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Abstract 

Technical regeneration of brownfields consists not only of building remediation 

but also of solving potential contamination on these sites. The elimination of pollutants from 

brownfields should be a priority in order to protect human health and support the quality 

of environment. The choice of the appropriate remediation method is part of the successful 

technical regeneration of brownfields. 

The present dissertation thesis is focused on the verification of the following 

hypotheses: “Verification of the possible usage of remediation technology phytoextraction 

of toxic metals from soils by using technical hemp (Cannabis sativa L.)”. Phytoextraction 

refers to uptake of contaminants from soil or water by plant roots and their translocation 

to any harvestable plant part. Phytoextraction is cost-effective method; application of this 

method doesn’t require any difficult technical support and is ecological friendly. Technical 

hemp has several advantages as:  plant is originally from Czech Republic, its agro -technology 

is completely known, technical hemp is able to accumulate toxic elements from soil, and it is 

high biomass plant. 

To verify the initial hypotheses basic steps should be given. In the first phase 

concrete type of the soil – sampled in industrial brownfield – was chosen according to 

the hemp ability to grow on. The crucial step - application of the phytoextraction technology 

in situ was done in the second phase. The third part consisted of two types of analysis. The 

first one was to analyze the sampled soil to obtain its chemical properties and determination 

of bioavailable elements in the soil to be accumulated by the plant. The second analysis was 

focused on the plants which were grown on the contaminated soil. The aim of this analysis 

was: first to detect elements in the plant tissues by qualitative method and second 

to determine concrete concentration of those elements in whole plant C. sativa L. The result 

from the first qualitative analysis shows that C. sativa was able to accumulate some 

elements which are conventionally considered as toxic metals: barium, zinc, copper, 

cadmium and lead. And also others which are not naturally in plant issues: titanium, 

tantalum, and aluminum.  Quantitative analysis also determined certain concentration of the 

following elements: zinc, copper, cadmium and lead. 

According to the all gained results, it can be concluded that the initial hypothesis: 

„Using the technology phytoextraction of the toxic metals from soil using technical hemp 

(Cannabis sativa L.) “ has been verified. 

 

Key words: brownfields, technical regeneration, contamination, toxic metals, 

phytoextraction, technical hemp 
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1 Úvod 

Problematika regenerace brownfields je značně obsáhlá a v současné době se 

jí zabývá řada odborníků z různých odvětví. Společným znakem většiny výzkumů je nalezení 

vhodné metody vedoucí k efektivní regeneraci brownfields. Jedním z mnoha přístupů je 

řešení technických aspektů těchto území. Technická regenerace brownfields zahrnuje nejen 

například sanace stávajících budov, ale i řešení environmentálních problémů. Rizika spojená 

s potenciální nebo zjištěnou kontaminací území mohou být jedním z omezujících faktorů 

budoucího rozvoje brownfields. Odstranění znečišťujících látek z území by mělo být prioritou 

zejména kvůli možnému ohrožení lidského zdraví a kvality životního prostředí. Výběr vhodné 

dekontaminační metody je součástí úspěšného řešení technické regenerace brownfields. 

Tento výběr je úzce spojen s druhem a typem znečištění nacházející se na dané lokalitě.  

Disertační práce je zaměřena na zjištění možnosti odstranění půdního znečištění - 

anorganické povahy - z průmyslového brownfields. Pro praktickou aplikaci dekontaminační 

metody byla vybrána technologie označovaná jako fytoremediace. Principem této metody je 

využití rostlin pro jejich schopnost akumulovat anorganické polutanty kořenovým systémem 

a následně tyto látky zabudovat do svých vnitřních struktur. Tato metoda disponuje řadou 

výhod, ze kterých lze vyjmenovat například: nízké ekonomické náklady na její aplikaci, 

technickou nenáročnost a šetrnost k životnímu prostředí. Výběr rostliny je jedním z klíčových 

faktorů pro úspěšnou aplikaci této technologie. Pro výzkum disertační práce byla vybrána 

plodina technického konopí (Cannabis sativa L.). Jedny z mála výhod použití této rostliny jsou 

následující: schopnost akumulovat toxické prvky z půdy; vysoká produkce biomasy; v ČR 

původní rostlina. Potenciál této metody spočívá především v nízkých provozních nákladech, 

šetrnosti k životnímu prostředí a také například pro možnost druhotného využití vzniklé 

biomasy. Tuto metodu lze také považovat za velmi významnou při řešení dočasného využití 

brownfields, na kterém se nachází environmentální zátěží, ale prozatím pro něj není 

stanoven postup jeho budoucí regenerace. Aplikací technologie fytoremediace lze na 

brownfields, na kterém je prokázána kontaminace, nastartovat proces dekontaminace 

tohoto území. Další výhodou může být zlepšení vnímání lokality veřejností pro její ozelenění. 
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2 Cíle disertační práce 

Cílem disertační práce je ověření výchozí hypotézy: „Ověření možnosti aplikace 

technologie fytoremediace, resp. fytoextrakce toxických kovů ze znečištěných půd pomocí 

technického konopí (Cannabis sativa L.)“.  

Použití fytoextrakční metody je zaměřeno na odstranění anorganických 

kontaminantů, resp. toxických kovů ze zeminy odebrané z průmyslového brownfieldu. 

Způsob jeho provedení je zaměřen na simulaci přirozených polních podmínek.  

Dílčí cíle disertační práce je možné postupně seřadit, podle toho, jak byly 

naplánovány činnosti pro realizaci cílového experimentu celé práce: 

• Nejprve byl vybrán odebraný substrát, který se jevil jako vhodný pro následující 

aplikaci fytoextrakce toxických prvků z půdy pomocí technického konopí. Proto, 

aby mohl být vybrán vhodný substrát pro aplikaci experimentu in situ bylo nutné 

sestavit předběžný laboratorní experiment. Ten určil, která zemina bude pro 

zahájení cílového výzkumu vhodnější.  

