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Anotace 

 Tato bakalářská práce se zabývá bioakumulací vybraných těžkých kovů pomocí 

technického konopí.  

 Pro pochopení problematiky bioakumulace je nutné seznámení se s jejími fázemi 

a s vlastnostmi a akumulačními schopnostmi dané rostliny. 

 Práce hodnotí akumulační schopnosti Cannabis sativa na třech těžkých kovech, 

a to na mědi, olovu. Akumulace byla sledována po dobu sedmi dnů na třech částech 

rostliny – kořen, stonek, list. Data jsou zaznamenána v tabulkách a výsledky celého 

výzkumu jsou shrnuty v kapitole 5. 

Klíčová slova 
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Annotation 

 This bachelor thesis deals with bioaccumulation of selected heavy metals 

by technical hemp. 

 To understand the issue of bioaccumulation is necessary to familiarizare 

with its phases and properties and accumulation capabilities of the hemp plant. 

 The thesis evaluates storage capacity of Cannabis sativa on three heavy metals – 

copper, lead. Accumulation was monitoring for seven days on three parts 

of plant – root, stem and leaf. The data are recorded to tables and results of the whole 

research are summarized in chapter 5. 
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1 Úvod 

 Tato bakalářská práce si klade za úkol čtenáři přiblížit problematiku bioakumulace 

polutantů pomocí technického konopí neboli konopí setého.  

 K tomuto účelu je nutné si přiblížit pojmy týkající se kontaminantů, což zahrnuje 

kontaminované prostředí, v tomto případě vodní a půdní prostředí; vybrané toxické kovy 

a organické látky, pro náš účel to je měď a olovo a z organických látek to jsou herbicidy 

a v neposlední řadě je nutné obeznámit se s pojmem biotransformace a možnými 

negativními vlivy na člověka. 

 Rozhodující je 3 kapitola, jež definuje pojmy bioakumulace, fytoremediace 

a fytoextrakce. Vysvětlí rozdíl mezi bioakumulací a absorpcí; jaké faktory 

jsou při bioakumulaci rozhodující, a dotkne se způsobů přenosu iontů přes membránu 

do buňky, jako je pasivní a aktivní transport a iontový kanál, a vyzdvihne koloběh uhlíku 

a dusíku v půdě. 

 Následující kapitola je věnována pouze konopí setému (Cannabis sativa). 

Seznámíme se s historií a provedeme botanické zařazení. Jelikož je to pro tuto práci 

klíčová rostlina blíže si ji charakterizujeme a přiblížíme si její typy, pěstování a zmíníme 

se rovněž o legislativě, která je zde na místě z důvodu obsahu psychoaktivních látek. 

Uvedeme vybrané příklady fytokanabinoidů a možnosti hojného využití všech částí této 

rostliny – kořen, stonek, list, květ, semeno.  

 Předposlední kapitola uvádí studii provedenou Laboratoří rostlinných 

biotechnologií při Institutu experimentální botaniky Akademie věd České republiky. Studie 

se zabývá bioakumulací kovů čtyřmi odrůdami konopí setého. Jsou zde uvedeny tabulky 

a grafy s komentářem. 

 Poslední kapitola je menším úvodem do legislativy spojené s limity nejen těžkých 

kovů a nebezpečných organických látek v potravinách a palivu. 
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2 Zdravotní a ekologická rizika kontaminantů 

 Tato kapitola vysvětluje pojmy v oblasti znečišťujících kontaminantů 

a jejich účinků na okolní prostředí a také na člověka. 

 Vzhledem k zaměření této práce budu popisovat půdní prostředí, jež je jednou 

z nejdůležitějších součástí terestrického prostředí, a prostředí vodní. Tato dvě prostředí 

nejvíce odpovídají našemu účelu. Dále se zde budu zabývat určitými toxickými kovy 

a vybranými organicky hydrofilními látkami. Rovněž si vysvětlíme pojmy spojené 

se zdravotními riziky kontaminantů působícími na člověka a faunu s flórou. 

2. 1 Kontaminanty v půdním prostředí 

 Účinky kontaminantů v půdním prostředí můžeme pozorovat až po jejich delším 

působení. Znamená to, že účinky nejsme schopni zjistit okamžitě svými smysly, 

ale je třeba hlubších výzkumů, jelikož se znečištění projevuje ve většině případů skrytě; 

tzn., že se kontaminanty deponují v desítkách svrchních centimetrů půdy, do spodnějších 

částí jsou transportovány pomocí srážkových vod, které pronikají do puklin a prasklin 

v půdách. Z tohoto tvrzení vyplývá, že migrace toxických prvků v půdě je dlouhodobějšího 

charakteru, čímž dává půdě první specifikum. Dalším specifickým úkazem je skutečnost, 

že prostředí je díky kontaminaci delší bodu toxicky stabilní a tím ovlivňuje životní 

podmínky někdy i po desítky let. V případě půdního prostředí je též nutné brát zřetel 

na geologické složení půdy. 

 Pojďme si rozebrat první specifikum. Jelikož není možné okamžitě zjistit, 

zda je půda toxická, je nutné odebrat vzorky a poté zjišťovat toxicitu. Z vědeckého 

hlediska neexistují žádné možnosti jak zkráceně či rychleji toxicitu zjistit. Metody 

zjišťování ekotoxicity jsou dlouhodobějšího charakteru, jelikož je nutné nejen znát, jakým 

prvkem je půda znečištěna, ale je rovněž nutné zjistit původ chemického znečištění. 

Na konferenci v Kodani, která se zaměřila na původ a účinky organických látek, 

jež kontaminují půdu, byly prezentovány výsledky, které obhajují důležitost poznání druhu 

interakce spolu s úrovní toxicity jednotlivých druhů [1]. 
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 Spolu s nastupujícími novými variabilnějšími testy není problém získat realistické 

výsledky, problematická ovšem je jejich interpretace na rizika, jež mohou způsobovat, 

a také na jejich působení na životní prostředí. K tomuto působení se váže rovněž stárnutí 

a dostupnost kontaminantů v půdě na limity koncentrací v půdě, které se v každé zemi liší. 

V současné době se Evropská unie snaží limity pro koncentraci kontaminantů v půdě 

sjednotit. Kontaminanty, které mají vlastnost se dlouhodobě ukládat v půdních strukturách, 

se dostávají do organismu člověka buď přímou cestou, nebo nepřímou přes potravní 

řetězec. V organismu člověka se kumulují a mohou způsobit zdravotní potíže [2].  

2. 2 Kontaminanty ve vodním prostředí 

 Kontaminanty ve vodním prostředí představují nejen akutní ohrožení podzemních 

vod, ale také okamžité ohrožení okolního prostředí, fauny a flóry. Znečištěná voda může 

na lidský organismus působit akutně, ale může se rovněž v organismech a rostlinách 

akumulovat po delší dobu, a to především v případě, že organismy jsou vystaveny 

dlouhodobější expozici.  Kontaminanty ve vodě můžeme, na rozdíl od půdního prostředí, 

indikovat již při pouhém použití smyslů. Především zápach a zbarvení vody nám pomůže 

blíže určit specifický kontaminant. Znečištění vod může být dvojího způsobu – umělé nebo 

přirozené [3]. 

 Přirozené znečištění vody označujeme jako výskyt určitých prvků, které se ve vodě 

neobjevily antropogenní činností. Příkladem může být dusík (N) a fosfor (P), jejichž 

zvýšená koncentrace ve vodním prostředí bývá většinou zapříčiněna nadměrným 

odumíráním ryb díky vytvoření vodního květu na hladině rybníků a stojatých vod v letních 

měsících. Další přirozenou znečišťující činností může být sopečná činnost.  

 Umělé znečištění je především antropogenní činností a nemusí to být vždy přímým 

kontaktem s vodou. V možnostech znečištění vody musí být zahrnuty i způsoby, 

které je možné označit jako vedlejší, což je například prosakování vody z půdy, havárie 

nebo odpadní vody ze zemědělské činnosti (hnojiva). 
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2.3 Těžké kovy 

 Těžké kovy jsou prvky, jež se přirozeně vyskytují v zemské kůře. Je to jakýkoli 

kovový prvek, jehož poměrná hustota je větší než 5 g·cm
-3

 [4]. 

 Do těžkých kovů řadíme i kovy toxické, jež jsou jedovaté i při nízkých 

koncentracích v prostředí. Při vysokých koncentracích se jejich nebezpečí zvyšuje, 

jelikož mají sklon bioakumulovat, což znamená zvyšovat koncentraci chemické látky 

v živém organismu oproti koncentraci v okolním prostředí. Zasažený organismus není 

schopen snížit zvýšenou koncentraci rychleji, než jí byl zasažen. Toxické kovy nemohou 

být degradovány a do organismu vstupují potravním řetězcem, vodou či vzduchem. 

Vysoké koncentrace těchto prvků vedou k otravě organismů, i když některé prvky – měď, 

selen a zinek; jsou ve stopovém množství důležitou součástí lidského metabolismu [5]. 

 Zdroje těžkých kovů můžeme rozdělit do dvou hlavních kategorií: 

1) Přirozené 

- zvětrávání mateřské horniny, 

- zvětrávání rud určitých kovů. 

2) Antropogenní 

- metalurgický průmysl, 

- spalování fosilních paliv, 

- průmyslové procesy využívající výrobky obsahující těžké kovy, 

- automobilová doprava [6]. 

2.3.1 Měď (Cu) 

 Měď je kov červené barvy, který je lidstvem používán již v rané historii. Doba 

bronzová je s tímto kovem spjata svou schopností tvořit bronzové sloučeniny, 

což jsou sloučeniny mědi a cínu. Latinský název mědi je cuprum, které je odvozeno 

z latinského názvu ostrova Kypr [7]. 

 Měď má atomové číslo 29 a hodnota specifické hmotnosti je 8,96 g·cm
-3

. Je kujná 

a tažná, při teplotě 1083 °C taje a bod varu je 2595 °C. Elektronegativita dle Paulingovy 

stupnice je 1,9 [8]. 
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 Měď se v zemské kůře vyskytuje v obsahu 68 ppm a také v malém množství 

v mořské vodě. Na obrázku 1 je vyobrazena ryzí měď, kterou v dnešní době téměř 

nenajdeme. 

 

 

 

 

 

 

 Nejvíce se měď vyskytuje ve sloučeninách, a to majoritně v sulfidech, méně poté 

ve formě oxidů a uhličitanů. Hlavní Cu rudou je chalkopyrit – CuFeS2, který je vyobrazen 

na obrázku 2, a ze sulfidů dále chalkozín - Cu2S. Měděná oxidická ruda je kuprit – Cu2O 

a z uhličitanů je to malachit – Cu2CO3(OH)2 a azurit – Cu3(CO3)2(OH)2 [7], [8]. 

  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 - Ryzí měď, Zdroj: [8] 

Obrázek 2 – Chalkopyrit (CuFeS2), Zdroj: [10] 
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 Tento prvek odolává korozi, a to díky tomu, že se na povrchu vytvoří vrstvička 

oxidů chránící před postupnou korozí. Měď obsažená ve sloučeninách má oxidační číslo 

1+ a 2+ a také velmi ráda tvoří komplexy [11]. 

