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ANOTACE: 

V předkládané bakalářské práci je popisováno zájmové území odkaliště Energetiky 

Třinec, a.s. ležící v obci Dolní Líštná. Teoretickou část tvoří charakteristika přírodních 

poměrů zájmové oblasti, popis vybraných rizikových prvků v  a jejich osud v životním 

prostředí. V závěru teoretické částí je popsána metoda fytoremediace a její techniky. 

Praktická část je zaměřena na zhodnocení rostlinných druhů vyskytujících se na zájmovém 

území z pohledu remediačních technik. 
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popílek, těžký kov 

 

 

SUMMARY: 

In the presented thesis is described the area in a pond of Energetika Třinec located 

in the village of Dolní Líštná. The theoretical part is characteristic of natural conditions of 

the interest areas, a description of selected toxic elements and their destiny in the 

environment. At the end of theoretical part is described the method of phytoremediation 

and its techniques. The practical part is focused on the evaluation of plant species 

occurring in the area of interest from the perspective of remediation techniques. 
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1 ÚVOD 

Oblast Moravskoslezského kraje patří z hlediska životního prostředí mezi 

nejzatíženější oblasti České republiky. Postiženy jsou všechny složky životního prostředí, 

za nejzávažnější však můžeme považovat velkoplošné poškození krajiny následky těžby 

uhlí, důlní poklesy, kontaminace horninového prostředí a podzemních vod v důsledku 

průmyslové činnosti, staré ekologické zátěže, znečištění povrchových vod a znečištění 

ovzduší v důsledku dopravy a spalováních fosilních paliv. Stav zdejšího životního 

prostředí je odrazem přírodního charakteru území a ekonomického vývoje kraje. 

Nejzávažnější problémy jsou koncentrovány do oblastí Ostravska, Karvinska a Třinecka 

(HELEŠIC et al., 2002). Intenzivní průmyslová a zemědělská činnost v těchto oblastech je 

odpovědná za zvyšování obsahu toxických látek v životním prostředí. Těžké kovy jsou 

jedny z velmi nebezpečných toxických látek, které jsou schopny se akumulovat v životním 

prostředí. Se zvyšujícím se antropogenním zatížením se stále více stává problémem 

kontaminace půd. Zasaženou půdu je třeba dekontaminovat. Při rychlých sanacích se volí 

technologie, které jsou z ekonomického hlediska velmi nákladné, negativně zasahují do 

krajinného rázu a znehodnocují vlastnosti půdy. V posledních letech je celosvětovým 

zájmem aplikace remediačních metod šetrnějších k životnímu prostředí jakou je například 

tzv. fytoremediace, kde se k dekontaminaci využívá zelených rostlin (TLUSTOŠ, 

HABART, 2009). 

V bakalářské práci se budu zabývat celkovým stavem zájmového území strusko-

popílkového odkaliště z hlediska přírodních podmínek a antropogenního zatížení lokality. 

V další části práce, bude mým úkolem porovnání potencionálních fytoremediačních 

schopnosti u místní vegetace. Jednotlivé úkoly práce budou řešeny na základě informací z 

doposud publikovaných prací a odborných článků zabývajících se danou problematikou. 
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2 Cíl práce 

Cílem této bakalářské práce je v teoretické části blíže se seznámit s územím 

strusko-popílkového odkaliště Energetiky Třinec a.s., ležící v obci Dolní Líštná, vymezené 

území obecně charakterizovat z hlediska okolních přírodních poměrů, poukázat na 

antropogenní zatížení lokality, částečně zhodnotit kvalitu životního prostředí za pomocí 

dostupných zdrojů informací a nastínit problematiku odbourávání kontaminantů ŽP za 

pomocí zelených rostlin. Hlavním cílem praktické části je posouzení místní vegetace 

z hlediska fytoremediačních schopností. 

3 Vymezení a charakteristika území 

Sledované území se nachází v obci Dolní Líštná asi dva kilometry na severovýchod 

od města Třince v podhůří Moravskoslezských Beskyd. První písemná zmínka o této obci 

je z roku 1305, katastrální rozloha obce činí 4,8 km
2
. V minulosti zde bylo vybudováno 

strusko-popílkové odkaliště, sloužící od 60. let 20. stol. do r. 1998 k ukládání odpadu 

průmyslového areálu v Třinci a nyní je v majetku Energetiky Třinec, a. s. Celková plocha 

tohoto území činí 20,32 ha. Samotné odkaliště leží v nadmořské výšce asi 400 m n. m. a po 

stranách je obklopeno vrchy Vružná, Babí hora, a Jahodná.  

Část plochy odkaliště byla v minulosti částečně rekultivována, ostatní plochy byly 

ponechány spontánní sukcesi. V současné době je povrch odkaliště zalesněn náletovými 

dřevinami. Poblíž se nachází několik vodních ploch s periodicky se tvořícími mokřady. 

V posledních letech zde byl zaznamenán pokles hladiny povrchové vody a vodní plochy se 

postupně vysušují, což může mít negativní dopad na biotopy živočichů závislých na těchto 

vodních plochách. (DZIVÁ, 2012). 

 Odkaliště je od okolního prostředí ohraničeno účelovou cestou, jejíž plochu 

považuji za hraniční pro zájmové území, avšak vodní nádrž, jež se nachází na vnějším 

okraji této účelové cesty, do zájmového území patří, (viz Obrázek č. 1). 
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Obrázek č. 1: Mapa území, měřítko 1:12000 (MAPY.CZ, [online]) 

4 Přírodní poměry 

4.1 Geologické poměry 

Podle Řehoře (1998) spadá geologicky zájmová lokalita do oblasti godulského 

vývoje těšínského příkrovu slezské jednotky vnějšího karpatského flyše. Přirozený 

geologický profil je tvořen sedimenty kvartéru konkrétně prachovitými deluviálními 

hlínami až sutěmi s velkým obsahem úlomkovité frakce a štěrky v oblasti kolem řeky Olše, 

které zde reprezentují bazální vrstvu kvartéru. Hluboké skalní podloží v dané oblasti je 

budováno předkvarterními sedimentárními horninami spodního karbonu, tvořeno 

svrchními těšínskými vrstvami (drobně rytmickým flyšem s vápnitým jílovcem, 

prachovcem, písčitým vápencem a pískovci). 

4.2 Geomorfologické zařazení 

Z pohledu geomorfologického členění ČR, leží obec Dolní Líštná v provincii 

Západní Karpaty, soustavy Vnější Západní Karpaty a podsoustavy Západní Beskydy. 

Západní Karpaty byly vytvořeny alpínským vrásněním na konci střední křídy asi před 30-

60 mil. lety. Dále řadíme území obce do celku Slezské Beskydy, podcelku Čantoryjská 

hornatina, a okrsku Nýdecká vrchovina, jenž se rozkládá směrem na severovýchod od 
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města Třinec. Na zdejších svazích lze nalézt stopy po sesuvech. Rozloha Nýdecké 

vrchoviny je 30,49 km
2
 a jsou zde značné zářezy údolí vodních toků, proudících do 

Jablunkovské a Třinecké brázdy. Řeka Hluchová si zde vyhloubila nejhlubší údolí. Na 

severu se nacházejí erozí oddělené příkrovové trosky. Terén v okolí Nýdku byl v minulosti 

mírně ovlivněn těžbou železné rudy (DEMEK, MACKOVČIN, 2006). 

 

Schéma geomorfologického členění dané oblasti (DEMEK, MACKOVČIN, 2006) 

Provincie: Západní Karpaty      kód 

Subprovincie: Vnější Západní Karpaty    IX 

Oblast: Západní Beskydy      IXE 

Celek: Slezské Beskydy      IXE-5 

Podcelek: Čantoryjská hornatina     IXE-5A 

Okrsek: Nýdecká vrchovina     IXE-5A-a 

4.3 Pedologické poměry 

Pedogeograficky lze zařadit území podle Půdní mapy ČSR, listy 25 – 22 Frýdek-

Místek a 26 – 11, 16 – 33 Jablunkov. Na území Třince jsou nejvíce rozšířeny kambizemě, 

konkrétně se jedná o subtypy: kambizem typická a kambizem pseudoglejová. Dalšími typy 

půd, které se zde nejvíce nachází, jsou gleje, pseudogleje a luvizemě oglejené. 

V severovýchodní části můžeme objevit rendziny, ve vyšších nadmořských výškách pak 

mají významné zastoupení podzoly (PŮDNÍ MAPA ČSR, 1971). 

Povrchová část odkaliště je tvořena směsí strusky a popílku, která zde byla 

navážena z nedaleké Energetiky Třinec, a.s. a Třineckých železáren, a.s. Přírodní podloží 

bylo v důsledku této antropogenní činnosti postupně uměle odděleno a překryto 

naváženým materiálem a v současnosti na území odkaliště nelze přírodní půdní profil 

jednoznačně identifikovat. Můžeme tedy říct, že se jedná o antropozem (DZIVÁ, 2012). 
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4.4 Hydrologické poměry 

Území Třinecka spadá do povodí Odry, která je vodním tokem I. řádu s několika 

dílčími povodími. Celkově je povodí Odry převážně tvořeno menšími toky. Vývoj říční 

sítě byl velmi zdlouhavý a komplikovaný, hlavním vlivem bylo především kolísání klimatu 

ve čtvrtohorách. Větší část povodí spadá k územím s velkým množstvím srážek, v 

horských oblastech může roční úhrn srážek činit i více jak 1000 mm. Celkový odtok je 

relativně velký, ale velmi nerovnoměrný, důvodem je geologický charakter podloží, které 

je tvořeno kvarterními horninami (flyše, jílovce, prachovce), jejichž schopnost akumulovat 

vodu je výrazně omezena. Na území Třinecka se nevyskytuje větší množství vodních 

ploch. Podle vyhlášky MZE č.470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných 

vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků jsou 

řazeny mezi toky významné řeky Olše, Stonávka a potoky Tyra, Ropičanka a Líštnice, 

které se vyznačují relativně vysokými podélnými sklony, díky charakteristickému podloží 

a nadměrnému chodu splavenin jsou jejich koryta méně stabilní. Tvoří významné 

ekologické prvky v krajině, kromě funkce krajinotvorné, mají také velký význam při 

tvorbě životního prostředí mnoha organismů. (DZIVÁ, 2012). 

