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A b s t r a k t :  

Kadmium je těžký kov toxický pro rostliny i živočichy a kontaminant životního 

prostředí, který musí být z životního prostředí odstraňován. Při odstraňování těžkých 

kovů z půdy se v posledních letech dostává stále více do popředí metoda zvaná 

fytoremediace. Tato metoda využívá k odstraňování toxických látek rostliny zvané 

hyperakumulátory, které ale poté, co akumulují z půdy těžké kovy, nemají žádné další 

využití. Proto se začalo diskutovat o možnostech využití energetických rostlin, v této 

práci čiroku a slézu, pro metody fytoremediace. Tyto energetické rostliny by po 

akumulaci těžkých kovů mohly dále sloužit jako zdroj energie.  

Cílem této práce je určit, zda jsou čirok a sléz schopné růst v prostředí kadmia a zda 

budou akumulovat kadmium. Také porovnává různé kultivary čiroku mezi sebou při 

testech toxicity a ve schopnosti růst v přítomnosti kadmia a akumulovat kadmium. Dále 

zkoumá, zda přídavek chelatačních činidel glutathionu a kyseliny 

ethylendiamintetraoctové ovlivní příjem kadmia. 

 

Klíčová slova: kadmium, energetické rostliny, čirok, sléz, akumulace, GSH, EDTA 
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Abstract: 

Cadmium is heavy metal toxic for plants and animals and environmental contaminant 

which must be removed from natural environment. In recent years a new method 

phytoremediation is getting more attention. This method uses plants called 

hyperaccumulators for extraction of heavy metals from soils. Hyperaccumulators have, 

however, after accumulation of heavy metals no other use. Therefore new possibilities 

are discussed in last few years. Energy plants, in this thesis sorghum and malva, could 

be used for accumulation of heavy metals from soils and after that these plants could be 

used as energy source.  

This thesis wants to find out if sorgum and malva are able to grow in cadmium 

contaminated environment and if these plants will accumulate cadmium. It also 

compares different cultivars of sorghum in toxicity tests and compares ability of these 

cultivars to grow in cadmium contaminated environment and to accumulate this heavy 

metal. Further it focuses on affection of uptake of kadmium ions by sorhum in presence 

of glutathione or ethylenediaminetetraacetic acid. 

 

K e y  w o r d s :  c a d m i u m ,  e n e r g y  p l a n t s ,  s o r g h u m ,  m a l v a ,                         

a c c u m u l a t i o n ,  G S H ,  E D T A  
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Seznam použitých zkratek 
 
EDTA – kyselina ethylendiamintetraoctová 

GSH - glutathion 

MT - metalothionein 
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1 Úvod 

Velkým problémem současného životního prostředí je znečištění přírody těžkými 

kovy. Pokud se těžké kovy dostanou do půdy, mohou představovat vážný problém pro 

okolní přírodní ekosystémy, ale také pro člověka. Navíc je těžké kovy velmi obtížné 

odstranit. Klasické metody odstraňování těžkých kovů z půd jsou velmi nákladné a také 

nešetrné k životnímu prostředí. Jednu z alternativ představují metody fytoremediace, 

které využívají k odstraňování těžkých kovů i jiných toxických látek z půdy rostliny. 

Nevýhodou fytoremediace však je, že poté, co se rostliny sklidí, nemají žádné využití a 

mohou být buď uloženy, nebo spáleny. Nedávno se proto začalo diskutovat o možnosti 

využití energetických plodin pro účely fytoremediace.  

V dnešní době se úspěšně používají energetické plodiny jako zdroj energie, ať už 

k výrobě tepla spalováním nebo pro výrobu bioethanolu. Jako energetických rostlin 

může být použito široké spektrum mnohých druhů rostlin. K nejznámějším patří 

cukrová třtina, kukuřice, čirok, řepka atd. Velké množství druhů se také nadále testuje. 

Energetické rostliny by tedy mohly být využity pro akumulaci těžkých kovů z půdy a 

následné získání energie. 

Tato práce se zabývá schopností vybraných energetických rostlin akumulovat 

kadmium. Konkrétně se zabývá schopností energetických rostlin růst v přítomnosti 

kademnatých iontů a účinkem kadmia na tyto rostliny. Dále testuje, zda se kademnaté 

ionty akumulují přednostně v kořenech či nadzemních částech energetických rostlin a v 

jakých koncentracích.  
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2 Teoretická část 

2.1 Kadmium 

2.1.1 Vlastnosti 

Kadmium bylo objeveno v Německu roku 1817 Fredrichem Stromeyerem. Jeho 

název pochází z latinského slova kadmia. Kadmium patří do skupiny přechodných 

prvků, které mají valenční elektrony v d vrstvě. Řadí se mezi takzvané těžké kovy.  Je to 

typický kovový prvek bíle stříbrné barvy. Je neušlechtilý, stejně jako zinek se rozpouští 

v kyselinách, není však amfoterní a s hydroxidy nereaguje.1 Je to měkký, kujný a tažný 

kov. Nejběžnějším oxidačním stavem je +2, může se ale vyskytovat i v oxidačním stavu 

+1. 

 Dobře se leští a je odolný proti korozi, zvláště proti zásadám a slané vodě. Kadmium 

má bod tání při 320°C a bod varu při 767°C. Při zahřátí na vzduchu snadno oxiduje a 

může se vznítit a produkovat žlutohnědé páry, které mají tendenci se usazovat jako 

jemný prach na blízké studené objekty. Prach kadmia obsahuje různé sloučeniny 

kadmia, jako například chlorid kademnatý. Páry kadmia obsahují malé částečky kadmia 

nebo oxidu kademnatého. 

Kadmium je v přírodě vzácné. Jeho jediný minerál greenokit - CdS se vyskytuje 

zcela ojediněle. Doprovází zinek v jeho rudách a také se ze zinečnatých rud získává.2 

Zinek a kadmium mají mnoho podobných fyzikálních a chemických vlastností, protože 

oba patří do druhé skupiny periodické tabulky prvků a soupeří spolu o celou řadu 

ligandů. 

Kadmium se získává při výrobě zinku oddestilováním při červeném žáru, kdy zinek 

ještě nedestiluje (teplota varu kadmia je 767 °C a zinku 907 °C). Získává se z modrého 

prášku získaného během destilace zinku, z frakce kadmia z destilace zinku, z Cu-Cd 

koláčů sulfátových sloučenin z filtru a z prachů z pražíren, slinovacích strojů a z 

kouřových pecí používaných při výrobě zinku, mědi a olova. Před rokem 1910 bylo Cd 

získáváno destilací. Ztráty kadmia při destilaci byly vysoké, často 40-50% z původního 

množství. V dnešní době je většina kadmia získávána hydrometalurgickými procesy. 

Kadmium je rozpuštěno v kyselině sírové a Cd je vysráženo přidáním zinku. Proces 

může být několikrát opakován, aby se zvýšila čistota kadmia. Nakonec je sraženina 
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znovu rozpuštěna a Cd je elektrolyticky vyloučeno na elektrodě. Výtěžek kadmia při 

hydrometalurgických procesech dosahuje až 90%.3 

Kadmium je neesenciální a toxický těžký kov bez známé biologické funkce. Je to 

polutant životního prostředí, který se do něj dostává různými zemědělskými, těžebními 

a průmyslovými aktivitami a také z výfukových plynů automobilů. Je považováno za 

velmi významný polutant díky jeho vysoké toxicitě a jeho velké rozpustnosti ve vodě, 

díky čemuž je široce rozšířeno ve vodních ekosystémech.  

Evropská unie omezila používání kadmia směrnicí 2002/95/EC of the European 

Parliament and of the Council of 27 January 2003 on the restriction of the use of certain 

hazardous substances in electrical and electronic equipment, v českém překladu tedy 

směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení 

používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, 

která vstoupila v platnost dne 1. července 2006.4 

 

2.1.2 Výskyt v životním prostředí 

Kadmium se běžně nachází v rudách spolu se zinkem, mědí a olovem. Vulkanická 

činnost je pak jedním z přirozených zdrojů kadmia v životním prostředí.5 Odhaduje se, 

že sopečnou činností se ročně uvolní do atmosféry přibližně 820 tun kadmia. Mezi další 

přirozené zdroje kadmia v životním prostředí patří lesní požáry nebo mořský aerosol. 