2. 3. 1. 1 Použití mědi  

 Majoritní využití mědi je pro výrobu elektroinstalačních zařízení, a to především 

jako vodiče a elektrické součástky (rozvody elektrické energie v domech, generátory 

apod.), jelikož je to vysoce vodivý kov. Další významnou vlastností je odolnost 

vůči korozi, proto ji najdeme na střechách věží a chrámů a dalších historických budov. 

Také je používána na výrobu vodovodního potrubí. Uvádí se, že až 60 % mědi 

je použito pro elektrické zařízení, 20 % na střešní krytiny. V neposlední řadě má měď 

vynikající vodivost, čehož je využito při produkci chladičů do automobilů, počítačů 

a dalších zařízení používaných v průmyslové výrobě a dále také v mikrovlnných troubách 

a kotlích. V zemědělství se používá v algicidních preparátech [7], [11], [12], [13]. 

 Jako zajímavost bych chtěla zmínit použití mědi v numismatice. Ve Spojených 

státech amerických byly pence do roku 1982 měděné, ale po tomto roce jsou pouze 

potaženy vrstvou mědi. Toto opatření bylo zavedeno z toho důvodu, že hodnota mědi 

v té době vzrostla a množství, které bylo potřebné pro jednu penci, mělo vyšší hodnotu 

[14]. 

 Nejznámější slitinou je bronz, což je slitina mědi s cínem. Tato slitina je díky 

legování tvrdší než měď a zároveň je lépe tavitelná, tudíž snadněji slévatelná.  

Již v minulosti se používala pro výrobu zbraní a nástrojů pro běžnou potřebu. V dnešní 

době ji ovšem používáme především pro čerpadla, písty a ventily. V námořnictví 

se používá pro výrobu lodních vrtulí a lopatek turbín [15]. 

 Druhou často využívanou slitinou mědi je mosaz. Mosaz je směs mědi a zinku, 

je tvrdá a velice dobře zpracovatelná. V historii se používala na ozdobné předměty, 

bižuterii, brože a předměty pro běžné používání (mísy, džbány, lampy). Nyní našla mosaz 

uplatnění při výrobě armatur, šroubů a ozdobných lišt. Ve slitinách se uvádí celkové 

využití mědi 5 % z celku [13], [16], [17]. 
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2. 3. 1. 2 Emise mědi 

 Poptávka po Cu stále roste, a proto přímo úměrně rostou i emise mědi do životního 

prostředí. Zvyšující se expozice mědi je převážně díky lidské činnosti, jako spalování 

fosilních paliv, kdy se uvolňuje do vzduchu a do půdního prostředí se dostává ve formě 

srážek, které naakumulovaly měděné polutanty z ovzduší. Jiným zdrojem jsou odpadní 

vody, kde se dostává kvůli korozi měděných trubek. Znečištění mědi můžeme ovšem 

rozdělit na dvě kategorie – přírodní a antropogenní: 

1) Přírodní 

- vulkanická činnost, 

- požáry, 

- zvětrávání, 

- rozklad biomasy. 

2) Antropogenní 

- těžba měděných rud, 

- spalování fosilních paliv a odpadů, 

- kovovýrobní procesy, 

- použití algicidních preparátů [11]. 

 Zajímavostí je, že měď je obsažena v krvi korýšů ve formě hemocyaninu. 

Hemocyanin je sloučenina, která u korýšů nahrazuje hemoglobin, který je u lidí, ale místo 

železa je zde navázána měď a stejně jako další sloučeniny mědi, i hemocyanin 

je v okysličeném stavu modrý, proto mají korýši modrou krev  

 Všechny limity a emise pro měď a její sloučeniny jsou uvedeny v tabulkách 1 a 2. 

Tabulka 1 - Limity pro Cu a její sloučeniny, Zdroj: [7] 

LIMITY (pro Cu a její sloučeniny) 

OVZDUŠÍ VODA PŮDA 

není 

uveden 

pitná povrchová podzemní běžná lehká 

1 mg/l 30 µg/l 620 µg/l 60 mg/kg sušiny 45 mg/kg sušiny 
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Tabulka 2 - Emise pro Cu a její sloučeniny, Zdroj: [7] 

EMISE (pro Cu a její sloučeniny) [kg/rok] 

OVZDUŠÍ VODA PŮDA 

100 50 50 

2. 3. 1. 3 Vliv na životní prostředí a člověka 

 Jak již bylo zmíněno výše, měď se do ovzduší dostává převážně spalováním 

fosilních paliv a odpadů a při těžbě a zpracování kovonosných rud. Takto vzniklé polutanty 

zůstávají ve vznosu po tak dlouhou dobu, než se spolu s deštěm dostanou do styku 

s půdním depozitem. V půdě zůstává měď ve svrchní vrstvě, jelikož má silné vazby 

s jílovými částicemi a organickými látkami. Rozpustnost mědi je odvozena od rozpustnosti 

hydroxidu měďnatého, což je nazelenalá látka, kterou je možné pozorovat na měděných 

střechách. Rozložitelnost je v půdním prostředí velmi malá, proto se rychle akumuluje 

jak v rostlinách, tak v tělech živočichů. Akumulace může nejen negativně ovlivnit činnost 

mikroorganismů v půdě, ale také zvýší možnost požití kontaminované půdy živočichy 

a odtud se může dostat do potravního řetězce lidí [13]. 

 Do vody se měď dostává převážně spolu s odpadními vodami z úpravy kovů, 

jako jsou například galvanizovny. Dalšími zdroji znečištění jsou vody, do kterých byly 

aplikovány algicidní látky, což jsou látky, jež snižují nadměrný rozvoj řas a sinic  

na hladinách vod. Ve vodním prostředí může urazit velké vzdálenosti, jelikož je navázána 

na jiné kalové částice nebo ve formě volných iontů [11], [13]. 

 Důležité je zmínit, že měď je řazena mezi tzv. esenciálních prvků, což jsou prvky, 

které jsou pro člověka, další živočichy a flóru životně důležité a jsou obsaženy v tělech 

organismů ve stopovém množství pro správnou funkci a udržení zdravého organismu [7], 

[11].  

 Denní příjem Cu by se měl pohybovat v rozmezí od 3 do 5 mg. V případě 

překročení těchto hodnot či vystavení dlouhodobé expozici organismu se měď 

pro organismus jeví jako toxická a nastávají zdravotní problémy. Měď je v lidském těle 

důležitá pro správný vývoj kostí, tkání, mozku a dalších orgánů; podílí se také na tvorbě 

určitých enzymů [11], [18].  
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 Vdechování měďnatých polutantů může způsobit pouze podráždění krku a nosu, 

je to dáno menším množstvím polutantů ve vzduchu. Problematičtější je ovšem 

kontaminace trávicí soustavy. Vysoké hladiny mědi způsobují problémy v zažívání, 

nevolnost, zvracení a průjem. V některých případech může vést až k poškození jater 

a ledvin, což může vyústit ve smrt. U dětí je při nedostatku nejvýraznějším projevem 

duševní či fyzická retardace. Některé sloučeniny mědi mohou v kontaktu s kůží vyvolat její 

podráždění a při opakované expozici je zaznamenána tvorba zánětů spojivek. 

Nejvýznamnější choroba, která byla prokázána dlouhodobou expozicí mědi, je Wilsonova 

choroba, jež je charakteristická jaterní cirhózou, poškozením mozku a ukládáním mědi 

v rohovce. Karcinogenita mědi zatím prokázána nebyla [7], [12]. 

2. 3. 2 Olovo (Pb) 

 Olovo, latinsky slovem plumbum, je známé již z dob Augusta Caesara 

a ve středověku alchymisté věřili, že je to prvotní kov. Je měkké, lesklé a bílo-stříbrné 

nebo šedé barvy; také jej řadíme mezi kovy toxické [20]. 

 Atomové číslo olova je 82, jeho specifická hmotnost je 11,34 g·cm
-3

. Pb má bod 

tání při teplotě 327,4 °C a jeho bod varu je 1755 °C, elektronegativita je dle Paulinga 1,8. 

Ve sloučeninách se vyskytuje v mocenství 2+ a 4+, přičemž jsou nejvíce stálé dvojmocné 

sloučeniny [20], [21], [23]. 

 Zastoupení olova v zemské kůře je 13 ppm, což z něj dělá nejrozšířenější těžký kov 

v zemské kůře. Přírodní zdroje olova jsou především v sulfidech, hlavním zdrojem 

je galenit – PbS, který vidíme na obrázku 3. Tato ruda je největším zdrojem olova na světě, 

můžeme jej ovšem nalézt i v anglesitu – PbSO4 a cerusitu – PbCO3. Ve Spojených státech 

amerických se až 1/3 olova získává z recyklace [19], [23]. 

 

 

 

Obrázek 3 – Galenit (PbS), Zdroj: [24] 
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 Tento kov je velmi měkký a velmi kujný, tažný a poddajný, ale je špatným vodičem 

elektřiny. Aby se olovo stalo tvrdším, přidává se do něj malé množství jiného kovu. 

Rovněž je odolný vůči korozi, ale při delší době na vzduchu se zakalí. Při radioaktivních 

rozpadových řadách uranu a thoria je olovo konečným produktem, což může zvyšovat jeho 

obsah v zemské kůře [20], [21]. 

2. 3. 2. 1 Použití olova 

 V době římské se olovo používalo na uchovávání jídla a pití, ale později bylo 

zjištěno, že se kumuluje v lidském těle, tak od tohoto použití bylo opuštěno.  

 Během 20. století bylo Pb hojně využíváno při konstrukcích vodovodních rozvodů 

a ve formě tetraethylolova přidáváno do benzinu na zlepšení kvality, rovněž i toho využití 

je nyní zakázáno z negativních dopadů na životní prostředí.  

 V současnosti je snaha o co nejmenší užívání olova, vzhledem k jeho prokázané 

toxicitě, ale stále se používá převážně v automobilovém průmyslu (akumulátory) 

a při výrobě pájek, dále se využívá na uchovávání koncentrované kyseliny sírové, 

proti které je imunní. Olovo velmi účinně pohlcuje rentgenové a gama záření,  

proto se používá jako ochrana na pracovištích. V jistém smyslu negativní, 

ale nezastupitelné využití, má olovo při výrobě střeliva, a to pro svou vysokou specifickou 

hmotnost [19], [20]. 

2. 3. 2. 2 Emise 

 Přírodní emise olova jsou velmi malé, nejvíce se neobjevují ve formě prachu 

ze zvětrávání hornin a lesních požárů, může se také dostat do vodního prostředí ve formě 

aerosolů [20]. 

 Mnohem podstatnějším znečištěním jsou antropogenní zdroje, kde se odhaduje, 

že jsou až 17,5krát vyšší než přírodní. Primárním zdrojem je opět spalování fosilních paliv 

a těžba olověných rud. Společnost se snaží snížit koncentraci polutantů ve vzduchu od roku 

1980 náhradou olovnatého benzinu na bezolovnatý, tento projekt je ovšem běh na dlouhou 

trať [20], [23]. 
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 Ve vodním prostředí se olovo koncentruje díky odpadních vod z těžby a zpracování 

rud, také z výroby akumulátorů a z důlních vod, a také korozí olověných trubek. 