Obcí Dolní Líštná protéká potok Líštnice. Pramen potoku Líštnice se nachází v 

oblasti Slezských Beskyd na polské straně. Prameništěm je severní úbočí hraničního 

vrcholku Ostrý (709 m n. m.), který se zvedá severním směrem nad obcí Nýdek. 

Prameniště potoka se pohybuje v nadmořské výšce přibližně 600 metrů a tvoří jej celá 

řádka malých pramenů. V okamžiku kdy Líštnice steče dolů ze stráně, protéká Polskou 

obcí Leszna Górna, svým korytem na severozápadě kopíruje část hranice s Polskem. Na 

našem území protéká potok obcemi Horní a Dolní Líštná. Po trase toku se vyskytuje 

mnoho míst, kde potok podtéká silnice a v jižní části areálu Třineckých železáren ústí do 

řeky Olše (TURISTIKA.CZ, [online]). 

4.5 Klimatické poměry 

Při použití klimatické klasifikace podle E. Quitta (1971) můžeme na první pohled 

pozorovat klimatickou nestejnorodost oblasti třineckého regionu. Dle klimatické mapy je 

v tomto regionu rozlišeno až šest rozdílných oblastí – CH4, CH6, CH7, MT2, MT7 a MT9. 

Vymezené území obce Dolní Líštná spadá spolu s městem Třinec do mírně teplé oblasti 
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MT9. Území označené indexem MT9 je charakteristické dlouhým, teplým, suchým až 

mírně suchým létem, přechodné období je krátké s mírným až mírně teplým jarem a mírně 

teplým podzimem, krátkou zimou která je většinou mírná, suchá, s krátkým trváním 

sněhové pokrývky. Bližší charakteristika oblasti MT9 (viz Tabulka č. 1) (QUITT, 1971). 

 

Tabulka č. 1: Klimatická charakteristika oblasti MT9 (QUITT, 1971). 

 

Počet letních dnů 40 - 50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 140 - 160 

Počet mrazových dnů 110 - 160 

Počet ledových dnů 40 - 50 

Průměrná teplota v lednu ve °C -3 až -4 

Průměrná teplota v červenci ve °C 17 - 18 

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více 100 - 120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450 

Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 

Letní den:    den s max. teplotou vzduchu ≥ 25°C 

Mrazový den:    den s min. teplotou vzduchu ≤ -0,1°C 

Ledový den:    den s max. teplotou vzduchu ≤ -0,1°C 

Vegetační období:   měsíce duben - říjen 

Zimní období:   měsíce listopad – březen 

4.6 Přirozená vegetace 

Dle mapy potencionální přirozené vegetace se na sledovaném území rozkládá 

mapová jednotka - Lipová dubohabřina (Tilio-Carpinetum). Lipová dubohabřina je 

charakteristická prorůstáním, převážně více nebo méně rovinatých poloh nebo mírných 

svahů ve výškách 250-400 m n. m. Nejčastějším půdním typem bývají hluboké, těžší 

pseudooglejené kambizemě nebo luvizemě (parahnědozemě) i pseudogleje s rozdíly ve 

vlhkosti, aciditě i množství živin. Vyskytuji se zde hygrofilní a mezofilní druhy listnatých 

lesů, jejichž význam je hlavně mimoprodukční. Tyto lesy se podílejí na řízení vodního 
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režimu v krajině – zvyšují retenční schopnost krajiny, usměrňují výkyvy biologického 

odvodňování, výparem ovlivňují mikroklima prostředí a jsou schopny přispívat k odolnosti 

prostředí před negativními antropogenními vlivy, především vypouštění průmyslových 

kontaminantů do životního prostředí. Lipová dubohabřina bývá často omezena na polohy 

méně vhodné k zemědělským činnostem, značnou část plochy mohou pokrývat jehličnaté 

kultury, rovinaté plochy bývají občas využívány jako obilná pole. Část ploch této jednotky 

je zastavěno převážně v ostravské průmyslové aglomeraci.  

 Z hlediska druhového složení se na této jednotce přirozeně mohou vyskytovat lípy 

srdčité (Tilia cordata), habry obecné (Carpinus betulus), duby zimní (Quercus petraea) a 

duby letní (Quercus robur), příměsi smrku ztepilého (Picea abies) a topolu osiky (Populus 

tremula). Typické často i husté keřové patro tvoří jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), bez 

černý (Sambucus nigra), zimolez obecný (Lonicera xylosteum), brslen evropský 

(Euonymus europaeus). Samozřejmostí je v tomto území rovněž výskyt bohatého 

bylinného patra. Nejčastějšími zástupci mohou být: ptačinec velkokvětý (Stelaria 

holostea), ostřice třeslicovitá (Carex brizoides), pitulník žlutý (Galeobdolon luteum), 

šťavel kyselý (Oxalis acetosella), lipnice hajní (Poa nemoralis), kopytník evropský 

(Asarum europaeum), svízel vonný (Galium odoratum) aj. Mechové patro bývá málo 

rozvinuté, pokryvnost málokdy přesáhne 10% (NEUHÄUSLOVÁ, 1998). 

5 Využití a antropogenní zatížení území 

Moravskoslezský kraj, patří k nejvíce postiženým oblastem v ČR z hlediska 

nezávadnosti životního prostředí. Z velké části na tomto stavu nese vinu charakter zdejšího 

průmyslu, ovšem tvrdit že za zhoršené podmínky může jenom průmysl je zavádějící. 

Nesmíme zapomenout zmínit problematiku lokálních topenišť, která se viditelně projevuje 

za inverzních rozptylových podmínek a taktéž doprava v regionu není zcela bez následků 

na ŽP (HELEŠIC et al., 2002). K zatížení oblasti rovněž přispívá přenos ze zdrojů 

v Polsku, zejména z industrializované části kolem města Katovice (DZIVÁ, 2012). 

Negativní vlivy od počátku průmyslové revoluce způsobené především antropogenní 

činností v regionu se dotýkají téměř všech složek životního prostředí. Od počátku 

devadesátých let dochází k postupnému zlepšování kvality zdejšího prostředí. V letech 

1990-1993 to byl zejména důsledek poklesu průmyslové výroby, v dalším období pak 
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můžeme přičíst zásluhy lepší struktuře ve výrobě a především zvyšujících se investic do 

moderních technologií na ochranu ŽP. 

Z hlediska znečišťování ovzduší můžeme za velké zdroje označit podniky těžkého 

průmyslu a energetiky, kterými jsou v okresech Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek např.: 

ArcelorMittal Ostrava, a.s. (dříve Nová huť), Vítkovice machinery group, Třinecké 

železárny, a.s., Elektrárna Dětmarovice. V oblasti vodního hospodářství nastává postupné 

zlepšování čistoty povrchových vod, i přes rozšiřování sítě čistíren odpadních vod (ČOV), 

mají zdejší vody stále nepříznivý stupeň znečistění, vyjádřený zejména ukazateli BSK a 

CHSK. Většina měřených profilů stále patří do kategorie znečistěných, místy silně 

znečistěných vod. V oblasti odpadového hospodářství tvoří převážnou část zátěže odpad 

z energetiky, hutnictví a těžby uhlí. Jejich zneškodňování se uskutečňuje především 

ukládáním na skládky, odvaly nebo odkaliště a pouze v malém množství dochází 

k znovunavrácení těchto materiálů do výrobního cyklu, příp. energetickému využití. Tímto 

postupem vznikají na určitých lokalitách dlouhodobé ekologické zátěže, a pokud mají být 

do budoucna tyto lokality navráceny do stavu přírodě blízkému, je často nutný další zásah 

antropogenního charakteru (HELEŠIC et al., 2002). 

5.1 Třinecké železárny 

Třinecké železárny, a.s. (TŽ) patří k průmyslovým podnikům s nejdelší výrobní 

tradicí v České republice. Hlavním cílem podnikání je výroba ocelových dlouhých 

válcovaných výrobků, jako jsou dráty, betonářská a tvarová ocel, speciální tyčová ocel, 

kolejnice, široká ocel, hutní polotovary atd. TŽ byly založeny v roce 1839 Těšínskou 

komorou, která spravovala majetek arcivévody Karla Habsburského ve východním 

Slezsku. V období 70. a 80. let 19. století vznikla v Třinci postupným slučováním menších 

hutních závodů integrovaná huť – Třinecké železárny, která byla výhodněji položena blíže 

ke koridoru železnice. Mezi světovými válkami se Třinecké železárny podílely téměř 30 % 

na československé produkci ocelových výrobků a je tomu tak i do současnosti. Po druhé 

světové válce došlo ke znárodnění Třineckých železáren, avšak jejich rozvoj pokračoval i 

nadále. Největší produkce dosáhly železárny ke konci 20. století, kdy bylo ročně vyrobeno 

více než 3,2 mil. tun oceli. Za své období existence se stali největším producentem 

dlouhých válcovaných výrobků v Československu a později i v ČR. V současnosti jsou 

Třinecké železárny, a.s. akciovou společností a jejich většinovým vlastníkem je společnost 
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Moravia steel, a.s. Roční produkce oceli z vysokopecního surového železa činí asi 2,5 mil 

tun, což pokrývá více než jednu třetinu domácí produkce. Celkově, od vzniku TŽ, zde bylo 

vyrobeno více jak 150 mil. tun oceli. V současnosti TŽ exportují přibližně polovinu své 

roční produkce do více než 50 zemí světa.  

