, půdních doplňků 

a agrochemických technik. Fytoremediace má největší uplatnění na místech s povrchovým 

znečištěním. 

Klí čová slova 

Fytoremediace, kontaminace, toxické kovy, radionuklidy, životní prostředí.  

Annotation 

The Bachelor thesis deals with use of phytoremediaction for removal of contamination 

caused by toxic metals and radionuclides. In the thesis there are described both, life cycles of 

heavy metals and radionuclides in the environment as well as their toxic effects on human 

beings and individual components of the environment. The thesis also covers the possibility to 

dispose contaminants from environment by means of very efficient phytoremediation method 

which makes use of green plants and linked microorganisms, soil supplements and 

agrochemical methods. Phytoremediation has the biggest utilization at places with overground 

contamination. 
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1. ÚVOD A CÍL BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

Znečištění biosféry chemickými škodlivinami dramaticky vzrůstalo s postupující 

průmyslovou revolucí. V současné době představuje znečištění vodních zdrojů a půdy těžkými 

kovy jeden z hlavních problémů životního prostředí, a tím i reálné ohrožení všech organismů 

žijících na Zemi (Demnerová a kol., 2000). Stále větší pozornost je věnována působení těchto 

látek na živé organismy a také jejich biologickým důsledkům (Melenová, 2004). Rozvoj vědy 

a techniky zásadně přispěl ke zlepšení životní úrovně lidské populace, ale přinesl i řadu 

negativních jevů, mezi které jednoznačně patří kontaminace ekosystému produkty či 

odpadními látkami chemického, strojírenského a elektrotechnického průmyslu nebo 

odpadními produkty energetiky. Častá je také kontaminace půd a vod produkty spotřební 

chemie, které nebyly v minulosti často testovány z hlediska jejich osudu v biosféře. Navíc 

mohou být tyto látky v biosféře transformovány na metabolity, podstatně nebezpečnější než 

byl primární polutant a v této formě napadat potravní řetězec vyšších živočichů a tím i člověka 

(Smrček, 2003).  

Odstraňování polutantů z kontaminovaných míst je možné provádět fyzikálními nebo 

chemickými procesy, případně jejich kombinací, což je časově i ekonomicky náročné 

a dochází tak k větším zásahům do životního prostředí v porovnání s možností využití 

přirozenějších biologických způsobů (Melenová, 2004). 

Stálé přísnější požadavky na výstupní obsah kovů v emisích průmyslu, pokroky v metodách 

identifikace různých sloučenin v organismech a jejich působení na zdravotní stav populací, má za 

následek, že v současnosti používané technologie na odstraňování kovů se stávají postupně 

neadekvátní (Kaduková, Virčíková, 2003). Z toho důvodu se v posledních letech přistupuje 

k vývoji technologií, které využívají biologické systémy. Aplikace biotechnologických metod 

představuje nový potenciální způsob řešení problematiky těchto kovů. Na základě toho je velká 

pozornost věnována i fytoremediace, pomocí které dochází k přenosu, akumulaci nebo 

odstraňování kontaminantů z životního prostředí (Dercová a kol., 2005). 
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Fytoremediace je proces, který využívá rostliny k extrakci, akumulaci, stabilizaci nebo 

k degradaci (odstranění) polutantů a xenobiotik ze životního prostředí. Fytoremediace může 

být aplikována in situ (přímo na kontaminovaném místě) nebo ex situ (kontaminovaná matrice 

je převezena na určité místo, kde probíhá remediace), na půdy, kaly, sedimenty nebo 

podzemní vodu. Rostliny přijímají ze svého prostředí živiny, tzn. různé kovy a stopové prvky. 

Mechanismus příjmu těchto látek umožňuje rostlinám také příjem kontaminantů, které jsou 

akumulovány a přeměňovány v rostlinných tkáních (Macková, Macek, 2005). 

Cílem bakalářská práce je rešeršně zpracovat možnost využití fytoremediace pro 

odstranění kontaminace způsobené toxickými kovy a radionuklidy.  
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2. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Mezi primární zdroje znečištění těžkými kovy patří spalování fosilních paliv, těžba a tavení 

rud, hnojiva či městské odpady. Odstranění tohoto znečištění je značně náročné a náklady spojené 

s remediací se velmi liší a závisí především na podstatě kontaminující látky. V dnešní době, 

vzhledem k velkému rozšíření v životním prostředí, je celosvětově věnována pozornost možnosti 

odstranění těchto látek a dekontaminaci zasažených ploch. Při znečištění zeminy se půda většinou 

jen vytěží a převeze na vyhrazenou skládku, v jiném případě se pro dekontaminaci používá kyselé 

vyluhování, elektrochemické procesy či fyzikální separace kontaminantů. Nevýhodou 

zmiňovaných technologických postupů jsou nejen vysoké náklady, ale také hrubý zásah do krajiny 

(Demnerová a kol., 2000). Nejnákladnější jsou procesy spojené s odstraňováním kontaminované 

půdy a následným odvážením na jiné místo. Byla vyvinuta řada in situ i ex situ technologií, které 

jsou více či méně ekonomicky a finančně náročné a vedou k částečné či úplné dekontaminaci. Na 

druhé straně byly vyvinuty nebo se testují technologie mnohem příznivější, které dokonce vzhled 

krajiny zlepšují. V současné době patří fytoremediace mezi nejprogresivněji rozvíjející se proces 

tohoto typu (Smrček, 2003). 

Dekontaminace oblastí znečistěných toxickými kovy představuje jeden z důležitých 

předmětů výzkumu současné vědy (Dercová a kol., 2005). K jejich odstranění se používají 

fyzikální, chemické či fyzikálně-chemické způsoby, které však na rozdíl od biodegradace 

nelze často aplikovat in situ a bývají často ekonomicky náročnější a často neekologické. Na 

základě toho se v dnešní době přistupuje k vývoji biotechnologických metod, které představují 

nový potenciální způsob řešení problematiky těchto kovů (Melenová, 2004). 

Velice slibnou alternativou fyzikálních a chemických způsobů remediace je v některých 

případech bioremediace, která využívá metabolický potenciál živých organismů, jež jsou za 

určitých podmínek schopné ve svých buňkách akumulovat anorganické kontaminanty. Na 

rozdíl od organických polutantů, které jsou v řadě případů mikroorganismy mineralizovány, 

anorganické látky zůstávají v buňkách a v případě mikroorganismů neexistuje žádný, 
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dostatečně levný a efektivní způsob, jak malé buňky mikroorganismů získat a následně 

odstranit, proto je výhodnější využití rostlin, které lze snadno sklidit, a tím vyloučit 

kontaminaci z daného místa (Demnerová a kol., 2000). 

Fytoremediace je technika populární, neboť se prokázalo, že při praktických aplikacích 

je mnohem cenově přístupnější. Má také velkou výhodou v tom, že esteticky obohacuje 

případně devastovanou krajinu. Rostliny lze využít, jak u vysoce kontaminovaných ploch, tak 

i v mírně kontaminovaných oblastech či k dočištění po použití jiných postupů. Využití 

některých fytoremediačních technik bylo již testováno dosti rozsáhle v případě kontaminované 

půdy i vod. Patří sem v případě půdy následující techniky: fytotransformace, rhizosferní 

biodegradace, fytostabilizace, fytoextrakce a fytovolatilizace. Při čištění a ochraně vod včetně 

podzemní vody byla použita rhizofiltrace, hydraulické řízení pohybu kontaminace, 

fytovolatilizace, vegetační kryt a umělé mokřady. 

Velmi vhodné rostliny pro účely fytoremediace jsou takové, které tvoří dostatečně velké 

množství biomasy, přijímají větší množství vody a živin, stejně tak i kontaminanty, a které mají 

relativně méně vyvinutý kořenový systém. Pro odstraňování kontaminantů ze spodních vod se 

osvědčil například řebříček vodní. Jinak se často využívá vojtěška, která má vhodnou délku 

kořenů a vyznačuje se schopností vázat dusík. Ze stromů se využívají relativně rychle rostoucí 

odolné topoly a vrby. Například topol byl využit při fytovolatilizaci, kdy odpařil 90 % 

trichlorethenu (TCE) odebraného z půdy. V poslední době se nejčastěji využívají běžně pěstované 

rostliny jako slunečnice, kukuřice nebo řepa. Pozornost se soustřeďuje i na technické rostliny jako 

konopí. Využívají se i různé druhy travin (Kizer, Adam, 2007). Výhodné je využití kulturních 

rostlin, u kterých jsou dobře zavedené agrotechnické postupy. Takové rostliny lze snadno sklidit 

a odpovídajícím způsobem zpracovat. Z tohoto hlediska jsou výhodné tyto rostliny: kukuřice, 

řepka, hořčice, vojtěška nebo různé kultivary trav (Smrček, 2003). 
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3. TOXICKÉ KOVY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 

Těžké kovy mají přirozený, ale i antropický původ. Každá půda je charakterizována 

přirozeným obsahem těžkých kovů, který závisí na charakteru matečné horniny. Při zvětrávání 

se těžké kovy dostávají do okolního prostředí a mohou být využívány rostlinami. Kovy mohou 

uvnitř buněk všech organismů tvořit nespecifické sloučeniny a významně ovlivňovat jejich 

metabolismus, a proto je nutné tyto kovy účinně odstraňovat z prostředí pro ochranu všech 

živých organismů (Horáková, 2006). K antropogenním zdrojům kontaminace půd těžkými 

kovy patří zejména atmosférická depozice, spalování fosilních paliv, automobilová doprava, 

organická a minerální hnojiva, pesticidy, kaly z čistíren odpadních vod či odpady 

z domácností a průmyslu (Makovníková a kol., 2006). 

Obecně představují kovy závažné polutanty, protože jsou již v malých koncentracích 

toxické a vlivem jejich širokého využití, dochází k hromadění v prostředí, kde tvoří 

nedegradabilní odpad. Toxicita kovů souvisí s tím, že jejich ionty nebo sloučeniny vytvářejí 

formy, které jsou snadno rozpustné ve vodě, a tedy jsou lehce dostupné pro organismy 

(Landis, Yu, 2004). Typickými příklady toxických kovů jsou arsen (As), kadmium (Cd), 

kobalt (Co), chrom (Cr), měď (Cu), rtuť (Hg), nikl (Ni), olovo (Pb), selen (Se) a zinek (Zn). 