• Dalším krokem, který byl založen na výsledcích předběžného laboratorního 

experimentu – výběr vhodného druhu substrátu - je samotná aplikace technologie 

fytoextrakce in situ.  

• Pro ověření možnosti využití technického konopí pro účely fytoextrakce toxických 

prvků v konkrétně znečištěné zemině byly provedeny chemické analýzy, které se 

dají rozdělit do dvou následujících kroků: 

o Analýza odebrané zeminy z brownfields pro podrobnou chemickou 

charakteristiku této zeminy, na které experiment proběhl.  

o Analýza rostlinného materiálu pro ověření schopnosti technického konopí 

akumulovat toxické prvky z půd. 
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3 Regenerace brownfields 

Ekologické zátěže jsou nejčastěji doprovodným jevem průmyslové činnosti. 

Ta je rizikovými aktivitami provázena nejen od počátku zahájení provozu ale i po jeho 

ukončení. Po ukončení provozní činnosti průmyslového podniku, může z důvodu nízké tržní 

poptávky zůstat zastavěná plocha bez aktuálního užitku. Bez vnějšího zásahu se z tohoto 

území postupem času stane brownfield. Tato plocha může ležet ladem i několik dalších let 

bez zájmu a také bez potřeby zjišťování přítomnosti ekologické zátěže (Bergatt Jackson a kol. 

2004). Pokud pro brownfield neexistuje plán pro jeho budoucí využití, je možné pro něj najít 

dočasné uplatnění. Řešením může být ozelenění této momentálně nevyužívané plochy. 

V případě území, které je v důsledku jeho předchozího využití kontaminováno znečišťujícími 

látkami, může být tento postup dílčím řešením odstranění přítomného znečištění. Výběrem 

vhodného druhu rostliny, známého pro svou charakteristickou vlastnost schopnost 

akumulovat znečišťující látky z půdy a následně je zabudovat do své vnitřní struktury, může 

dojít ke snížení přítomnosti kontaminantů v půdě. I přesto, že tato metoda není schopna 

zcela dekontaminovat konkrétní plochu, může být vhodným začátkem pro budoucí 

odstranění ekologické zátěže z území jednou z konvenčních sanačních technologií, případně 

jejich kombinací. 

Pokud je na území brownfields prokázáno znečištění, které je ohrožujícím faktorem 

pro lidské zdraví, životní prostředí nebo zdroje potravy je nutné jej řešit vhodně zvolenou 

sanační technologií. Prioritou při odstraňování znečišťujících látek z prostředí je použití 

účinné technologie se šetrným přístupem k životnímu prostředí spolu s nízkými finančními 

náklady spojených s její aplikací. Technologie fytoremediace, resp. fytoextrakce polutantů 

ze znečištěných půd pomocí zelených rostlin splňuje výše uvedené požadavky na aplikaci 

sanačních technologií. Tyto základní předpoklady pro užití této metody jsou: nízké 

ekonomické náklady; technická nenáročnost jejího provedení a zejména šetrnost k životnímu 

prostředí. 
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4 Technologie fytoremediace  

Mimo běžně používaných technologií dekontaminace půdy jsou v dnešní době 

vyhledávány i méně využívané metody. Jednou z těchto metod je fytoremediace. 

Fytoremediace je definována jako metoda, která využívá zelené rostliny k odstranění 

škodlivých látek z prostředí nebo k jejich transformaci. Její využití je možné jednak 

pro organické i pro anorganické znečištění (Raskin et al. 1997). Myšlenku fytoremediace 

uvedl Chaney již v roce 1983 (Chaney 1983). Technologie je založena na principu využití 

„živého organismu“ a proto existují limity využití metody, jako je například podnebí, potřeba 

přítomnosti živin a kyslíku pro vývoj rostliny, rovněž je nutné sledovat parametry 

dekontaminovaných půd jako je jejich textura, pH, salinita, koncentrace polutantů a další, 

která musí být společně s dalšími toxickými látkami v mezích tolerance rostliny1. Při výběru 

této metody je nutné zvážit časovou náročnost aplikace technologie, tento faktor však 

nebývá vnímán jako negativní. Což vyplývá z faktu, že tato metoda nebývá klíčovou metodou 

pro odstranění kontaminace z půdy. Jedná se o technologii, kterou je vhodné - především 

z důvodu časové náročnosti - kombinovat  s běžně používanými sanačními metodami 

(Garbisu & Alkorta 2001). Potenciál při využití této metody spočívá především v nízkých 

ekonomických nákladech, nevyužívá pro svou aplikaci těžkou techniku a proto je šetrný 

k prostředí dále v nízkých energetických nárocích a především je velmi pozitivně vnímána 

širokou veřejností (Schwitzguébel 2000, Rahimi et al. 2013).  

Pojem fytoremediace lze na základě dále popsaných mechanismů rozdělit podle 

Garbisu & Alkorta (2001) na následující podskupiny: 

• Fytoextrakce  

• Fytofiltrace a rhizofiltrace  

• Fytostabilizace  

• Fytodegradace  

• Fytovoltalizace   

                                                           
1
 Nejvyšší přípustná koncentrace prvku, která ještě není pro rostlinu toxická 
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5 Fytoextrakce toxických prvků z půd 

Fytoextrakce – označovaná také jako fytoakumulace nebo fytoabsorpce – je velmi 

složitý biologický proces. Průběh samotné fytoextrakce je z hlediska času náročnější 

než běžně využívané metody a to z důvodu různě dlouhých vegetačních období2 jednotlivých 

druhů rostlin. Tento proces je interpretován jako příjem kontaminantů z půdy nebo vody 

kořeny rostlin. Kontaminanty jsou z kořenové soustavy translokovány do nadzemní části 

rostliny a zabudovány do rostlinných struktur (Ali et al. 2013, Prasad & Freitas 2003). 