Další příčiny disperze kadmia do životního prostředí jsou přirozená emise a 

bioakumulace, která probíhá u některých rostlin, savců a organismů, které se živí 

filtrováním drobných organismů, včetně korýšů a měkkýšů.6 

Ve vodě se kadmium vyskytuje především ve formě Cd2+·6H2O, a případně v 

iontovém komplexu s některými částicemi (anorganické s (CO3)2- , OH- , Cl- nebo 

(SO4)2- ; organické s huminovou kyselinou).7 Jeho celková koncentrace v neznečištěné 

mořské vodě, kde se vyskytuje převážně ve formě chlorokomplexů, je obecně méně než 

1 µg/kg.8 

Byl stanoven a doporučen maximální limit 0,01 mg/l Cd pro dlouhodobé 

zavlažování. Přípustná nejvyšší hodnota kadmia v půdě je 20 mg/kg a 10 mg/kg v 

potravě pro zvířata. 
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2.1.2.1 Antropogenní zdroje kadmia 

V posledních letech dochází zvýšenou antropogenní činností k rychlým změnám a 

zásahům do řady přirozených procesů. Koncentrace kadmia v ovzduší jsou obecně 

nízké. Ke kontaminaci ovzduší kadmiem může dojít v blízkosti průmyslových oblastí, 

kde dochází ke zpracování kovů. Zdrojem znečištění ovzduší kadmiem jsou především 

průmyslová centra, hutnický průmysl, spalování uhlí, odpadu a pohonných hmot. Z 

globálního hlediska jsou hlavním zdrojem aerosolů kadmia spalovací procesy, při nichž 

vzniká především CdO a následují CdS, CdCl2, CdSO4. Částice z ovzduší obsahující 

kadmium dopadají na povrch půd a rostlin jednak jako prach (suchá depozice), nebo 

jako déšť a sníh (mokrá depozice).7 V oblastech s půdou znečištěnou kadmiem je 

potenciálně důležitým zdrojem kadmia domácí prach, a to i po uzavření zdroje 

emitujícího Cd.9 

Emise ze sintrovacích jednotek a z retortové destilace sestávají především z oxidů 

(nebo chloridů, pokud je přidán chlorid do sintrovací jednotky), zatímco sulfáty mohou 

tvořit značnou část emisí z pražíren. Částice se budou lišit ve velikosti od 

submikronového rozmezí do okolo 8 µm. Průměrný poměr Zn/Cd z atmosferických 

ztrát z pecí je nižší než poměr Zn/Cd v rudách, a to díky vysoké těkavosti kadmia. Po 

depozici mohou být sulfáty a chloridy vymyty z půdy deštěm, ale oxidy, které mají 

zanedbatelný tlak par, se budou akumulovat v půdě. Jen malá množství budou přijata 

rostlinami nebo odváta z povrchu. Předpokládá se, že půdy okolo hutí budou mít vyšší 

koncentrace kadmia a zinku, což samozřejmě odpovídá kumulaci atmosférické depozice 

emisí z místních hutí, malá množství budou přijata rostlinami a uvolněny srážením. 

Hlavní zdroj atmosférických emisí jiných než hutě jsou pece na zpracování kovů.  

Účinky kontaminace z pecí, které fungovaly přes 80 let, byly rozeznatelné ve 

vzdálenosti přinejmenším 18 kilometrů a pravděpodobně ještě dál. Kadmium je 

evidentně v půdách kontaminovaných z pecí mobilní a pohybuje se do hloubky 

přinejmenším 30 cm.  

Emise kadmia z jednotek spalujících uhlí zřejmě silně závisí na koncentraci Cd v uhlí 

a na konkrétní účinnosti spalování a odchytu částic. 

Odhadované světové emise kadmia z cementáren v roce 1962 byly 100 tun s 

předpokladem, že koncentrace Cd v břidlici byla 0,3 ppm a v uhličitanech 0,035 ppm a 

že všechno kadmium se vypařilo.3 
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Dalším zdrojem znečištění okolního prostředí kadmiem jsou odpadní vody z těžby a 

zpracování rud olova a zinku. Ve znečištěných povrchových nebo odpadních vodách 

připadá na iont Cd2+ méně než 50% celkové koncentrace kadmia.7 

Kadmium je vedlejší produkt Zn a Pb průmyslu. Je používáno především pro 

pokovování jako antikorozní látka. Domácí spotřebiče, osobní automobily a nákladní 

automobily, zemědělské nástroje, části letadel, průmyslové nářadí, ruční nářadí a 

spojovací materiál všeho druhu (např. šrouby, matice hřebíky) jsou běžně pokoveny 

kadmiem.10 Kadmium se používá také jako stabilizátorů plastů, pro výrobu některých 

slitin, jako barevný pigment a při výrobě Cd-Ni baterií.11 Kadmium a jeho slitiny s 

borem dobře pohlcují neutrony a proto se z nich vyrábějí regulační tyče do jaderných 

reaktorů.1 Kadmium se také používá pro luminiscenční stupnice, ve fotografii, při 

čištění kaučuku a ve fungicidech. Velké množství Cd je také ve fosfátových 

hnojivech.10 

Obecně velké množství znečištění prostředí kadmiem je způsobeno ukládáním na 

skládky a spalováním kadmiem znečištěného odpadu. Například ve Skandinávii roste 

koncentrace kadmia v zemědělských půdách ročně o 0,2%. Celková globální emise Cd 

se odhaduje na 7000 tun za rok.5 

Vysoké koncentrace kadmia byly také nalezeny v některých čistírenských kalech. 

Kadmium je v gumě z pneumatik, která se otírá při jízdě automobilů po silnici a po dešti 

se kadmium smyje do kanalizace, kde se hromadí v kalu. Kompostové kaly pak mohou 

obsahovat vysoké množství Cd.  

Domácí čistírenské kaly obsahují kadmium v různém množství a způsobují 

znečištění kadmiem, jsou-li při likvidaci aplikovány do půdy. Díky nitrifikaci a 

mikrobiální produkci CO2 čistírenský kal často snižuje pH půd. Je doporučeno vápnění 

míst, kam se ukládají čistírenské kaly, aby se těžké kovy udržely méně dostupné. A 

zatímco pH zemědělských půd může být udrženo blízko neutrálního pH aplikací 

vápence a zásaditých hnojiv, aby se omezil příjem těžkých kovů, lesní půdy jsou často 

kyselé a špatně vyrovnávají pH. Přesto jsou lesní půdy často vystaveny atmosférické 

depozici těžkými kovy. Často jsou také místy pro ukládání čistírenských kalů, protože 

rostliny v lese nejsou součástí lidského potravního řetězce. Nicméně lesní půdy mohou 

hrát roli při přesunu kadmia do lidského potravního řetězce, pokud lidé konzumují 

vnitřnosti lesní zvěře, jako jsou ledviny a játra. 
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Kadmium je také například v nedopalcích cigaret. Lidé, kteří kouří padělané 

cigarety, které jsou baleny na Dálném východě nebo na Balkáně a napodobují legitimní 

značky, jsou vystaveni zvýšeným koncentracím Cd.10 

Produkty se zinkem běžně obsahují malá množství kadmia, a tudíž likvidace výrobků 

obsahujících zinek také přispívá k emisím kadmia.3 

 

2.1.2.2  Výskyt kadmia v půdě 

Kadmium je v přírodě přirozeně rozšířeno v malých množstvích, s průměrným 

obsahem 0,2 mg/kg v geosféře. Koncentrace kadmia v horninách se liší od 0,1 do 11 

mg/kg a Cd je přítomno v půdě a sedimentu v koncentracích obecně větších než 

1mg/kg. Přirozeně se vyskytující rudy kadmia se nachází v blízkosti Zn rud sfaleritu.12 

Analýzy nekontaminovaných půd ukazují, že normální obsah Cd je menší než 1 ppm, 

asi okolo 0,4 ppm v průměru.3 

Koncentrace kadmia v půdním roztoku se značně liší s půdními vlastnostmi a 

povahou postupů používaných zemědělci a ostatními, kteří půdu využívají. V půdách 

bez antropogenního zdroje kadmia se mohou lišit koncentrace Cd v půdním roztoku od 

0,3 do 22,5 mg, v závislosti na geologickém zdroji půdy. V zemědělských půdách 

překročí koncentrace kadmia v půdním roztoku zřídka 10 μg/l. Koncentrace celkového 

rozpuštěného Cd roste s iontovou silou a liší se s koncentrací rozpuštěného organického 

uhlíku. 