Takto objemná průmyslová činnost, se zákonitě musí podepsat na stavu ŽP, ať už 

se jedná o produkci odpadů, vypouštění emisí či znečištění povrchových vod. Snahou TŽ 

je neustále snižovat ekologickou zátěž ve svém okolí. TŽ byly úspěšné zejména v oblasti 

snižování emisí (viz Obrázek č. 2) (TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., 2005). Velkou roli 

zde může hrát pokles výrobní činnosti kolem r. 1993, ovšem v následujících letech se 

s největší pravděpodobností jedná o investice do moderních technologií (HELEŠIC et al., 

2002). 

 

Obrázek č. 2: Množství vypouštěných emisí TŽ (TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., 

[online]) 

 

Třinecké železárny nakládají s velkoobjemovými a maloobjemovými odpady, které 

v procesu výroby vznikají, systémem odpovídajícím požadavkům současné doby tzn., že 

velká část odpadů je recyklována a znovu využita v hutní výrobě, část odpadů je využita 

jako druhotná surovina pro další zpracování v jiných odvětvích průmyslu. Odpad, který 

není možno dále recyklovat a jinak zpracovávat je ukládán na řízených skládkách plnících 

hygienické normy dané zákonem o odpadech. Rovněž TŽ pečují o biokoridor řeky Olše a 
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městskou zeleň. Součástí společnosti Třinecké železárny, a.s., je celá řada dalších 

dceřiných společností včetně firmy Energetika Třinec, a.s. která je vlastníkem území, na 

němž se nachází sledované odkaliště v obci Dolní Líštná (TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., 

2005). 

5.2 Energetika Třinec, a.s. 

Akciová společnost Energetika Třinec, a.s. (ET) se zabývá výrobou, rozvodem a 

prodejem elektrické energie, horké vody, technologické páry, dmýchaného a stlačeného 

vzduchu, chemickou úpravou vod, úpravě a rozvodu topných plynů získávaných jako 

vedlejší produkt při hutní výrobě a také zemního plynu. Součástí podnikání je také 

transport a další nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými 

jako výbušné, hořlavé, oxidující, toxické, mutagenní, teratogenní, karcinogenní, 

nebezpečné pro ŽP. 

V současné době Energetika Třinec, a.s. zabezpečuje dodávky tepla horkou vodou, 

prostřednictvím místních tepláren E2 a E3, pro areál TŽ a město Třinec. V teplárně E2 je 

produkována vysokotlaká pára, prostřednictvím čtyř kotlů spalujících zemní plyn a hutní 

plyny (vysokopecní, koksárenský a konvertorový). Rovněž se zde dvěma turbogenerátory 

vyrábí elektrická energie. Mimo produkci vysokotlaké páry v teplárně E3, jsou v tomto 

objektu nainstalovány celkem tři kotle, z toho jsou dva fluidní, jež umožňují spalování 

práškového uhlí a čtyři turbogenerátory produkující elektrickou energii. Zdejším topivem 

je černé uhlí a přebytky hutních plynů. Veškeré kotle instalované v teplárnách E2 a E3 jsou 

provozovány v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší  

Z hlediska ochrany životního prostředí, je jedním z hlavních cílů ET omezovat 

nepříznivé vlivy na okolní prostředí. Snahou této firmy je především snižování emisní 

zátěže a podpora kvality řeky Olše, provozováním dvou čistíren odpadních vod v 

nepřetržitém provozu, tím dochází v posledních letech ke snižování množství 

vypouštěných odpadních látek do vod povrchových (viz Tabulka č. 2) (ENERGETIKA 

TŘINEC, a.s., 2005). U množství vypouštěných emisí produkovaných společností ET za 

poslední roky, můžeme pozorovat jejich postupné snižování (viz Obrázek č. 3). Z grafu je 

patrné, že největší podíl na objemu emisí má oxid siřičitý. Konkrétní hodnoty jsou uvedeny 

(viz Tabulka č. 3). 
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Rok 1996 2008 2009 2010 2011 2012 

Množství (tis.m3/rok) 7 734 5 005 4 902 5 402 4 323 4 371 

Nerozpustné látky (t/r) 221 68 60 90 47 42 

Ropné látky (t/rok) 5,4 4,9 3,0 5,3 1,0 0,8 

Tabulka č. 2: Objem vypuštěných vod a hodnoty jejich znečištění v letech 1996-2012  

(ENERGETIKA TŘINEC, a.s., [online]) 

 

 

Obrázek č. 3: Množství ročních emisí produkovaných společností ET v letech 1996-2012 

(ENERGETIKA TŘINEC, a.s., [online]). 

 

 1996 2008 2009 2010 2011 2012 

TZL 739 81 68 68 48 40 

SO2 5 263 1 501 1 443 1 537 1 330 1 317 

NOX 1 323 697 739 754 714 711 

CO 1 082 229 206 211 222 206 

Výroba páry (TJ) 11 737 11 230 10 846 11 776 11 272 11 135 

Tabulka č. 3: Množství ročních emisí produkovaných společností ET v letech 1996-2012 

(ENERGETIKA TŘINEC, a.s., [online]) 
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V oblasti odpadového hospodářství ET upřednostňuje v současnosti odstraňování 

popelovin do vytěžených prostorů dolů, místo dřívějšího ukládání materiálu na deponie, 

kterým bylo v minulosti i škváro-popelové odkaliště v Dolní Líštné (ENERGETIKA 

TŘINEC, a.s., [online]). 

5.3 Odkaliště ET 

Zájmové území strusko-popílkového složiště je zrcadlem antropogenní průmyslové 

společnosti. V minulosti se na tomto území vyskytoval lesní porost. Po vykácení zůstaly 

louky a pastviny, na kterých se pásl dobytek. Společně s vznikem Třineckých železáren 

bylo nutno řešit otázku dodávky tepla a zejména elektřiny, jejichž dodavatelem se stala 

Energetika Třinec, a.s. V roce 1962 byla dostavěna teplárna E3, která poháněla turbíny pro 

výrobu elektrické energie. Při spalování černého uhlí sloužícího jako palivo vznikal odpad, 

který byl mísen s vodou. Směs byla z teplárny dopravována hydraulickým popelovodem na 

odkaliště v Dolní Líštné. Ukládáno zde bylo v průměru 100 tis. tun odpadu ročně. Místní 

odkaliště, patřící v současnosti Energetice Třinec, a.s. je vodohospodářským dílem III. 

kategorie. Ve východní části je tvořeno 13 terasami, které jsou 5 až 7 m široké a dosahují 

výšky až 3 m. Složiště bylo vybudováno za pomocí 5 m vysoké kamenité hráze, která 

přehradila původní údolí v nadmořské výšce 365 m. Postupně docházelo k navršování 

materiálu a byl zde vytvořen hrázový systém o současné výšce 38 m. Šířka koruny 

zvyšovací hráze činí 4,5 m. Svah hrázky je pokryt travním porostem, který ji i částečně 

zpevňuje. Důležitou funkci z hlediska stability hrázky zde plní odvodňování, 

uskutečňované za pomocí štěrkového filtru a drenáže. V hloubi složiště je umístěna 

přepadová věž, která odvádí vratnou vodu a reguluje tak výšku hladiny v odkališti.  

V roce 1993 se plánovalo navyšovaní hráze a ukládání strusko-popílkové směsi až 

do roku 2015. K ukončení ukládání však došlo již v roce 1998. Poslední terasa byla 

vybudována v nadmořské výšce 403 m a v současné době zde ze strany ET již není záměr 

ukládat další odpad. Dnes je tento odpadní materiál z výroby využíván především ve 

stavebnictví či při sanaci vytěžených šachet. V minulosti bylo odkaliště částečně 

rekultivováno. Jednotlivé stupně hrázového systému byly obohaceny humusem a osety 

travním semenem, na spodních terasách proběhlo zalesňování keřovým porostem 

(BOBKOVÁ, 2010). Ve snaze zalesnit degradované území byly na odkališti vysazeny 

skupiny smrku ztepilého (Picea abies) a borovice lesní (Pinus sylvestris), kterým zřejmě 
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tyto charakteristické podmínky (vysoká teplota v letních měsících, vodní poměry, struktura 

a kontaminace substrátu) příliš nesvědčí (viz Obrázek č. 4).  

 

Obrázek č. 4: Smrk ztepilý a borovice lesní na odkališti (Foto: Adam Hlaváč, 23. 11. 

2012) 

 

Podle zákona o ochraně přírody a krajiny č.114/1992 Sb a vyhlášky MŽP č. 

395/1992 Sb. nenáleží oblast odkaliště do žádného zvláště chráněného území. Ladányi 

(2009) však uvádí, že toto území je významným biotopem mokřadní orchideje kruštíku 

bahenního (Epipactis palustris), který je silně ohrožen. Zajímavostí odkaliště je výskyt 

přesličky největší (Equisetum telemateia). Dále se zde nachází teritorium kriticky ohrožené 

zmije obecné (Vipera berus), silně ohroženého čápa černého (Ciconia nigra), kuňky 

žlutobřiché (Bombina variegata), ropuchy zelené (Pseudepidalea viridis), ohrožené 

ropuchy obecné (Bufo bufo) a užovky obecné (Natrix natrix). 