Fytoextrakce toxických kovů je metoda ekonomicky nenáročná a díky širokým možnostem 

jejího uplatnění je využívána při řešení environmentálních problémů spojených 

s odstraněním toxických kovů z půd (Rascio & Navari - Izzo 1997). Tuto metodu lze využít 

pro dekontaminaci půd znečištěných jednak anorganickými a jednak organickými polutanty 

(Bhargava et al. 2012). Podnětem pro rozvoj této metody byl objev různorodých volně 

rostoucích rostlin (většinou endemického původu) na přirozeně mineralizovaných půdách, 

které v listech akumulovaly vysoké koncentrace esenciálních i neesenciálních těžkých kovů 

(Raskin et al. 1997).  

Pro naplnění ideální účinnosti fytoextrakční technologie by bylo zapotřebí 

vyšlechtit takovou rostlinu, která by byla schopna akumulovat vysoké koncentrace 

toxických kovů z půd bez známky fytotoxicity a současně by dosahovala nadprodukčního 

množství biomasy. Rovněž by měla splňovat dvě základní vlastnosti a to, že by se mělo 

jednat o rostlinu, která je v konkrétním prostředí původní a rovněž by měla být zvládnuta 

celá její agrotechnika. Určit, který typ rostliny je pro fytoextrakci nejvhodnější a je-li účelné 

použít hyperakumulující nebo nehyperakumulující rostlinu není možné a to i přes znalosti 

jejich chování (Soudek et al. 2014, Bjelková 2011). Proto je důležité zkoumat možnosti 

využití - pro fytoextrakční účely -  jednotlivých rostlinných druhů, jako je například technické 

konopí (Cannabis sativa L.) 

  

                                                           
2
 Vegetační období = časový úsek, během kterého – v případě příznivých klimatických podmínek prostředí – 

probíhají hlavní životní funkce rostliny 
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5.1 Potenciál technického konopí  (Cannabis sativa L.) při fytoextrakci toxických 

prvků z půdního prostředí 

Technické konopí je považováno za kulturní plodinu, která má sice na rozdíl od planě 

rostoucích hyperakumulátorů nižší schopnost akumulovat toxické kovy z prostředí, 

jednoznačnou kompenzací je však velká tvorba nadzemní biomasy. Planě rostoucí 

hyperakumulátory nejsou geneticky stabilizované a tak pro mnohé z nich neexistuje 

optimalizovaná technologie pěstování a sklizně. 

Technologie fytoextrakce toxických prvků z půd disponuje, jako každá 

dekontaminační metoda, řadou výhod i nevýhod (viz Tabulka č. 1). Důležitým prvkem 

při aplikaci fytoextrakce je výběr vhodné rostliny. Potenciál technického konopí 

pro jeho použití v aplikaci metody fytoextrakce toxických prvků z půdy spočívá i v řadě jeho 

inherentních vlastností. Tyto vlastnosti jsou pro technické konopí typické a odlišují tuto 

plodinu od ostatních rostlin, které by mohly být pro fytoremediační účely zvažovány. 

Negativní faktory ovlivňující možnosti využití fytoextrakce, které je možné díky 

charakteristickým vlastnostem technického konopí redukovat jsou zvýrazněny v následující 

tabulce (viz Tabulka č. 1). Odkazy na tyto vlastnosti jsou uvedeny v pravém sloupci Tabulky č. 

1. Podrobněji jsou tato specifika technického konopí rozepsána pod touto tabulkou.  
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Tabulka č.  1: Výhody a nevýhody aplikace technologie fytoremediace, resp. fytoextrakce 
(převzato z Alkorta et al. 2004) 

Výhody Nevýhody 

Vlastnosti 

technického 

konopí 

Možnost využití pro široké 
spektrum anorganických a 

organických polutantů. 

Omezení hloubky aplikace 
metody (zejména vůči 

velikosti kořenového systému 
rostlin) dále rozpustnosti a 
dostupnosti kontaminantů 

v prostředí. 

viz A 

Redukce ukládání odpadů na 
skládky odpadů. 

Pro úspěšnou aplikaci metoda 
vyžaduje delší časové úseky, 

je však rychlejší než přirozená 
atenuace prostředí. 

 

Aplikace in situ. Redukuje 
narušení půdního prostředí a 

rozšiřování kontaminantů 
v prostředí. 

Vhodná pro území s nižšími 
koncentracemi znečišťujících 

látek. 

 

V porovnání s ostatními 
dekontaminačními metodami je 

metoda fytoremediace 
ekonomicky mnohem méně 

náročná. 

Omezujícím faktorem pro 
použití technologie jsou 

klimatické podmínky a roční 
období. 

viz B 

Jednoduchá realizace a údržba. 
Náklady na pořízení rostlin jsou 
nízké a energie využívaná pro 

jejich údržbu je z obnovitelných 
zdrojů. 

Je nutné se vyvarovat 
zavlečení invazivního druhu 

rostliny do prostředí. 

 viz C 

Jedná se o ekologicky šetrnou 
metodu, esteticky příjemnou, 
sociálně pozitivně přijímanou, 

technicky nenáročnou - 
nezatěžuje bezprostřední okolí 

hlukem. 

Kontaminanty mohou být 
přeneseny do jiného media, 

prostředí, a/nebo potravního 
řetězce. 

viz D 

Vlastnosti, které zvyšují potenciál technického konopí při využití fytoextrakčních 

postupů k odstranění polutantů z půdy a zároveň potlačují nevýhody této metody 

lze vyjmenovat následovně: 

A. Technické konopí má poměrně velký kořenový systém, kterým může akumulovat 

toxické prvky z půdy. Jak uvádí Amaducci et al. (2008) kořeny této plodiny obvykle 



Technické aspekty regenerace brownfields 

 Autoreferát k disertační práci 

 

12 
 

dosahují do 130 cm hloubky od povrhu země, mohou však dorůst až 2 m hluboko. 