Nedávné studie speciace prováděné Krishnamurtim a Naiduem (2000) ukázaly, že 

přes 60% kadmia v půdním roztoku může být přítomno ve spojení s rozpuštěnou 

organickou hmotou. Kadmium ve spojení s chloridy, hydroxyly, sulfhydrylovými a 

thiolovými skupinami tvoří rozpustné komplexy a tyto komplexy převážně určují 

biologickou aktivitu Cd.12 

Kadmium se objevuje v půdě vázané na uhličitany a také ve výměnné formě. Část 

kadmia je také vázána na Fe-Mn oxidy. Při vyšším pH mohou být očekávány precipitáty 

Cd fosfátů a uhličitanů, které se budou tvořit v půdách se zvýšenými hladinami kadmia 

a také substituce Cd2+ za Ca2+ ve vápenci a předpokládá se také precipitace CdCO3. 

Obecně se uvádí, že organická/sulfidová fáze hraje jen malou roli ve vazbě Cd. Vazba 

kovu na uhličitany je citlivá na změny pH a snadno se rozpadne, když se sníží pH 

půdy.13 
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V půdním roztoku jsou vytvářeny rozpustné nízkomolekulární cheláty. To udržuje 

nízkou aktivitu kovů, ale zvyšuje koncentraci rozpustných kovů několikanásobně. 

Obojí, adsorpce a chelatace jsou silně ovlivněny půdním pH.8  

Půdní pH je primární faktor ovlivňující fytodostupnost kadmia. Ačkoli kadmium 

může být přítomno v hydroxid, fosfát, sulfátových nebo chloridových komplexech, při 

pH pod 9,0 je Cd obecně dominantní jako rozpustné ve speciaci Cd2+. Studie ukazují, že 

volné Cd2+ může obsahovat 40 až 90% půdního roztoku. Půdní pH ovlivňuje speciaci 

kadmia v půdě ve formě CdOH+. CdOH+ se začíná tvořit při pH 7-7,5 a jeho tvorba je 

největší při pH 8,2-9,0. Nad pH 9,0 se začíná tvořit Cd(OH)2 a jeho tvorba je největší 

při pH 11,0. Nicméně komplex CdOH+ je minoritní frakcí rozpuštěného kadmia v půdě i 

v rozmezí pH od 6 do 8.  

pH půdy má také dominantní efekt na aktivitu kadmia v roztoku. Ovlivňuje distribuci 

Cd mezi půdou a roztokem. Zvýšená sorpce kadmia s rostoucím pH by redukovala 

koncentraci kadmia v roztoku, redukujíc tak fytodostupnost Cd. Zvýšení sorpční 

kapacity půdy bude také vést k poklesu množství kadmia v půdním roztoku. Přidání 

organické hmoty, jako je rašelina, do půdy snižuje extrahovatelné Cd s tím, že efekt je 

nejsilnější v půdách s původně nízkým obsahem organické hmoty. Soupeřící ionty v 

půdním roztoku mohou nahradit kadmium ze sorpčních míst v půdě a zvýšit jeho 

koncentraci v půdním roztoku. Ačkoli zinek není silný kompetitor s kadmiem o sorpční 

místa v půdě, zvyšující se půdní koncentrace Zn, H nebo Ca zvyšují desorpci kadmia a 

koncentraci Cd v půdním roztoku. Zvýšení iontové síly také zvyšuje koncentraci 

kadmia v půdním roztoku.14 

 

2.1.2.3 Výskyt kadmia v plodinách a potravě 

Obecně se ví, že plodiny rostoucí na kadmiem zamořených půdách nebo půdách 

přirozeně bohatých na Cd jsou hlavním zdrojem kadmia, které nepochází z pracovního 

prostředí. Odhad příjmu kadmia v potravě ukázal, že celonárodní příjem Cd v Austrálii 

je 0,1 µg/kg tělesné váhy za den, což odpovídá 7 µg za den na 70 kg individuálně. Další 

odhad denního příjmu Cd odhalil, že denní příjem kadmia je okolo 30 µg/kg. Průměrný 

německý občan přijme denně 30-35 µg Cd, z toho 95% v jídle a pití.5 Množství kadmia 

přijatého denně v potravě je ve většině zemí v rozmezí 10 až 20 µg za den.15  
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FAO/WHO doporučili maximální tolerovatelný denní příjem 70 µg 6 a Codex 

Alimentarius Commission of FAO/WHO diskutuje limit 0,1 mg/kg pro obilná zrna a 

olejová semínka, se kterými se obchoduje na mezinárodních trzích.14 Se stanoveným 

biologickým poločasem kadmia v půdě lišícím se od 15 do 1100 let je jeho akumulace v 

životním prostředí a příjem potravním řetězcem velkou hrozbou.12 

Kritická koncentrace kadmia v tkáních rostlin byla podle Macnicola a Becketta 

(1985) 5 mg/kg. Zatímco Kent a Everes (1990) objevili běžné množství kadmia v 

pšenici 0,1 mg/kg a Walker (1988) popsal přípustný limit pro Cd 0,05 mg/kg pro 

všechny potraviny četně semen pšenice.16 

Široké oblasti zemědělské půdy jou znečištěné kadmiem z fosfátových hnojiv, 

dalších hnojiv a atmosférické depozice jen ve velmi malém množství. Za takových 

podmínek některé plodiny jako pšenice, len, slunečnice a brambory mohou akumulovat 

množství kadmia, které překračuje stávající a navrhované maximální přípustné 

koncentrace Cd.14 Grant et al. (1998) uvádí, že pšenice, len, slunečnice a brambory 

pěstované na mírně kontaminovaných půdách mohou obsahovat množství kadmia, které 

překračuje stávající a navrhované maximální přijatelné množství kadmia pro příjem 

lidmi.17 

Koncentrace kadmia v pšenici je vyšší u otruby a u klíčků než v rafinované pšeničné 

mouce. Na základě odhadu příjmu kadmia pochází více než 80% Cd z jídla ze zeleniny, 

obilovin a brambor.9 

Na základě typických koncentrací obsahují zelenina a obiloviny pětkrát více kadmia 

než ovoce a hladiny Cd v ledvinách, olejných semínkách a kakaových bobech byly 

pětkrát vyšší než v zelenině a obilovinách. V porovnání se zvířecím masem, obsahují 

korýši a měkkýši relativně vysoké hladiny kadmia a tyto druhy jídla jsou tedy 

považovány spolu s ledvinami, olejnými semínky a kakaovými boby za vysoký zdroj 

kadmia. 

Z odhadů výše je tedy patrné, že zelenina a obiloviny jsou nevýznamnějšími zdroji 

kadmia v potravě. V nižší míře je zdrojem Cd v potravě zvířecí maso. Kadmium se 

akumuluje především v ledvinách a v plicích, a tak zvířecí vnitřnosti obsahují relativně 

vysoké množství Cd. Ryby obsahují jen malé množství kadmia, zatímco korýši a 

měkkýši mohou akumulovat větší množství kadmia z vodních ekosystémů. Existují tedy 
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obavy o množství přijatého Cd u vegetariánů nebo lidí, kteří konzumují větší množství 

zvířecích vnitřností, korýšů a některých mořských plodů.6 

Faktory, které ovlivňují akumulaci kadmia v plodinách, jsou následující:  

• Rostlinné genetické vlastnosti. Akumulace a distribuce kadmia se v rostlinách liší 

mezi druhy a také mezi kultivary uvnitř jednotlivých druhů. 