Toxické kovy představují významné zdravotní riziko pro živé organismy a velké 

množství z nich je uvolňováno zpět do životního prostředí při průmyslové činnosti. 

Významnou vlastností rostlin je jejich schopnost toxické kovy přijímat a akumulovat 

(www.ueb.cas.cz). 

V povrchových i podzemních vodách se přirozeně nacházejí téměř všechny kovy a mnohé 

z nich jsou pro život ve stopových množstvích nepostradatelné, ale ve vyšších koncentracích 

mohou být škodlivé. Hygienicky závadnými se stávají kovy s toxickými vlastnostmi, patřící 

mezi nejvýznamnější anorganické kontaminanty vod a půd, a které při určitých koncentracích 

působí škodlivě na člověka a ostatní biotické složky ekosystému (Dercová a kol., 2005) 
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V přírodě se mohou kovy vyskytovat jako ryzí nebo ve formě solí. Sloučeniny kovů zahrnují 

tuhé látky, kapaliny, plyny a mohou tvořit také aerosoly (Kafka, Punčochářová, 2002).  

3.1 Kolob ěh těžkých kov ů v ekosystému 

Těžké kovy se z ovzduší dostávají do půdy a následně do povrchových vod. Rostliny 

odebírají z půdy jen jejich nepatrnou část, jež se potravním řetězcem, prostřednictvím 

živočichů či přímo v rostlinné stravě dostávají do lidského organismu (viz obrázek č. 1). 

 
Obrázek č. 1: Zdroje těžkých kovů a jejich koloběh v ekosystému (Šimek, 2004) 

Kovy se častěji vyskytují v půdě v iontové formě nežli ve formě elementární. Často jsou 

vysráženy na půdních částicích, vytvářejí složité komplexy s organickou půdní hmotou nebo 

jsou sorpčně vázány na půdní matrici (viz obrázek č. 2). Ke kontaminaci spodní vody dochází 

obvykle se zpožděním v závislosti na mobilitě kovu v kontaminované zemině. Mobilita kovu 

v půdě je pak závislá na rozpustnosti kovu ve vodě, pevnosti sorpční vazby, redoxpotenciálu 

zeminy a hodnotě pH. Významnou úlohu hraje přítomnost jílu a organické hmoty v půdě. 
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Zejména oxidací a redukcí se mění rozpustnost kovů a jejich akutní toxicita. Pohyblivost 

těžkých kovů v půdě ovlivňuje hodnota pH. Například kyselé deště mohou způsobit vymývání 

těžkých kovů do hlubších vrstev půdy, a tím i do podzemních vod. 

 
Obrázek č. 2: Kovy v životním prostředí (www.recetox.muni.cz) 

Těžké kovy se hromadí v říčních, jezerních a mořských sedimentech. Jejich akumulace 

představuje v půdě rostoucí potenciální nebezpečí nejen pro rostliny, ale také pro vyšší i nižší 

organismy. Z říčních, jezerních a mořských sedimentů mohou těžké kovy přejít zpět do vody 

následujícími mechanismy (www.fzp.ujep.cz): 

• vytvořením komplexů s organickými komplexotvornými činidly (například 

z pracích prostředků), 

• tvorbou chlorokomplexů za přítomnosti chloridových iontů (například v mořské 

vodě), 

• bakteriální přeměnou organických usazenin, na rozpustné organokovové 

sloučeniny (například methylhydrargyriumchlorid nebo methylkadmium), 

• účinkem oxidačních látek přítomných ve vodě, jež mohou přeměnit málo 

rozpustné sulfidy těžkých kovů na rozpustnější sírany. 
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3.2 Mechanismus p říjmu toxických kov ů rostlinou 

K růstu a dokončení životního cyklu potřebují rostliny nejen makronutrienty (N, P, 

K, S, Ca a Mg), ale také esenciální mikronutrienty, jako jsou Fe, Zn, Mn, Ni, Cu a Mo. 

Rostliny vyvinuly vysoce specifický mechanismus příjmu, translokace a ukládání těchto 

nutrientů. Navíc citlivé mechanismy udržují intracelulární koncentrace iontů kovů uvnitř 

fyziologického rozmezí. Obecně lze říci, že mechanismus příjmu je selektivní, rostliny 

upřednostňují příjem některých iontů před jinými. Mnoho těžkých kovů jako např. Zn, Mn, 

Ni a Cu jsou esenciální mikronutrienty. Rostliny neakumulují pouze vysoké hladiny 

esenciálních mikronutrientů, ale také absorbují významná množství neesenciálních kovů, 

jako je např. kadmium. 

Kovy z půdy nebo z vody se mohou dostat do rostlinného těla i mimobuněčnými 

(apoplastický transport) nebo vnitrobuněčnými (symplastický transport) cestami. 

Symplastický a apoplastický systém slouží jednak k transportu na kratší vzdálenosti mimo 

vodivá pletiva (extrafascikulární transport), ale především k zajištění přítoku a odtoku látek 

z vodivých pletiv. Apoplastický transport je tvořen mikroskopickými skulinami mezi 

mikrofibrilami buněčné stěny (velikost skulin je přibližně 4 nm) a také prostorem mezi 

buněčnou stěnou a plazmalemou. Někdy bývá k apoplastu přiřazován i systém 

mezibuněčných prostor (interceluláry). Apoplastickou cestou je transportována především 

voda a minerální látky. Symplastickým transportem se uskutečňuje transport vody, iontů, 

nízkomolekulárních látek (jednoduché cukry, aminokyseliny, fytohormony), ale i některých 

makromolekul (mRNA) a virů. Voda je uvnitř buňky transportována i přes vakuoly, 

tzv. osmotickou cestou (Kubišta, Formenková, 1998). 

Akumulace přechodných kovů rostlinami předpokládá přítomnost propracovaného 

molekulárního mechanismu. Ionty kovů jsou mobilizovány pomocí sekrece chelatorů 

a okyselením rhizosféry. Příjem hydratovaných iontů kovů nebo komplexů kov-chelát je 

zprostředkován řadou příjmových systémů sídlících v plasmatické membráně. V buňkách 

jsou kovy chelatovány a přebytečný kov je detoxifikován transportem do vakuoly. 
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Z kořenů jsou přechodné kovy transportovány do nadzemních částí rostlin xylémem. 

Pravděpodobně největší část kovů se dostane do xylému přes kořenový symplast. 

Apoplastický průchod může nastat v kořenové špičce. V xylému se kovy vyskytují jako 

hydratované ionty nebo komplexy kov-chelát. Po dosažení apoplastu listů jsou kovy 

zachyceny různými typy listových buněk a přesunuty z buňky do buňky přes plasmodesmu 

a přednostně ukládány v trachomech.  

Příjem do listových buněk je opět umožňován různými transportéry. Vnitrobuněčná 

distribuce esenciálních přechodných kovů je zprostředkována specifickými metalochaperony 

a transportéry lokalizovanými v endomembránách. Pro zvýšení ochrany proti toxickým těžkým 

kovům musely rostlinné buňky vyvinout mechanismy, pomocí nichž jsou ionty kovů, které se 

dostanou do cytosolu buňky, ihned komplexovány a inaktivovány. Sloučeniny, které se účastní 

komplexace kovů, zahrnují organické kyseliny, volné aminokyseliny, glutathion, fytochelatiny, 

metalothioneiny, metalochaperony a „heat shock“ proteiny. Metalothioneiny jsou polypeptidy 

bohaté na cystein, které jsou kódovány skupinou genů. Na druhou stranu fytochelatiny jsou 

skupinou enzymaticky syntetizovaných peptidů bohatých na cystein. Detoxifikace obecně 

zahrnuje konjugaci následovanou aktivním uložením ve vakuole a apoplastu, kde je polutant 

nejméně nebezpečný. Rostliny mohou uvolnit sloučeniny ze svých kořenů a tím zvýšit 

rozpustnost polutantů a jeho příjem rostlinou. Uvnitř rostlinných tkání hrají tyto chelatory roli 

v toleranci, uložení a transportu anorganických a organických látek. Chelatované kovy mohou 

být v kořenech uloženy ve vakuole nebo mohou být exportovány do nadzemních částí xylémem 

(Soudek a kol., 2008). 

Mechanismus a kvantita absorpce těžkého kovu rostlinou stejně tak poloha a toxicita kovu je 

ovlivněna druhem rostliny, růstovým stupněm, fyziologickým stavem rostliny a přítomností 

dalších prvků. Toxické kovy mohou v rostlině bránit aktivitě enzymů, také interferovat 

s deoxyribonukleovou kyselinou (DNA) nebo blokovat absorpci základních prvků 

(Shetersan, 2001). 
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Siedlecka (1995) rozdělil kovy akumulující se v rostlině do tří kategorií, které jsou 

založeny na akumulaci kovů v rostlinných částech. Jak je patrné z obrázku 3 stříbro, chrom, 

olovo, cín a vanad (například v květáku, rajčeti, rýži, ječmenu, ovsu, pšenici, kukuřici, hrachu, 

burských oříšcích, sojových bobech, brokolici, špenátu) se akumulují více v nadzemních 

částech (stonek, listy) a naopak kadmium, kobalt, měď, železo a molybden (například v řepě, 

mrkvi, ředkvičce a bramborách) se akumuluje v kořenech a stoncích. Nikl, mangan a zinek 

(například ve fazolových luscích) jsou distribuovány rovnoměrně v kořenech a putují do 

rostliny (Siedlecka 1995). 

Nadzemní systém 

 
Kořenový systém 

Obrázek č. 3: Rozdělení kovů v kořenovém a nadzemním systému (Siedlecka 1995) 
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3.3 Průnik t ěžkých kov ů do lidského t ěla 

Hlavními vstupními branami pro těžké kovy do lidského těla jsou dýchací ústrojí, trávicí 

ústrojí a kůže. Pokud jsou látky teratogenní či mutagenní, mohou vstupovat do těla 

i placentou. Ionty těžkých kovů jsou vstřebávány do těla a po určité době pronikají do krve, 

kterou jsou transportovány do různých míst v organismu. 