Koncentrace olova v důlních vodách je podmíněna přítomností dalších sulfidických rud, 

jelikož Pb nepodléhá chemické oxidaci. V případě, že je přítomna i jiná ruda, vzniká 

kyselina sírová, jež podněcuje mobilitu olova [20]. 

 Limity pro olovo a jeho sloučeniny jsou uvedeny v tabulce 3. 

Tabulka 3 - Limity pro Pb a jeho sloučeniny, Zdroj: [20] 

LIMITY (pro Pb a jeho sloučeniny) 

OVZDUŠÍ VODA PŮDA 

5 mg/l 
pitná povrchová podzemní běžná lehká 

0,01 mg/l 0,01 mg/l 10 µg/l 60 mg/kg sušiny 55 mg/kg sušiny 

2. 3. 2. 3 Vliv na životní prostředí a člověka 

 Přibližná expozice olova v atmosféře je 10 dní. Zde se váže na prachové částice, 

a ty jsou poté inhalovány či se usazují v půdě a vegetaci. Transport do nižších vrstev není 

u olova významný (je možný pouze s orbou), proto se Pb vyskytuje převážně ve svrchní 

vrstvě 2 – 5 cm půdy. Koncentrace ve vodním prostředí je menší z důvodů již popsaných 

výše [21]. 

 Díky významnému akumulačnímu koeficientu má olovo vysokou schopnost 

akumulace nejen v sedimentech a kalech, ale také ve vegetaci a živých organismech – 

takovou schopnost nazýváme bioakumulace.  

 Toxické olovo a jeho sloučeniny jsou pro člověka velmi nebezpečné, v lidském těle 

je mohou uchovávat po delší časové období. Při dlouhodobé expozici může dojít  

až k úmrtí. Je to teratogenní (narušení vývoje embrya a plodu) a prokázaný lidský 

karcinogenní kov (plíce, ledviny) [20], [23]. 

 U dětí může způsobovat fyzické indispozice a psychické poruchy. V případě 

dospělých je nejpravděpodobnější onemocnění ledvin. Dalšími příznaky je zácpa, bolest 

hlavy, závratě a celková slabost organismu [22]. 
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 Celkově jde shrnout negativní účinky olova na: 

 anémie, 

 zvýšení krevního tlaku, 

 poškození ledvin, 

 poruchy nervového systému a mozku, 

 narušení vývoje embrya a plodu, 

 psychické poruchy dětí, agresivita [21]. 

2. 4 Herbicidy 

 Herbicidy jsou chemické sloučeniny s fytotoxickými účinky, sloužící k zamezení 

růstu určité vegetace, dále se také používají k údržbě kulturních území a parků. Řadíme 

je do skupiny pesticidů, což jsou chemické látky, které zneškodňují škodlivé organismy 

kulturních rostlin. Hlavní látky obsaženy v herbicidech jsou tzv. adjuvanty. To jsou látky, 

které se do herbicidů přidávají za účelem zlepšení jejich vlastností a podpory účinnosti 

[25], [26]. 

 Dělení herbicidů je možné z mnoha hledisek, hlavní je zřejmě na selektivní 

a neselektivní. Selektivní herbicidy jsou takové, které ničí pouze určité druhy rostlin  

bez poškození užitkových rostlin. V tomto případě je velmi důležité dávkování a výběr 

herbicidu. Opakem jsou neselektivní herbicidy, jež hubí celou úrodu, bez jakýchkoli 

rozdílů. Tento typ se používá převážně na nezemědělských půdách [27]. 

 Dále je možné herbicidy dělit dle aplikace, a to na: 

 předseťové  - použití se před setbou plodin, 

 preemergentní  - použití před vysazením nebo vyklíčením plodiny, 

 postemergentní - použití po vyklíčení plodiny [28]. 

 Působnost herbicidů můžeme rozdělit na kořenový systém nebo listy. Herbicidy 

působící na kořenový systém jsou převážně preemergentní, to znamená, že jsou aplikovány 

přímo do půdy či na její povrch. Tento typ často způsobuje napadení i kulturních rostlin. 

Listové herbicidy jsou použity na nadzemní části rostlin a vstřebávají se buď systémově, 
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nebo zůstanou působit na konkrétním místě. Z těchto informací logicky vyplývá, 

že pro toto působení jsou použity herbicidy postemergentní. Působení listových herbicidů 

je ovlivněno absorpcí přes buněčné stěny a vosky [28]. 

2. 4. 1 Faktory účinku herbicidů 

 Jelikož jsou herbicidy převážně chemické látky, tak je mnoho faktorů, které 

je ovlivňují. Jako majoritní faktory můžeme uvést: teplotu vzduchu, intenzitu světla, 

vlhkost v půdě a její typ a rychlost větru [29]. 

 Rychlost větru je spjata s výkonností postřikovače, ale také s ulpěním herbicidu 

na plodině, od toho se opět odvíjí účinnost dané látky. Intenzita světla primárně působí 

na herbicidy s účinkem na koloběhy ve fotosyntéze. Vlhkost půdy je nejvýznamnější faktor 

pro preemergentní herbicidy z důvodu ovlivnění příjmu do rostliny. Půdní druh je taktéž 

specifický, protože v písčitých půdách je větší pravděpodobnost odplavení přidaného 

herbicidu, kdežto v jílových je třeba dávkovat na mez nejvyšší možné koncentrace 

herbicidu, aby byl zajištěn přísun ke kořenům plodin [29]. 

2. 4. 2 Vliv na životní prostředí a člověka 

 Tak jako všechny chemické látky, které se v přírodě nevyskytují přirozeně, jsou 

i herbicidy pro člověka zdraví škodlivé a zároveň ovlivňují životní prostředí. Evropská 

unie se snaží tyto účinky do značné míry omezit, problém v České republice je ovšem 

v legislativě, proto je u nás ve velké míře používán například alachlor, jež má vliv 

na hormonální systém, ale v Evropě je již zakázán, právě z tohoto důvodu [28]. 

Jelikož mají herbicidy velkou toxickou variabilitu, může být nejen akutní, 

ale při dlouhodobé expozici a akumulaci v těle také chronická. Toxicita záleží také 

na druhu použité látky v herbicidech, na jejím množství a způsobu příjmu do lidského 

organismu. Některé druhy jsou tak agresivní, že je možné se nakazit už jen při nadýchání 

jejich výparů při aplikaci. Toxická variabilita je odvozena od široké škály chemických 

sloučenin a látek, jež se v herbicidech používají. Ve všech zemích jsou samozřejmě 

testovány, nicméně testy se soustřeďují na hlavní aktivní látku, herbicidy mohou ovšem 

obsahovat i jiné, zdraví škodlivé látky, na které se testy nevztahují. Od toho se bohužel 
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odvíjí i účinky na organismus a životní prostředí. Efekt herbicidů na člověka může být 

od podráždění kůže až po záněty či špatné funkce orgánů, v krajních případech i smrt. 

Převážně jsou zasaženy ledviny a kůže, může ovšem dojít i k poruchám ve vývoji člověka 

[28]. 

 Na životní prostředí má vliv nejen použití herbicidů, ale již jejich aplikaci, 

jak je již zmíněno výše v kapitole 2. 4. 1. Při aplikaci může dojít díky větru k rozšíření 

místa působnosti a jsou zasaženy i jiné rostliny a půda. Při použití herbicidů vyvstává 

nebezpečí i pro vodní prostředí, jež může být kontaminováno po použití a rychlém splavení 

půdy vodou, nebo při použití perzistentních látek či látek rozpustných ve vodě. Půda 

je rovněž vystavena dlouhodobé expozici herbicidů, tudíž je zde také velké množství 

kontaminujících látek [28]. 

2. 4. 3 Karcinogenita herbicidů 

 Každý používaný herbicid musí mít tzv. technický list výrobce, kde by mělo být 

uvedeno složení a případná možná rizika. To ovšem není ve všech případech zřejmé, 

a proto není někdy jasné ani případné nebezpečí. Mezi hlavních deset karcinogeních složek 

patří – alachlor, atrazin, dichlormethan, diuron, glyfosát, isoproturon, kyselina 

(4-chlor-2-methylfenoxy)octová (MCPA), nitrofen, paraquat, simazin, terbutryn 

a trifluralin. My se zde blíže seznámíme pouze pár s vybranými látkami [30]. 

 První složkou je alachlor, jelikož je o něm zmínka výše. Tento herbicid se používá 

převážně na hubení plevele na polích s řepkou a kukuřicí, v ČR jej najdeme pod obchodní 

značkou Lasso MTX. Jeho chemický vzorec je C14H20ClNO2 a strukturní vzorec 

je vyobrazen na obrázku 4. 

 

 

 

 Obrázek 4 - Strukturní vzorec alachloru ,Zdroj: [32] 
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Člověk se dostane do kontaktu s alachlorem převážně při jeho aplikací, ale vzhledem 

k tomu, že je díky své rozpustnosti v prostředí velmi mobilní, tak dochází ke kontaminaci 

půdy a vody velmi rychle; v prostředí zůstává přibližně 2 hodiny. Zároveň je schopen 

bioakumulace a největší nebezpečí značí pro vodní organismy, pro které je velice toxický. 

Při kontaktu s organismem dochází k podráždění pokožky a sliznic, při dlouhodobé 

expozici jsou zasaženy játra a ledviny, v ojedinělých případech může dojít k zasažení 

hormonálního systému. Alachlor je dle IARC klasifikován jako podezřelý lidský 

karcinogen a v EU není povolen [32]. 

 Nejběžnější herbicid je glyfosát, který se používá i v zahraničí na hubení plevele 

na polích s kulturními plodinami, ale i městské zeleně. Najdeme jej pod názvem Roundup. 

Jeho chemický vzorec je C3H8NO5P a strukturní je uveden na obrázku 5. 

 

 

 

 

 Tento herbicid se používá výhradně na rostoucí rostliny, nikoli jako prevence.  

Je to z toho důvodu, že principem je inhibice enzymu, který se zapojuje do syntézy 

aminokyselin. Jeho expozice ve svrchní vrstvě půdy je až 45 dní, což je dáno jeho 

neschopností odpařování. Ve vodním prostředí zůstává mnohem déle, a to celých 91 dní. 

Je tedy evidentní, že je opět velmi nebezpečný pro vodní organismy. Dle IARC 

je v kategorii 2A – pravděpodobný karcinogen pro člověka, který se do kontaktu 

s glyfosátem může dostat vdechnutím či potravou. Při vdechnutí jsou problémy se sliznicí 

horních cest dýchacích a očí, při pozření to je pálení v ústech, zvracení a průjmy [33]. 

2. 5 Biotransformace 

 Biotransformací rozumíme chemickou přeměnu látek působící v živém organismu. 

Jsou to reakce zpravidla enzymaticky katalyzované a mohou vést ke změně či ukončení 

biologické aktivity dané látky – xenobiotika, což jsou látky, které neprodukuje lidské tělo, 

Obrázek 5 - Strukturní vzorec glyfosátu, Zdroj: [33] 
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nýbrž se do něj dostávají z okolního prostředí. V případě, že se jedná o kladnou změnu, 

hovoříme o pozitivní biotransformaci v opačném případě o negativní biotransformaci. 