• Půdní faktory. Příjem kadmia rostlinou se zvýší se zvyšující se koncentrací Cd v 

půdním roztoku a je ovlivněn velikostí a vlastnostmi příjmu rostlinného kořenového 

systému. Kadmium je dodáváno do rostlinného kořenového systému kořenovým 

záchytem, hmotnostním tokem a difúzí, s tím, že difúze je pravděpodobně pro Cd 

nejdůležitější. Koncentrace kadmia v půdním roztoku má velký efekt na příjem 

kadmia, takže jakýkoli faktor, který ovlivní koncentraci Cd v půdním roztoku nebo 

kořenový růst pravděpodobně ovlivní i akumulaci kadmia v plodinách.14 

Průměrný denní příjem kadmia z vody je menší než 1 µg v domovech s měděným 

potrubím a 1 až 2 µg v domech s pozinkovanými trubkami. Kyselý déšť může způsobit 

snížené pH, a tím zvýšení příjmu Cd v plodinách. V oblastech, kde se používají systémy 

cisteren, které zachytávají dešťovou vodu ze střech, může pokles pH způsobit zvýšené 

koncentrace kadmia v pitné vodě.18 

 

2.1.2.4 Kadmium na území ČR 

Od počátku 90. let došlo k poklesu průměrných ročních koncentraci kadmia v České 

Republice. K překročení imisního limitu 5 mg/m3 dochází pouze v oblasti měst Tanvald 

a Jablonec nad Nisou. V obou městech se nachází průmyslové závody, používající 

kadmium během výrobního procesu (sklárny – barvení skla).7 

Jedna z největších oblastí kontaminace kadmiem v České republice je na Příbramsku. 

V těžební oblasti Příbramsko docházelo již od středověku do sedmdesátých let 

dvacátého století k těžbě olova a těžba byla praktikována především v druhé polovině 

dvacátého století, při které unikalo do okolí kromě jiných látek také kadmium. Kromě 

toho představuje další významný zdroj znečištění v této oblasti Pb huť, která je v 

provozu přes 200 let. V okolí dochází kromě znečištění olovem také ke znečištění Zn, 

Cu, Cd, Fe, Mn, Ni a Cr. Bylo pozorováno extrémní znečištění v sedimentech řeky 

Litavky, a to především zinkem a kadmiem. Zvláště pak v okolí Březových Hor a Pb 
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hutí.19 Hlavní znečištění řeky Litavky bylo způsobeno několika záplavami, které 

způsobily kontaminaci vod odpady z jam z hutí. Dalším původcem znečištění byl 

Cambisol Příbram, který způsobil středně těžké znečištění především díky emisím z 

ovzduší z té samé hutě – Kovohutě Příbram.20, 21 

Pro Příbramský potok bylo pozorováno velké znečištění olovem, zinkem a kadmiem 

poblíž soutoku s Litavkou a na jihovýchod od hromad z hutí.19 

 

2.1.3 Toxicita kadmia 

2.1.3.1 Toxicita v rostlinách 

Navzdory tomu, že je kadmium neesenciální kov, může být přijímáno rostlinami, a 

tudíž se akumulovat v plodinách. Kadmium v půdě je v porovnání s olovem a rtutí 

obecně více mobilní a schopno absorpce a inkorporace do rostlinných tkání. Rostliny 

jsou obecně schopny dobře tolerovat kadmium a jeho toxicita v rostlinách se tak 

projevuje při vyšších koncentracích než u člověka nebo zvířat.6 Půdy s vyšší absorpční 

kapacitou kovů mají nižší potenciál pro příjem kovů rostlinami.  

Kořen je prvním místem kontaktu s tímto kovem a plasmatická membrána 

kořenových buněk je hlavní membránovou bariérou mezi cytoplasmou a půdním 

prostředím. Tudíž interakce mezi kadmiem a kořenovými buňkami vedou k ovlivnění 

vlastností plasmatické membrány, které poté mohou ovlivnit příjem a transport 

minerálních živin.22 Kadmium by mohlo být přednostně ukládáno v chloroplastech. 

Bylo potvrzeno, že kadmium má v rostlinách toxické efekty na fotosyntézu a také 

byly indikovány různé změny v biologické aktivitě. Další studie toto potvrdily a zjistily, 

že Cd má ještě další efekty, jako je buněčná proliferace, cytotoxicita a potlačení růstu 

rostlin. Rostliny rostoucí na půdách s vysokým obsahem kadmia postihla chloróza, 

inhibice růstu, hnědnutí kořenových špiček a nakonec smrt.  

Mezi nejčastější projevy toxicity kadmia v rostlinách patří zakrnění rostlin a chloróza 

listů. Chloróza se může projevit jako nedostatek železa a interakce toxických kovů a 

železa byla zkoumána po řadu let. Chloróza z přebytku kadmia se zdá být zapříčiněna 

buď přímou, nebo nepřímou interakcí s železem v listech. Hagiri (1973) pozoroval, že 

vysoký obsah Cd v rostoucím médiu potlačuje příjem Fe rostlinami. V jiných 

experimentech bylo pozorováno, že kadmium vyvolalo nedostatek fosforu nebo snížilo 
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problémy s transportem manganu. Obecně se ukázalo, že Cd interferuje s příjmem, 

transportem a využitím některých prvků (Ca, Mg, P a K) a vody u rostlin.8 

Inhibice fotosyntézy byla připsána nepřímému vlivu kadmia na rovnováhu vody v 

rostlinách a dostupnost CO2 a nebo přímému efektu na organizaci chloroplastů, 

biosyntézu chlorofylu, elektronový transport a enzymy metabolismu fotosyntézy uhlíku. 

Studie zabývající se toxicitou kadmia na funkci chloroplastů a elektronový transport 

uvádějí, že tento kov projevuje svoji toxicitu tím, že poškozuje fotosystém II.23 

Fotosyntéza je inhibována na několika stupních: při fixaci CO2, dochází k ovlivnění 

vodivosti průduchů, při syntéze chlorofylu a při elektronovém transportu enzymy 

Calvinova cyklu. Změny v buněčném metabolismu mohou být pozorovány dokonce i 

při malých hladinách Cd předtím, než jsou evidentní viditelné symptomy.24 

Overnell (1975) poukázal, že kadmium redukovalo koncentraci ATP a chlorofylu v 

mnohých rostlinných druzích a snížilo produkci kyslíku.8 

 

2.1.3.2 Toxicita pro zvířata 

Poměrně nedávno byly popsány nežádoucí účinky kadmia na některá divoká zvířata. 

Klasické symptomy toxicity kadmia v kostech byly objeveny v samičce bělokura 

běloocasého (Lagopus leucurus), který se hojně živil vrbou (Sallix glauca). Vrba měla 

větší schopnost koncentrovat Cd než ostatní rostliny v dané oblasti. Vysoké koncentrace 

kadmia byly nalezeny ve vzorcích jater a ledvin losa severoamerického (Alces alces). V 

dřívějších studiích byla objevena citlivost na kadmium, které vstoupilo do jejich 

potravního řetězce také u mořských ptáků, špačků (Sturnus vulgarit) a japonských 

křepelek (Coturnex coturnex).6 

Bylo zjištěno, že kadmium vyvolává reproduktivní toxicitu u ptáků, a to jak při 

experimentálních dávkách, tak i při vystavení kadmiu přímo v životním prostředí. Byla 

zjištěna redukce produkce vajíček u japonských křepelek způsobená kadmiem. 