V současné době představuje výskyt rtuti, kadmia a chromu jedno z nejaktuálnějších 

rizik. Nejen, že mají toxické kovy špatný dopad na okolní prostředí, ale především působí 

negativně na zdraví lidí (viz tabulka č. 1). 

Tabulka č. 1: Ovlivnění cílových orgánů jednotlivými těžkými kovy (Kafka, Punčochářová, 2002) 

Těžký kov Cílový orgán 

Olovo dlouhé kosti, mozek, játra, ledviny, placenta 
Arsen centrální nervový systém, kůže, vlasy 
Kadmium ledviny, játra, varlata 
Rtuť mozek, játra, ledviny, imunitní systém 
Chrom plíce, játra, ledviny, pohlavní orgány, kůže 
Nikl plíce, srdce, imunitní systém, kůže 

Malé děti a staří lidé jsou nejvíce vnímaví k působení těžkých kovů. U malých dětí navíc 

rychlý růst buněk a jejich následné dělení znamená riziko genotoxických efektů. Poškození 

lidského organismu je přímo úměrné době, po kterou jsou ionty těchto kovů v organismu 

přítomny, a proto se pro jednotlivé kovy zjišťuje doba jejich biologického poločasu, což je 

časový údaj, za který tělo vyloučí polovinu naakumulované toxické látky. Hodnoty 

biologických poločasů jsou pro jednotlivé kovy značně odlišné. Zatímco u arsenu, chromu či 

kobaltu se jedná pouze o hodiny až dny, u olova a kadmia jde o dvacet až třicet let. Biologický 

poločas může být také silně ovlivňován formou, v níž se kov v organismu vyskytuje. Množství 

toxických kovů se často stanovuje v krvi, moči a ve vlasech (Kafka, Punčochářová, 2002). 
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3.4 Rtuť 

Rtuť patří mezi vysoce toxické těžké kovy. Do organismu se dostává přes respirační 

a trávicí trakt nebo přímo přes kůži a vede k otravám. Pro životní prostředí je biotransformace 

rtuti obzvláště nebezpečná (Dercová a kol., 2005). Z toxikologického hlediska je velmi důležité, 

v jaké formě se rtuť vyskytuje. Charakteristickým toxickým působením se od sebe odlišují 

kovová rtuť, páry rtuti, anorganické a organické sloučeniny rtuti. Většina rtuti se v prostředí 

vyskytuje ve formě kovové rtuti nebo anorganických sloučenin. 

Kovová rtuť je za normálních podmínek kapalná, ale kontinuálně se odpařuje do 

ovzduší, kde může docházet k přeměnám na jiné formy a může být transportována na velké 

vzdálenosti (Kafka, Punčochářová, 2002). Některé mikroorganismy (bakterie, fytoplankton, 

plísně) mohou přeměňovat anorganickou rtuť na organické sloučeniny. Rtuť setrvává 

v prostředí po dlouhou dobu, zvláště pokud je navázána na malé půdní částice, které obvykle 

zůstávají na povrchu sedimentů a půd a nepřecházejí do podzemních vod. Ve vodním prostředí 

se usazují na dně (Horáková, 2006). 

Páry rtutí jsou po vdechnutí rychle absorbovány do krevního oběhu, a následně do 

mozku. Mírné expozice způsobují poškození centrálního nervového systému, které může 

vyvolat únavu, podrážděnost, nespavost, poruchy jemné motoriky včetně třesu končetin 

a poruchy paměti (Kafka, Punčochářová, 2002). 

Anorganické sloučeniny rtuti jsou mírně toxické, přičemž sloučeniny jednomocné rtuti 

jsou méně škodlivé než sloučeniny dvojmocné, z důvodu menší rozpustnosti ve vodě 

a kyselém prostředí (Sarkar, 2002). 
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Na obrázku č. 4 je pro ilustraci zobrazena míra celkového ročního spadu (depozice) rtuti 

na severní polokouli. 

 
Obrázek č. 4: Celkový roční spad rtuti na severní polokouli (převzato a upraveno Holoubek, 2004) 

Nejvyšší obsahy organické rtuti v těle se nacházejí u mořských ryb, vysoké koncentrace 

rtuti mohou obsahovat i houby, zatímco, akumulace v rostlinách není příliš vysoká. Na rozdíl 

od anorganické rtuti, která do potravních řetězců nevstupuje, se organická rtuť v řetězcích 

může hromadit. Takto popsaný proces se nazývá bioakumulace (Horáková, 2006). Jak se rtuť 

dostává do životního prostředí, upřesňuje obrázek č. 5. 
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Obrázek č. 5: Koloběh rtuti (převzato a upraveno Sarkar, 2002) 

3.5 Olovo 

Olovo, stejně jako rtuť je nejdéle známým a hojně využívaným těžkým kovem. Tento fakt 

vedl ke zjištění jeho toxických účinků. Je to šedomodrý, měkký, tažný a dobře tvarovatelný kov, 

který se v přírodě vyskytuje v ryzí formě jen vzácně, je tedy převážně vázán ve sloučeninách 

anglesitu, cerusitu a jeho nejvýznamnější rudou je galenit (Havel, Gažáková, 2005). 

V lidském organismu se olovo chová jako antagonista vápníku. Přibližně 90 % přijatého 

olova organismem se kumuluje v kostech, kde negativně ovlivňuje krvetvorbu, a proto je 

příčinou anemických stavů (Kafka, Punčochářová, 2002). 
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Do trofických řetězců se olovo dostává převážně z půdy absorpcí autotrofními 

organismy. V přírodě existuje několik typů rostlin, které přijímají poměrně vysoké 

koncentrace olova, aniž by byl jakkoliv poškozen jejich vývoj a růst. Heterotrofní organismy 

následně konzumují autotrofy a resistentní ionty olova jimi přecházejí do dalších stupňů 

potravních cest (Sarkar, 2002). 

3.6 Chrom  

Chrom je kovový prvek, přirozeně se vyskytující v horninách, minerálech, živočiších, 

rostlinách, plynech či v sopečném prachu. V životním prostředí se přirozeně vyskytuje 

nejčastěji v jeho trojmocném stavu a pro lidské tělo je důležitou živinou. Má významnou 

úlohu v metabolismu cukru, tuku a bílkovin, tím, že napomáhá působení hormonu a inzulínu 

v lidských tkáních (www.clu-in.org). 

Šestimocný chrom může být toxický. Při vdechnutí, může dojít k poškození sliznice 

nosu a krku a dráždění plic (www.clu-in.org). Šestimocný chrom je jedením 

z nejvýznamnějších kontaminantů atmosféry, pedosféry a hydrosféry. Na rozdíl od 

chromitého kationtu je šestimocný kation v životním prostředí velmi mobilní, zejména 

v půdních vodách. Pro většinu rostlin je značně toxický a při vysokém obsahu chromu 

v půdě klesá její úrodnost (Kafka, Punčochářová, 2002). 

3.7 Kadmium 

Kadmium je měkký kov se stříbrným leskem, který je díky své vysoké odolnosti vůči 

korozi využívaný některými moderními technologiemi. Přirozeně se vyskytuje v půdě jako 

stopový prvek, zatímco kontaminací mohou být jeho koncentrace více než tisíckrát zvýšené 

(Kafka, Punčochářová, 2002). 

Hlavním zdrojem kadmia pro člověka je potrava, depozice z okolního prostředí či 

kouření. Je statisticky prokázáno, že vykazuje přímou toxicitu pro lidský organismus, má 
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karcinogenní, mutagenní a teratogenní účinky. Vysoké koncentrace kadmia mají negativní vliv 

na rostliny. Projevuje se to sníženou fotosyntetickou aktivitou při zvýšených respiračních 

procesech, poškozením membránových systémů, chlorózou a nekrózou listů a celkovým 

poklesem biomasy s potenciálním snížením výnosů o 5 až 22% (Makovníková a kol., 2006). 

Kadmium lze z půdy odstranit účinněji pomocí mrtvé mikrobiální biomasy než díky živé 

(Rise-Roberts, 1998). 

3.8 Selen  

Selen je polokov a pro významnou část biotiky se řadí mezi esenciální prvky. Selen se 

ve značné míře vyskytuje v pedosféře, zejména v sedimentárních typech hornin a do životního 

prostředí se dostává erozí půd. 

V lidském organismu působí jako účinný antioxidant, je součástí metaloenzymů a jeho 

přítomnost snižuje toxicitu jiných prvků jako kadmia, rtuti, methylrtuti, thalia či stříbra tím, že 

mění jejich metabolismus. Do lidského organismu vstupuje selen přes potravní řetězce 

z masných, mléčných či obilných produktů. K otravám dochází u člověka jen velmi zřídka 

a příznaky jsou různé, například poškození nehtů a zubů, vypadávání vlasů nebo zasažení 

nervového systému (Kafka, Punčochářová, 2002). 

3.9 Arsen 

Arsen je přítomen ve všech složkách životního prostředí. Vyskytuje se ve velké míře jako 

doprovodný prvek nejčastěji v rudách mědi, stříbra či olova (Kafka, Punčochářová, 2002). 

Elementární arsen je ocelově šedý kov, který se přirozeně vyskytuje jen zřídka. Tvoří sloučeniny 

s jinými prvky, např. s kyslíkem, chlorem či sírou. V pitné vodě se vyskytuje ve formě svých 

nerozpustných sloučenin (www.clu-in.org). 
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Arsen představuje významné zdravotní riziko pro člověka. Velké dávky anorganického 

arsenu mohou způsobovat smrt. Malé dávky mohou způsobit podráždění žaludku a střev, 

s příznaky jako jsou bolest břicha, nevolnost, zvracení či průjem. Další účinky mohou 

zahrnovat sníženou produkci červených a bílých krvinek, což může vést k únavě. Dlouhodobé 

orální expozice anorganického arsenu mohou vyvolat kožní změny (www.clu-in.org). 

3.10 Nikl 

Nikl vykazuje vysoké toxické účinky na lidský organismus v některých sloučeninách, 

jako je dusičnan, fosforečnan, chlorid či síran. Chronické otravy niklem mohou mít za 

následek poškození srdečního svalu, ledvin a centrálního nervového systému. 