Nejvyššího účinku akumulace toxických prvků z půdy je dosaženo již v hloubce 

50 cm. Díky takto vyvinutému kořenovému systému, je technické konopí schopno 

velmi účinně akumulovat polutanty z půdy. 

B. Technickou plodinu Cannabis sativa L. je možné pěstovat všude v mírném pásmu 

až do výšky přibližně 450 m. n. m. Konopí nelze pěstovat na zamokřených nebo 

trvalých přesušených půdách. Její nároky na půdu jsou však minimální (Honzík 

2007).  

C. Jeden z hlavních důvodů naplňující potenciál využití technického konopí 

při aplikaci fytoextrakce je fakt, že pro Českou republiku je tato kulturní plodina 

původní. Historie jejího využití sahá až do doby středověku. V České republice 

je kompletně zvládnuta agrotechnika, technologie sklizně a další zpracování této 

suroviny. To však neplatí pro uměle introdukované plodiny, u kterých je nutné 

tyto zkušenosti získat řadou nových výzkumů (Bjelková 2011). Tato plodina 

je označována jako plodina technická a to zejména pro své využití v různých 

průmyslových odvětvích jako je například papírenství, energetické využití, 

stavebnictví a další.  

D. Technické konopí (Cannabis sativa L.) je považováno za technickou 

(nepotravinářskou) a energetickou plodinu. Nepotravinářská povaha této plodiny 

znamená - po ukončení fytoextrakce - možnost využití některých jeho rostlinných 

částí pro další zpracování (textilní průmysl, papírenství). Toto tvrzení však zároveň 

vyžaduje přísnou kontrolu zpětného uvolňování kontaminantů do prostředí, 

nastavení hygienických limitu a konkretizaci možnosti použití materiálu tak, 

aby nedocházelo k poškozování lidského zdraví a životního prostředí (Cascardi 

2012). Využití technického konopí v energetickém průmyslu má smysl jednak pro 

jeho energetické vlastnosti, resp. jeho výhřevnost a jednak pro již výše zmíněnou 

známou agrotechniku této plodiny, která usnadňuje technologii jeho pěstování 

(Kovářová et al. 2002). Pro tyto dvě základní vlastnosti lze technické konopí 

považovat za rostlinu se slibným potenciálem pro uplatnění ve fytoextrakci 

toxických kovů z půd (Bjelková 2011). 
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6 Aplikace metody fytoextrakce pro výchozí experiment 

disertační práce 

Tato kapitola popisuje experimentální část disertační práce. Jedná se o shrnutí všech 

činností v průběhu přípravy a samotné aplikace metody fytoextrakce toxických prvků pomocí 

technického konopí na kontaminované zemině odebrané z průmyslového brownfieldu.  

Tuto kapitolu lze v zásadě rozdělit na dvě základní části: 

• Předběžný laboratorní experiment – cílem tohoto experimentu bylo ověření 

schopnosti růstu technického konopí na dvou vzorcích kontaminované 

zeminy odebrané z průmyslového brownfieldu. Výsledkem této části byl 

výběr vhodnější zeminy pro cílovou studii disertační práce. 

• Použití technologie fytoextrakce in situ – je praktická aplikace metody 

fytoextrakce na vybraném typu zeminy na pozemcích společnosti AGRITEC s. 

r. o. a Cílem této části je posouzení schopnosti technického konopí 

akumulovat toxické prvky z kontaminované půdy. Součástí výsledků této 

práce je podrobné hodnocení odebrané zeminy, zejména jejích chemických 

vlastností. 
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6.1 Předběžný laboratorní experiment 

Cílem předběžného laboratorního experimentu bylo ověřit schopnost růstu 

technického konopí na konkrétním druhu kontaminované zeminy. Území průmyslového 

brownfieldu, na kterém byla zemina odebrána, je považováno – vzhledem k jeho 

předchozímu využití a výsledkům monitorovacích prací3 – za kontaminovanou lokalitu.  

6.2 Vyhodnocení předběžného laboratorního experimentu 

Vyhodnocení experimentu probíhalo na základě vážení biomasy a měření výšky 

nadzemních částí rostlin. Získané hodnoty byly statisticky zhodnoceny pomocí statistického 

balíku R (R Development Core Team 2008). Jak v případě zjištěných hodnot biomasy, 

tak výšky nadzemních částí rostlin, bylo předběžným F-testem zjištěno, že mají oba výběry 

odlišné rozptyly, pro následné srovnání byl tedy užit Welchův dvouvýběrový t-test 

pro výběry s neshodnými rozptyly. Výběry se signifikantně lišily v hodnotách zjištěné 

biomasy na hladině α = 0,005975), co se týče výšky nadzemních částí rostlin, rozdíl byl ještě 

markantnější – α = 2,498.10-6. Významné mezivýběrové rozdíly v těchto hodnotách jsou 

patrné i z grafů typu boxplot (viz Obrázek č. 1 a Obrázek č. 2), z nichž vyplývá, že je jejich 

střední hodnota v obou případech vyšší u rostlin pěstovaných na zahradnickém substrátu. 

    

       Obrázek č.  1: Biomasa technického konopí    Obrázek č.  2: Výška rostlin C. sativa L. 

                                                           
3
 Odebrání zeminy z brownfields bylo, vlastníkem pozemku, podmíněno nezveřejňováním jeho lokace. Nelze 

proto uvést zdroj výsledků monitorovacích prací. Tento fakt žádným způsobem neovlivňuje povahu práce. 
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Navzdory tomu, že byly sledované parametry vysazených rostlin jednoznačně horší 

při pěstování na kontaminované půdě (heap), nelze tento fenomén jednoznačně 

interpretovat jako důsledek znečištění užité zeminy. Rostliny mohou zahradnický substrát 

favorizovat i z důvodu vhodnějších fyzikálně-mechanických parametrů. Míra fytoextrakce 

bude předmětem následující studie. 