V roce 2005 na území odkaliště proběhl výzkum týkající se kontaminace zeminy 

těžkými kovy, kdy byl analyzován obsah Pb, Cd, Cu, Ni a Zn v 10 vzorcích půdního 

substrátu za pomocí metody plamenové atomové absorpční spektrometrie. Data 

z terestrické části byla následně porovnána s koncentracemi v plodnicích hub nasbíraných 
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ve stejné lokalitě. V substrátu z lokality odkaliště bylo zjištěno překročení NPK u olova a 

kadmia, způsobeno s největší pravděpodobností charakterem naváženého odpadního 

materiálu z teplárny ET. Nadlimitní koncentrace těžkých kovů v plodnicích však nebyly 

prokázány. Jako referenční oblast, byla zvolena plocha v blízkosti vrchu Javorový, ležícího 

na hranici CHKO Beskydy. Překvapivým zjištěním byl rovněž nadlimitní průměrný obsah 

v substrátu této lokality u olova a kadmia (viz Tabulka č. 4), což autor připisuje 

převládajícím povětrnostním podmínkám na daném území a zdroje kontaminace 

z místního, velmi koncentrovaného, těžkého průmyslu. V plodnicích analyzovaných hub 

nebyly překročeny limity koncentrací těžkých kovů (PACNER, 2005). 

 

 Pb Cd Cu Zn Ni 

lokalita odkaliště ET (mg/kg sušiny) 154,83 2,24 64,14 181,67 37,66 

lokalita Javorový (mg/kg sušiny) 231,83 1,64 43,26 165,52 16,71 

NPK (mg/kg sušiny) 140,00 1,00 100 200 80 

Tabulka č. 4: Průměrné obsahy těžkých kovů v substrátu v (mg/kg sušiny), limity NPK 

dle vyhlášky MŽP 13/1994 Sb. (PACNER, 2005) 

 

6 Vybrané rizikové prvky a jejich osud v ŽP 

Za rizikové (cizorodé) jsou nejčastěji považovány ty prvky, které jsou nebezpečné 

pro zdraví a život člověka. Nebezpečné jsou jednak tím, že vytvářejí sloučeniny, které 

bývají toxické, karcinogenní nebo jiným způsobem ovlivňují a ohrožují zdraví živých 

organismů. Rizikové prvky bývají často označovány jako těžké kovy. Do této skupiny 

spadají všechny prvky, jejichž měrná hmotnost je vyšší než 5 g.cm
-1

. Cizorodé prvky se 

rovněž podílí na kontaminaci zemědělského půdního fondu. V České republice jsou z 19 

sledovaných škodlivin na druhém místě v hodnocení zátěže biosféry ihned za pesticidy. V 

přirozených podmínkách se tyto cizorodé prvky nacházejí pouze v malých množstvích, ale 

díky intenzivním antropogenním činnostem je přirozenou schopností těchto prvků 

transport i na velké vzdálenosti a kumulace v určitých složkách životního prostředí. Na 

tyto cizorodé prvky je často poukazováno jako na jedny z nejvýznamnějších ukazatelů 
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zátěže biosféry, velkým rizikem je potencionální kontaminace potravních řetězců 

(ŠKARPA et al., 2011). 

V České republice jsou regulovány, podle přílohy č. 1, vyhlášky Ministerstva 

životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 

zemědělského půdního fondu, nejvyšší přípustné koncentrace následujících prvků v 

půdách: As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V, Zn. Limity stanovené touto vyhláškou 

jsou uvedeny níže (viz Tabulka č. 5), zvlášť pro lehké půdy a půdy ostatní (VYHLÁŠKA 

MŽP 13/1994 Sb.). 

 

Prvek 
Výluh 2 M HNO3 Výluh lučavkou 

Lehké půdy Ostatní půdy Lehké půdy Ostatní půdy 

As 4,5 4,5 30 30 

Be 2,0 2,0 7,0 7,0 

Cd 0,4 1,0 0,4 1,0 

Co 10,0 25,0 25,0 50,0 

Cr 40,0 40,0 100,0 200,0 

Cu 30,0 50,0 60,0 100,0 

Hg - - 0,6 0,8 

Mo 5,0 5,0 5,0 5,0 

Ni 15,0 25,0 60,0 80,0 

Pb 50,0 70,0 100,0 140,0 

V 20,0 50,0 150,0 220,0 

Zn 50,0 100,0 130,0 200,0 

Tabulka č. 5: Největší přípustné koncentrace (NPK) rizikových prvků v půdách, hodnoty 

jsou uvedeny v mg.kg
-1

 (VYHLÁŠKA MŽP 13/1994 Sb.) 

 

Charakteristika následujících vybraných těžkých kovů byla zpracována dle (IRZ, 

[online]), jsou vybrány ty prvky, jež mohou způsobit vážné zdravotní komplikace a jejichž 

nežádaný výskyt v životním prostředí je spojen s průmyslovou činností. 
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6.1 Arsen (As) 

Zdroje kontaminace 

Arsen se do ovzduší se dostává převážně antropogenní činností, například při 

spalováním fosilních paliv a dřeva ošetřeného konzervačními přípravky obsahující arsen a 

jeho sloučeniny. Zvýšené koncentrace As se mohou vyskytovat také v okolí skláren a 

metalurgických závodů, zpracovávajících kovové rudy obsahující stopy As. Významné 

znečištění představuje spalování uhlí v těžkém průmyslu a v elektrárnách, kdy může být 

větší množství arsenu uvolněno ze spalin, elektrárenského popílku a strusky. Za přirozený 

zdroj arsenu můžeme označit vulkanickou činnost, při které se atmosférickým spadem 

dostává do dalších složek ŽP. Značně kontaminovány bývají i důlní vody v oblastech 

nalezišť arsenových rud, kontaminace podzemních vod mohou být způsobeny, špatně 

zabezpečenými skládkami odpadů obsahujících tento polokov, rovněž vlivem nadměrného 

používání pesticidů s obsahem arsenu, dochází ke kontaminaci půdy, vody a pěstovaných 

plodin. 

Rizika pro organismy a ŽP 

Arsen se silně akumuluje v sedimentech a může se hromadit i v potravním řetězci, 

kde působí jako inhibitor biochemických reakcí. Při chronickém zásahu živých organismů, 

může působit toxicky, karcinogenně, teratogenně. Při akutní expozici poškozuje játra, 

ledviny, pokožku, trávící, nervovou a oběhovou soustavu (IRZ, [online]). 

6.2 Chrom (Cr) 

Zdroje kontaminace 

V ovzduší se chrom ochotně váže na prachové částice, uvolňované při spalování 

fosilních paliv. Mezi hlavní antropogenní zdroje chromu patří cementárny, spalovny 

komunálních odpadů, metalurgický průmysl, kožedělný a textilní průmysl. Zvýšené 

koncentrace lze nalézt v průmyslových vodách z hydraulické dopravy popílků. Malé 

množství chromu je obsaženo ve veškerých typech půd, v sopečném prachu a 

vulkanických plynech. 
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Rizika pro organismy a ŽP 

Chrom je charakterizován jako lidský karcinogen, má velkou toxicitu pro vodní 

organismy, může se hromadit v zeminách nebo sedimentech odkud může být vlivem 

změny vnějších podmínek uvolněn i za mnoho let. Stopové množství v tělech savců je 

nutné pro některé metabolické procesy. Krátkodobá vysoká expozice může vyvolat 

podráždění nosní sliznice, trávicího ústrojí a kůže. Chronické působení se projevuje 

tvorbou vředů a nádorů v nosní dutině, plicích a zažívacím traktu (IRZ, [online]). 

6.3 Kadmium (Cd) 

Zdroje kontaminace 

Hlavními zdroji kadmia v atmosféře jsou metalurgické průmyslové podniky, těžba, 

výroba a zpracování kadmia. Nemalý podíl na emisích kadmia má spalování fosilních 

paliv, komunálního odpadu a odpadu z nemocnic. Zdrojem koncentrací kadmia ve vodách 

jsou odpadní vody z galvanického pokovování a z výroby Ni-Cd baterií. Do půdy se 

kadmium dostává atmosférickou depozicí městských průmyslových aerosolů, využíváním 

čistírenských kalů (kontaminovaných kadmiem) k hnojení a používání fosfátových hnojiv. 

Kadmium se ochotně váže na průmyslové popílky, jílové pudy a prachové částice. 

Rizika pro organismy a ŽP 

Jedná se o velmi toxický, karcinogenní a teratogenní prvek, který má obrovskou 

schopnost hromadit se v potravních řetězcích. Akutní expozice vyvolává poškození jater, 

dýchací a trávící soustavy a křehnutí kostí vlivem nahrazení vápenných iontů kadmiem. 