Produktem biotransformace mohou být tyto metabolity: 

 inaktivní, 

 méně aktivní, 

 aktivnější (někdy označovány jako „prolátky“), 

 toxické [34], [35]. 

 Reakce biotransformace probíhají ve dvou fázích, jejichž pojmenování není 

v literatuře jednotné, některé zdroje uvádějí fáze I. a fáze II., při tomto označení je ovšem 

problém, že ne všechny chemické látky podléhající biotransformaci projdou oběma fázemi; 

jiné zdroje tyto fáze pojmenovávají jako nesyntetickou a syntetickou, což je mnohem 

výstižnější v podstatě fází [35], [37]. 

 Produkty biotransformace jsou ve většině případů vylučovány ledvinami a játry, 

nicméně při jevu tzv. zpětné resorpce jsou látky transportovány z jater do žluče a do střev, 

přičemž se zde opět štěpí trávicími enzymy a bakteriemi přítomnými ve střevech. 

Tyto látky jsou poté opět vstřebávány do krve [34]. 

2. 5. 1 Faktory ovlivňující biotransformaci 

 Nejdůležitějším faktorem jsou genetické dispozice neboli genetický polymorfismus, 

což si můžeme vyjádřit jako variabilitu téhož genu ovlivňující schopnosti či rychlost 

metabolizování a odlišné reakce na rozdílná xenobiotika. Dalším faktorem je případné 

onemocnění jater a srdce. Tyto dva orgány jsou u biotransformace důležité jednak proto, 

že játra jsou při biotransformaci nejvýznamnějším orgánem, a také proto, že srdce 

ovlivňuje průtok krve v těle, což se může projevit zhoršením metabolických reakcí 

určitých látek právě v játrech. A posledním podstatným faktorem je také věk pacienta. 

V tomto případě jsou znevýhodněny děti, jelikož nemají ještě dostatečně vyvinut 

detoxikační mechanismus a dále to jsou lidé staršího věku, kteří naopak již nemají 

adekvátně fungující detoxikační mechanismus [34], [36], [38]. 
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2. 5. 2 Fáze nesyntetická 

 V této fázi se mění molekuly transformované nepolární látky na látky polární, 

jež jsou ve vodě rozpustnější a snadněji se vylučují. Proces přeměny probíhá za přispění 

velkého množství enzymů a spočívá v přidání či odebrání funkčních –OH, –NH2, –SH 

a –COOH skupin. Některé látky vstupující do biotransformace jsou již dosti polární, 

a proto vstupují rovnou do fáze syntetické. V nesyntetické fázi probíhají nejčastěji 

oxidační reakce a v menším měřítku i redukční reakce. Biologická aktivita látek 

vstupujících do nesyntetické fáze je během reakcí převážně snížena, méně zvýšena (kodein 

se přemění na morfin), ale také může zůstat konstantní. Při reakcích v nesyntetické fázi 

vznikají i toxické metabolity případně se aktivují látky škodlivé pro lidský organismus. 

Příkladem jsou prokarcinogeny, které se enzymatickými reakcemi změní na karcinogeny, 

dále to může být tvorba volných radikálů a reaktivních molekul, které jsou schopny 

poškodit struktury DNA [34], [36], [38]. 

 Během nesyntetické fáze se na enzymatických reakcích podílejí převážně tyto 

enzymy: 

 enzymový systém cytochromu P450  (CYP), 

 alkoholdehydrogenáza - ADH (cytoplazma hepatocytů), 

 aldehydehydrogenáza – ALDH (mitochondrie), 

 reduktáza (endoplazmatické retikulum) [40]. 

 Enzymový systém cytochromu P450 je natolik důležitý, že si jej trošku přiblížíme. 

Cytochromy P450, zkráceně CYP450, je hlavním enzymem při metabolických procesech 

v játrech. Tyto enzymy se dále dělí na rodiny, podrodiny a izoenzymy; pro vysvětlení 

si uvedeme enzym CYP3A4 (nevýznamnější, štěpí až 100 xenobiotik) → CYP značí, 

že se jedná o enzym ze skupiny cytochromů P450, číslo 3 značí rodinu, A představuje 

podrodinu a 4 je izoenzym, čili individuální člen podrodiny. Tento enzym je nedílnou 

součástí reakce metabolismu vitaminu D, hormonu, cholesterolu a mastných kyselin 

a v neposlední řadě jsou alfou a omegou při detoxikaci těla [37], [40]. 
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2. 5. 3 Fáze syntetická 

 Tuto fázi bychom mohli také nazvat jako fází konjugační, a to proto, 

že se zde produkty z nesyntetické fáze spojují s endogenními činidly, příkladem činidel 

může být kyselina glukuronová nebo sírová, glutathion nebo glycin. Spojením polárního 

produktu a těchto činidel vznikají objemné molekuly – konjugáty, jež mohou být bez obtíží 

vyloučeny z těla. Některé sloučeniny vstupující do těla jsou oproštěny od fáze 

nesyntetické, jelikož již mají navázanou některou z funkčních skupin. Současně zde také 

probíhá inaktivace xenobiotik neboli detoxikace [35], [39]. 

 Zde bych opět ráda vyzvedla jedno činidlo, a to glutathion (GSH). Jedná 

se o tripeptid s peptidovou vazbou mezi karboxylovou skupinou glutamátu a aminovou 

skupinou cysteinu a karboxylovou skupinou cysteinu, jež je připojená peptidovou vazbou 

na glycin, jeho strukturní vzorec je uveden na obrázku 6. Z přírodního hlediska 

je to antioxidant přítomný v rostlinách, zvířatech i houbách [41]. 

 

 

 

 

 Tento tripeptid je důležitý hlavně pro rovnováhu oxido-redukčního prostředí 

v erytrocytech a stabilitu membrány. Při biotransformaci je jeho úloha konjugace 

s elektrofilní skupinou xenobiotik [43]. 

 

Obrázek 6 - Strukturní vzorec glytathionu, Zdroj: [42] 
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 Vzhledem k zaměření této práce bych ráda uvedla biotransformaci 

delta-9-tetrahydrocannabiolu, což je kanabinoid a hlavní psychoaktivní látka konopí. 

Schematický nákres je uveden na obrázku 7. Oxidace THC probíhá tvorbou dvou hlavních 

monohydroxysloučenin, a to 11-hydroxy-THC a 8-delta-hydroxy-THC. Vedlejším 

produktem oxidace byly zjištěny další dvě sloučeniny THC, které ovšem nejeví 

psychotropní aktivitu – 8-alfa-hydroxy-THC a 8,11-dihydroxy-THC. [44]. 

 

 Poslední fází, která navazuje na fázi syntetickou je fáze vylučovací, 

a to jak z buňky pomocí membránových přenašečů, tak i z těla; z jater žlučí a z ledvin 

do moče a tlustého střeva, kde jsou možné další metabolické procesy díky zde přítomným 

bakteriím [36], [39]. 

2. 5. 4 Nežádoucí účinky 

 Jak již bylo výše zmíněno, jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících 

biotransformaci je genetický polymorfismus enzymů. To znamená, že může reakce zrychlit 

nebo zpomalit, ale také může mít vliv na vytvoření potenciálních negativních účinků 

v organismu. 

Obrázek 7 - Schematický nákres biotransformace delta-9-tetrahydrocannabiolu, Zdroj: [62] 
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 Významnou úlohu v temto procesu hraje glutathion – endogenní enzym, 

který se do biotransformace zapojuje v syntetické fázi. Tento enzym chrání mozek a játra 

před negativními vlivy kouření a ethanolu, jeho nedostatek vede k urychlenému stárnutí 

buněk, diabetu až k neurodegenerativním chorobám, jako je například Parkinsonova 

choroba [45]. 

 Při oxidaci ethylalkoholu může dojít během biotransformace k chybnému 

enzymatickému procesu v jedné ze dvou fází a může nastat postižení CNS, srdce, játry 

a ledvin [46]. 
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3 Bioakumulace 

 Bioakumulací nazýváme proces, kdy se toxické kovy, které se v životním prostředí 

nevyskytují přirozeně, odstraňují přímou kontaktní cestou s živým organismem; je závislá 

na metabolické aktivitě buněk v prostředí. K zachycení kovů vně buňky může dojít 

několika způsoby: 

 biosorpce, 

 precipitace kovu, 

 enzymatická přeměna  → metylace, 

    → redoxní reakce s kovovými ionty, 

 kov vázající proteiny [47], [48]. 

 V tabulce 4 jsou uvedeny některé příklady akumulace těžkých kovů 

mikroorganismy; důležité je ovšem poznamenat, že bioakumulace je závislá 

na koncentracích chemických prvků v prostředí [50]. 

Tabulka 4 - Příklady akumulace kovů mikroorganismy, Zdroj: [49] 

MIKROORGANISMUS KOV 
PROCENTO 

SUŠINY 

Zoogloea sp. 
Co 25 

Ni 13 

Citrobacter sp. 
Cd 170 

U 900 

Bacillus sp. 
Cu 15 

Zn 14 

Chlorella vulgaris Au 10 

Rhizopus arrhizus 

Pb 10 

Ag 5,4 

Hg 5,8 

Aspergillus niger Th 19 

 Rostliny jsou již od Římské říše používány jako indikátory čisté vody. Příkladem 

může být topol, který sloužil jako indikátor čisté podzemní vody, tudíž 

zde byly ve starověku stavěny studny s pitnou vodou pro obyvatelstvo. V dnešní době 

se rostliny využívají jako bioindikátory mapující toxické polutanty; tato metoda 

se označuje jako „fytomonitoring“ či „fytoscreening“ [61]. 
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 Můžeme říci, že opakem bioakumulace je biosorpce, která není podmíněna 

přítomností živého organismu; je založena pouze na fyzikálně-chemických interakcích 

kovu a funkčních skupin buněčné stěny. Biomasa je schopna na sebe koncentrovat těžké 

kovy a jiné chemické látky. Nevýhodou biosorpce je nutnost udržení konstantního 

pH prostředí. Naopak výhody bioakumulace jsou následující: 

 selektivita, 

 nízká cena biomasy, 

 rychlost procesu, 

 estetičnost, 

 menší narušení okolní krajiny, 

 opětovné získání těžkých kovů [51]. 

3. 1 Fytoremediace 

 Fytoremediaci je možné vysvětlit jako využívání rostlin k odstranění 

kontaminované půdy, jež je způsobena toxickými kovy a organickými a anorganickými 

sloučeninami; rostliny zde plní funkci fixace, akumulace a rozkladu či chemické změny 

kontaminantů.  Pro úspěšnou fytoremediaci je nutná přístupnost kontaminantů z vody 

a půdy do rostlin, což je dáno rozpustností toxických látek, délkou kontaminace 

a také půdním typem. Výhody fytoremediace jsou: 

 snížení nákladů při dekontaminaci, 

 známé zemědělské postupy, 

 velká plocha povrchu rostlin, 

 malé finanční náklady, 

 šetrnost k životnímu prostředí, 

 absence použití těžké techniky [52], [60], [61]. 