Nikl se může vyskytovat ve všech složkách životního prostředí (v atmosféře, hydrosféře 

i v pedosféře). Jeho zdrojem mohou být spalovny komunálního odpadu nebo metalurgické 

provozy (Kafka, Punčochářová, 2002). 

Znečištění půd niklem může mít negativní dopad na fytocenózu, jedná se zejména 

o oblasti v blízkosti hutí a rafinérií niklu, kde často dochází k úplné devastaci přirozené 

vegetace (Sarkar, 2002). 

3.11 Měď 

V životním prostředí je měď zastoupena převážně ve formě svých rud, v některých 

případech i v ryzí formě (Kafka, Punčochářová, 2002). Nejčastějšími rudami jsou chalkopyrit 

(CuFeS2), chalkozin (Cu2S), kuprit (Cu2O) a malachit (Cu2CO3(OH)2), (Greenwood a kol., 1993). 

V optimálních koncentracích patří měď mezi esenciální prvky jak pro rostliny, tak pro živočichy 

(Makovníková a kol., 2006). Vyskytuje se nejčastěji v podobě sulfidu, oxidu a uhličitanu 

(Greenwood a kol., 1993). 
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Měď je řazena mezi akumulační xenobiotika a hromadí se převážně v játrech a kostní 

dřeni. Přítomnost kadmia a zinku v lidském organismu snižuje jeho absorpci organismem. 

Měď je pro rostliny a zvířata toxická jen mírně. U nižších organismů jako jsou plísně, 

bakterie nebo nižší houby má značnou toxicitu (Kafka, Punčochářová, 2002). 

3.12 Zinek 

Zinek je namodralý, relativně měkký kov, který tvoří s ostatními kovy průmyslově 

důležité slitiny. Ve velké míře jsou využívány zejména slitiny s mědí a slitiny s mědí a cínem. 

Hlavními rudami zinku jsou sfalerit (ZnS) a smythsonit (ZnCO3), (Greenwood a kol., 1993).  

Zinek je řazen mezi esenciální prvky a určitá nízká koncentrace je nezbytná nejen pro 

člověka, ale také pro rostliny a živočichy. Je rozšířen ve všech složkách životního prostředí. 

Zinek je pro ryby a zooplankton toxičtější než pro člověka (Kafka, Punčochářová, 2002). 

Vysoké koncentrace zinku mají negativní účinek na zažívací trakt a respirační systém člověka 

(Makovníková a kol., 2006). 
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4. RADIONUKLIDY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 

Každý radionuklid je charakterizován poločasem přeměny rozpadu, což je doba, během 

které se přemění polovina všech atomů daného prvku, dále je charakterizován druhem záření 

a jeho energií (Pitter, 2009). 

Radioaktivní látky nejsou zaznamenávány smyslovými orgány, a proto pronikají 

nepozorovaně do organismu. Práci s radioaktivními látkami je důležité omezit na minimum, 

jen na pracovištích k tomu určených a vybavených. Pracoviště musejí být evidovány 

a kontrolovány, zda nepřekračují povolenou normu záření apod. 

Radionuklidy jsou zdrojem ionizujícího záření, škodlivě působícího na lidský 

organismus. Dochází k ionizaci molekul a vzniku volných radikálu. Například molekula 

vody absorbuje energii kvanta radioaktivního záření, čímž se excituje. Tato excitovaná 

molekula se muže stabilizovat odštěpením elektronu nebo rozpadem na volné radikály 

H·a OH·. Vznikají tak reaktivní částice, atakující další biologicky důležité molekuly 

a poškozující jejich funkci. Může docházet k poškození tkání, funkce různých důležitých 

orgánu až s následkem smrti (Kolská, 2007). Významným zdrojem radionuklidů 

v životním prostředí je antropogenní činnost. Pro svou toxicitu představují v životním 

prostředí velké riziko, protože se mohou šířit potravním řetězcem, a proto je nutné hledat 

způsoby, jak tuto kontaminaci co nejšetrněji z prostředí odstranit. Jedním z takových 

způsobů je použití fytoremediačních metod, využívajících různých mechanismů rostlin, 

které mění chemické složení zeminy, na níž rostou. Rostliny přijímají z okolí živiny a další 

látky, včetně radionuklidů, které poté mohou hromadit ve svých orgánech. V podstatě lze 

následně rostliny použít k čištění kontaminovaných půd, povrchových i podzemních vod 

a sedimentů (www.ueb.cas.cz). 

Nuklidy se dělí na stabilní a radioaktivní, které mohou být buď přírodní, nebo umělé. 

Přírodní radionuklidy vydávají tři druhy záření a to α, β, či γ.  
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Záření α je tvořeno héliovými jádry (Pitter, 2009) a má silné ionizující vlastnosti 

a malou pronikavost. Záření β je tvořeno proudem elektronu (β-) nebo pozitronu (β+). Má 

slabší ionizující vlastnosti než záření α, zatímco pronikavost je vyšší (Kolská, 2007). Některé 

elektrony dosahují pro každý zářič určité maximální energie, ale energie ostatních elektronů 

má různé hodnoty, spojitě rozložené mezi nulovou a maximální energií. Primární beta záření 

má původ v jádře atomu, zatímco sekundární beta záření vzniká jako druhotný jev podmíněný 

gama zářením (Pitter, 2009).  

Záření γ je tvořeno elektromagnetickým zářením s velmi krátkou vlnovou délkou, 

v řádech 10-11 až 10-13 m, vznikající v jádře některých radioaktivních prvků (Pitter, 2009). Při 

průchodu lidským organismem je zdrojem volných radikálu a iontů. Dobře proniká různými 

materiály a je poměrně dobře zadržováno olovem. 

Všechny druhy radioaktivního záření jsou člověku nebezpečné a riziko závisí na energii 

kvanta daného záření a na jeho pronikavosti (Kolská, 2007). 

3H, T - Tritium 

Tritium je nejlehčí radionuklid, který se užívá se v lékařském výzkumu a je zdrojem 

nízkoenergetického β záření. Vzniká v jaderných elektrárnách a jeho poločas rozpadu je 12,3 roku 

(Kolská, 2007). V přírodě se vyskytuje v rozsahu 1 atom na 1018 atomů vodíku a jeho přítomnost 

je způsobena jadernými reakcemi indukovanými kosmickým zářením v horních vrstvách 

atmosféry.  

Tritium bylo ve velké míře používáno při hydrologických studiích ke sledování pohybu 

spodních vod a také k určení stáří různých hlavních vodních toků. Dále bylo užito při studiu 

adsorpce vodíku a hydrogenaci ethylenu na niklových katalyzátorech a také při studiu 

absorpce vodíku kovy. Stále větší uplatnění má jako značkovací prvek, který nahrazuje vodík 

při studiu reakčních mechanismů (Greenwood a kol., 1993). 
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14C - Uhlík 

Významný radionuklid, užívaný hlavně ve farmakologickém a toxikologickém výzkumu. 

Do lidského organismu se dostává vdechnutím těkavých sloučenin nebo kontaminovanou 

potravou. Může pronikat i kůží a jeho koncentrace v biosféře stoupá zejména následkem 

pokusných atomových výbuchů (Kolská, 2007). Radionuklid 14C je velmi cenným 

radioaktivním stopovačem při studiu mechanismů reakcí pomocí značených sloučenin a mnohé 

z nich, zvláště organické sloučeniny, jsou obchodně dostupné (Greenwood a kol., 1993). 

V přírodě se vyskytuje jako kosmogenní radionuklid a vyrábí se uměle zvláště pro 

mnohé biologické aplikace (Taylor, 2002). 

32P - Fosfor 

Užívá se v molekulární biologii, v lékařském a toxikologickém výzkumu. Proniká 

laboratorním sklem (Kolská, 2007). 

131I - Jod 

Vzniká při štěpení uranu a plutonia, je nejvýznamnější součástí radioaktivního spadu 

v prvních dnech po jaderných výbuších. Užívá se v nukleární medicíně, například pro 

testování funkce ledvin a štítné žlázy a vyzařuje β a γ záření nízké energie. Může se ukládat ve 

štítné žláze, svalech, kostech nebo kůži (Taylor, 2002). 

90Sr - Stroncium 

Stroncium vzniká při štěpení uranu a plutonia. Tvoří významnou součást zamoření po 

jaderném výbuchu nebo havárii jaderných elektráren. Po vniknutí do organismu simuluje 

vápník a následně se ukládá v kostech. Vylučování je pomalé (Kolská, 2007). 

222Rn - Radon 

Radon je inertní plyn s nízkou rozpustností, a proto sám o sobě není člověku nijak 

škodlivý. Potenciálně vysoká nepřímá škodlivost radonu je v produkci dalších členů 

rozpadové řady, jako polonium, olovo a bismut. Rozpadem vzniká radon, který emituje záření 
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a dává vznik dalším radioaktivním prvkům. Odhaduje se například, že radon přímo i nepřímo 

způsobuje v USA asi deset tisíc úmrtí ročně (Kolská, 2007). 

85
Kr - Krypton  

Krypton se kumuluje v atmosféře a vzhledem ke svému poločasu 10,8 let způsobuje její 

celkovou kontaminaci. Jeho chemická aktivita je nízká a rozpustnost ve vodě malá. Z toho 

důvodu se zúčastňuje málo metabolických procesů, a tím i proniká v malé míře do potravního 

řetězce. I přesto, že je koncentrace kryptonu v atmosféře zvýšená, není zdravotní ohrožení 

příliš významné (www.fzp.ujep.cz). 

137
Cs - Cesium 

Cesium patří mezi alkalické kovy, jeho chemické vlastnosti jsou podobné draslíku 

a rubidiu. Ukládá se ve svalstvu a v měkkých tkáních, vysokou akumulací se vyznačují 

převážně ryby. Do lidského organismu se dostává potravou, metabolizuje jako draslík. 

Kritickým orgánem je celé tělo (Taylor, 2002). 

238
U - Uran 

Uran má biologický poločas přeměny patnáct dnů pro ledviny a sto dnů pro celé tělo. Je 

široce rozšířen v litosféře (www.fzp.ujep.cz). 