Kadmium může v organismu japonské křepelky vyvolat značný oxidativní stres.25 

Byly dokázány toxické účinky kadmia na koně a bource morušového v oblastech 

silně znečištěných kadmiem. Laboratorní testy ukázaly možnost nepříznivých účinků na 

reprodukci u ryb, dokonce už v mírně znečištěných oblastech. Ledviny a játra některých 

divokých ptáků obsahovaly koncentrace Cd, které se blížily hodnotám vyvolávajícím 

nepříznivé účinky u člověka. 
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Hladiny kadmia v domácích zvířatech chovaných pro konzumaci lidmi jsou obecně 

nízké a mnohem vyšší jsou v divoce žijících savcích a ptácích. Například koncentrace 

Cd v ledvinách u domestikovaných zvířat odpovídaly řádově desetinám těch u divoce 

žijících zvířat a setinám u dospělého člověka.3 

Ve většině případů se měřené půdní mikrobiální indikátory snížily s rostoucí 

koncentrací Cd, což indikuje, že kadmium má toxický efekt jak na půdní mikrobiální 

procesy, tak na mikrobiální růst.26 Ačkoli efekty těžkých kovů na půdní mikrobiotu jsou 

obecně známy, není tomu tak, pokud jde o účinky kadmia. A to především díky 

rozdílům v typech půdy a zdrojích kontaminace kovy, které mají velký vliv na chemii 

kadmia v půdě a jeho vliv na půdní mikrobiotu. Odhady mikrobiální populace v půdě 

tradiční plate count metodou ukázaly, že bakterie jsou citlivější než houby. Efekt 

kadmia na bakteriální populaci závisel na koncentraci Cd v daném typu půdy.12 

Toxicita kadmia byla experimentálně potvrzena pro mnohé zvířecí druhy. Příznaky 

toxicity zahrnují anemii, hypertensi, proteinurii, slabou mineralizaci kostí a testikulární 

nekrózu. Obecně ale máme nedostatek informací o toxicitě Cd u velkých 

monogastrických zvířat, zejména u prasat.27 

 

2.1.3.3 Toxicita pro člověka 

V městských oblastech mohou být těžké kovy v městské půdě a v prachu z 

městských cest akumulovány v lidském těle přímo inhalací, ingescí nebo absorpcí po 

kontaktu s pokožkou. V zemědělských oblastech je za hlavní vstup těžkých kovů do 

lidského organismu vystaveného těžkým kovům v životním prostředí považován příjem 

těžkých kovů skrze plodiny vypěstované v dané půdě.28 

Primární zdroje kadmia pro běžnou populaci zahrnují potravu a tabákový kouř. 

Nejvyšší koncentrace Cd (10-100ppm) se nacházejí ve vnitřních orgánech savců, 

převážně v ledvinách a játrech (vnitřnostech) stejně jako v některých druzích ryb, mušlí 

a ústřic. Zvláště pak těch, které se nacházejí ve znečištěných mořích. Konzumace 

základních potravin jako je pšenice a rýže také přispívá k expozici člověka kadmiem.15 

Příjem skrz gastrointestinální trakt u lidí je cca 5% z celkového pozřeného množství, v 

závislosti na přesné dávce a nutričním složení 5, ale může stoupnout až na 15% u osob s 

nízkou zásobou železa. 
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V průmyslu dochází k expozici kadmiem především inhalací, ačkoli k významné 

kontaminaci může dojít také skrze ruce nebo cigarety. 

Hlavním zdrojem kadmia intoxikace způsobené inhalací je cigaretový kouř. 

Tabákový kouř je pro kuřáky dalším důležitým (dodatečným) zdrojem kadmia. Jedna 

cigareta obsahuje přibližně 1 až 2 µg Cd a pokud člověk vykouří krabičku cigaret 

denně, rovná se množství Cd přijatého kouřením za den množství Cd přijatého v 

potravě za den.15 Průměrný kuřák má k této hodnotě ještě příjem 30 µg za den. Toto 

množství mohou ovlivnit některé faktory, jako jsou nízký příjem vitaminu D, vápníku a 

stopových prvků (např. zinku nebo mědi).5 

Při expozici inhalací je absorbováno okolo deseti až patnácti procent, v závislosti na 

velikosti částic a rozpustnosti sloučenin kadmia. V případě tabákového kouře (převážně 

ve formě Cd0) je absorbováno v průměru 10% kadmia.15 Lidské plíce resorbují 40-60% 

kadmia z tabákového kouře. Průměrný padesátiletý nekuřák má tělo zatíženo 15 mg Cd. 

Zatímco stejně starý kuřák vykazuje hodnoty Cd 30 mg. Kuřáci mají obvykle čtyřikrát 

až pětkrát vyšší obsah kadmia v krvi než nekuřáci.  

Jen málo výzkumů bylo uskutečněno, pokud jde o příjem kadmia pokožkou. V roce 

1991 Wester et al. provedli pokus s příjmem kadmia kůží mrtvoly z vodných roztoků a 

z půdy kontaminované Cd. Demonstrovali penetraci 8,8% (půda) a 12,7% (voda) 

aplikované dávky kadmia do kůže. Pro příjem kadmia kůží existují dva mechanismy: 

vazba volných Cd iontů na sulfhydrylové radikály cysteinu v epidermálním keratinu 

nebo indukce a kompletace s metalothioneinem.5 Absorpce kadmia pokožkou je obecně 

zanedbatelná. 

Zátěž kadmia v těle, zanedbatelná při narození, se postupně zvyšuje během života až 

do věku kolem 60 až 70 let, kdy se zátěž srovná a může dokonce i klesnout. Kadmium 

se koncentruje v játrech a dokonce ještě více v ledvinách, kde může být až 50% tělesné 

zátěže Cd. Kadmium nepřekračuje snadno placentární nebo hematoencefalickou bariéru, 

což vysvětluje jeho velmi malou toxicitu pro plod a nervový systém oproti ostatním 

těžkým kovům. Je vylučováno především močí. Nicméně množství kadmia 

vyloučeného denně močí je velmi malé, něco mezi 0,005 a 0,01 procenty celkové 

tělesné zátěže.15 

Expozice kadmiem v nepracovním prostředí byla spojena s řadou nepříznivých 

zdravotních účinků připadajících na různé patologické změny v různých tkáních a 
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orgánech. Ty zahrnují vyvinutí a/nebo progresi renálních komplikací diabetiků, 

osteoporózy a rakoviny některých orgánů jako jsou plíce, ledviny, močový měchýř, 

slinivka břišní, prsa a prostata.6 Dále je vystavení nízkým hladinám tohoto kovu spojeno 

s plicním emfyzémem a demineralizací kostí.17 Několik studií provedených ve 

dvacátém století ukázalo propojení mezi intoxikací kadmiem a poškozením kostí. 

Například u pracovníků vystavených parám a prachu s Cd.5 Další příznaky chronické 

intoxikace kadmiem jsou selhání ledvin, proteinurie a osteomalacie v pokročilém 

stadiu.11 

Chronická expozice nízkým hladinám kadmia v pitné vodě nebo v potravě způsobila 

hypertenzi několika pokusným zvířatům včetně opice, krysy, králíka a psa. Studie na 

lidské populaci nicméně poskytla rozporné výsledky týkající se vlivu kadmia v životním 

prostředí na rozvoj hypertenze. S hypotenzí byl spojen středně vysoký kadmia.6 

Poškození ledvin u pracovníků vystavených kadmiu bylo poprvé jako účinek kadmia, 

který poškozuje lidské zdraví, publikováno ve zprávě ve třicátých letech. Nicaud et al. 

1942 pozoroval osteomalacii, u několika pracovníků vystavených Cd. Proteinurie a 

rozedma plic byly pozorovány u zaměstnanců, kteří pracovali s Cd bateriemi Fribergem 

roku 1948. První zpráva o zvýšeném výskytu rakoviny u lidí byla publikována v roce 

1967. Kipling a Waterhouse  nalezli rakovinu prostaty u pracovníků pracujících s 

kadmiem, ale žádný zvýšený výskyt rakoviny plic. Rakovina plic byla spojena s 

působením kadmia ve studiích publikovaných Lemenem et al. 1976.29 

Spojení kadmia s rakovinou ledvin u člověka bylo potvrzeno v roce 2005 

systematickým přehledem sedmi epidemiologických a jedenácti klinických studií. 

Následně se IARC (International Agency for Research in Cancer) rozhodla klasifikovat 

kadmium jako lidský karcinogen skupiny I. Nedávné výsledky však podporují 

předpoklad, že karcinogenní potenciál má pouze Cd přijaté skrze respirační systém. 