 Roku 1977 poprvé R. R. Brooks a spol. použili pojem hyperakumulátor, 

což jsou rostliny, jež jsou schopny akumulace kovů ve stupních 100krát vyšších než běžně 

stanovené koncentrace. Do dnešního dne bylo popsáno kolem 450 druhů 

hyperakumulátorů, nejčastěji jsou to čeledi brukvovité (Brassicaceae), hvězdicovité 
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(Asteraceae) a zimosrázovité (Buxaceae). V tabulce 5 jsou uvedeny koncentrace 

hyperakumulátorů [55], [56]. 

Tabulka 5 Přehled koncentrací hyperakumulátorů, Zdroj: [55] 

KONCENTRACE [ppm] KOVY 

10 Hg 

100 Cd, Se 

1 000 Co, Cr, Cu, Ni, Pb 

10 000 Mn, Zn 

 Fytoremediaci lze rozdělit do šesti základních technik, které jsou uvedeny v tabulce 

6 a schéma znázorňující jednotlivé techniky fytoremediace je vyobrazeno na obrázku 8. 

Tabulka 6 - Rozdělení technik fytoremediace, Zdroj: [53] 

TECHNIKA PROCES PROSTŘEDÍ 

fytoextrakce 
akumulace kovu v 

nadzemních částech rostlin  

půda 

sediment 

fytostabilizace 
transpirace těkavé formy 

kovu 

půda 

sediment 

fytodegradace 
rozklad kontaminantů 

rostlinou 

půda 

sediment 

fytostimulace 
zvýšení aktivity pro 

degradaci kontaminantů 

půda 

sediment 

fytovolatilizace 

imobilizace vodní a půdní 

expozice kovu 

půda 

sediment 

podzemní voda 

rhizofiltrace 
odstranění a akumulace 

kovů z vodního prostředí 

podzemní voda 

povrchová voda 



Kateřina Kučová: Bioakumulace polutantů pomocí technického konopí 

 

24 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 1. 1 Fytoextrakce 

 Fytoextrakce znamená absorpce kovů za pomocí kořenů rostlin a následnou 

akumulaci v nadzemních částech, tyto nadzemní části se poté sbírají. Existují dva druhy 

– přirozená, indukovaná. Při indukované fytoextrakci je nutné do půdy přidat pomocné 

látky pro snadnější přijímání těžkých kovů rostlinou z prostředí, tj. látky, usnadňující 

mobilitu a rozpustnost kovů. U přírodní fytoextrakce je kumulace kovů 

do rostliny stabilní a rostlina dokáže tolerovat jeho vysoké hodnoty [56]. 

 Účinnost fytoextrakce se uvádí pomocí tzv. fytoextrakčního koeficientu, 

který uvádí poměr mezi množstvím kovu v rostlině a množstvím kovu v půdě, nicméně 

rozhodujícím tématem je potenciál metabolismu kontaminantů v kořenové oblasti 

a v rostlinné tkáni. Je to z toho důvodu, že degradace v kořenech a tkáních a odpařování 

z listů může snížit koncentraci polutantů v rostlině navzdory zvýšené koncentraci polutantů 

v podzemních vodách a v půdním prostředí [58], [61]. 

Obrázek 8 - Schematický nákres fytoremediace, Zdroj: [57] 
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3. 1. 2 Faktory fytoremediace 

 Vzhledem k tomu, že fytoremediace se týká nejenom rostlin, ale také okolního 

prostředí, které rovněž významně přispívá k průběhu procesu, je ovlivňujících faktorů 

mnoho. Tyto faktory nemůžeme posuzovat odděleně, nýbrž je potřeba se na ně dívat 

z širšího úhlu, protože se vzájemně prolínají a ovlivňují. Je tedy důležitý monitoring 

a zhodnocení faktorů již před samotnou fytoremediací, dále správné zvolení rostliny 

a v neposlední řadě jaké budou následky pro životní prostředí a výsledek fytoremediace. 

 V případě použití stromů je nutné brát zřetel na hloubku znečištění, jelikož 

je možné, že stromy budou odebírat vodu z hlubšího vodního zdroje než je reálné 

znečištění; stejný příklad bychom mohli aplikovat i v případě rostlin, s tím rozdílem, že 

rostliny budou čerpat vodu z mělčího zdroje [61]. 

3. 1. 3 Fyzikálně-chemické faktory 

 Mezi tyto faktory řadíme převážně pH, půdní druh, vlhkost, teplotu a obsah uhlíku 

a dusíku, jež jsou důležité pro výživu rostlin a v neposlední řadě obsah kyslíku v půdě. 

 pH půdy je důležité z toho důvodu, že ovlivňuje rozpustnost a sorpci látek v půdě. 

Je obtížné definovat správnou hodnotu či rozmezí pH, ve kterém je fytoremediace 

nejúčinnější, a to z toho důvodu, že s tímto faktorem souvisí například forma kontaminantu 

a mikrobiální druhy, jež se na jeho degradaci budou podílet. Celkově můžeme říci, 

že většina procesů probíhá za neutrálního pH, nicméně v případě ropných produktů je pH 

škála vyšší. Při vysokém obsahu těžkých kovů v půdě není vždy jednoznačné nebezpečí 

znečištění, jestliže je půdní prostředí v kontaktu s pH neutrální vodou, která zamezuje 

jejich rozpustnosti; v případě snížení pH dochází k rozpuštění kovů v následujícím pořadí: 

Zn, Cd → Cu, Pb → Cr, Ni [59], [65]. 

 Teplota prostřední je především pro mikroorganismy nejdůležitějším faktorem 

a je zároveň ovlivněna vlhkostí. Většina mikroorganismů nejlépe metabolizuje za vyšších 

teplot, jelikož je pro ně polutant dostupnější a zpracovatelnější [59]. 
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 Vlhkost je opět velmi proměnlivý faktor, jelikož není pro všechny mikroorganismy 

v půdě její hodnota konstantní, většinou se uvádí, že by měla být v rozmezí 30 – 90 %. 

V případě větší vlhkosti je možné zpomalení až ukončení aerobních procesů [58]. 

 Půdní druh a struktura mohou rovněž výrazně ovlivnit účinek fytoremediace. 

Mohou omezit transport kontaminantů. Dle Vyhlášky Ministerstva zemědělství 

a Ministerstva životního prostředí č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské 

půdě jsou půdy rozděleny na dva typy, které jsou spolu s limitními hodnotami rizikových 

prvků a látek uvedeny v tabulkách 7 a 8 [63], [64]. 

Tabulka 7 - Typy půd dle Vyhlášky č. 257/2009 Sb., Zdroj: [63] 

TYP PŮDY 

BĚŽNÉ LEHKÉ 

- normální variabilita prvků 

- normální půdní vývoj v různých 
geomorfologických podmínkách 

- zastoupení jemných částic (do 0,01 mm) tvoří 

maximálně 20 % 
- velmi nízká sorpční kapacita 

- písčito-hlinité 

- hlinité 
- jílovito-hlinité 

- jílové 

- na karbonátových horninách 

- vznik na velmi lehkých a chudých matečních 

horninách 
- písky 

- štěrkopísky 

 

 Příkladem možné komplikace může být problém s jílovitým typem půdy – jílová 

zrna omezují cestu kořenů k podzemní vodě. Dále může být komplikace se strukturou 

půdy, jež souvisí s upřednostněním aerobních či anaerobních procesů, poréznost 

zase s obsahem kyslíku (poréznější půdy mají vyšší obsah) [63], [64]. 
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Tabulka 8 - Limity rizikových látek v půdách dle Vyhlášky č. 257/2009 Sb., Zdroj: [63] 

RIZIKOVÁ 

LÁTKA 

LIMIT 

[mg·kg
-1

] sušiny 
As 30 

Be 5 

Cd 1 

Co 30 

Cr 200 

Cu 100 

Hg1) 0,8 

Ni 80 

Pb 100 

V 180 

Zn 300 

BTEX2) 0,4 

PAU3) 6 

PCB4) 0,2 

uhlovodíky C10 – C40 300 

DDT (včetně metabolitů) 0,1 

Poznámka: 1) Obsah Hg se stanoví jako celkový obsah; obsahy ostatních prvků se stanoví extrakcí  

  lučavkou královskou. 

  2) BTEX – suma benzel, toluen, ethylbenzen, xylen. 

  3) PAU – polycyklické aromatické uhlovodíky (suma antracenu, benzo(a)antracenu,  
  benzo(b)fluoranthenu, benzo(k)fluoranthenu, benzo(a)pyrenu, benzo(ghi)perylenu,  

  fenantrenu, fluoranthenu, chrysenu, indeno (1,2,3-cd)pyrenu, naftanelu a pyrenu). 

  4) polychlorované bifenyly (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180). 

 

 Obsah kyslíku je důležitý zejména v procesech degradace, která může být dvojího 

typu – anaerobní a aerobní. Mnoho kontaminantů se bohužel při aerobní degradaci 

nerozkládá, ale rozkládá se při anaerobní degradaci, neboli při degradaci bez přístupu 

kyslíku. Mnohem účinnější je ovšem aerobní degradace, kde kyslík slouží jako příjemce 

estronu a mění se na vodu. Tento proces doprovází velké uvolnění energie, která je použita 

v metabolických procesech mikroorganismů [65]. 

 Salinita půdy je tedy obsah solí v půdě vzniklá obsahem v ní rozpustných solí. 

Vede ke snížení fyzikálních a chemických vlastností a ke snížení obsahu vody v půdě. 

Příčiny hromadění solí v půdě jsou jak přírodní, tak antropogenní. 

1) Antropogenní 

- zavlažování vodou s vysokým obsahem solí, 

- špatně zvolené hnojivo, 

- odpady z průmyslových činností, 

- aplikace zakázaných látek do prostředí. 
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2) Přirozené 

- geologické jevy, 

- vysoký obsah solí v mateční hornině, 

- větrná činnost [67]. 

Měří se elektrickou vodivostí (EC) a rozdělení dle USDA podle hodnot EC je uvedeno 

v tabulce 9 [66]. 

Tabulka 9 - Klasifikace půd dle EC dle USDA, Zdroj: [66] 

 

 

 

 Dusík je jedním z nejdůležitějších prvků. V prostředí se vyskytuje 

buď jako molekulární dusík – N2, oxidy dusíku – NOx, nitráty –    
  a amoniak    

 . 

Primárním zdrojem je atmosféra (78 %) a sekundárními zdroji mohou být odumřelé 

organismy či rostlinný odpad. Uvádí se, že v půdě je více než 92 % organického dusíku, 

ale pouze do 30 % je možné uvolnit mineralizací. Tento prvek je důležitý pro půdní 

mikroflóru, a to jak pro energetické procesy, tak pro tvorbu biomasy [68]. 

 Nejdůležitějšími procesy jsou biochemické štěpení organických látek, procesy 

asimilace N a procesy, které jsou spojeny s metabolismem.  