239
Pu - Plutonium 

Plutonium je chemický jed s vyšší toxicitou než ostatní těžké kovy. V atmosféře se 

vyskytuje ve formě aerosolu. Plutonium se koncentruje hlavně v kostech, plících a játrech. 

Negativní důsledky se projeví až po několika desítkách let, latentní období je asi patnáct let 

(viz obrázek č. 6), kdy se neprojevují žádné příznaky, poté následuje asi třicetileté období se 

zvýšenou pravděpodobností vzniku rakoviny (www.fzp.ujep.cz). 
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Obrázek č. 6: Radioaktivní rozpad uranu 238 (Šimek, 2004) 

4.1 Vstupy radioaktivních látek, jejich distribuce a vylu čování  

Radioaktivní látky působí nejen po vniknutí do lidského organismu, ale mohou působit 

i z vnějšku. Jsou zdrojem záření, které není vnímáno lidskými smysly, a proto proniká do 

organismu nepozorovaně i přes neporušenou pokožku. Mnohem nebezpečnější než záření 

vnější je vnitřní ozáření, ke kterému dochází po vstupu radioaktivních látek do organismu. 

Radioaktivní látky se do organismu mohou dostat inhalací radioaktivních plynů, 

vdechnutím tuhých látek adsorbovaných na prachových částicích, neporušenou kůží či 

kontaminovanou potravou (Taylor, 2002). 

Uran 238 
4468 milionů roků 

Rádium 226 
1620 roků 

Radon 222 
3,8 dnů 

Polonium 218 
3 minuty 

Olovo 214 
27 minut 

Beta, gama 

Vizmut 214 
19,7 minuty 

Beta, gama 

Alfa  

Alfa  

Polonium 214 
1,6.10-4 sekund 

Olovo 210 
19,4 sekund 

Beta, gama 

Alfa, gama 
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Při inhalaci se radioaktivní plyny či aerosoly dostávají vdechovaným vzduchem do 

horních cest dýchacích. Aerosoly se zachytí buď v horních cestách dýchacích, nebo v plících, 

záleží na jejich velikosti. Další šíření v lidském těle závisí na dechové frekvenci, nádechovém 

objemu, velikosti částic a jejich chemické povaze. Látky, které jsou lehce rozpustné, se mohou 

dostat přes alveoly (plicní sklípky) do krve a odtud poté do ostatních orgánů. Část 

aerosolových částic se dostává do zažívacího traktu a druhá část zůstává trvale v plících, kde 

mohou být největší částice několik měsíců až několik let (www.fzp.ujep.cz). 

Ze zažívacího traktu se vstřebávají pouze rozpustné látky. Velká část sloučenin je 

v zažívacím traktu nakonec rozpuštěna a vstřebána do krve, kterou jsou vedeny po celém těle. 

Vylučování těchto látek závisí na místě, na kterém je radioaktivní látka vázána. Hlavními 

cestami vylučování je: moč, stolice či plíce (Kolská, 2007). 
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5. FYTOREMEDIACE 

Fytoremediaci lze definovat jako využití zelených rostlin a s nimi asociovaných 

mikroorganismů, půdních doplňků a agrochemických technik  pro přenos, akumulaci nebo 

odstraňování kontaminantů z životního prostředí (viz obrázek č. 7). Z mnoha studií bylo 

prokázáno, že jsou rostliny schopny efektivně a poměrně levně dekontaminovat znečištěné 

plochy. Rostliny adsorbují, ale i absorbují nejen anorganické, ale také organické kontaminanty 

z půdy a vody (Demnerová a kol., 2000). 

 
Obrázek č. 7: Fytoremediace (www.mobot.org) 

Pro účinnou fytoremediaci je důležitá dobrá biologická přístupnost kontaminantů, 

tzn. dostupnost kořenovému systému rostliny, která kontaminanty čerpá těmito kořeny při 

příjmu vody a živin ze znečištěné oblasti. Biologická dostupnost kontaminantů je dána 

fyzikálními a chemickými vlastnostmi kontaminantu (rozpustností, druhem, aj.), typem 

a vlastnostmi půdy a také rozlohou kontaminovaného místa. Dále závisí na velikosti a hloubce 

kořenového systému rostliny. Rostliny mohou odstraňovat chemikálie z takové hloubky jako 
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je délka jejich kořenů (www.frtr.gov). Kontaminanty pod kořenovou zónou rostlin (nejedná se 

o fytoremediaci) podléhají pouze mikrobiální degradaci, která je ale mnohem pomalejší, neboť 

je nižší i mikrobiální aktivita (Henriksen et al., 2004). 

Stromové kořeny rostou do větší hloubky než kořeny nižších rostlin, to znamená, že jsou 

používány, aby dosáhly na kontaminanty, které jsou hluboko v půdě nebo podzemní vodě. 

Obecně je ale fytoremediace nejúčinnější pro velké plochy kontaminované maximálně do 

pěti metrů hloubky (www.frtr.gov). 

Na procesu fytoremediace se podílí také sorpce (zadržení kontaminantu na kořenech 

rostliny) a mikroorganismy (zejména bakteriální konsorcia a houby), které žijí v symbióze 

s rostlinami v oblasti rhizosféry (kořenové části rostlin). Rostliny napomáhají mikrobiální 

mineralizaci v rhizosféře tím, že uvolňují do půdy látky, které mohou sloužit mikroorganismům 

jako zdroj uhlíku a energie pro kometabolismus organických látek znečišťujících životní prostředí. 

Rostlinné exudáty (výpotky) obsahují především enzymy, alifatické a aromatické látky (fenoly, 

terpeny, flavonoidy), aminokyseliny a cukry. Některé z těchto látek mohou působit i jako 

induktory bakteriálních drah degradace některých organických kontaminantů (například PCBs). 

Dalším rostlinným mechanismem uplatňovaným při dekontaminaci je uvolňování 

enzymů do prostředí, které podporují mikrobiální aktivitu a biochemickou transformaci. 

Rostliny jsou často přirovnávány k lidským játrům, ve kterých probíhá metabolismus 

cizorodých látek (xenobiotik), a jsou nazývány „zelená játra“ planety, protože jsou schopny 

metabolizovat kontaminanty v životním prostředí. Tento metabolizmus se dá rozdělit do 

3 fází: transformační, konjugační fáze a fáze ukládání (rozpustné konjugáty jsou ukládány ve 

vakuolách, nerozpustné v buněčné stěně buněk), (www.frtr.gov). 

K nejdůležitějším rostlinným enzymům, které se podílejí na metabolizaci kontaminantů 

jsou cytochrom P-450 monooxygenázy, glutathiontransferázy a UDP-glukuronyltransferázy 

(Kučerová a kol., 1999). Fytoremediace má největší uplatnění na místech s povrchovým 

znečištěním. Velmi účinná je především pro hydrofobní polutanty, jako jsou aromatické 
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uhlovodíky, chlorovaná rozpouštědla či nitrosloučeniny, ale také pro ionty kovů 

a radionuklidů (Smrček, 2003). 

Fytoremediace se používá jako fytodekontaminace a fytostabilizace. Fytodekontaminace 

zahrnuje fytoextrakci, kdy rostliny akumulují kontaminanty v tkáních, jsou sklizeny 

a zpracovány termálně nebo chemicky, fytodegradaci, kdy rostliny kontaminanty přemění 

a zabudovávají do rostlinných struktur (Demnerová a kol., 2000), rhizofiltraci, která využívá 

k absorpci, koncentraci a precipitaci xenobiotik z proudící, znečištěné vody kořeny živých 

rostlin. Metoda je vhodná především pro odstranění nízkých koncentrací kovů, kdy nelze 

efektivně využít jinou dekontaminační metodu (www.diamo.cz). 

V přírodě existuje několik rostlin, schopných přežívat i na chudých a kontaminovaných 

půdách, avšak aplikace těchto rostlin pro bioremediaci je limitována několika důležitými 

faktory (Demnerová a kol., 2000): 

• často akumulují nebo přeměňují pouze určitou látku, 

• rostou pomalu a tvoří malé množství biomasy, 

• není prozkoumána jejich fyziologie, podmínky pro pěstování, schopnost odolat 

nákaze apod. 

Navíc se tyto rostliny vyskytují obvykle jen řídce. Rostou v odlehlých oblastech a je 

velice obtížné získat jejich odnože pro výzkum a pěstování. Z toho vyplývá, že užití 

přirozených rostlinných druhů pro fytoremediaci je značně složité. Pro výzkum je proto třeba 

vybrat rostlinu, která je schopná vytvořit dostatečně velké množství biomasy a zároveň 

absorbovat kontaminující látky. Má také schopnost čelit nepříznivým podmínkám životního 

prostředí (Demnerová a kol., 2000). 

Všechny rostliny jsou schopné akumulovat z vody či půdy pouze ty kovy, které jsou 

esenciální pro jejich růst a vývoj. Některé však dokážou akumulovat i kovy, u nichž není 

prokázána žádná biologická funkce a mezi ně se řadí chrom, olovo, kadmium, kobalt, stříbro, 
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selen a rtuť. Mezi anorganické kontaminanty, které jsou absorbovány kořeny rostlin a jsou pro 

ně důležitou živinou, patří železo, mangan, měď, hořčík, molybden a nikl. 

Obvykle bývá používána vojtěška pro svoji schopnost fixovat dusík a vlastnostem kořenů, 

dosahujících vhodné hloubky. Velmi výhodné pro fytoremediaci jsou stromy z rodu Salicaceae 

(topoly a vrby), které jsou nejen odolné, ale také velmi rychle rostou. Byly vysázeny na různých 

oblastech, kde napomáhaly regulovat spodní tok vody. Řebříček vodní a rozmarýn byly využity 

při regulaci přítomnosti škodlivých látek v těchto vodách a k jejich částečnému odstranění. Mezi 

další rostliny, uplatňující se při fytoremediaci, patří vodní hyacinty, které byly použity jako 

součást programu pro čištění užitkové vody před vypouštěním do řek a vojtěška, absorbující 

chlorované organické sloučeniny (Kučerová a kol., 1999). 

Zdroje kontaminace pocházejí převážně z antropogenní činnosti. Hlavními kontaminanty 

jsou (Soudek a kol., 2008): 

• těžké kovy, 

• radionuklidy, 

• explosiva (trinitrotoluen, nitroglycerin), 

• barviva a jejich prekursory, 

• pesticidy, 

• polychlorované bifenyly, 

• polycyklické aromatické uhlovodíky, 

• „nové“ kontaminanty (farmaka, vůně, detergenty atd.). 