 

6.3 Použití metody fytoextrakce in situ 

Na základě vyhodnocení dat získaných předběžným experimentem byla vybrána 

zemina, na které byla provedena fytoextrakce toxických prvků pomocí technického konopí. 

Samotný experiment proběhl v období červenec – září 2014 na pozemcích společnosti 

AGRITEC , výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., která má s pěstováním kulturních plodin 

dlouholeté zkušenosti. 

Postup provedení experimentu 

Zemina byla z místa odběru – průmyslový brownfield - převezena do zemědělské 

dílny, kde byla bezprostředně homogenizována a následně připravena pro její použití. 

Homogenní materiál byl převezen na výsadbový pozemek, kde jsou trvale do země 

zapuštěny plastové nádoby (viz Obrázek č 3). Tyto plastové nádoby o objemu 22 dm3 byly 

naplněny kontaminovanou zeminou a následně osazeny semeny Cannabis sativa L. 

Na povrch zeminy se semeny technického konopí byla jemně nasypána vrstva písku, aby 

nedošlo k jejich zvíření vzduchem. Během experimentu byly simulovány přirozené polní 

podmínky. Bylo testováno několik odrůd technického konopí. Během vegetační doby u všech 

rostlin, jednotlivých variet, došlo k výrazné inhibici jejich vývoje a růstu. Pouze pár rostlin 

jediné odrůdy – Carmagnola – prokázala schopnost růstu na takto kontaminované půdě, do 

formy dospělého jedince. Z tohoto důvodu se veškeré výsledky týkají právě této jedné 

vypěstované odrůdy.  
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Obrázek č.  3: Výsadba užité plodiny Cannabis sativa L. na pozemcích společnosti AGRITEC, výzkum, šlechtění a 
služby s. r. o. (foto: Macečková) 

Vyhodnocení aplikace technologie fytoextrakce in situ 

Rostliny technického konopí (Cannabis sativa L.) – odrůdy Carmagnola – prokázaly 

schopny růstu na vybraném druhu kontaminované zeminy, odebrané z průmyslového 

brownfields.  
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7 Analýza zeminy 

Pro posouzení byla použita zemina, která byla odebrána na území průmyslového 

brownfieldu. Protože se jedná o reálně znečištěnou zeminu, bylo nutné ji podrobně 

analyzovat a zjistit tak stupeň a povahu její kontaminace. Informace o povaze znečištění jsou 

také důležité při výběru vhodné rostliny pro aplikaci fytoremediace, což platí zejména pro 

zjištění, jsou-li v půdě přítomné kontaminanty, které je rostlina schopna akumulovat.   

Cílem praktické části disertační práce je prokázat schopnost akumulace toxických 

kovů v rostlině technického konopí (Cannabis sativa L.), proto jsou ve výsledcích analýz od 

této kapitoly dále interpretovány výhradně výsledky přítomnosti a chování právě těchto 

anorganických látek.  

Pro získání znalostí o vlastnostech zeminy - zejména chemických - pro účely aplikace 

fytoextrakční technologie byla odebraná zemina analyzována a hodnocena několika způsoby, 

které se dají rozdělit do třech základních kroků: 

• Hodnocení nebezpečnosti zeminy podle Vyhlášky č. 294/2005 Sb., o 

podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 

a změně Vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška č. 295/2005 Sb.) 

• Hodnocení znečištění zeminy podle metodického pokynu Ministerstva 

životního prostředí – Kritéria znečištění zemin a podzemní vody z roku 1996 

• Stanovení biodostupných prvků v zemině pro rostliny sekvenční extrakcí podle 

Tessiera  

7.1 Hodnocení nebezpečnosti zeminy z pohledu Vyhlášky č. 294/2005 Sb. 

Při celkovém hodnocení nebezpečnosti odebrané zeminy lze konstatovat, že po 

zařazení zeminy do tříd vyluhovatelnosti, zemina nepatří mezi nebezpečný odpad a v případě 

nutnosti, může být uložena na skládku s označením S – ostatní odpad (S–001) a není potřeba 

zajistit speciální opatření pro ochranu lidského zdraví a životního prostředí při nakládání s ní. 

Z výsledků hodnocení možnosti druhotného využití zeminy pro úpravu povrchu terénu 

jednoznačně vyplývá, že posuzované prvky několinásobně překročily nejvýše přípustné 
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koncentrace škodlivin v sušině odpadů stanovené ve Vyhlášce č. 294/2005 Sb. a nelze ji 

v žádném případě k úpravě povrchu terénu využít. 

7.2 Hodnocení znečištění zeminy podle Metodického pokynu – Kritéria znečištění 

zemin a podzemní vody z roku 1996 

Metodický pokyn – Kritéria znečištění zemin a podzemní vody z roku 1996 je 

v současnosti neplatný avšak v praxi stále používaný. 

Hodnocení kontaminovaných zemin je založeno na konceptu hodnocení třech kritérií 

A, B a C4.  

Prvky, které překročily nejvyšší přípustné koncentrace v jednotlivých kritériích 

uvedených v Metodickém pokynu – Kritéria znečištění zemin a podzemní vody z roku 1996 

(dále jen MP 3/96) jsou: měď, zinek, kadmium a olovo. Tyto prvky jsou díky svým 

vlastnostem považovány za toxické prvky, které mohou ohrozit zdraví člověka a kvalitu 

jednotlivých složek životního prostředí. Odebranou zeminu lze na základě výsledků chemické 

analýzy, srovnané s kritérii stanovenými metodickým pokynem MP 3/96, jednoznačně 

vyhodnotit jako zeminu, která vyžaduje provedení hodnocení rizik a návrh opatření na jejich 

snížení, resp. odstranění. A to zejména z důvodu překročení přípustné koncentrace 

rizikových prvků v zemině v případě kritéria B, ale především C, kdy znečištění zeminy může 

být považováno za významné riziko ohrožení zdraví člověka a složek životního prostředí. 