 Při biochemickém štěpení se organické látky štěpí na monomery, a dokonce 

až na amoniak. Tyto produkty využívají rostliny i mikroorganismy nebo se dále 

mineralizují. Amoniak pokračuje do nitrifikace. Asimilace značí příjem dusíku rostlinami 

a půdními organismy. Můžeme zde opět rozeznat amonné ionty, jež jdou rovnou 

do aminokyselin, a nitrátové ionty, které se nejprve redukují a poté, již jako amonné ionty, 

vstupují také do aminokyselin. Metabolické procesy mohou být anaerobní – disimilace 

   
 , která probíhá za nízkých koncentrací kyslíku a velkého množství uhlíku; 

nebo aerobní – autotrofní nitrifikace probíhající za přítomnosti druhů Nitrosomonas 

a Nitrobacter [68]. 

TŘÍDA (SLOVNĚ) 
ELEKTRICKÁ VODIVOST 

[mS·cm
-1

] 

nezasolené 0 – 2 

velmi lehce solené 2 – 4 

lehce solené 4 – 8 

středně solené 8 – 16 

silně solené > 16 
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 Prostředí, s nejvyšším obsahem uhlíku je půda; je zde 2krát více organického 

uhlíku než v atmosféře. Hlavním zdrojem jsou primární producenti – rostliny, ty mají roli 

potravy pro mikroflóru, čili dekompozitory. Při tomto procesu je dekompozitory uhlík 

částečně vstřebán do těla, vyloučen či přeměněn na oxid uhličitý. Vyloučené sloučeniny 

uhlíku jsou navázány na látky v půdě a opět vstřebávány do těla a vylučovány nebo slouží 

jako zdroj živin pro rostlinný systém [68]. 

3. 1. 4 Biologické faktory 

 Nejvýznamnějším biologickým faktorem je přítomnost biodegradabilních 

mikroorganismů, které jsou schopny akumulace a degradace určených polutantů. 

Tito živočichové a mikroorganismy jsou navzájem propojeny; jestliže je symbióza 

narušena, je možné, že dojde ke změnám v dekompozičních procesech a naruší to celý 

ekosystém. Významnými funkcemi organismů v půdě jsou převážně fixace vzdušného 

dusíku, tvorba živin a rozklad organických materiálů. Dále mají důležitou funkci 

provzdušňování půdního materiálu a vytváření vhodného prostředí pro růst a vývoj 

určitých druhů rostlin. Výskyt v půdě je od největších organismů ve svrchních vrstvách 

až po nejmenší ve spodních vrstvách. Nejaktivnější je svrchní vrstva, kde je až 80 % všech 

půdních mikroorganismů, což je kolem 25 cm [68]. Pro představu hojnosti 

mikroorganismů je uvedena tabulka 10. 

Tabulka 10 - Rozdělení půdní biomasy, Zdroj: [68] 

MIKROORGANISMUS 
PRŮMĚRNÁ BIOMASA 

[g·m
2
] 

kořeny rostlin 2 000 

mikroorganismy 400 

žížaly (Lumbricidae) 6 

prvoci (Protozoa) 5 

hlístice (Nematoda) 5 

roupice (Enchytraeidae) 3 

mnohonožky a stonožky (Diplopoda, Chilopoda) 1,1 

roztoči (Acari) 0,6 

stejnonožci (Isopoda) 0,3 

chvostoskoci (Collembola) 0,1 
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3. 2 Mechanismy bioakumulace 

 V této kapitole budou popsány principiální děje bioakumulací kovů a organických 

látek. 

 Při procesu bioakumulace jsou důležité pohyby látek přes membránu. Transport 

látek je ovlivněn koncentrací polutantu v prostředí, tlakem a nábojem iontů. Hnací silou 

je rozdíl chemických potenciálů prvků na obou stranách membrány, u iontů je to navíc 

ještě náboj [82]. 

 Minerální látky prostupují přes polopropustnou membránu buď pasivním,  

nebo aktivním transportem. Pasivní transport neboli difuze je proces probíhající 

samovolně podle velikostí chemických potenciálů u membrány. Tento proces se ustálí, 

jakmile dojde k rovnovážnému stavu na obou stranách prostředí. Naopak aktivní 

transport, který probíhá proti většímu chemickému potenciálu, je tedy energeticky 

náročnější. Tyto transporty jsou možné díky pumpám, přenašečům či kanálům. Rychlost 

těchto variant je odlišná, u kanálů je to 106 – 108 iontů za sekundu, přenašeče přenášejí 

103 a pumpy 102 iontů za sekundu. Iontový kanál je tvořen pěti proteinovými 

podjednotkami procházejícími dvojitou vrstvou fosfolipidů. Tento kanál je velmi selektivní 

a nepropustí všechny ionty, jen kladně nabité, převážně K
+
 a Na

+
 [82], [83]. Na obrázku 9 

jsou uvedeny typy transportu a menší schematické rozdělení. 

  

  

Obrázek 9 -  Typy a rozdělení transportu, Zdroj: [83] 
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4 Technické konopí (Cannabis sativa) 

 Tato kapitola představuje úvod do problematiky technického konopí neboli konopí 

setého.  

4. 1 Historie 

 Datace objevu rostliny Cannabis není zcela zřejmá, nicméně je lidstvu známa 

především jako omamná látka; jako průmyslovou rostlinu ji můžeme datovat kolem 

10 000 př. n. l. Semena této rostliny byla nalezena v neolitických nalezištích ve střední 

Asii. První datovanou zmínku o konopí řadíme do roku 6 000 př. n. l. do Číny, na území 

Evropy to bylo v Německu roku 2 500 př. n. l. Z obou nálezů je zřejmé použití 

jako potravina, jelikož jeho semena jsou velmi výživná. V současnosti je výskyt 

kosmopolitní. Zařazení konopí bylo z botanického pohledu po dlouhou dobu rovněž 

nestabilní; nejprve bylo zařazeno do kopřivovitých (Urticaceae) a později bylo přeřazeno 

do čeledi morušovníkovitých (Moraceae) [69], [70]. 

4. 2 Botanika 

 Jak již bylo zmíněno výše, botanicky se konopí řadilo do dvou čeledí, dnes se řadí 

do čeledi konopovitých (Cannabaceae); zde patří ještě jedna rostlina – chmel (Humulus). 

V této čeledi jsou vedeny tři druhy konopí, které jsou na obrázku 9: 

 konopí seté (Cannabis sativa), 

 konopí indické (Cannabis indica), 

 konopí plevelné (Cannabis ruderalis) [70]. 
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Poznámka: zleva → C. sativa, C. indica a C. ruderalis 

 Rod Cannabis jsou dvoudomé, jednoleté rostliny. Kořen je kůlový a proti nadzemní 

části je menší, může dosahovat do hloubky 2 metrů. Květy jsou jednopohlavní a listy 

mohou být řapíkaté, střídavé či vstřícné [70]. 

 Samčí rostliny jsou menšího vzrůstu, štíhlejší a mají světlejší listy. Samičí rostliny 

jsou naopak statnější a velmi výrazně zelené; jsou také významnější z hospodářského 

důvodu, ale také obsahují velké množství psychoaktivních látek [70]. Pro další druhové 

rozdíly slouží tabulka 11. 

Tabulka 11 - Druhové rozdíly Cannabis, Zdroj: [70] 

DRUH VÝŠKA [m] LODYHA SEMENA THC [%] 

C. sativa 2 – 6 řídce větvená jednobarevná do 0,3  

C. indica 1,5 hustě větvená mozaikovitá kresba nad 0,3 

C. ruderalis 0,5 - 1 bohatě větvená nepravidelně tmavá plevelný druh 
 

Obrázek 10 - Druhy Cannabis, Zdroj: [70] 
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4. 3 Charakteristika 

 Konopí seté je nejrozšířenějším druhem. Využívá se jako olejnina a přadná rostlina.  

Marihuana a konopí seté neboli technické konopí jsou produktem stejné rostliny – 

Cannabis sativa. Marihuanou rozumíme vrcholky rostliny, které kvetou a také listy této 

rostliny obsahující psychoaktivní látky; jejich vysoký obsah THC je záměrem pro jejich 

pěstování [69].  

 O průmyslovém pěstování technického konopí se rozhodlo v 80. letech 

minulého století ve Francii, kdy vyšlechtěné konopí mělo snížený obsah THC. Legálně je 

v Evropě možné pěstovat konopí seté pod 0,2 % obsahu THC, v České republice je to 0,3 

% [72]. 

 Tato rostlina je dvoudomá, má vřetenovitý kořen, který dosahuje hloubky 

do 50 cm. Dutý stonek může dosáhnout až 4 metrů a tloušťky 3 cm a je rozdělen 

na tzv. internodia, kterých může být 7 – 15, jež jsou klíčová pro kvalitu vlákna. Roste 

i na velmi suchých půdách a má ráda teplé oblasti. Pyl konopí je unášen větrem 

do vzdálenosti 10 km. Plodem je nažka velká 2 – 5 mm a obsahuje až 35 % oleje, který 

je bohatý na mastné kyseliny; nejvíce je zastoupena kyselina linolová – 56,7 % a nejméně 

kyselina stearová – 2,6 %, dalšími mastnými kyselinami jsou: palmitová, olejová 

a linoleová [70], [73], [75]. Na obrázku 11 můžeme vidět pole konopí setého z Plzeňska 

a na obrázku 12 detail květenství také z pole na Plzeňsku. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11 - Pole konopí setého na Plzeňsku, Zdroj: [74] 
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4. 3. 1 Růst 

 Nejdůležitější podmínkou pro bezproblémový růst konopí setého je světlo, 

proto je nutné najít slunečné místo. Půda je nejideálnější hlinitá, případně hlinito-písčitá 

s pH 7 – 7,3 a bohatá na dusík. Setí se provádí do hloubky 2 – 3 cm a důležitá je teplota 

do 25 °C a dostatek vlhkosti. Tato fáze růstu je do výšky 15 – 20 cm. V hlavní fázi růstu 

je dobré plodinu zastřihávat, abychom ji umožnili větší větvení, můžeme také přihnojovat. 

Konečná výška v této fázi je 1,5 – 4 m. Nejdůležitější ze všech fází je fáze květová, 

kdy je klíčové rozeznání samičí a samčí rostliny. Samčí je nutné okamžitě odstranit, 

aby nedošlo k opylení samičí, jelikož by poté ztratila velké množství léčivých schopností 

[75], [76]. 

4. 3. 2 Typy a legislativa 

 Legislativa v ČR samozřejmě na omamné látky nezapomněla, nejdůležitějším 

zákonem je Zákon č. 167/1998 Sb. o návykových látkách a o změně některých dalších 

zákonů vydaný Ministerstvem zdravotnictví ČR., a to hlavně § 24 a), jenž zakazuje rostliny 

konopí obsahující více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů [77]. 

Obrázek 12 - Detail květenství konopí setého, Zdroj: [74] 
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 U nás jsou povoleny dva druhy konopí setého, jejichž srovnání je uvedeno v tabulce 

12. Obě odrůdy jsou vedeny jako technická plodina a pěstují se pro produkci organické 

suché hmoty nebo přírodního vlákna. V dnešní době je již ovšem vypěstováno mnoho 

dalších odrůd [70]. 