Každá oblast, která je kontaminovaná daným typem organických či anorganických látek, 

vyžaduje rostliny jiného typu nebo větší počet rostlin ve skupině (viz tabulka č. 2). 



Veronika Fedorová: Možnosti využití fytoremediace pro odstranění kontaminace způsobené 
toxickými kovy a radionuklidy 

 

35 
Rok 2009 

Tabulka č. 2: Typické rostliny použité při různých fytoremediačních aplikacích 
(převzato a upraveno Macková, Macek, 2005) 

Aplikace Médium Kontaminanty Typické rostliny 

Fytotransformace 

půda, podzemní 
voda, výluhy ze 
skládek, aplikace 
odpadních vod na 
půdy 

herbicidy; chlorované alifatické 
uhlovodíky (např. TCE); 
aromatické uhlovodíky (např. 
BTEX); explosiva (TNT, RDX, 
HMX, perchlorát); živiny 
(dusičnany, amoniak, fosfáty), 
biodegradovatelné organické 
látky (BTEX, TPH, PAHs, PCBs, 
pesticidy) 

freatofytické stromy (čeleď 
Salix, včetně topolu, vrby, 
amerického topolu); trávy 
(žito, kostřava, troskut 
prstnatý, čirok, proso 
panenské, rákos, lesknice 
kanárská); Fabaceae (jetel, 
vojtěška, vigna) 

Rhizosferní 
bioremediace 

půda, sedimenty, 
aplikace na půdu, 
omezené skládky 

biodegradovatelné organické 
látky (BTEX, THP, PAHs, PCBs, 
pesticidy) 

traviny s vláknitými kořeny 
(troskur prstnatý, kostřava, 
žito); uvolňovače 
fenolických látek (moruše, 
jabloň, Maclura aurantica), 
freatofytické stromy 

Fytostabilizace půda 

kovy (Pb, Cd, Zn, As, Cu, Cr, Se, 
U); hydrofobní organické 
sloučeniny, které nejsou 
degradovatelné  

freatofytické stromy pro 
hydraulickou kontrolu; trávy 
s vláknitými kořeny pro 
kontrolu eroze 

Fytoextrakce 
půda, sedimenty, 
brownfields 

kovy (Pb, Cd, Zn, Ni, Cu) 

hořčice sareptská (Brassica 
juncea); slunečnice 
(Helianthus spp.); Thlasp. 
Carulescens 

Rhizofiltrace 
podzemní voda, 
odpadní voda přes 
umělé mokřady 

kovy (Pb, Cd, Zn, Ni, Cu); 
radionuklidy, hydrofobní 
organické sloučeniny 

vodní rostliny: mokřadní 
(orobinec, růžkatec, 
Potamogeton nodosus, 
maranta třtinová); vodní 
(řasy, parožnatka, stolístek 
vodní, Hydrilla spp.) 

Fytovolatilizace půdy a sedimenty 
Se, As, Hg, těkavé organické 
sloučeniny (např. MTBE) 

Brassica juncea; mokřadní 
rostliny; freatofytické 
stromy pro zachycení 
podzemních vod 

Pozn.: BTEX – benzen, toluen, ethylbenzen a celkový xylen; HMX = oktahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-
tetrazocin; MTBE – methyl-terc-butylether; PAHs – polycyklické aromatické uhlovodíky; PCBs – 
polychlorované bifenyly; RDX – hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin; TCE – trichlorethylen; TNT – 2,4,6-
trinitrotoluen; TPH – celkové ropné uhlovodíky 
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Fytoremediace se pomalu stává jednou z velmi efektivních metod pro kontrolu 

a odbourávání xenobiotik. Na druhé straně je nutné si uvědomit, že není možné ji aplikovat ve 

všech situacích a pro všechny škodlivé látky. 

Fytoremediace může být spojena s některými fyzikálními či chemickými metodami. Užitím 

elektrického pole při fytoextrakci lze dosáhnout procesů, které zahrnující elektromigraci, 

elektroforézu či elektroosmózu. Tímto způsobem je umožněno odstraňování kontaminantů z míst, 

které jsou hlubší, a kořenový systém rostliny do nich nedosáhne. Použitím chemikálií; například 

chelatačních činidel, která mohou zvýšit rozpustnost kovů vázaných v půdě a tím zvýšit jejich 

biodostupnost rostlině (Dercová a kol., 2005). 

Mechanismus fytoremediace těžkých kovů může být zjednodušeně popsán jako odstranění 

kovů z půdy jejich transportem do kořenů, stonků a listů (viz obrázek č. 8). Rostliny jsou následně 

sklizeny a odstraněny a plocha je opět osázena rostlinami do té doby, než se koncentrace kovů 

v půdě sníží na přijatelnou hladinu. 

 
Obrázek č. 8: Osud kontaminujících látek v půdě během fytoremediace (převzato a upraveno Shetersan, 2001) 
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5.1 Rozdělení fytoremedia čních technik 

Způsoby fytoremediace lze rozdělit podle kontaminovaného materiálu. Půda, sedimenty 

a tuhý odpad mohou být dekontaminovány pomocí (Macková, Macek, 2005): 

• fytoakumulace (označována také jako fytoextrakce, adsorbuje kontaminanty 

kořeny rostlin, a pak je translokuje - přemísťuje nebo akumuluje v rostlinných 

listech a výhoncích); 

• fytostabilizace; 

• rhizodegradace (zaujímá místo v půdách nebo podzemní vodě, která bezprostředně 

obklopuje kořeny rostlin); 

• fytovolatilizace. 

Zatímco voda může být dekontaminována pomocí: 

• fytodegradace (transformace kontaminantu na méně toxickou, či nefytotoxickou 

formu uvnitř rostlinných tkání); 

• fytovolatilizace (přeměna látek do plynné fáze); 

• rhizofiltrace; 

• hydraulické regulace. 

Mezi nejpoužívanější typy uvedených fytoremediace se řadí fytoakumulace a rhizofiltrace. 

5.1.1 Fytoakumulace 

Fytoakumulace (fytoextrakce) spočívá ve vysetí rychle rostoucích rostlin, které jsou 

schopné akumulovat především těžké kovy, buď z půdy, nebo z půdního roztoku. Takovéto 

rostliny zachytí kontaminant a přenesou jej přes selektivně permeabilní plazmatickou 

membránu, která ohraničuje buňku, pomocí ion-transportních proteinů přítomných v membráně. 

Z buňky je kontaminant dále transportován do nadzemní části rostliny a akumulován v jejich 

pletivech. Poté jsou tyto rostliny sklizeny a dále zpracovány (kompostovány nebo spáleny), 

(Vaněk a kol., 2002). 
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Biodostupnými kovy pro příjem rostlinou jsou: Ni, Cd, Zn, As, Se a Cu. Méně 

dostupnými jsou Co, Mn a Fe. A kovy jako Pb, U, Cr nejsou biodostupné bez přídavku 

komplexačních činidel (EDTA pro Pb, chemická oxidace pro U a Cr), (Macková, Macek, 2005). 

Na to, aby byla fytoakumulace možnou alternativou půdních remediačních strategií, se 

vyžaduje existence rychle rostoucích rostlin produkujících velké množství biomasy, které jsou 

zároveň schopné akumulovat těžké kovy. Tyto vlastnosti určuje buď druh rostliny, nebo je lze 

dosáhnout pomocí genového inženýrství. Na tvorbu tohoto typu rostlin je potřebné znát 

rychlost limitující kroky ve fytoakumulačním procesu (Dercová a kol., 2005). 

Nejčastěji je tato metoda aplikována na matrice kontaminované kovy. Zde je výhodné 

užívat rostliny, které jsou vysoce odolné vůči toxickým účinkům kovů a jsou schopné je 

akumulovat do vysokých koncentrací, které jsou o jeden až dva řády vyšší než u běžných 

rostlin, bez nežádoucích vlivů na jejich růst a vývoj. Takové rostliny se nazývají 

hyperakumulátory, které mají hyperakumulační vlastnost (absorbují neobvykle velké množství 

kovů) vzhledem k sanovanému kontaminantu. Hyperakumulátory musí mít vysoký 

akumulační faktor, tedy vysokou absorpci kovů z půdy. Vysoká schopnost absorpce kovů 

rostlinou musí být geneticky stabilní. Nevýhodou hyperakumulátorů je jejich malá schopnost 

růstu a tvorby biomasy, konkurenční schopnost v méně znečištěných oblastech a specifická 

schopnost akumulace pouze určitého prvku (Shetersan, 2001). Tyto druhy rostlin jsou schopné 

akumulovat kovy v hladinách 100× vyšších než jsou koncentrace stanovené v běžných 

neakumulujících rostlinách. Hyperakumulátory jsou tedy schopny koncentrovat více než: 

10 mg/l rtuti; 100 mg/l kadmia a selenu; 1000 mg/l kobaltu, chromu, mědi, niklu a olova; 

10 000 mg/l manganu a zinku (Soudek a kol., 2008).  

Do současné doby bylo popsáno asi čtyři sta padesát rostlinných druhů (viz tabulka č. 3), 

a to z více než čtyřiceti pěti rostlinných čeledí schopných hyperakumulovat kovy 

(Soudek a kol., 2008). Bylo zjištěno, že doposud nejlepším hyperakumulátorem těžkých kovů 

je rostlina Tlaspi caerulescenc, která byla schopná akumulovat až 2 000–4 000 mg/kg zinku 
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(Macková, Macek, 2005). Indickou rostlinu Brassica Juncea (brukev) rostoucí po celém světě 

je možné využít k odstranění olova z kontaminovaných ploch (Shetersan, 2001).  