Nejznámější případ chronické otravy kadmiem je nemoc itai-itai, kdy pacienti 

vykazovali široké rozmezí symptomů, jako nízký stupeň mineralizace kostí, vysoký 

počet případů zlomenin, zvýšený výskyt osteoporózy a intenzivní bolesti kostí. 

Epidemie výskytu iai-itai byla zaznamenána v roce 1940 v povodí řeky Jinzu 

(Japonsko).  

Příznaky akutní toxicity při inhalaci zahrnují dušnost, plicní edém a destrukci 

sliznice. Byly také popsány částečně kadmiem vyvolané pneumózy.5 Příjem kadmia v 
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jídle vyvolává gastrointestinální potíže, jako je zvracení a průjem. Tyto akutní 

gastrointestinální účinky byly poprvé popsány ve čtyřicátých letech.29  

Je známo, že kadmium způsobuje oxidativní stres tím, že mění aktivitu 

antioxidantních enzymů nebo skrze produkci reaktivních kyslíkových druhů, skupiny 

volných radikálů, které obvykle podporují peroxidaci lipidů, zlomy na DNA řetězci 

nebo poškození DNA opravných proteinů a mění expresi genů. Kyselina L-askorbová, 

známá také jako vitamín C a neesenciální potravinový doplněk pro ptáky, je dobře 

známý antioxidant a byla použita při mnohých výzkumech, aby napravila oxidativní 

stres indukovaný těžkými kovy.25 

Když se kadmium váže na aktivní místa v enzymech, enzymy jako alkalická 

fosfatáza jsou inaktivovány a metabolismus je narušen. Kadmium také kromě toho, že 

je inhibitor enzymů může mít škodlivé účinky na strukturu membrán a jejich funkci tím, 

že se váže na ligandy, jako jsou fosfáty a cysteinové a histidinové skupiny proteinů.12 

Nejdůležitější metabolický parametr pro příjem kadmia je možný nedostatek železa u 

dané osoby. Lidé s nízkou zásobou železa měli o 6% vyšší příjem Cd než ti s 

vyrovnanou zásobou železa. Nízké hladiny železa v krvi stimulují expresi DCT-1, 

transportéru iontů kovů v gastrointestinálním traktu, který slouží jako brána pro resorpci 

Cd. 

Kadmium resorbované inhalací se dostává do krevního oběhu obvykle ve formě Cd-

cystein komplexů.5 Poté, co je kadmium přijato krví je většina navázána na proteiny 

jako albumin nebo metalothioneiny. První orgán, kam se Cd po přijetí do krve dostane, 

jsou játra. Hlavní orgán pro dlouhodobou akumulaci kadmia jsou ledviny. Zde je 

biologický poločas kadmia cca 10 let. Kadmium se dostává do ledvin jako Cd-MT. Cd-

MT je filtrován do glomerulů a následně reabsorbován v proximálním tubulu. Cd-MT 

jsou díky své malé molekulové hmotnosti efektivně filtrovány skrze glomeruly a přijaty 

tubulárními buňkami v ledvinách. Poté zůstává v buňkách tubulu a vytváří hlavní zátěž 

kadmia v těle. Po příjmu Cd-MT do tubulárních buněk přes pinocytózu, je Cd-MT 

katabolizován v lysozomech a jsou uvolněny ionty Cd, které způsobují poškození 

membrán a odchylku metabolismu vápníku, zvláště v bazolaterálních membránách.29 

Množství kadmia v buňkách tubulu se zvyšuje během životního cyklu každého člověka. 

Celoživotní příjem může tedy vyústit v akumulaci kadmia v ledvinách, kde může 

následně vést k nekróze tubulárních buněk.5 
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Toxicita kadmia je ovlivněna přítomností jiných kovů v době vystavení Cd. Bylo 

zjištěno, že příjem kadmia v jídle koreluje se sníženou koncentrací selenu ve svalových 

tkáních. Selen a zinek jsou protiváhou toxických prvků, jako je kadmium. Obecně má 

Se detoxikační efekt proti toxicitě vyvolané kadmiem. Například kadmiem vyvolané 

akutní testikulární nekróze může být předejito selenem. V nízkých koncentracích může 

kadmium stimulovat produkci superoxidradikálů a nahradit zinek v enzymu Cu-Zn 

superoxiddismutáze (CuZn-SOD).  

Zinek může indukovat pokles intracelulární akumulace kadmia a sekvestrace kadmia 

indukovaným metalothioneinem. Nicméně aktuální aktivita Cd/Zn metalothioneinů – ať 

obranná nebo destruktivní – je pravděpodobně závislá na řadě faktorů řízených vnitřním 

i vnějším prostředím.30 

Koncentrace kadmia v krvi slouží jako spolehlivý indikátor nedávné expozice 

kadmiem, zatímco koncentrace v moči odráží předchozí expozici, tělesnou zátěž a 

akumulaci Cd v ledvinách. Exkrece kadmia se uskutečňuje přes výkaly a moč.5 

 

2.1.4 Metody dekontaminace kadmia v životním prostředí 

Existuje několik plně vyvinutých metod in situ dostupných pro remediaci půd 

obsahujících těžké kovy. Remediace často sestává z tradičních alternativ jako je výkop 

(pro zpracování/odstranění) nebo omezení pohybu kovů. Nicméně výkop půd 

znečištěných těžkými kovy může být nepraktický díky vysokým nákladům, velikosti 

plochy kontaminace, hloubce kontaminace, obsahu kontaminace půdy a stupni narušení 

na daném místě. V posledních letech se soustředila pozornost na vývoj in situ 

imobilizačních metod, které jsou obecně méně nákladné a rušivé pro přírodní 

ekosystémy než konvenční metody těžby, zpracování a likvidace.23 

In situ remediace půd znečištěných těžkými kovy má obvykle zabývá tři obecné cíle: 

1) snížit vylučování kovů, 2) snížit biodostupnost kovů pro lidské a ekologické 

receptory a 3) obnovit vegetaci. 

In situ remediační techniky pro odstraňování těžkých kovů z půd jsou založeny na 

třech obecných strategiích: izolace, odstranění a stabilizace. Mezi nejčastější a 

nejpropracovanější techniky patří následující: 
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• Solidifikace/stabilizace – je nejběžnější způsob imobilizace kovů v půdě a 

odpadech, i když in situ aplikace jsou poněkud vzácné. Proces zahrnuje přidání 

vazebné látky do půdního matrixu a imobilizaci kovových polutantů kombinací 

chemické reakce, zapouzdření a snížení propustnosti/povrchu dané plochy. 

• In situ vitrifikace – zahrnuje aplikaci elektrického proudu, který způsobí tání půdy 

při vysokých teplotách (1600- 2000°C) a způsobí, že půda vytvoří stabilní, skelný 

matrix, ve kterém je většina anorganických polutantů imobilizována.  

• Elektrokinetická remediace – zahrnuje instalaci elektrod do podpovrchových vrstev 

a aplikaci stejnosměrného proudu s nízkou intenzitou, který stimuluje 

elektrochemické a elektrokinetické procesy, které desorbují kovy z půdního matrixu 

a mobilizují je směrem k elektrodám pro odstranění nebo zpracování. 

• Splach půdy – zahrnuje použití vody nebo jiného vhodného roztoku pro extrakci 

kontaminantů z půdního roztoku.  

• Fytoextrakce – zahrnuje použití rostlin, které tolerují a akumulují těžké kovy 

translokací kovů z půdy do tkání nadzemní části rostlin, a tím umožňují odstranění 

kovů z půdy po sklizni a potenciálně znovuzískání tavením rostlinné tkáně. 

• Chemická stabilizace – je paralelou in situ solidifikace/stabilizace aplikací a tudíž je 

předmětem většiny stejných omezení. Technologie chemické stabilizace zahrnuje 

použití obecně netradičních chemických změn, které vyvolávají specifické chemické 

reakce v půdním matrixu, které činí kovové kontaminanty inertní a/nebo imobilní.  