Tabulka 12 - Srovnání povolených odrůd konopí setého, Zdroj: [70], [75]. 

 JUSO 11 BENIKO 

TYP jednodomá jednodomá 

DÉLKA [cm] 225 – 308 250 – 300 

ZEMĚ Ukrajina Polsko 

PLOD jednosemenná nažka jednosemenná nažka 

KLÍČIVOST [%] 90 58 – 90 

HTS (hmotnost tisíc semen) 14,5 13,8 

 Ze Zákona č. 17/1998 Sb., o návykových látkách, jenž upravuje pěstování konopí 

setého, vyplývá ohlašovací povinnost pro pěstitele s celkovou rozlohou větší než 100 m
2
 

na Ministerstvo financí – celní správě [75]. 

4. 4 Využití 

 Dalo by se říci, že tato unikátní rostlina jde zpracovat naprosto celá a využití najde 

v celé řadě průmyslových odvětví. Stále objevujeme její neuvěřitelný potenciál, který nám 

skýtá výjimečné možnosti zdokonalování nejen v porozumění biologických procesů, ale i 

v technickém směru. 

4. 4. 1 Stonek 

 Ze stonku se získávají vlákna, která se používají: 

 textilní průmysl (plátno, potahy, koberce), 

 izolační materiál, 

 výroba lan, nití, provazů, pytlů (odolnost vůči hnilobě a vlhkosti) [75]. 

Dále se ze stonku využívá pazdeří, což je dřevitá hmota uvnitř. Využití je zde: 

 energetický průmysl (pojivo do briket), 

 tepelná izolace, 

 zdroj celulózy,  
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 stavebnictví, 

 zemědělství (stelivo), 

 papírenský průmysl (filtry) [75], [77]. 

4. 4. 2 Květ a list 

 V těchto rostlinných částech se nachází nejvíce léčivých fytokanabinoidů, 

rozebereme si základní – CBC, CBDa a CBGa. 

 Kanabichromen – CBC (Cannabichromene) má chemický vzorec jako CBD 

– C21H30O2 jeho strukturní vzorec vidíme na obrázku 13. Této sloučenině doposud nebylo 

věnováno tolik výzkumů, ale již nyní víme, že má široké lékařské využití. 

Je to analgetikum, působí protizánětlivě a antibakteriálně; jisté varianty CBCa jsou 

prokázaným antimykotikem. Tato sloučenina pomáhá zpomalovat růst nádorů a v boji proti 

rakovině. Je rovněž prokázáno jeho až 10krát účinnější snižování stresu a úzkostí než CBD 

[78]. 

 

 

 Kanabidiol – CBD (Cannabidiol) má stejný chemický vzorec jako CBC, nicméně 

se liší jinou konfigurací, kterou vidíme ve strukturním, který nalezneme na obrázku 14. 

Tento kanabidiol je jedna z nejčastějších nepsychoaktivních látek v konopí, ma největší 

koncentrace po THC. Tato sloučenina má obrovské léčebné účinky při zánětech, rakovině 

a záchvatech. Na rozdíl od THC, která bolest pouze překryje, je kanabidiol schopen bolest 

utlumit [79]. 

 

  

 

Obrázek 13 - Strukturní vzorec CBC, Zdroj: [78] 

Obrázek 14 - Strukturní vzorec CBD, Zdroj: [79] 
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 Kanabigerol – CBG (Cannabigerol) má chemický vzorec C21H32O2 a strukturní 

je uveden na obrázku 15. Tento kanabinoid není psychoaktivní látkou, naopak 

má schopnost zablokovat psychoaktivní účinky THC. Stimuluje růst mozkových buněk,  

a jelikož jsou takovéto sloučeniny ojedinělé, jsou velmi užitečné v dalších výzkumech. 

Bojuje také proti nespavosti, nádorovosti a má také antibakteriální účinky. Kanabigerol 

je považován za „kmenovou buňku“ kanabinoidů [80]. 

 

 

 Květ a list se používají v kosmetickém průmyslu na přípravu mastí a výtažků 

ze silic a také v potravinářství k přípravě nápojů [75], [77]. 

4. 4. 3 Semeno 

 Semena jako taková se používají: 

 potravinářství (pečivo, müsli), 

 hospodářství (doplněk stravy pro zvířata) [77]. 

Nicméně, jak již bylo výše zmíněno, semeno konopí setého je velice bohaté na oleje, 

což rozšiřuje jeho využití: 

 farmaceutika (krémy, antibakteriální účinek), 

 chemický průmysl (mýdla), 

 kosmetický průmysl (krémy) [75], [77]. 

4. 4. 4 Palivo 

 V energetickém průmyslu našly uplatnění především kořeny a pazdeří, co je vlastně 

odpadní produkt při výrobě vláken. Tyto odštěpky se lisují do briket a pelet. Výhřevnost 

Obrázek 15 - Strukturní vzorec CBG, Zdroj: [80] 
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jedné tuny pazdeří má 17 GJ. Technologie, která se používá při briketování, využívá 

chemické a mechanické vlastnosti materiálu a závisí na: 

 čistotě materiálu, 

 velikosti vstupní frakce, 

 vlhkosti fytomasy, 

 lisovacím tlaku [76]. 
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5 Bioakumulace vybraných kovů konopím setým 

5. 1 Bioakumulace těžkých kovů  

 Výzkum na možnou biakumulaci arzénu, kadmia, mědi, olova a zinku konopím 

byl prováděn Laboratoří rostlinných biotechnologií při Institutu experimentální botaniky 

Akademie věd ČR. My provedeme bližší rozpor bioakumulace mědi, olova a zinku. 

 Při tomto výzkumu byly použity čtyři druhy konopí setého – Cannabis sativa 

Beniko, Cannabis sativa Bialobrzskie, Cannabis sativa Fibrol a Cannabis sativa Monoica; 

za laboratorních podmínek 23 °C a 60 % vlhkosti po dobu 7 dnů v roztoku 

               . Cílem této práce bylo zjištění, zda se zvýší fytoextrakce kovů 

za použití chelatačních činidel a následná distribuce naakumulovaných kovů v rostlině 

či případné viditelné defekty [81]. 

 Jelikož je měď jedním ze základních prvků, který se zapojuje i do fotosyntézy 

či dýchání, byly rostliny k tomuto prvku tolerantnější a viditelné defekty na plodině 

zaznamenány nebyly, jak je patrné z tabulky 13. Rovněž bylo prokázáno, že největší 

koncentrace byla převážně v kořenech, a to u všech čtyř odrůd (kolem 15 mg/g v sušině). 

Tabulky s výslednými hodnotami byly převzaty z originálu a zde jsou uvedeny jako 

obrázky 16 a 17. Hodnoty v tabulkách jsou uvedeny v µg/g DW, což je µg/g sušiny [81]. 

Tabulka 13 - Záznam o viditelných defektech při kontaminaci mědí, Zdroj: [81] 

ROZTOK 

[µmol/l] 

DNY 

1 2 3 4 5 6 7 

0 + + + + + + + 

50 + + + + + + + 

100 + + + + + + + 

200 + + + + + + + 

500 + + + + + + + 

1 000 + + + + + + + 

2 000 + + + + + + + 

5 000 + + + + + + + 
Poznámka: + žádné viditelné degenerace 

  



Kateřina Kučová: Bioakumulace polutantů pomocí technického konopí 

 

40 

2017 

 

 

 

Ze získaných výsledků je zřejmé, že nejlepší akumulaci Cu v kořenech měla odrůda 

C. sativa Fibrol, a to 16 240 µg/g sušiny, nejmenší naakumulovaná hodnota byla 12 039 

µg/g sušiny u odrůdy C. sativa Monoica, což je rozdíl více než 4 000 µg/g sušiny. Největší 

rozdíly bylo možné pozorovat u akumulace ve stoncích, kde s nejvyšší naměřenou 

hodnotou je opět C. sativa Fibrol s 29 914 µg/g sušiny a nejmenší akumulace byla ve 

stonku C. sativa Bialobrzskie 15 320 µg/g sušiny. V tomto případě činí rozdíl více než 

14 500 µg/g sušiny. V případě naakumulování do listů hodnota v žádném případě 

nepřesáhla 3 000 µg/g sušiny, nejvyšší je těsně pod hranicí – 2 900 µg/g sušiny opět u C. 

sativa Monoica a nejmenší hodnota je u odrůdy C. sativa Beniko 900 µg/g sušiny. Tyto 

hodnoty jsou podmíněny transportem od kořenů a přes stonek, proto jsou naměřené 

hodnoty tak nízké v porovnání s hodnotami u kořenů a případně i listů. 

Obrázek 17 - Výřez naměřených hodnot koncentrace Cu kořenem, stonkem a listem odrůd C. sativa Fibrol a C. 
sativa Monoica, Zdroj: [81] 

Obrázek 16 - Výřez naměřených hodnot koncentrace Cu kořenem, stonkem a listem odrůd C. sativa Beniko a C. sativa 
Bialobrzskie, Zdroj: [81] 
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 Počáteční hodnoty koncentrací u kořenů byly nejvyšší u odrůdy C. sativa Beniko 

a nejmenší u C. sativa Fibrol, rozdíl byl téměř 415 µg/g sušiny. U stonků a listů nebyly 

rozdíly tak markantní.  

 Celkově můžeme říci, že nejvíce naakumulovala odrůda C. sativa Fibrol; měla 

nejvyšší koncentraci v případě kořenů a stonku a druhou nejvyšší v případě listů. Nejmenší 

hodnoty byly prokázány u odrůdy Cannabis sativa Beniko. 

 Další výzkum byl opět za použití čtyř druhů konopí setého – Cannabis sativa 

Beniko, Cannabis sativa Bialobrzskie, Cannabis sativa Fibrol a Cannabis sativa Monoica; 

za laboratorních podmínek 23 °C a 60 % vlhkosti po dobu 7 dnů v roztoku 

          . Cílem této práce bylo zjištění, zda se zvýší fytoextrakce kovů 

za použití chelatačních činidel a následná distribuce naakumulovaných kovů v rostlině 

či případné viditelné defekty [81]. 

 Vzhledem k toxicitě olova se účinky degenerace rostlinných částí dostavily 

při koncentraci roztoku nad 1 000 µmol/l, v posledních dnech testů již byly degenerace 

viditelné i u nižší koncentraci - 200 µmol/l, jak je zřejmé z tabulky 14. Dále bylo 

prokázáno, že největší koncentrace byly opět hlavně v kořenech a ve stoncích. Tyto závěry 

jsou ovšem shodné s literaturou, tudíž zde můžeme hovořit o potvrzení výzkumů. Tabulky 

s výslednými hodnotami byly převzaty z originálu a zde jsou uvedeny jako obrázky 18 

a 19. Hodnoty v tabulkách jsou uvedeny v µg/g DW, což je µg/g sušiny [81]. 