Tabulka č. 3: Příklady rostlinných hyperakumulátorů těžkých kovů 

Těžký kov Rostlinný druh Koncentrace kovu po 
sklizni (mg/kg sušiny) 

Kadmium  Thlaspi caerulescens    1 800 ve výhoncích 

Měď  Ipomoes alpina  12 300 ve výhoncích 

Kobalt  Haumaniastrum robertii  10 200 ve výhoncích 

Olovo  Thlaspi rotundifolium    8 200 ve výhoncích 

Mangan  Macadamia neurophylla  51 800 ve výhoncích 

 Psychotria douarrei  47 500 ve výhoncích 
Nikl 

 Sebertia acuminata  25 hm. sušiny dřeva 

Zinek  Thlaspi caerulescens  51 600 ve výhoncích 

I přesto, že rostliny nejsou schopné získávat prvky přímo z nerozpustné minerální fáze 

půdy, musí být pro úspěšnou fytoakumulaci cílové znečišťující kovy přítomné v půdním 

roztoku (viz obrázek č. 9). Rozpouštění kovů zabudovaných v půdě se může uskutečňovat 

vícerými způsoby: aplikací chelatačních činidel do půdy, redukcí kovů zabudovaných 

v půdních strukturách kořenovým systémem, který produkuje specifické enzymy (reduktázy), 

acidifikováním, či snižováním hodnoty pH půdního okolí látkami, které jsou vylučovány 

z kořenů, nebo působením mikroorganismů, nacházejících se v kořenech rostlin. Zachycení 

těchto rozpustných cílových kovů v rostlině zabezpečuje přenos kovu přes plasmatickou 

membránu - selektivně permeabilní bariéru, která obklopuje buňku. Přenos je zprostředkován 

ion-transportními proteiny přítomnými v membráně. Další krokem fytoakumulačního procesu 

je extrakce kovu akumulovaného v nadzemní části rostliny. Důležité je, aby byl kov efektivně 

transportován z kořene do výhonků. Rostliny musí být navíc schopné tolerovat toxické účinky 
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akumulovaných kovů. K realizaci jsou uplatňované dvě rozdílné strategie: cheláty asistovaná 

indukovaná fytoakumulace a kontinuální fytoakumulace (Dercová a kol., 2005). 

 
Obrázek č. 9: Schéma různých procesů probíhajících během fytoakumulace těžkých kovů (upraveno a převzato 

Shetersan, 2001) 

Indukovaná fytoakumulace vyhovuje oběma požadavkům. Vysoké rozpustnosti kovů 

v půdě a efektivnímu transportu kovů z půdního roztoku do výhonků, za použití kovových chelátů 

na rozpouštění a následný transport cílového kovu z půdy do rostliny. Aplikace chelátů indukuje 

přenos tohoto kovu do tvořící se rostlinné biomasy, čím odstraňuje podmínky kov-tolerantních 
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rostlin a umožňuje tak použít rychle rostoucí rostliny s vysokou produkcí biomasy. Mezi tyto 

rostliny patří kukuřice a indiánská hořčice (Dercová a kol., 2005). 

V závislosti na ročním období, úrodě a rychlosti odstranění EDTA může být kontaminované 

místo vysazené pro další fytoakumulaci. Úroda, hmotnost a objem znečištěného materiálu mohou 

být redukovány kompostováním sušením, či zpopelněním. Kovem obohacený zbytek může být 

poté odstraněn jako nebezpečný odpad, nebo použitý na opětovné získávání kovů. 

Indukovanou fytoextrakci je možné rozdělit na dva základní procesy: uvolnění vázaného 

kovu z pevné půdní matrice do půdního roztoku a transport těchto rozpuštěných kovů z půdního 

roztoku do rostliny. Podíl chelátů na vzrůstající rozpustnosti kovů v půdě může být vysvětlený 

principem chemické rovnováhy, avšak biologické mechanismy v “indukci“ rostlinného přenosu 

kovů cheláty nejsou ještě stále zcela objasněny (Dercová a kol., 2005).  

Kontinuální fytoakumulace zahrnuje aplikaci specializovaných rostlin, mající 

fyziologickou dispozici akumulovat kovy během jejich růstového cyklu.  

Pro tento proces jsou vhodné rostliny, schopné rozpouštět kovy v půdě a účinně je 

transportovat do výhonků, kde by byl toxický účinek kovů tolerovaný a kde by mohli být 

akumulované do vysoké koncentrace. V současné době je známo pouze omezené množství 

takovýchto rostlin, skupinově nazvaných hyperakumulátory. Tyto rostliny mají schopnost přirozeně 

akumulovat kovy do koncentrace v rozmezí 0,1 a 3 % sušiny. Aby byla kontinuální fytoakumulace 

použitelná v praxi, je zapotřebí najít druhy rostlin, schopné vytvářet na kontaminovaných půdách 

velké množství biomasy a zároveň by byly odolné vůči vysokým koncentracím kovů v pletivech. 

Bohužel, v současnosti nejsou známé silné hyperakumulátory kontaminující kovy s důrazem na 

olovo, kadmium, arsen a uran. Většina z hyperakumulujících rostlin má relativně malou biomasu 

s nízkou rychlostí růstu, jsou však i výjimky (Terry et al., 2000).  

Důležitou otázkou je biodostupnost kovů v půdě. Jestliže nebude možné najít rostliny, 

schopné rozpouštět kontaminující kovy v půdě, pak bude kontinuální fytoakumulace 

limitovaná na odstraňování pouze těch kovů, které jsou relativně rozpustné, například 
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kadmium a zinek. Možným řešením tohoto problému by mohl být výzkum hybridního 

systému, v němž jsou aplikovány určité sloučeniny do půdy na mobilizaci přítomného kovu 

(například fosfáty na mobilizaci arsenu). Takto specializované rostliny by poté měly 

akumulovat rozpuštěný kov kontinuálně, během celé růstové periody. Pro dosažení této 

úrovně biologické sofistikace je zapotřebí výzkum možností genového inženýrství v procesech 

přenosu kovů, translokace a odolnosti v rostlinách.  

Hlavní podmínkou pro hyperakumulaci kovů je schopnost účinné resistence vůči 

vysokým koncentracím kovů v rostlinných pletivech a buňkách. Rozhodující pro porozumění 

resistentních mechanismů vůči kovům v těchto rostlinách je pletivová, celulární a subcelulární 

lokalizace kovů v hyperakumulujících druzích (Dercová a kol., 2005).  

5.1.2 Fytostabilizace 

Při fytostabilizaci dochází k absorpci a akumulaci kontaminujících látek kořeny rostliny 

nebo adsorpcí těchto látek na kořenech popřípadě k precipitaci uvnitř kořenového prostoru 

(Shetersan, 2001).  

Fytostabilizace napomáhá při přípravě kontaminovaného místa před dekontaminací, při 

regulaci průtoku kontaminované spodní vody půdním sedimentem a při jejím zadržování 

v problémových oblastech. Provádí se chemická analýza vzorků půdy a určuje se zastoupení 

jednotlivých druhů mikroorganismů pro stanovení relativního stupně stability půdy. Tak lze 

snadněji předpovědět směr a cílové místo migrace kontaminující látky a také stanovit rizika 

remediační techniky, kterou hodláme použít v místě určení (Terry et al., 2000). 

Fytostabilizace se rovněž využívá ke stabilizaci kontaminovaných míst, kde díky 

přítomnosti kontaminantů není dostatečný pokryv vegetací. V těchto lokalitách je vyšší riziko 

eroze a vyplavování kontaminantů (riziko šíření kontaminace). Podstatou je imobilizace 

kontaminantů v kořenové zóně. Fytostabilizací lze regulovat průtok kontaminované podzemní 

vody v určité lokalitě tak, že se vysadí rychle rostoucí dřeviny, které odsávají velké množství 

vody (Kučerová a kol., 1999). 
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Zmíněná regulace průtoku podzemní vody se nazývá hydraulická kontrola. Předpokladem 

je využití rostlin s dostatečně dlouhými kořeny (délka kořenů musí odpovídat hladině podzemní 

vody). Tyto rostliny zároveň slouží jako hydraulická bariéra (vertikálně i horizontálně), která 

způsobí vysušení půdy a tím je redukována migrace kontaminantů do podzemní vody. 

Hydraulická kontrola se nejčastěji využívá pro anorganické kontaminanty a chlorovaná 

rozpouštědla. Nejpoužívanějšími rostlinami jsou vrba a topol (Macková, Macek, 2005). 

Některé druhy rostlin, vhodné pro fytostabilizaci, jsou schopné snášet vysoké 

koncentrace těžkých kovů. Díky funkci jejich kořenového systému tyto kovy “imobilizují” 

a dochází tak k akumulaci, precipitaci či redukci kovů (Terry et al., 2000). 

5.1.3 Rhizodegradace (fytostimulace) 

Rhizodegradace (fytostimulace) je metoda založena na zvýšení množství půdních 

bakterií v půdě prostřednictvím rhizosféry (viz obrázek č. 10), díky kořenovému systému 

vysázených rostlin, což má za následek snížení množství kontaminantů v půdním systému. 

Mikroorganismy (kvasinky, houby, bakterie) kontaminované látky konzumují, transformují 

a nakonec degradují. Potravou pro půdní bakterie se stávají organické sloučeniny (např. cukry 

nebo alkoholy), které jsou do půdy vylučovány kořeny rostlin. Tyto sloučeniny jsou zdrojem 

uhlíku, který mikroorganismy využívají jako zdroj výživy. Počet mikroorganismů díky 

dostatku živin rychle vzrůstá a dochází ke stimulaci jejich aktivity, což je podstatné pro 

odbourávání okolních polutantů (Soudek a kol., 2008). 
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Obrázek č. 10: Rhizodegradace a přidružené procesy v kořenovém systému (převzato a upraveno Shetersan, 2001) 

5.1.4 Fytovolatilizace 

Při fytovolatilizaci dochází k absorpci a transpiraci kontaminantů pomocí kořenů rostlin 

a následnému vydání kontaminující látky nebo její upravené formy z rostliny do atmosféry. 

Některé škodlivé látky jsou transportovány prostřednictvím vody v rostlině k listům, a pak 

těkají do atmosféry v poměrně nízkých koncentracích. Po transpiraci organických látek 

rostlina podléhá fytodegradaci (Rise-Roberts, 1998). 