Chronické otravy oslabují imunitní systém. Kadmium je velmi toxické pro vodní 

organismy, má negativní vlivem na samočisticí schopnost vody, usazuje se v půdách a 

sedimentech odkud se může změnou okolních podmínek náhle uvolnit. Vysoké 

koncentrace Cd nepříznivě ovlivňují mikroorganismy v půdě, schopné rozkládat 

organickou hmotu a polutanty (IRZ, [online]). 
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6.4 Měď (Cu) 

Zdroje kontaminace 

Do atmosféry se měď uvolňuje při spalování fosilních paliv a odpadů, těžbě a 

zpracování měděných rud. Z atmosféry se snadno dostává depozicí i do ostatní složek 

životního prostředí. Antropogenně se do vod povrchových dostává společně s vodami 

odpadními, které pocházejí z metalurgického průmyslu nebo aplikací algicidních přípravků 

proti nadměrnému rozvoji řas a sinic. Za přirozený zdroj mědi lze označit zvětrávání 

měděných rud, vulkanickou činnost, požáry lesních porostů a rozklad biomasy. Do pitné 

vody se dostává stopové množství mědi korozí měděných trubek 

Rizika pro organismy a ŽP 

Měď je v lidském organismu ve stopových množstvích důležitá pro růst a vývoj 

kostí, pojivových tkání, mozkových buněk, srdeční soustavy a dalších orgánů. Důležitou 

roli hraje při tvorbě hemoglobinu, enzymů, pro správné využití vitamínu C a při 

vstřebávání železa do organismu. Vysoké dávky mědi způsobují anemii, potíže trávicího 

traktu, poškození jater a ledvin. Některé sloučeniny mědi, vyvolávají zánět spojivek, 

způsobují podráždění pokožky, při opakované expozici mohou způsobit záněty. Ve větších 

koncentracích se Cu vyznačuje toxicitou pro vodní organismy (IRZ, [online]). 

6.5 Nikl (Ni) 

Zdroje kontaminace 

Antropogenním zdrojem niklu je zpravidla spalování fosilních paliv a odpadů, 

rafinerie ropy a plynu, těžba a zpracování niklu, odpadní vody z úpraven kovů a barevné 

metalurgie nebo kal z čistíren odpadních vod. Přirozený zdroj niklu v atmosféře pochází z 

aerosolů mořské hladiny, půdních prachů, sopečného popela, lesních požárů a část 

atmosférického niklu v podobě prachu může být pozůstatkem meteoritu procházejícího 

atmosférou. Sloučeniny niklu se vyskytují v cigaretovém kouři. 

Rizika pro organismy a ŽP 

Nikl je pro některé vodní organismy velmi toxický. Rostliny jsou schopny 

akumulovat nikl přijímaný převážně kořeny. Při snížení pH v substrátu dochází ke zvýšení 
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mobility niklu a tím i příjmu rostlinami. Při kontaktu může způsobit alergickou reakci a 

následně vznik kožní dermatitidy. Nikl je podezřelý karcinogen. Akutní otrava se projeví 

poškozením zažívacího traktu, ledvin, srdeční a nervové soustavy. Dlouhodobé působení 

vyšších dávek niklu poškozuje srdce a játra, dochází k zánětům kůže a snížení hmotnosti 

(IRZ, [online]). 

6.6 Olovo (Pb) 

Zdroje kontaminace 

Hlavním antropogenním zdrojem bylo v minulosti používání olovnatého benzínu v 

automobilové dopravě, v současnosti je to spalování odpadů. K místnímu znečištění 

dochází těžbou a zpracováním olova. Zdrojem olova ve vodách mohou být odpadní 

průmyslové vody ze zpracování rud, důlní vody, ze sklářského průmyslu a výroby 

olověných akumulátorů. Velké riziko pro obyvatelstvo představuje koroze olověných částí 

vodovodního potrubí. Olovo se může do ŽP dostat přirozenou cestou ve formě kouře, 

prachu, aerosolu z mořské vody nebo může být uvolněno při lesních požárech a 

zvětráváním minerálů s obsahem olova. Nejvyšší obsahy olova se nacházejí ve svrchních 

vrstvách půd, orbou se mohou dostávat hlouběji.  

Rizika pro organismy a ŽP 

Olovo je potencionální lidsky karcinogen plic a ledvin, prochází placentou a 

negativně ovlivňuje plod. Má vysokou toxicitu pro vodní organismy. U ryb dochází po 

akutní otravě k poškození žaber. Vyznačuje se vysokou schopností akumulace v ŽP a 

potravních řetězcích na velmi dlouhou dobu. Expozice olovem vede k poškození vnitřních 

orgánů. Nejvíce postiženy bývají játra, ledviny, nervový systém, červené krvinky, cévy, 

svalstvo a u mužů má negativní vliv na metabolizmus testosteronu, čímž dochází k poklesu 

počtu spermií. Při nižších koncentracích může docházet k neurologickým poruchám, při 

větších expozicích může dojít k poškození mozku, křečím, oslepnutí i smrti (IRZ, 

[online]). 
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6.7 Rtuť (Hg) 

Zdroje kontaminace 

Většina emisí rtuti je antropogenního původu. Hlavním zdrojem je spalování 

fosilních paliv a odpadů. Rtuť se do životního prostředí může dostávat následkem těžby a 

zpracováním rud s obsahem rtuti. Kontaminace půd mohou způsobit hnojiva, fungicidy, 

komunální odpad a atmosférická depozice. Zvýšené koncentrace rtuti se mohou vyskytovat 

v oblastech, kde dochází k vypouštění průmyslových vod. Za přirozené zdroje rtuti v 

prostředí můžeme označit zvětrávání přírodních ložisek a sopečné výbuchy. 

Rizika pro organismy a ŽP 

Rtuť je jeden z nejtoxičtějších prvků. Vyskytuje se ve všech složkách životního 

prostředí, kde se akumuluje a setrvává po dlouhou dobu, často bývá transportována na 

velké vzdálenosti. Schopnost akumulace rostlinami není příliš vysoká. V organismu se 

koncentruje především v ledvinách, játrech a slezině odkud se vylučuje jen velmi pomalu. 

Anorganické sloučeniny rtuti mohou být činností mikroorganismů přeměněny na 

organické, které poškozují mozek, nervovou soustavu a hromadí se v potravním řetězci. 

Zvýšené koncentrace organické rtuti se nacházejí v tělech mořských ryb a houbách. Velmi 

nebezpečná je organokovová sloučenina rtuti tzv. dimethylrtuť, která působí na lidský 

organismus jako neurotoxin. Z potravin jsou rizikové z hlediska obsahu rtuti především 

živočišné vnitřnosti nebo ryby a jejich produkty, které přišli ve svém prostředí do kontaktu 

se rtutí. Dlouhodobá expozice může způsobovat vypadávání zubů, vyrážky, svalový třes, 

ztrátu paměti, změny v chování, poškození mozku a centrální nervové soustavy, 

chudokrevnost, poškození ledvin. Příznaky akutní otravy jsou poruchy řeči, sluchu,    

chůze a periferního vidění, narušení koordinace pohybů a svalová slabost, bolesti břicha, 

průjmy a zvracení (IRZ, [online]). 

6.8 Zinek (Zn) 

Zdroje emisí 

Do atmosféry se zinek uvolňuje zejména spalováním fosilních paliv nebo 

důsledkem těžby a zpracováním zinkových rud. Transport do půdy a vody bývá v důsledku 

atmosférické depozice. Do půd se koncentrace zinku dostávají zpravidla hnojivy, která 
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obsahují zinek a jeho sloučeniny nebo nevhodným ukládáním čistírenských kalů. Při 

zpracovávání neželezných rud, z moříren mosazi a z povrchové úpravy kovů, kde je zinek 

zpravidla vázán v různých komplexech může docházet k úniku průmyslových vod do 

okolí. Menším zdrojem zinku ve vodě jsou nádoby z pozinkovaných kovů, se kterými voda 

přijde do kontaktu. Přirozeným místním zdrojem zinku je zvětrávání zinkových rud. 

Rizika pro organismy a ŽP 

Zinek je stopovým prvkem pro lidský organismus, živočichy i rostliny. V malém 

množství je nepostradatelný, při vyšších koncentracích působí toxicky. Pro lidský 

organismus nepředstavuje závažná rizika, toxický je pro vodní organismy, zejména 

lososové ryby jsou na zvýšené koncentrace senzitivní. Zvýšený příjem zinku způsobuje 

bolesti žaludku, břišní křeče, a zažívací potíže. Nejčastěji dochází k předávkování zinkem 

v podobě výživových doplňků nebo potravou skladovanou v pozinkovaných nádobách. U 

zinku není příliš velké riziko akumulace v organismu, jelikož je snadno vylučován pomocí 

trávicího traktu. Dlouhodobá konzumace většího množství Zn může výjimečně zvýšit 

riziko srdečních problémů a mít negativní vliv na imunitní systém (IRZ, [online]). 

7 Fytoremediace 

Fytoremediace je metoda využívající zelené rostliny k fixaci, akumulaci a rozkladu 

nebezpečných kontaminantů, tj. k jejich odstranění ze životního prostředí nebo chemické 

úpravy do neškodných forem. Zatímco organické znečišťující látky v životním prostředí 

mohou být odbourávány za pomocí mikroorganismů, odstranění toxických kovů z půdy 

nebo vodního prostředí bývá obtížnější a daleko finančně náročnější. Fytoremediace 

těžkých kovů má velký význam jelikož je nedostatek alternativních rekultivačních 

technologií, které by byli takto cenově dostupné a hlavně účinné. Fytoremediaci lze užít na 

území s povrchovým znečištěním (SINGH, TRIPATHI, 2007). Princip metody spočívá 

v absorpci rozpuštěných kontaminantů, ve vodním roztoku, kořenovým systémem do 

nadzemních orgánů, kde dochází k metabolické transformaci. Přebytečná voda, v ideálním 

případě již zbavena znečišťující látky, je výparem odvedena do okolního prostředí (viz 

Obrázek č. 5).  