                                                           

4 Kritérium A - Odpovídá přibližně přirozeným obsahům sledovaných látek s přihlédnutím k mezím detekce 

používaných analytických metod. Pokud není překročeno kritérium A, nejedná se o znečištění, ale o přirozené 

obsahy látek. 

Kritérium B - Umělé kritérium, přibližně aritmetický průměr kritérií A a C. Překročení kritérií B se posuzuje jako 

znečištění, které může mít vliv na zdraví člověka nebo jednotlivé složky životního prostředí.  

Kritérium C - Překročení kritéria C představuje znečištění, které může znamenat významné riziko pro člověka a 

životní prostředí. 

Při překročení kritérií B je třeba se znečištěním dále zabývat. Obvykle je třeba provést další průzkum a 

hodnocení rizik. 
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7.3 Biodostupnost prvků v půdě pro rostliny 

Analýza sekvenční extrakce podle Tessiera (Tessier et al. 1979) prokázala, že ve dvou 

prvních extrakčních frakcích – ionto – výměnná a uhličitanová – jsou vázány prvky, resp. 

kovy, které jsou biodostupné pro rostliny. To znamená, že rostlina, která roste na této 

zemině, by měla být schopna svými akumulačními schopnostmi vázat do své vnitřní struktury 

následující kovy: baryum, kadmium, měď, železo, olovo, stroncium a zinek (viz Graf č. 1). 

 

 

Graf č. 1: Sekvenční extrakce podle Tessiera 
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8 Analýza rostlinného materiálu 

Pro vyhodnocení schopnosti technického konopí akumulovat toxické prvky 

z kontaminované zeminy bylo nutné provést analýzu testovaného rostlinného materiálu ve 

dvou krocích. 

• Prvním krokem byla kvalitativní analýza rostlinného materiálu provedená pomocí 

skenovací elektronové mikroskopie a energo – disperzní mikroanalýzou. Tato analýza 

měla jako první ověřit přítomnost toxických kovů v rostlině, resp. v jejich rostlinných 

orgánech po ukončení procesu fytoextrakce  

• Druhým krokem byla analýza, jejímž principem je kvantitativní detekce toxických 

kovů v rostlině. Naměřené výsledky mají potvrdit přítomnost prvků zjištěných 

předchozí metodou a vyjádřit jejich množství na jednotku hmotnosti sušiny  

Kvalitativní a následná kvantitativní analýza technického konopí byla soustředěna 

především na akumulaci prvků anorganické povahy, resp. toxických kovů a také prvků, které 

nejsou běžnou součástí struktury rostlinných buněk. Z tohoto důvodu jsou ve výsledcích 

následujících kapitol posuzovány pouze tyto prvky. 

8.1 Skenovací elektronová mikroskopie a energo - disperzní mikroanalýza (EDX) 

Tato analýza má především kvalitativní význam. Její vyhodnocení má prokázat, zda 

během růstu rostliny na kontaminované zemině došlo k akumulaci prvků, které byly 

stanoveny v odebrané zemině. Metoda byla zvolena jako první z důvodu ověření domněnky 

schopnosti rostliny technického konopí akumulovat toxické prvky z významně 

kontaminované zeminy. Dalším důvodem byly nižší ekonomické náklady na provedení této 

analýzy.  

Energo-disperzní mikroanalýza (EDX), poskytuje informace o chemickém složení 

vzorku, resp. konkrétního bodu zaměřeného na povrchu vzorku. 

V následujících podkapitolách jsou uvedeny výsledky této kvalitativní analýzy 

provedené na především příčných vzorcích jednotlivých rostlinných orgánů – kořen, stonek, 

list, semeno. 
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Výsledky získané skenovací elektronové mikroskopie a energo – disperzní 

mikroanalýzou jsou v disertační práci prezentovány formou tabulky (viz Tabulka č. 2). Pro 

omezení počtu stran předkládaného autoreferátu jsou výsledky této analýzy popsány pouze 

ve formě shrnutí detekovaných prvků v daném orgánu rostliny.  Všechny výsledky jsou pak 

řádně uvedeny v disertační práci. 

Tabulka č.  2: Vzorek kořene rostliny rostoucí na kontaminované půdě 

Naměřené hodnoty Výřez vzorku s analyzovaným bodem 

 
 

Element  Wt %  At % 

 C   51.16  71.42 

 O  20.17  21.14 

 Na   0.67   0.49 

 Mg   0.28   0.19 

 Si   0.43   0.25 

 P    0.46   0.25 

 S    3.91   2.05 

 Cl   1.22   0.58 

 K    2.53   1.08 

 Ca   0.71   0.30 

 Ba  18.47   2.25 

 Total  100.000  100.000 

 

 
 
 

* Žlutá šipka označuje konkrétní bod analyzovaný metodou EDX 

**Fotografie vzorku byla pořízena SEM značky PHILIPS XL -  30 

 

8.1.1 Kořen 

Kromě základních stavebních prvků rostlinných buněk jako je uhlík, kyslík, sodík a 

křemík byla ve vzorcích kořene rostliny technického konopí potvrzena přítomnost barya, 

chloru a hliníku. Tyto prvky byly akumulovány do kořenového systému z použité 

kontaminované zeminy.  

• V prvním vzorku kořene byly detekovány následující prvky: 

o Baryum v množství 1,82 hmot. %; 18,47 hmot. %. 

• Ve druhém vzorku kořene byly detekovány následující prvky: 
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o Baryum v množství 5,31 hmot. %. 

o Hliník v množství 0,61 hmot. %; 1,48 hmot %. 