Metodu lze použít spíše při odstraňování organických polutantů. Při použití 

fytovolatilizace nedochází k odstranění kontaminace, ale jen k přesunu kontaminantu z půdy 

do ovzduší (Soudek a kol., 2008). Stupeň akumulace polutantů ze vzduchu závisí na 

rozdělovacím koeficientu kapalné a plynné fáze, typu polutantu, druhu rostliny, velikosti 

a typu povrchu listů a také na obsahu lipidů v epidermu listů (Macková, Macek, 2005). 
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V současné době je fytovolatilizace aplikována hlavně na kontaminovanou podzemní 

vodu, ale v některých případech ji lze použít také pro půdu, sedimenty. Pomocí této metody jsou 

kontaminující látky přeměněny na méně toxické formy (například elementární rtuť nebo plynný 

dimethyl seleničitan). Nevýhodou této metody je možná akumulace kontaminantu v rostlině. 

Rychlost fytovolatilizace a transpiraci mohou ovlivnit klimatické poměry jako je teplota, 

vlhkost, sluneční záření a rychlost větru. Za účelem využití rostlin pro fytovolatilizace byly 

studovány různé druhy topolů a vojtěška setá (Medicago sativa - alfaalfa), (Shetersan, 2001). 

5.1.5 Fytodegradace (fytotransformace) 

Fytodegradace je proces, při kterém dochází k zachycení a přeměně kontaminantů 

uvnitř rostliny. Kontaminující látky jsou pak metabolizovány v rostlinných pletivech v rámci 

detoxikačních reakcí. Rostlina během primární i sekundární výměně látek syntetizuje velké 

množství enzymů a při tom přijímá a metabolizuje organické kontaminanty na méně toxické 

organické sloučeniny. Důležité je zajistit, aby při něm nedocházelo k přeměnám na 

metabolity, které jsou toxičtější než samotné polutanty. Přeměněný kontaminant je v rostlině 

uložen nebo uvolněn do prostředí. Může také dojít k totální degradaci až na oxid uhličitý 

a vodu. Fytodegradace se především používají k odstranění organických polutantů, mezi 

které patří polycyklické aromatické uhlovodíky, polychlorované bifenyly, výbušniny či 

detergenty (Soudek a kol., 2008, Vaněk a kol., 2002). 

Degradace kontaminující látky rostlinou pomocí enzymů může probíhat i v prostředí bez 

mikroorganismů (například v prostředí, ve kterém byly mikroorganismy usmrceny vysokou 

kontaminací). Na základě této skutečností může fytodegradace probíhat v půdách, kde nelze 

použít biodegradaci. Fytodegradaci lze použít pro dekontaminaci půdy, sedimentů, kalů, 

podzemní vody v závislosti na typu a koncentraci kontaminující látky. Pro odstranění 

herbicidů se využívá rostlin jako je vrba černá (Salix nigra), žlutý topol (Liriodendron 

tulipifera), Taxodium diskchum, bříza černá (Betula nigra), španělský dub (Quercus balcara), 

Quercus viginiana (Shetersan, 2001). 
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Fytodegradace je účinná pro ropné látky (TPH), polyaromatické uhlovodíky (PAHs), 

chlorované alifatické a aromatické uhlovodíky (PCBs nebo TCE), výbušniny a jiné nitrolátky, 

pesticidy (organofosfáty), detergenty a mírně hydrofobní organické kontaminanty jako benzen, 

toluen, ethylbenzen, a xyleny (BTEX) a alifatické uhlovodíky s krátkým řetězcem (www.frtr.gov). 

5.1.6 Rhizofiltrace 

Rhizofiltrace je všeobecně definována jako použití rostlinných kořenů na 

absorpci/adsorpci znečišťujících látek z odpadních vod a z vodnatých odpadů. Lze ji využít při 

remediaci kontaminované odpadní vody, která může obsahovat výluhy z půd. Rhizofiltrace je 

účinná pro dekontaminaci velkých objemů vod s nízkou koncentrací kontaminantů a je vhodná 

pro anorganické i organické kontaminanty (Macková, Macek, 2005). Metoda může být 

aplikována in situ nebo voda může být přečerpána do speciálních nádob, které jsou předem 

vyplněny kořeny příslušných rostlin. Další variantou rhizofiltrace je zkonstruování umělých 

mokřad pro úpravu kontaminované vody nebo výluhů (Getenga et al., 2004). Rhizofiltrace je 

cenově výhodná v případech, kdy je znečištění velkých objemů vod malými koncentracemi 

polutantů (Soudek a kol., 2008). 

Nejčastěji se jedná o tzv. umělé mokřady (Dercová a kol., 2005). Technologie umělých 

mokřad je založena na přirozeně probíhajících geochemických a biologických procesech. Při 

těchto procesech dochází k akumulaci, filtraci nebo bakteriální degradaci. Bakterie jsou přisedlé 

na kořenech vyšších rostlin, kterými je mokřad osázen. Nejčastěji se využívá rákos. Rostliny 

slouží (kromě dekontaminace) například i k zateplení a jako tzv. „zázemí“ pro bakterie, které na 

nich vegetují. Umělý mokřad je nádrž (s přivezenou kontaminovanou matricí) osázená 

rostlinami. Nádrž je mělká, se sklonem dna zhruba 1 %. Boky nádrže jsou kryty hydroizolační 

fólií, která izoluje dekontaminovanou vodu od okolí – především od půdy. Náplní nádrže je 

nejčastěji písek nebo štěrk, ve kterém jsou zasazeny rostliny. Umělé mokřady jsou určeny 

hlavně pro dekontaminaci odpadních a kontaminovaných vod (Macková, Macek, 2005). 
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Pro rhizofiltraci je dobré využít kořenů hydroponicky vypěstovaných suchozemských 

rostlin (například slunečnice). Jejich přednost spočívá hlavně ve schopnosti rychlého růstu 

a produkce velkého množství kořenové biomasy. Rostliny jsou pěstovány ve sklenících. Nejprve 

jsou vystaveny minimální koncentraci kontaminantů. Později se přesazují do kontaminované 

lokality, či do čistícího systému, ve kterém jsou kořeny ve styku s kontaminovanou vodou. Bylo 

zjištěno, že sazeničky určitých druhů rostlin, které byly pěstovány v provzdušňované vodě, jsou 

mnohem účinnější při odstraňování kontaminantů z vodného prostředí. Takto pěstované 

sazeničky produkují velkou kořenovou biomasu. Navíc tyto sazeničky nevyžadují pro svůj růst 

zvláštní podmínky. Nepotřebují světlo ani živiny a tím představují levnější a efektivnější 

alternativu v čištění hlavně vodného prostředí (Dercová a kol., 2005). 

Mechanismus odstraňování kovů rostlinnými kořeny nemusí být pro různé kovy 

nezbytně stejný. V případě olova je sorpce kořeny pravděpodobně nejrychlejší součástí 

procesu odstraňování kovu. Sorpce na povrch je kombinací fyzikálně-chemických reakcí jako 

je chelatace, výměna iontů a specifická adsorpce. Sorpce nevyžaduje biologickou aktivitu, to 

znamená, že může být pozorována i u mrtvých kořenových buněk. Naopak biologické metody 

představují pomalejší způsob odstraňování z roztoků. Ty zahrnují intracelulární akumulaci, 

ukládání do vakuol nebo translokaci do výhonků. Transport do výhonku však způsobuje 

snížení účinnosti „rhizofiltrace“. Nejpomalejším způsobem odstranění kovů je kořeny 

zprostředkovaná precipitace (Macková, Macek, 2005). 

Rhizofiltrace je také vhodná k záchytu radionuklidů, které jsou efektivně akumulovány 

kořeny hydroponicky pěstovaných slunečnic Helianthus annuus a kořeny rostliny Brassica 

juncea. Druh slunečnice Helianthus annuus byl také využíván k odstranění radionuklidů 

z povrchové vody v okolí Černobylu. Další vhodné rostliny pro akumulaci některých těžkých 

kovů rhizofiltrací jsou například kukuřice nebo rýže (Vaněk a kol., 2002). 
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6. ZÁVĚR 

Bioremediace je složitou vědeckou disciplínou, která vyžaduje více, než je znalost 

jednoho či dvou vědních oborů. O škodlivosti kontaminujících látek a vznikajících produktů 

vypovídají studie ekologů a ekotoxikologů. Studiu kontaminovaných lokalit a návrhu 

technického řešení pro jejich dekontaminaci se věnují geologové, hydrogeologové a obory 

ekologického inženýrství. 

Jednou z největších výhod fytoremediací je množství kontaminovaného materiálu, 

nutného k likvidaci v porovnání s klasickým vytěžením kontaminované půdy. Mezi další 

výhody této metody patří využití energie získané ze slunečního záření. Kromě faktu, že 

fytoremediace je upřednostňována z ekologického hlediska, jelikož vede k vyčištění půdy na 

místě a slouží k jejímu uvedení do biologicky bezpečného stavu, je tento způsob 

dekontaminace výhodný také z ekonomického hlediska. Navíc lze fytoremediaci použít i na 

málo propustných půdách, kde mají klasické metody nízkou účinnost. Náklady spojené 

s remediací půdy závisí na druhu znečištění, vlastnostech půdy a místních podmínkách 

(geologické, geografické) a objemu materiálu určeného k dekontaminaci. Metoda je dále 

vhodná pro různé typy kontaminantů a je dobře přijímána veřejností. 

Nevýhodou fytoremediace je poměrně snadné ovlivnění jejího průběhu a výsledné 

dekontaminace různými vlastnostmi půdy a životními podmínkami v místě znečištění. 

Rostliny jsou živé organismy a jejich kořeny potřebují kyslík, vodu, a živiny. Struktura 

půdního profilu, hodnota pH, kondenzace solí, polutantů a přítomnost dalších toxinů, tyto 

faktory ovlivňující fytoremediaci jsou limitovány především tolerancí použité rostliny. 

Fytoremediace je také časově náročnější než běžné fyzikálně-chemické metody, protože 

dekontaminace zasaženého místa může trvat i několik vegetačních období rostliny, a proto je 

nutné uvážit i časové hledisko při výběru metody. Rovněž je třeba vzít v úvahu, jak dále 

nakládat se sklizeným rostlinstvem, které absorbovalo toxické těžké kovy. Rostliny obsahující 

toxické kovy mohou rovněž představovat určité riziko pro vysokou zvěř. 
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