Příklady látek, které lze tímto způsobem odstraňovat z ŽP (SOUDEK et al., 2008): 

 těžké kovy 
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 radionuklidy 

 výbušné látky (TNT, nitroglycerin) 

 pesticidy 

 PCB, PAH 

 organické i anorganické sloučeniny ze substrátů (benzen, toluen, xylen, ethylbenzen, 

chlorovaná rozpouštědla, barviva, apod.) 

 látky používané v kosmetice a farmacii, detergenty 

 

Obrázek č. 5: Princip fytoremediace (MOBOT.ORG, [online]) 

 

Fytoremediace využívá několik různých strategií, lišící se především způsobem 

přijmu ZL a dalšími metabolickými procesy. Jelikož neexistuje univerzální bioakumulátor, 

je nutné předem zvolit vhodné druhy při použití konkrétní techniky, charakteru znečištění a 

přírodních podmínek (SOUDEK et al., 2008). 

Rozdělení fytoremediačních technik: 

a) fytoakumulace 

b) fytostabilizace 
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c) fytovolatilizace 

d) fytodegradace 

e) rhizodegradace 

f) rhizofiltrace 

7.1 Fytoakumulace 

Technika spočívá v absorpci kontaminantu kořeny rostlin s následnou akumulací do 

nadzemních částí. Po této fázi následuje sklizeň rostlin, se kterými je nutno zacházet jako s 

odpadem a je nutno dopředu zvážit, nejlépe před samotnou aplikací rostlin, jakým 

způsobem bude s takto vzniklou biomasou nakládáno. Nutným předpokladem pro 

fungování fytoakumulace je hyperakumulační vlastnost rostlinného druhu ke konkrétnímu 

kontaminantu. Technika je s úspěchem využívána při sanaci těžkých kovů, polokovů 

(arsen, selen), radionuklidů a nekovů (např. bor). Na druhou stranu tato technika není 

vhodná pro organické látky, jelikož může díky metabolickým procesům docházet 

k přeměnám kontaminantů na látky s ještě vyšší toxicitou, nebo může dojít k vydýchání 

polutantu do ovzduší.  

Praktickým využitím fytoakumulace může být tzv. fytomining neboli těžba pomocí 

rostlin. Fytomining využívá rostlin pro zpracování kovových rud z míst, kde by byly běžné 

těžební postupy ekonomicky nákladné nebo nepoužitelné. Zjednodušeně lze říci, že 

záměrným sázením a pěstováním hyperakumulujících rostlinných druhů, následnou sklizní 

rostlinné biomasy a jejím spálením lze biologickou cestou získat akumulované kovy. 

K hlavním výhodám fytominingu patří: 

• možnost využití rud a půd obsahujících rudy, které je neekonomické zpracovávat 

klasickými metodami těžby 

• biologicky získaná ruda neobsahuje příměsi síry a obsah kovu je obvykle mnohem 

vyšší než v rudě běžně získané 

• fytomining je z ekologického hlediska pro krajinu výhodnou, alternativní technologií, 

oproti povrchovému dobývání, kdy je nutností přesouvat půdní materiál (SOUDEK et 

al., 2008) 
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Jako perspektivní se jeví použití znalostí genového inženýrství a molekulární 

genetiky u vybraných rostlin, pro zvýšení schopnosti akumulace polutantů. Takto upravené 

druhy by velmi efektivně čistily půdu od těžkých kovů (KINCL, KRPEŠ, 2000). Podle 

Bradla (2005) je vhodným příkladem při využití fytoakumulace zinku, rod penízků např. 

(Thlaspi calaminare) a dle Suthersana (2002) je pro akumulování olova vhodná brukev 

sítinovitá (Brassica Juncea). Váňa (1998) tvrdí, že kostřava ovčí (Festuca ovina) dokáže 

dobře vstřebávat skupinu kovů (Zn, Cu, Cd, As), Cd je dobře akumulováno tabákem 

virginským (Nicotiana tabacum) a křídlatky (Reyonutria spp.) ochotně akumulují (Zn, Cd). 

7.2  Fytostabilizace 

Další možností využití rostlin pro sanaci kontaminovaných míst je fytostabilizace. 

Jedná se o stabilizační techniku, kde dochází k tvorbě nerozpustných kontaminujících 

látek. Na kořenovém systému dochází díky absorpci, adsorpci a působeni huminiových 

kyselin k chemickým změnám kontaminantů na nerozpustné formy, tím je omezena cesta 

do potravních řetězců. Vždy je ovšem důležité zohlednit chemické, biologické a fyzikální 

vlastnosti dané půdy. Fytostabilizační rostliny se používají k pokrytí povrchu půdy, aby se 

zabránilo vodní a větrné erozi půdy, povrchovému rozptylu kontaminantů a omezení 

přechodu do potravního řetězce. Fytostabilizace je vhodná pro zemědělské půdy upravené 

vápněním a hnojením statkovými, rostlinnými a fosfátovými hnojivy, čistírenskými kaly a 

půdy kontaminované organickými látkami. Čistírenské kaly jsou díky svému obsahu 

cenných živin pro rostliny často využívány jako hnojiva pro zemědělské plodiny, avšak 

nevýhodou je, že jsou v nich často obsaženy těžké kovy a další nežádoucí látky (BRADL, 

2005). Fytostabilizace lze užít tam, kde je potřeba obnovit vegetační pokrývku, ale kvůli 

vysoké kontaminaci nelze na zasaženém území aplikovat běžnou vegetaci. Většinou se 

užívá se pro finální úpravu ploch, kde byly k odstranění znečištění použity jiné sanační 

technologie, ale rovněž může sloužit jako prozatímní technologie (SOUDEK et al., 2008).  

Rostliny určené pro fytostabilizaci by měly mít omezenou schopnost vstřebávat 

těžké kovy do nadzemních orgánů, z důvodu omezení vstupu těchto látek do potravního 

řetězce. Vhodné je použít druhy nenáročné, víceleté, rychle rostoucí s hustým kořenovým 

systémem, vyšší schopností transpirace. Důležitá je také tolerance rostlin k obsahům kovů 

v půdách, pH půdy, salinitě, půdní struktuře a obsahu vody. Při fytostabilizaci, by měli být 
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přednostně voleny rostliny, jež jsou na daném území původní, z důvodu lepší adaptace v 

prostředí a přizpůsobení se charakteru kontaminace (BRADL, 2005). 

7.3 Fytovolatilizace 

Metoda fytovolatizace je založena na příjmu kontaminantu kořenovým systémem 

rostliny a následně dochází k transportu do nadzemních částí, někdy je tento proces 

doprovázen biotransformací kontaminantu již při průchodu kontaminantu rostlinnými 

pletivy. Jakmile se polutant dostane do nadzemních částí, dochází k transpiraci jeho 

těkavých forem nebo těkavých produktů metabolismu do atmosféry. Takovým příkladem 

je použití liliovníku tulipánokvětého (Liriodendron tulipifera) na substráty znečištěné rtutí. 

Tento druh dokáže redukovat rtuť ze sloučenin na kovovou rtuť a tu následně vydýchat do 

ovzduší. Rovněž Bradl (2005) připouští možnost využití tabáku virginského (Nicotiana 

tabacum) pro dekontaminaci rtuti. Vždy je potřeba zvážit co lze od této metody očekávat, 

ne vždy je přítomnost rtuti v atmosféře žádoucí. Z těchto důvodů je metoda vhodná spíše 

pro odstraňování organických polutantů (např. některých složek benzinu), jelikož při 

fytovolatilizaci nedochází k odstranění kontaminace, ale pouze k přesunu kontaminantu ze 

substrátu do atmosféry (SOUDEK et al., 2008). 

7.4 Fytodegradace 

Fytodegradace je proces, při němž jsou znečišťující látky absorbovány do 

rostlinných těl. Uvnitř rostlinných pletiv následně dochází za pomocí metabolických reakcí 

k přeměně kontaminantů a jejích odbourávání (VAŇEK et al., 2002). Rostlina během 

výměny látek s okolím syntetizuje velké množství enzymů a současně přijímá organické 

kontaminanty, jež jsou metabolizovány na méně škodlivé sloučeniny. Přeměněné 

kontaminanty jsou kumulovány v rostlinách nebo uvolněny do okolí. V ideálním případě 

dochází k úplné degradaci kontaminantů na vodu a oxid uhličitý. Při fytodegradaci nesmí 

docházet k přeměně původních polutantů na ještě více toxičtější látky, toto lze zajistit 

důkladnou analýzou charakteru znečištění daného území a následným vhodným výběrem 

rostlinných druhů. Fytodegradací lze odstraňovat především organické polutanty (např. 

ropné látky, chlorované a organofosfátové pesticidy, PCB, PAH, výbušniny, detergenty) 

(SOUDEK et al., 2008). 
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Suthersan (2002) uvádí, že pro metodu fytodegradace jsou vhodné zejména vrby, 

břízy a duby u nichž bylo dosaženo dobrých výsledků při odstraňování herbicidů 

z životního prostředí, konkrétními druhy jsou např. vrba černá (Salix nigra), liliovník 

tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera), bříza černá (Betula nigra), tisovec dvouřadý 

(Taxodium distichum), dub srpovitý (Quercus falcata), dub lyrovitý (Quercus viginiana). 

7.5  Rhizodegradace 

Princip metody spočívá ve zvýšení produkce výživy pro mikroorganismy v půdě, 

jimiž mohou být např. bakterie, kvasinky a houby, které jsou schopné kontaminované látky 

konzumovat, transformovat a nakonec degradovat. Potrava je produkována ve formě cukrů 

nebo alkoholů vylučovaných kořeny rostlin. Tyto sloučeniny jsou zdrojem organického 

uhlíku, který mikroorganismy využívají jako zdroj potravy. Díky dostatku živin počet 

mikroorganismů rychle vzrůstá a dochází ke stimulaci jejich aktivity, což má za následek 

rychlejší a intenzivnější odbourávání polutantů v okolí (SOUDEK et al., 2008). 