• Fytostabilizace – zahrnuje využití rostlin, samostatně nebo ve spojení s půdními 

změnami, ke stabilizaci kovy znečištěné půdy tím, že omezí mobilitu a 

biodostupnost kovů. Navíc vegetační pokrývka poskytuje ochranu proti korozi, 

snižuje vliv kontaminované půdy a snižuje pronikání vody a tudíž i vymývání kovů 

z půdy.31 

Další možná remediační technika pro odstraňování těžkých kovů z čistírenských kalů 

je ex-situ vymývání za použití chelatujících látek, které nabízejí vysokou účinnost a 

specifitu v extrakci těžkých kovů. Některé chelatující láky však po extrakci zůstávají v 

čistírenském kalu a mohou způsobit sekundární znečištění. Proto jsou velmi žádané 

degradovatelné chelátory, jako je například polyepoxybutandiová kyselina (PESA), 

která je příznivá k životnímu prostředí. Je to ve vodě rozpustný polymer, neobsahující 
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žádný dusík a fosfor, a má dobrou chelatující schopnost pro široké rozmezí kovových 

iontů a výbornou biodegradabilitu.32 

Další možnou metodou je elektrodialytická dekontaminace půd znečištěných těžkými 

kovy. Je to technika, která se zatím stále vyvíjí a může být považována za alternativu 

ostatním čistícím procedurám v případě půd s nízkou propustností. Metoda sestává z 

použití stejnosměrného proudu v kombinaci s iontově výměnnými membránami 

způsobem podobným jako při konvenčních elektrodialýzových procesech.33 

Doporučený limit pro zahájení sanace činí 30 mg/kg pro zeminu a 20 mg/l pro 

podzemní vodu. 

 

2.2 Energetické rostliny 

Bioenergetické rostliny mohou být klasifikovány jako škrob produkující rostliny, 

cukr tvořící rostliny, lignocelulózové rostliny a olejnaté rostliny pro výrobu biodieselu. 

Rostliny tvořící škrob zahrnují sladké brambory (Ipomoea batatas (L.) Lam.) a maniok 

(Manihot esculenta Crantz.). Rostliny tvořící cukr zahrnují cukrovou třtinu (Saccharum 

officinarum L.) a sladký čirok (Sorghum bicolor (L.) Moench.). Lignocelulózové 

rostliny zahrnují proso (Panicum virgatum L.), ozdobnici (Miscanthus  giganteus Greef 

et Deu.) a topol (Populus spp.). A olejnaté rostliny pro výrobu biodieselu zahrnují sóju 

(Glycine max (L.) Merr.) a slunečnici (Helianthus annuus L.). Mezi těmito 

energetickými rostlinami byly nejvíce studovány proso, ozdobnice, topol a cukrová 

třtina, a to celosvětově.34 

Cukrová třtina je jednou z nejlepších rostlin pro výrobu bioethanolu, zvláště v 

tropických a subtropických oblastech. Nicméně většina zemí se nachází ve středních až 

vysokých zeměpisných šířkách, kde nejsou klimatické podmínky vždy vhodné k 

pěstování cukrové třtiny při nižších teplotách a/nebo při větších srážkách. V těchto 

oblastech jsou pak jako nejlepší možný materiál pro výrobu bioethanolu využívány 

cukrová řepa a sladký čirok, protože tyto rostliny jsou schopny vyrobit hodně cukru 

dokonce i v chladnějších podmínkách. 

Cílem je pěstovat energetické rostliny v oblastech, které nemohou být využity pro 

pěstování plodin určených k potravě, díky kontaminaci anorganickými polutanty, jako 

jsou těžké kovy a některé minerály jako bór a sodík. Pokud rostliny rostou v takovém 
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prostředí, je potřeba, aby měly nejen vysokou produkci biomasy, ale také vyšší 

akumulační kapacitu kontaminantů a toleranci proti nim. Byly již zahájeny nebo 

navrženy některé studie, a to na využití topolu, rychle rostoucí vrby, řepky, kukuřice a 

pšenice, jako energetických plodin, pro takovéto oblasti. 35 

Nedávno Mleczek et al. informovali o produkci biomasy a akumulačním potenciálu 

pro akumulaci těžkých kovů u dvou druhů vrby (Salix viminalis a Salix alba) a sedmi 

klonů Salix viminalis. Což znamená dodatečné výhody fytoremediace, jako je vysoký 

obsah biomasy a především pak dopady na životní prostředí díky akumulaci těžkých 

kovů ve sklizené biomase. Jsou však nutné provést další experimenty a ověřování, než 

se začne tento druh biomasy využívat pro průmyslové nebo domácí účely. Použití a 

bezpečné odstranění biomasy po fytoremediaci bylo zkoumáno mnoha vědci. Mirck et 

al. diskutovali o využití systému rychle rostoucích vrb ve Švédsku a Sas-Nowosielska et 

al. zkoumali různé strategie (jako kompostování, zhutnění, spalování, zpopelnění, 

pyrolýzu, přímé odstranění a kapalnou extrakci) pro odstranění sklizené biomasy po 

fytoextrakci. Dále bylo zkoumáno využití materiálu kontaminovaného těžkými kovy 

pro produkci uhlíkových katalyzátorů Koppoluem a jeho spolupracovníky. 36 

 

2.2.1 Čirok 

Čirok je teplomilná plodina odolná proti suchu. Na půdu méně náročná než kukuřice. 

Rod čirok patří do čeledi lipnicovité (Poaceae) a kmene vousatkovité (Andropogoneae). 

Je to jednoletá bylina s bohatě rozvětveným hluboko kořenícím kořenovým systémem 

tvořící četná stébla vysoká i více než 3 m, která jsou bohatě olistěná a vytváří mnoho 

zelené hmoty. Květenstvím je lata s jednokvětými klásky. Dozrávání probíhá postupně a 

k plnému dozrání je třeba poměrně dlouhá doba. Čiroky jsou cizosprašné, ale dobře se 

opylují i vlastním pylem. Vyznačují se podobně jako kukuřice pomalým počátečním 

růstem. I nejméně náročné druhy čiroku, pokud se pěstují na zrno, vyžadují pro svůj růst 

celkovou sumu teplot 2500°C. Při pěstování na hmotu mohou být sumy teplot i nižší. 

Na půdu jsou čiroky poměrně nenáročné, přesto vysoké výnosy poskytují jen na 

strukturních půdách. Čirok je velmi odolný vůči suchu. Zrno se využívá jako osivo, 

krmivo, do škrobáren a lihovarů. Stéblo se využívá ke spalování (spalné teplo stébel = 

17,89 kJ·g-1) a zkrmování (siláž).37 
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Sladký čirok byl identifikován jako rostlina se slibným potenciálem pro energetické 

využití. Má nízký obsah síry, vysokou kalorickou hodnotu a rovnováhu CO2 blízkou 

nule. Je to C4 rostlina tropického původu. Je dobře adaptovaný na subtropické a teplé 

regiony, má vysokou produkci biomasy a jako všechny čiroky značně šetří s vodou. 

Roste rychle, rychle se šíří a je snadno kultivovatelný v širokém rozmezí klimatických 

pásů. Nepotřebuje být moc hnojen nebo zavlažován a má vysokou fotosyntetickou 

účinnost (okolo 2-3%). Má také velkou genetickou variabilitu.38  

Nutriční složení čiroku ukazuje, že je dobrým zdrojem energie, proteinů, uhlovodíků, 

vitamínů a minerálů včetně stopových prvků. Zrna čiroku obsahují 1,3-3,3% popela a 

minerálů jako je fosfor, draslík a hořčík v různých množstvích. Čirok je také důležitým 

zdrojem železa a zinku, ale obsahuje málo vápníku.39 Speciální hybridy čiroku obsahují 

vysoké hladiny různých fenolických látek, které mohou poskytovat zdravotní výhody. V 

čirocích byly nalezeny vysoké hladiny polyflavanolů, antokyanů, fenolových kyselin a 

dalších antioxidantních sloučenin.40 

Největším světovým producentem čiroku jsou USA a jsou následovány Indií, Nigérií 

a Mexikem.41 

Divoké druhy čiroku představují potenciální zdroj genetického materiálu pro 

pěstitelské programy čiroků. Rod Sorghum má 25 uznaných druhů, které byly 

taxonomicky rozděleny do pěti podrodů a sekcí: Eusorghum, Chaetosorghum, 

Heterosorghum, Parasorghum a Stiposorghum.  