 

8.1.2 Stonek 

Kromě základních stavebních prvků rostlinných buněk jako je uhlík, kyslík, sodík a 

křemík byla ve vzorcích stonku rostliny technického konopí potvrzena přítomnost chloru, 

hliníku, mědi, zinku, titanu a tantalu. Tyto prvky byly pravděpodobně akumulovány do 

stonku z použité kontaminované zeminy.  

• V prvním vzorku stonku byly detekovány následující prvky: 

o Hliník v množství 0,26 hmot. %. 

o Měď v množství 9,44 hmot. %, 32,71 hmot. %. 

o Zinek v množství 7,08 hmot. %, 20,66 hmot. %. 

o Titan v množství 3,91 hmot. %. 

• Ve druhém vzorku stonku nebyly detekovány žádné toxické prvky. 

• Ve třetím vzorku byly detekovány následující prvky: 

o Hliník v množství 54,94 hmot. %.; 1,11 hmot. %. 

o Měď v množství 36,71 hmot. %. 

o Tantal v množství 71,16 hmot. %. 

8.1.3 Semeno 

Kromě základních stavebních prvků rostlinných buněk jako je uhlík, kyslík, sodík a 

křemík byla ve vzorku semene rostliny technického konopí potvrzena přítomnost chloru, 

hliníku, mědi a zinku. Tyto prvky byly pravděpodobně akumulovány do stonku z použité 

kontaminované zeminy.  

• V prvním vzorku semene byly detekovány následující prvky: 

o Hliník v množství 36,13 hmot. %; 0,41 hmot. %. 

o Měď v množství 16,75 hmot. %. 

o Zinek v množství 12,87 hmot. %. 
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8.1.4 List 

Výsledky kvalitativní analýzy vzorku listu rostliny se odlišují od všech předchozích a to 

způsobem snímání vzorků. Vzorky byly analyzovány pouze na jejich povrchu, nejedná se tedy 

o příčný řez rostlinným orgánem, jako je tomu u ostatních vzorků. Způsob snímání byl 

uzpůsoben struktuře listu. Z preparátu nebylo možné vyříznout příčný nebo podélný vzorek a 

proto musel být na terčík, vkládaný do mikroskopu, umístěn vzorek, který byl od celé části 

listu mechanicky odtržen. Fakt, že je vzorek analyzován pouze na jeho povrchu potvrzuje 

přítomnost trichomů – dlouhý výčnělek na pokožce rostlin, vznikající z pokožkových buněk 

rostlin – které jsou na obrázcích viditelné. 

Výsledky mikroanalýzy EDX neprokazují, jestli byly prvky akumulovány do vnitřní 

struktury této rostlinné části (list). Poukazují pouze na přítomnost prvků, které mohly ulpět 

na povrchu těchto vzorků a to zřejmě díky zvíření prachových částic zeminy. Toto tvrzení 

dokazuje porovnání přítomnosti prvků na listu rostliny, která byla pěstována na 

kontaminované zemině a rostliny, která byla pěstována na kontrolním substrátu.  

Z uvedených důvodů není možné díky EDX mikroanalýze prokázat akumulaci prvků do 

vnitřní struktury listu rostliny a je nutné provést podrobnější kvantitativní analýzu 

organického materiálu.  

Kromě základních stavebních prvků rostlinných buněk jako je uhlík, kyslík, sodík a 

křemík byla na povrchu vzorku listu rostliny technického konopí potvrzena přítomnost 

chloru, hliníku, mědi, zinku, bary, a tantalu. Tyto prvky byly pravděpodobně akumulovány do 

stonku z použité kontaminované zeminy.  

• Na povrchu prvního vzorku listu byly detekovány následující prvky: 

o Baryum v množství 0,55 hmot. %; 1,00 hmot. %. 

o Hliník v množství 1,85 hmot. %; 3,42 hmot. %; 0,51 hmot. %; 6,06 

hmot. %, 0,14 hmot. %. 

o Měď v množství 2,02 hmot. %. 

o Zinek v množství 19,33 hmot. %. 

o Tantal v množství 12,66 hmot. %. 
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• Na povrchu druhého vzorku listu byly detekovány následující prvky: 

o Hliník v množství 6,08 hmot. %; 2,24 hmot. %. 

o Zinek v množství 2,90 hmot. %. 
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8.2 Chemická analýza rostlinné materiálu 

Chemická analýza má kvantitativní povahu a interpretuje obsah prvků detekovaných 

v celé rostlině technického konopí, která rostla na kontaminovaném substrátu. Současně, za 

předpokladu použití vhodných analytických metod, by měla kvantitativně vyjádřit předchozí 

kvalitativní analýzu materiálu.  

Výsledky chemického rozboru rostliny technického konopí prokázaly přítomnost čtyř 

rizikových prvků – zinek (1690 mg/kg), měď (57,7 mg/kg), kadmium (38,1 mg/kg) a olovo 

(17,7 mg/kg) v její struktuře. Závěrem tedy lze konstatovat, že technické konopí bylo 

schopno akumulovat naměřené toxické kovy z kontaminovaného substrátu. 
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9 Závěr a doporučení 

Předkládaná disertační práce Technické aspekty regenerace brownfields prezentuje 

ověření možnosti využití sanační technologie s názvem fytoremediace, resp. fytoextrakce 

toxických prvků z půdy pomocí využití technického konopí (Cannabis sativa L.). Zemina, která 

byla v praktické části práce použita, byla odebrána z průmyslového brownfields.  

Postup při řešení praktické části disertační práce - posouzení možnosti aplikace 

metody fytoextrakce toxických prvků z půd pomocí technického konopí lze popsat 

v následujících krocích: 

• Výběr vhodného druhu zeminy, na kterém byla provedena fytoextrakce vybraných 

prvků pomocí technického konopí proběhl na základě výsledků předběžného 

laboratorního experimentu popsaného v Kapitole 8.1. V této první části byla 

posuzována schopnost technického konopí růst na dvou typech odebrané zeminy. Ta 

zemina, na které byl růst rostlin úspěšný, byla vybrána pro aplikaci cílového pokusu. 