7.6 Rhizofiltrace 

Rhizofiltrace je velice účinná metoda, která využívá sorpční vlastnosti kořenových 

systémů rostlin. Při dostatečném zásobení vodou a při nižších koncentracích znečištění, je 

vhodná pro kontaminanty organického i anorganického původu. Ideálními rostlinami pro 

tuto metodou jsou druhy vyznačující se rychle rostoucím kořenovým systémem, který 

dokáže za určitou dobu odstranit určité množství polutantu rozpuštěného ve vodním 

roztoku. Tyto vlastnosti byly zjištěny i u některých kulturních, zemědělských plodin jako 

jsou např. slunečnice, kukuřice nebo rýže. Ve většině případů nachází rhizofiltrace 

uplatnění v cíleně konstruovaných mokřadech, určených k čištění odpadních vod. 

Mechanismy dekontaminace na kořenech se liší u různých kovů, např. velmi rychlé sorpce 

jsou kořeny schopny v případě kontaminace vodního roztoku olovem. Samotný proces 

sorpce není závislý na biologické aktivitě kořenových buněk, sorpce může probíhat i u 

mrtvých buněk, kde je odbourávání z roztoku dokonce rychlejší než u živých částí, jelikož 

biologické procesy odbourávání zpomalují. Ty zahrnují vnitrobuněčnou akumulaci, 

ukládání do vakuol nebo přemístění do výhonků. Transport do nadzemních částí rostlin 

snižuje účinnost rhizofiltrace tím, že vzniká větší množství kontaminované biomasy. K 
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pomalým způsobům odstraňování těžkých kovů kořeny, patří rovněž chemicko-fyzikální 

přeměna původního polutantu. Konkrétním příkladem je olovo, kdy a pomocí biologických 

procesů vzniká nerozpustný fosforečnan olovnatý. Buněčná stěna kořenů následně 

akumuluje vysoké koncentrace nerozpustného uhličitanu olovnatého, vzniklého z oxidu 

uhličitého (MACEK, MACKOVÁ, 2005). Oxid uhličitý, je zde spolu s vodní párou, 

produktem dýchaní rostlin, při němž dochází k rozkladu organických sloučenin za 

současné spotřeby kyslíku (KINCL, KRPEŠ, 2000).  

Metoda rhizofiltrace je úspěšně využívána např. v Černobylu, kde se díky 

slunečnicím odstraňují radioaktivní izotopy Cesia (Cs) a Stroncia (Sr) z povrchových vod 

(SOUDEK, 2008). Dalším praktickým využitím rhizofiltrace, je konstrukce kořenových 

čistíren odpadních vod, pocházejících z venkovských sídel a malých obcí. Kořenové 

čistírny jsou v podstatě umělé mokřady, v nichž probíhá čištění odpadních vod za pomocí 

řady fyzikálních, chemických a biologických procesů. Základním principem těchto čistíren 

je horizontální průtok odpadní vody přes propustnou filtrační část, osázenou vhodnými 

rostlinami např. rákosem obecným (Phragmites australis), orobincem širokolistým (Typha 

latifolia), chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea). U rostlinného substrátu by měla 

být zachována propustnost, aby nedocházelo ke snižování čistících vlastností kořeny v 

důsledku povrchového odtoku (ŠVEHLÁKOVÁ et al., 2006). 

 

 

Obrázek č. 6: Schéma možného uspořádání malé kořenové čistírny odpadních vod, 

(BIOTES, [online]) 
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K hlavním výhodám konstrukcí kořenových čistíren patří jejich jednoduchost, nižší 

prvotní investice než u klasických čistíren, minimální provozní náklady, schopnost 

vyrovnat nárazové znečištění a nestálý příliv splašků, nesnižují estetickou funkci krajiny 

(ŠVEHLÁKOVÁ et al., 2006). 

7.7 Rostliny na odkališti z hlediska remediace 

K fytodetoxikaci složek životního prostředí se využívají tzv. hyperakumulátory, což 

jsou rostliny schopné transportovat kontaminanty do kořenů a následně je dále přemísťovat 

do nadzemních částí. Koncentrace kontaminujících látek bývá v kořenech totožná 

s koncentrací v nadzemních částech. Na rozdíl od hyperakumulátorů jsou běžné rostliny 

schopny kumulovat kontaminanty pouze v kořenech a přenos do nadzemních částí je 

značně omezen. Za hyperakumulátory mohou být označeny rostliny, které jsou schopny 

naakumulovat až několinásobně větší koncentrace v biomase oproti substrátu, ze kterého 

vyrůstají. Příkladem hyperakumulujících druhů, které se vyskytují na odkališti, mohou být: 

pro skupinu prvků (Zn, Cu, Cd, Ni) jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) a silenka 

obecná (Silene vulgaris), pro skupinu (Zn, Cu, Cd, As) psineček (Agrostis spp.) (VÁŇA, 

1998).  

Některé rostliny mohou být využity také pro identifikaci některých koncentrací 

kontaminantů vyskytujících se v atmosféře, které se běžnými analytickými metodami 

nedají zjistit. Příkladem může být trichloroctová kyselina, která byla využívána do roku 

1960 jako herbicid, a která vzniká jako vedlejší produkt v papírenském průmyslu. Při 

pokusu byly ve Finsku v okolí papíren vysazeny borovice lesní (Pinus sylvestris) a bylo 

prokázáno, že koncentrace trichloroctové kyseliny akumulované borovicemi se vzdáleností 

od papíren klesá (KUČEROVÁ et al., 1999). Borovice lesní byly vysázeny i na území 

odkaliště v rámci částečné rekultivace. Bohužel na tomto území panují nepříznivé 

podmínky (vysoká teplota v letních měsících, struktura, vodní poměry a kontaminace 

substrátu těžkými kovy), rostlinám se zjevně nedaří, mnohdy mají zakrnělé růstové vrcholy 

a nezdravý vzhled jehličí (viz Obrázek č. 4), tudíž je zde předpoklad ke sníženým 

akumulačním schopnostem tohoto druhu. 

Konkrétním hyperakumulátorem na odkališti, z hlediska techniky rhizofiltrace, je 

rákos obecný (Phragmites australis) (EPA, 2002), který se zde vyskytuje v okolí vodních 



Adam Hlaváč: Primární producenti jako významné akumulátory rizikových prvků 

2013 29 

 

nádrží. Dobrými fytostabilizačními schopnostmi, pro skupinu kovů (As, Cd, Cu, Cr, Pb, 

Zn), se vyznačují topoly (Populus spp.) a rostliny z čeledi lipnicovité (Poaceae) (ROSS, 

1994). Konrétními druhy ze seznamu nalezených rostlin (viz Příloha č. 1) mohou 

potencionálně být: topol osika (Populus tremula), psineček (Agrostis spp.), psárka plavá 

(Alopecurus aequalis), třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), lipnice bahenní (Poa 

palustris). Pro metodu fytovolatilizace, při dekontaminaci kovů (Se, As, Hg) se využívá 

zástupců brukvovitých (Brassicacea) (ROSS, 1994), jejichž výskyt na odkališti nebyl 

potvrzen. Váňa (1998) tvrdí, že dobrými akumulátory jsou: silenka nadmutá (Silene 

vulgaris), tolice dětelová (Medicago lupulina), psineček (Agrostis spp.), topol osika 

(Populus tremula), většina vrb (Salix spp.). 

Při terénním průzkumu dne 23. 11. 2012 zde byla objevena dutohlávka třásnitá 

(Cladonia fimbriata), která patří do třídy lišejníků (viz Obrázek č. 7). 

 

Obrázek č. 7: Dutohlávka třásnitá (Cladonia fimbriata) (Foto: Adam Hlaváč, 23. 11. 

2012) 

 

V roce 2008 byly v Polsku sledovány druhy lišejníků z hlediska odolnosti a 

fyziologického stavu, které se vyskytovali na územích se zvýšenou koncentrací těžkých 
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kovů. V biomase dutohlávky třásnité byly zaznamenány zvýšené koncentrace některých 

kovů, avšak ne natolik vysoké, aby byla klasifikována jako hyperakumulační druh 

(PAWLIK-SKOWROŃSKA et al., 2008). Podle Iuriana et al. (2010) je tento druh lišejníku 

schopen zvýšené akumulační činnosti radioaktivních izotopů (konkrétně Cesia-137).  

8 Inventarizace flóry a její posouzení z hlediska remediačních 

schopností - metodika práce 

Základním bodem mé bakalářské práce bylo rešeršně zpracovat základní informace 

o zájmovém území, charakteristika jeho přírodních poměrů, shrnutí základních poznatků o 

fytoremediaci, získání konkrétních informací z jednotlivých složek ŽP dané lokality. 