Tabulka 14 - Záznam o viditelných defektech při kontaminaci olovem, Zdroj: [81] 

ROZTOK 

[µmol/l] 

DNY 

1 2 3 4 5 6 7 

0 + + + + + + + 

50 + + + + + + + 

100 + + + + + + + 

200 + + + + + - - 

500 + + + + + - - 

1 000 + + - - - - - 

2 000 + + - - - - - 

5 000 + + - - - - - 
Poznámka: + žádné viditelné degenerace 

  - viditelné degenerace 
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 Z daných hodnot je zřejmé, že zde byla také největší akumulace olova v kořenovém 

systému a nejvyšší úspěšnost měla odrůda C. sativa Fibrol – nejvyšší koncentrace 

v kořenech byla 66 280 µg/g sušiny a nejmenší 32 084 µg/g sušiny u C. sativa Beniko; 

rozdíl mezi nejvyšší naakumulovanou koncentrací a nejnižší je 34 196 µg/g sušiny, 

což je stále větší hodnota, než naakumulovala C. sativa Beniko. V případě naakumulování 

do listů byly zjištěny nejvyšší koncentrace 9 627 µg/g sušiny u odrůdy C. sativa 

Bialobrzskie a nejnižší s hodnotou 513 µg/g sušiny opět u C. sativa Beniko. Při akumulaci 

olova do listů byly vůbec nejmenší naměřené hodnoty, kde 24 µg/g sušiny je nejvyšší, 

a to u C. sativa Monoica a nejnižší stále u C. sativa Beniko s hodnotou 7,05 µg/g sušiny.  

 Výsledky v bioakumulaci olova jsou zřejmé, nejméně je schopna naakumulovat 

olovo odrůda Cannabis sativa Beniko, která měla ve všech třech případech nejnižší 

koncentrace. S nejvyššími koncentracemi v kořenech je odrůda Cannabis sativa Fibrol, 

Obrázek 18 - Výřez naměřených hodnot koncentrace Pb kořenem, stonkem a listem odrůd C. sativa Beniko a C. 

sativa Bialobrzskie, Zdroj: [81] 

Obrázek 19 - Výřez naměřených hodnot koncentrace Pb kořenem, stonkem a listem odrůd C. sativa Fibrol a C. 
sativa Monoica, Zdroj: [81] 
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ve stonku Cannabis sativa Bialobrzskie a koncentrace v listech byla největší u Cannabis 

sativa Monoica. 

 I u zjištění akumulace zinku byl výzkum prováděn za použití čtyř druhů konopí 

setého – Cannabis sativa Beniko, Cannabis sativa Bialobrzskie, Cannabis sativa Fibrol 

a Cannabis sativa Monoica; za laboratorních podmínek 23 °C a 60 % vlhkosti po dobu 

7 dnů v roztoku                . Cílem této práce bylo zjištění, zda se zvýší 

fytoextrakce kovů za použití chelatačních činidel a následná distribuce naakumulovaných 

kovů v rostlině či případné viditelné defekty [81]. 

 Jelikož se zinek v rostlinách podílí na metabolických procesech, jeho akumulace 

v rostlinách nevedla k žádným viditelným degeneracím, jak je zřejmé z tabulky 15. Dále 

bylo prokázáno, že největší koncentrace byla zase převážně v kořenech, následně 

ve stoncích a poté v listech, což je shodné s mědi i s olovem. Tabulky s výslednými 

hodnotami byly převzaty z originálu a zde jsou uvedeny jako obrázky 21 a 22. Hodnoty 

v tabulkách jsou uvedeny v µg/g DW, což je µg/g sušiny [81]. 

Tabulka 15 - Záznam o viditelných defektech při kontaminaci zinkem, Zdroj: [81] 

ROZTOK 

[µmol/l] 

DNY 

1 2 3 4 5 6 7 

0 + + + + + + + 

50 + + + + + + + 

100 + + + + + + + 

200 + + + + + + + 

500 + + + + + + + 

1 000 + + + + + + + 

2 000 + + + + + + + 

5 000 + + + + + + + 
Poznámka: + žádné viditelné degenerace 
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 Dle výsledků je evidentní, že nejúspěšnější při akumulaci zinku byla odrůda 

C. sativa Beniko, jež měla nejvyšší naměřenou koncentraci ve stonku – 37 440 µg/g sušiny 

a v listech – 7 253 µg/g sušiny. Odrůda C. sativa Bialobrzskie byla s hodnotami 

v průměrných mezích, zatímco C. sativa Fibrol měla nejvyšší naměřenou hodnotu 

naakumulovaného zinku v kořenech – 45 449 µg/g sušiny, hodnota ve stonku – 

10 153 µg/g sušiny byla nejnižší. Nejmenší hodnoty byly vyzkoumány v odrůdě C. sativa 

Monoica, jež měla nejmenší kontaminaci jak v kořenech – 22 567 µg/g sušiny, 

tak i v listech – 3 334 µg/g sušiny. Největší rozdíl v koncentracích byl u listů; jeho rozdíl 

činil 27 287 µg/g sušiny. 

 Můžeme tedy říci, že při bioakumulaci zinku byla nejúspěšnější odrůda Cannabis 

sativa Beniko, která v obou předešlých případech (Cu, Pb) měla jedny z nejmenších 

Obrázek 20 - Výřez naměřených hodnot koncentrace Zn kořenem, stonkem a listem odrůd C. sativa Beniko a C. 

sativa Bialobrzskie, Zdroj: [81] 

Obrázek 21 - Výřez naměřených hodnot koncentrace Zn kořenem, stonkem a listem odrůd C. sativa Fibrol a C. 

sativa Monoica, Zdroj: [81] 
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naakumulovaných koncentrací. Odrůda Cannabis sativa Monoica je pro bioakumulaci 

zinku zřejmě nejnevhodnější, jelikož její hodnoty byly v případě kořenů a listů nejmenší. 

 Pro lepší srovnání jsou na obrázcích 22 – 25 uvedeny grafy všech odrůd 

s hodnotami porovnávajícími bioakumulaci částmi rostlin – kořen, stonek a list. Zdrojové 

hodnoty jsou opět odebrány ze stejného výzkumu provedeného Laboratoří rostlinných 

biotechnologií při Institutu experimentální botaniky Akademie věd ČR [81].  

Obrázek 22 - Graf porovnávající nejvyšší naakumulované koncentrace Cu, Pb a Zn u odrůdy Cannabis sativa 

Beniko 
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Obrázek 23 - Graf porovnávající nejvyšší naakumulované koncentrace Cu, Pb a Zn u odrůdy Cannabis sativa 

Bialobrzskie 

Obrázek 24 - Graf porovnávající nejvyšší naakumulované koncentrace Cu, Pb, Zn u odrůdy Cannabis sativa 

Fibrol 
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Obrázek 25 – Graf porovnávající nejvyšší naakumulované koncentrace Cu, Pb a Zn u odrůdy Cannabis sativa 

Monoica 
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6 Legislativní limity na kovy a nebezpečné organické látky 

 Jelikož je tato práce spjata s těžkými kovy a organickými látkami, 

které jsou pro člověka toxické, je důležité zmínit zásadní legislativu, jež vymezuje limity 

pro těžké kovy a organické látky.  

 U potravin jsou důležité denní referenční hodnoty vitaminů a minerálních látek, 

které upravuje Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1169/2011 v příloze XXIII 

části A, jejíž výřez je uveden na obrázku 26. 

 Dalším důležitým legislativním dokumentem je Vyhláška Ministerstva 

zdravotnictví č. 305/2004 Sb. stanovující druhy kontaminujících a toxikologických látek 

a jejich přípustné množství v potravinách a hlavně její příloha, oddíl A, jejichž výřezy jsou 

na obrázcích 27.  

 

 

  

Obrázek 26 - Výřez z Přílohy XXIII z Nařízení Evropského parlamentu č. 1169/2011, Zdroj: [84] 
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 Dalším, pro nás významným dokumentem je Vyhláška Ministerstva životního 

prostředí č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 

některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Tato vyhláška udává specifické 

limity pro spalování určitých druhů paliva, které jsou přehledně uvedeny v tabulkách; 

v tomto ohledu by nás zajímala biomasa.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 27 - Výřez z Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 305/2004 Sb., Zdroj: [85] 
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7 Závěr 

 Cílem této bakalářské práce bylo v neposlední řadě rozšířit povědomí o konopí 

setém a o jeho využití. Ukázat ohromný potenciál této rostliny napříč průmyslovými 

odvětvími a naznačit kolik je toho ještě vědeckému poznání skryto.  

 Důležitějším byl ovšem druhý bod, a to bioakumulace. Vybraným výzkumem 

byl výzkum bioakumulace těžkých kovů Laboratoří rostlinných biotechnologií při Institutu 

experimentální botaniky Akademie věd České republiky. Zkoumané odrůdy konopí setého 

– Cannabis sativa Beniko, Cannabis sativa Bialobrzskie, Cannabis sativa Fibrol a 

Cannabis sativa Monoica, mají různé akumulační schopnosti vůči jednotlivým těžkým 

kovům – měď, olovo a zinek.  

 Jako nejlepší bioakumulátor pro zinek se z výsledků jeví odrůda Cannabis sativa 

Beniko, která měla nejvyšší koncentrace tohoto těžkého kovu ve stonku a v kořenovém 

systému; nejméně vhodná by byla pro měď, kde se akumulace nejvíce projevila ve stonku. 

Nejvhodnější částí pro akumulaci olova by bylo možné pokládat kořen, kde byla 

zaznamenána nejvyšší naakumulovaná hodnota.  

 Druhé nejvyšší naakumulované koncentrace zinku měla také odrůda Cannabis 

sativa Bialobrzskie v posloupnosti kořen → stonek → list. Nejvyšší zaznamenaná hodnota 

naakumulovaného olova byla opět ve stonku. Měď měla celkově nejmenší koncentrace, 

z toho nejvíce ve stonku a poté v kořenovém systému. 

 Odrůda Cannabis sativa Fibrol se zdála jako nejvhodnější bioakumulátor 

pro olovo, jež mělo nejvyšší koncentrace v kořenovém systému. Druhé nejvyšší naměřené 

hodnoty byly u zinku a rovněž v kořenovém systému. Nejméně se naakumulovala měď 

do stonku. 

 Poslední zkoumaná odrůda byla Cannabis sativa Monoica, která se také prokázala 

jako dobrý bioakumulátor pro olovo a opět v kořenovém systému. Úspěšná byla v tomto 

případě i akumulace mědi do stonku a nejmenší koncentrace byly v případě zinku, 

který se naakumuloval v kořenech.  
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Seznam použitých zkratek 

ADH - alkoholdehydrogenáza 

ALDH - aldehydehydrogenáza 

BTEX - benzen, toluen, ethylbenzen, xylen 

CBC - kanabichromen (cannabichromene) 

CBD - kanabidiol (cannabidiol) 

CBG kanabigerol (cannabigerol) 

CNS - centrální nervová soustava 

CYP - cytochrom P450 

ČR - Česká republika 

DNA - deoxyribonukleová kyselina 

DW - suchá hmotnost (dry weight) 

EC - elektrická vodivost půdy (eletrical conductivity) 

EU - Evropská unie (European Union) 

GSH - glutathion 

IARC - mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (International Agency for Research on 

Cancer) 

MCPA - kyselina (4-chlor-2-methylfenoxy)octová 

PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky 

PCB - polychlorované bifenyly 

Sb. - sbírky 
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