• Na vybraném druhu zeminy byl proveden experiment aplikace technologie 

fytoextrakce in situ. Ten proběhl na pozemcích společnosti AGRITEC výzkum, 

šlechtění a služby, s.r.o. v období červen – září 2014. Průběh pokusu a způsob 

aplikace technologie fytoextrakce je podrobně popsán v kapitole 8.2. Celý pokus 

probíhal v přirozených polních podmínkách, tak aby bylo dosaženo co 

nejobjektivnějších výsledků. To znamená, že během vegetačního období technického 

konopí nedošlo k žádnému vnějšímu zásahu jako je například umělé zavlažovaní či 

hnojení.  

• Pro posouzení hypotézy disertační práce: „Ověření možnosti aplikace technologie 

fytoremediace, resp. fytoextrakce toxických prvků ze znečištěných půd pomocí 

technického konopí (Cannabis sativa L.)“ bylo nutné provést analýzu jednak odebrané 

zeminy a jednak vypěstovaného rostlinného materiálu. Výsledky analytických měření 

lze interpretovat následovně: 

Pro analytická měření byla použita zemina, která byla odebrána na území průmyslového 

brownfieldu. Vzhledem k tomu, že se jedná o reálně znečištěnou zeminu, bylo nutné ji 
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podrobně analyzovat a zjistit povahu její kontaminace. Hodnocení této zeminy proběhlo na 

třech úrovních: 

o Hodnocení nebezpečnosti zeminy podle Vyhlášky č. 294/2005, ze kterého vyplývá, 

že v případě nutnosti uložení této zeminy na skládku odpadů je možné s ní 

nakládat jako s odpadem, který je možné uložit na skládku skupiny S – ostatní 

odpad (S-001). To znamená, že při manipulaci s touto zeminou není potřeba 

zajistit speciální opatření pro ochranu lidského zdraví a životního prostředí. Toto 

hodnocení zahrnuje posouzení možnosti druhotného využití zeminy pro úpravy 

povrchu terénu 

o  Druhým způsobem hodnocení odebrané zeminy je posouzení znečištění podle 

Metodického pokynu – Kritéria znečištění zemin a podzemí vody z roku 1996.  Na 

základě výsledků chemické analýzy a jejich porovnání s hodnotami uvedenými 

v metodickém pokynu vyplývá, že na lokalitě, ze které byla tato zemina odebrána, 

mohou vzniknout rizika, která mohou být považována za významná ve smyslu 

ohrožení zdraví člověka a jednotlivých složek životního prostředí.  

o Kovy, které byly naměřeny sekvenční extrakcí podle Tessiera, v prvních dvou 

extrakčních frakcích – ionto-výměnná a uhličitanová frakce – jsou snadno 

uvolnitelné do životního prostředí a jsou proto považovány za nejpřístupnější pro 

rostliny. Tato analýza tedy určuje koncentrace vybraných prvků, resp. kovů, které 

je rostlina schopna z půdy akumulovat.  

Po ukončení praktické části disertační práce - aplikace technologie fytoextrakce - byly 

vypěstované rostliny technického konopí podrobeny analýzám, které je možné pro jejich 

povahu rozdělit na kvalitativní a kvantitativní: 

o První kvalitativní analýza byla provedena pomocí skenovacího elektronového 

mikroskopu společně s jeho zabudovanou funkcí mikroanalýzy označované jako 

EDX. Této analýze byly podrobeny jednotlivé části orgánů rostliny, ve kterých byly 

detekovány prvky, které je možné pokládat za ty, které byly akumulovány 

z odebrané kontaminované zeminy. Distribuci a výčet těchto prvků v rostlině 

technického konopí lze interpretovat následujícím obrázkem (viz Obrázek č. 4): 



Technické aspekty regenerace brownfields 

 Autoreferát k disertační práci 

 

28 
 

 

 

Obrázek č.  4: Distribuce prvků akumulovaných v rostlině technického konopí 

 

o Kvantitativní analýza rostlinného materiálu – pomocí analytické metody AAS - 

popisuje obsah prvků v celé rostlině technického konopí, která rostla na 

kontaminovaném substrátu. Výsledky chemického rozboru rostliny technického 

konopí prokázaly přítomnost čtyř rizikových kovů – zinek (1690 mg/kg), měď (57,7 

mg/kg), kadmium (38,1 mg/kg) a olovo (17,7 mg/kg) v její struktuře.  

 

Na základě vyhodnocení dat získaných analytickými měření lze potvrdit výchozí 

hypotézu: „Ověření možnosti aplikace technologie fytoremediace, resp. fytoextrakce 

toxických prvků ze znečištěných půd pomocí technického konopí (Cannabis sativa L.)“. Je 

možné konstatovat, že technologii fytoextrakce toxických prvků, resp. toxických kovů ze 

znečištěné půdy pomocí technického konopí, lze na tomto konkrétním příkladu znečištěné 

zeminy použít.  

  

Semeno: hliník, měď, 

zinek 

Kořen: baryum a hliník 

List: hliník, titan, baryum, 

zinek, měď, tantal 

Stonek: hliník, měď, zinek, 

titan, tantal 
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Závěrečná doporučení 

Pro použití technologie prezentované v disertační práci - fytoextrakce toxických 

prvků, resp. toxických kovů z půdy pomocí technického konopí  - v obecné rovině je nutné 

provést další výzkum na dané téma. Následující experimenty by měly být provedeny 

analogicky k prezentovanému pokusu, tzn. na zemině s podobným typem znečištění. A to 

tak, aby bylo v experimentu zahrnuto působení sekundárních vlivů, jakým je například 

organické znečištění půdy. Řešení odstranění organického znečištění z půdy nebylo cílem 

disertační práce, a proto se ho žádný z výsledků práce netýká.  
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