Základní data byla čerpána z volně dostupných literárních a internetových zdrojů, 

uvedených v seznamu literatury. Konkrétní data o obsahu těžkých kovů z analýzy půdního 

vzorku byla převzata z výzkumu Pacnera (2005), který porovnával koncentrace těžkých 

kovů v substrátu s plodnicemi hub nalezených na totožném území. Analýza vegetace 

spočívala v inventarizaci flóry na daném území. Inventarizační výzkum flóry byl proveden 

v období od května 2010 do dubna 2011, pomocí zápisu fytocenologických snímků, jako 

součást vysokoškolské bakalářské práce Sojnekové (2011). Vzhledem k nevelké a poměrně 

homogenní ploše bylo vybráno 8 reprezentativních plošek. Celkově zde bylo nalezeno 66 

druhů cévnatých rostlin. Fytocenologické snímky obsahovaly především druhy ruderální, 

ale byly zde objeveny i druhy významnější, např. chrpa luční (Centaurea jace), čekanka 

obecná (Cichorium intybus) či přeslička největší (Equisetum telmateia), které se z dnešního 

životního prostředí pomalu vytrácejí (SOJNEKOVÁ, 2011). Soupis všech 

determinovaných druhů je uveden v příloze č. 1. Nalezené druhy rostlin byly porovnány 

z hlediska remediačních schopností podle dostupné literatury, s ohledem na zatížení území 

těžkými kovy. V posledních dvou desetiletích vzrostl zájem o aplikace neinvazivních 

dekontaminačních metod, které přitahují pozornost mnoha vědců z celého světa 

(TLUSTOŠ, HABART, 2009 [online]). Rovněž se metodami fytoremediace zabývá řada 

českých vědců, např. v Ústavu experimentální botaniky AV ČR v Praze to jsou RNDr. 

Mgr. Petr Soudek Ph.D. a RNDr. Tomáš Vaněk, a také z České zemědělské univerzity 

prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. a další. Všichni tito vědečtí pracovníci jsou autory nebo 

spoluautory mnoha zajímavých odborných článků a publikací, týkajících se zmiňované 
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problematiky. Některé z těchto zdrojů byly využity při zpracování práce a uvedeny 

v seznamu literatury. 

9 Diskuze 

Všechny úkoly této bakalářské práce byly splněny dle zadání, práce byla 

zpracována rešeršně a může sloužit jako podklad při zpracování diplomové práce. 

Vzhledem k zjištěnému charakteru kontaminace substrátu těžkými kovy podle Pacnera z 

roku (2005) na sledovaném odkališti, by bylo vhodné provést aktuálnější analýzy 

koncentrací těžkých kovů. Vlastní analýza půdního vzorku by mohla být zahrnuta při 

zpracování diplomové práce, kde je kladen větší důraz na praktickou část. Rovněž by 

mohla být provedena analýza biomasy zdejší vegetace vzhledem k výskytu některých 

vyskytujících se hyperakumulačních druhů (viz kapitola 7.7) nebo druhů hojně 

zastoupených ve většině fytocenologických snímků.  

V posledních dvou desetiletích vzrostl zájem o aplikace neinvazivních 

dekontaminačních metod, které přitahují pozornost mnoha vědců z celého světa 

(TLUSTOŠ, HABART, 2009). Rovněž se metodami fytoremediace zabývá řada českých 

vědců, např. v Ústavu experimentální botaniky AV ČR v Praze to jsou RNDr. Mgr. Petr 

Soudek Ph.D. a RNDr. Tomáš Vaněk, a také z České zemědělské univerzity prof. Ing. 

Pavel Tlustoš, CSc. a další. Všichni tito vědečtí pracovníci jsou autory nebo spoluautory 

mnoha zajímavých odborných článků a publikací, týkajících se zmiňované problematiky. 

Některé z těchto zdrojů byly využity při zpracování práce a uvedeny v seznamu literatury. 

Aplikace fytoremediačních metod sebou přináší značné výhody, ale i nevýhody. Při 

použití fytoremediačních technik k dekontaminaci území lze podle MACKOVÉ A 

MACKA (2005) považovat za hlavní pozitiva: 

 nízké náklady na realizaci a provoz oproti ostatním dekontaminačním 

metodám 

 energie je získávána ze slunečního záření 

 metoda je vhodná pro různé typy kontaminantů 

 minimální poškození okolní krajiny 

 estetická funkce, pozitivní přístup veřejnosti 



Adam Hlaváč: Primární producenti jako významné akumulátory rizikových prvků 

2013 32 

 

Za nevýhody fytoremediace je považováno: 

 rychlost metody – fytoremediace je pomalejší než ostatní chemicko-

fyzikální dekontaminační metody  

 možnost negativního ovlivnění průběhu dekontaminace při změnách 

okolních podmínek (vodní režim, živiny) 

 nutný pečlivý výběr remediačních druhů, kvůli podmínkám území (např. 

struktury půdního profilu, pH , koncentrace solí a polutantů, přítomnost 

toxinů) 

 účinnost odstranění polutantů nedosahuje 100% 
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10 Závěr 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo seznámit se s danou lokalitou a s pomocí 

dostupných zdrojů informací, rešeršně zpracovat charakteristiku území. Nalezené 

informace jsem seskupil a vytvořil charakteristiku přírodních poměrů a antropogenního 

zatížení lokality. Dozvěděl jsem se, že v minulosti zde proběhla částečná rekultivace, 

plochy zvyšovací hráze byly zavezeny humusem a osázeny travním porostem. Část území 

byla ponechána přírodní sukcesi a v současnosti jsou porostlá především náletovým 

porostem (viz Obrázek č. 8), který mimo jiné poskytuje vhodné podmínky pro zdejší zvěř. 

 

 

Obrázek č. 8: Společenstvo náletových dřevin (Foto: Adam Hlaváč, 23. 11. 2012) 

 

Následným bodem mé práce bylo porovnat jednotlivé fytoremediační techniky a 

dále zhodnotit místní vegetací z hlediska bioakumulačních schopností jednotlivých druhů. 

Druhy z fytocenologického průzkumu Sojnekové (2011) jsem porovnal podle jejich 

schopnosti hromadit kontaminanty do biomasy. Z volně dostupných zdrojů, jsem vytipoval 
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několik druhů se zvýšenou schopností akumulace. Tyto druhy by se mohly stát předmětem 

analýzy pro diplomovou práci, ve které bych se chtěl tímto územím nadále zabývat. 

Zájmové území považuji za fytocenologicky i faunisticky zajímavé z pohledu 

antropogenního zatížení, je zde vidět, že příroda si umí najít cestu i přes nepříznivé 

podmínky, které v této lokalitě panují. Vzhledem k výskytu některých ohrožených a 

zvláště chráněných druhů organismů na odkališti, by stálo za zvážení vyhlásit lokalitu, jako 

přechodně chráněné plochy s některými omezeními, které vyplývají z ekologických nároků 

těchto druhů. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – Seznam zjištěných rostlinných druhů na odkališti 

Následující seznam obsahuje nalezené rostlinné druhy z fytocenologického 

průzkumu na strusko-popílkovém odkališti v Dolní Líštné dle SOJNEKOVÉ (2011). 

Český název     Latinský název 

Borovice lesní Pinus sylvestris 

Bříza bělokorá Betula pendula  

Čekanka obecná Cichorium intybus  

Černohlávek obecný Prunella vulgaris  

Čičorka pestrá Securigera varia  

Divizna sápovitá Verbascum phlomoides  

Dub letní Quercus robur  

Hrachor luční Lathyrus pratensis  

Chrpa luční Centaurea jacea  

Javor klen Acer pseudoplatanus  

Jehlice trnitá Ononis spinosa  

Jestřábník zední Hieracium murorum  

Jetel luční Trifolium pratense  

Jetel plazivý Trifolium repens  

Jetel zvrhlý Trifolium hybridum  

Jitrocel kopinatý Plantago lanceolata 

Jitrocel větší Plantago major 

Karbinec evropský Lycopus europaeus  

Kopretina bílá Leucanthemum vulgare 

Lipnice bahenní Poa palustris  

Máta rolní Mentha arvensis  

Mochna husí Potentilla anserina  

Mochna plazivá Potentilla reptans  

Mrkev obecná Daucus carota  

Olše šedá Alnus incana  

Ostružiník ježiník Rubus caesius  

Pampelišky Taraxacum sect. Ruderalia  

Pelyněk černobýl Artemisia vulgaris  

Pcháč obecný Cirsium vulgare  

Písečnice douškolistá Arenaria serpyllifolia  

Podběl lékařský Tussilago farfara  

Pryšec chvojka Euphorbia cyparissias  

Přeslička největší Equisetum telmateia  
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Přeslička rolní Equisetum arvense  

Psárka plavá Alopecurus aequalis  

Psinečky Agrostis species  

Pupalka dvouletá Oenothera biennis  

Rákos obecný Phragmites australis  

Rozrazil rolní Veronica arvensis  

Růže šípková Rosa canina 

Řebříček obecný Achillea millefolium  

Silenka nadmutá Silene vulgaris 

Sítina článkovaná Juncus articulatus  

Sléz lesní Malva sylvestris  

Smrk ztepilý Picea abies 

Sporýš lékařský Verbena officinalis  

Svída krvavá Cornus sanguinea  

Svízel bílý Galium album  

Štírovník růžkatý Lotus corniculatus  

Tolice dětelová Medicago lupulina  

Topol osika Populus tremula 

Třezalka tečkovaná Hypericum perforatum  

Třtina křovištní Calamagrostis epigejos  

Turan roční Erigeron annuus  

Turanka kanadská Conyza canadensis  

Vikev plotní Vicia sepium  

Vikev ptačí Vicia cracca  

Vlčí bob Lupinus polyphyllus  

Vratič obecný Tanacetum vulgare  

Vrba jíva Salix caprea  

Vrbovka úzkolistá Epilobium angustifolium  

Vrby Salix species  

Zběhovec plazivý Ajuga reptans  

Zlatobýl kanadský Solidago canadensis  

Zlatobýl obecný Solidago virgaurea  

Zvonek kopřivolistý Campanula trachelium  

 