Druhy Eusorghum se přirozeně vyskytují v Africe a jižní Asii. Druh Parasorghum 

sestává ze sedmi asijských, australských a středoamerických druhů. Druhy 

Chaetosorghum a Heterosorghum jsou monotypické a původem z australsko-

pacifického regionu. Deset druhů Stiposorghum se nachází v severní Austrálii. 

Analýzy naznačují, že výskyt jednotlivých poddruhů Sorghum v jednotlivých 

oblastech nemusí odpovídat evolučním vztahům.42 

Čirok (Sorghum bicolor (L.) Moench) je považován za první druh domestikovaný v 

severovýchodním kvadrantu Afriky, v oblasti, která odpovídá dnešnímu Jižnímu 

Súdánu a Etiopii. Keňa tvoří jižní okraj tohoto předpokládaného domestikačního centra.  

Domestikovaný čirok a jeho divocí příbuzní prokazují obrovskou morfologickou 

variabilitu, která představuje výzvu pro taxonomii a biosystematiku.  
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Čirok je důležitá obilovina v sub-Saharské Africe, zvláště pak v polosuchých 

oblastech. Může poskytovat potravu, slad, krmivo, vlákninu a biopalivo v celé řadě 

různých prostředí a výrobních systémů. Je citlivý na celou řadu škůdců, chorob a 

parazitárních plevelů, z nichž některé je obtížné ovládat pomocí konvenčních 

pěstitelských a zemědělských metod. Čirok byl tudíž navržen jako kandidát pro 

genetickou transformaci a protokoly pro genetické inženýrství pro čirok byly nedávno 

optimalizovány a úspěšně aplikovány pro jeho různé vlastnosti. Bylo objeveno, že 

divoké čiroky mají potenciál být použity v pěstitelských programech jako nové druhy 

čiroků, které jsou velmi odolné i schopné adaptace, ale zatím byl proveden jen částečný 

průzkum. Naopak, při přenosu genů z domestikovaných do divoce rostoucích druhů 

čiroků, by se oba geny, jak z transgenních tak divokých druhů, mohly rozšířit a vyústit v 

divoké populace čiroků, což by mohlo vyústit v následné vytvoření agresivních plevelů 

a invazivních rostlin.43 

Čiroku a jeho různým odrůdám se věnuje celá řada experimentů a studií. Například 

Antonopoulou et al. zkoumali využití biomasy sladkého čiroku jako zdroje vodíku a 

methanu. Ukázali, že výroba biovodíku může být velmi účinně spojena s následným 

krokem výroby methanu a sladký čirok by mohl být ideálním substrátem pro 

kombinovanou výrobu plynných biopaliv.44 Netzly a Butler se zabývali charakterizací 

ve vodě rozpustných i ve vodě nerozpustných exudátů z kořenů čiroku (Sorghum 

bicolor (L.) Moenchl), jejichž semena byly pěstovány v Petriho misce. Hydrofilní 

exudáty zahrnovaly fenoly, proteiny a 3-deoxyanthokyanidinové deriváty. Hydrofobní 

kapičky, získané z kořenových vlásků, obsahovaly fenoly a lipidy.45 Casas et al. se 

zabývali výrobou transgenních rostlin čiroku. Transgenní rostliny čiroku byly získány 

po mikroprojektilovém bombardování nedospělých zygotických embryí z kultivarů 

čiroku odolných proti suchu.46 Konkrétním cílem studie Sagnarda bylo posoudit 

strukturu genetické rozmanitosti podle SSR markerů ve velké sbírce kultivovaných 

čiroků získaných v Mali v souvislosti s botanickými a klimatickými faktory, porovnat 

rozsah a vzor rozmanitosti uvnitř a mezi kultivovanými a divokými malijskými a 

severními guinejskými genetickými fondy - a vyšetřit tok genů mezi těmito 

kultivovanými a divokými čiroky.47 
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2.2.2 Sléz 

Malva sylvestris L. (Malvaceae) je vzpřímená, rozvětvená, dřevěná trvalka nebo 

dvouletá bylina, která roste do výšky cca 120 cm.48 Rod (druh) Malva L. (Malvaceae) 

představuje 40 taxonů, které se vyskytují po celém světě. Malva sylvestris L. je rostlina 

s laločnatými listy a fialovými květy, které kvetou v pozdním jaru. Tato rostlina se 

nachází v Evropě, severní Africe a jihovýchodní Asii. Preferuje vlhké oblasti, jako je 

pobřeží oceánů, slaniska, louky, strany příkopů a břehy řek.49, 50 

Sléz se běžně používá jako léčivá rostlina v Iráku, kde se nazývá Panirak. Květy se 

používají jako prostředek pro řezné rány, ekzémy, dermálně infekční zranění, 

bronchitidu, zažívací problémy a záněty.49 Všechny části rostliny jsou bohaté na klih. 

Bylina je antiseptická, se zklidňujícími a osvěžujícími účinky a předepisuje se k léčbě 

plicních onemocnění, zánětů očních víček, abscesů, zánětů, bolestí v krku, chronické 

bronchitidy, žloutenky a zvětšené sleziny.48  

Rostlina má dlouhou medicínskou historii a byla používána od doby starověkého 

Řecka a Říma, kde byla využívána pro své změkčující a projímavé účinky. Kořeny, 

výhonky, listy, květy, plody a semena jsou používány do infuzí, odvarů, zábalů, mastí, 

krémů, koupelí a kloktadel.50 

M. sylvestris obsahuje malvon A, a naftochinon a různé monoterpeny, aromatické 

sloučeniny a tetra hydroxylované acyklické diterpeny. M. sylvestris extrakty vykazují 

vysokou aktivitu cytotoxinů. Tudíž by tato rostlina mohla být považována za 

antiproliferativní činidlo.49 

Biologická aktivita této rostliny může být připsána antioxidantům, jako jsou 

polyfenoly, vitamín C, vitamín E, beta karoten a další důležité fytochemikálie.48, 51  

Další sloučeniny s chemotaxonomickým významem pro rostliny rodu Malvaceae 

jsou 8-hydroxyflavonoidy. Dosud byla potvrzena izolace tří 8-hydroxyflavonoid sulfátů 

z listů Malva sylvestris. 5 
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3 Cíle práce 

Základní cíle této diplomové práce byly následující: 

 

1. Určit, zda čirok a sléz akumulují kadmium.  

2. Stanovit, kde v rostlinách je kadmium akumulováno. 

3. Provést testy toxicity a porovnat toxické účinky kademnatých iontů na různé druhy 

čiroku. 

4. Porovnat různé kultivary čiroku mezi sebou ve schopnosti akumulace kadmia. 

5. Stanovit možnosti ovlivnění příjmu kadmia přídavkem chelatujících činidel. 
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4 Materiál a metody 

4.1  Použité chemikálie 

• Cd(NO3)2·4H2O (s) p.a. byl dodán firmou PENTA 

• Mineralizační kyselina HNO3:HClO4 (65%:65%) v poměru 85:15, 65% HNO3(l) p.a. 

byla získána u firmy Lach-Ner, s.r.o.; 65% HClO4 (l) p.a. byla zakoupena u firmy 

PENTA 

• 20% HCl byla připravena z 35% HCl (l) G.R., p.a., která byla zakoupena u firmy 

Lach-Ner, s.r.o. 

• CaCl2·2H2O (s) p.a., MgSO4·7H2O (s) p.a. a KCl (s) p.a. byly zakoupeny u firmy 

PENTA 

• NaHCO3 (s) p.a. byl dodán firmou Lach-Ner, s.r.o. 

• Hydroponické médium bylo připraveno smícháním 10 ml roztoku A, 10 ml roztoku 

B, 10 ml roztoku C, 1 ml roztoku D, 10 ml roztoku E a 10 ml roztoku F a roztok byl 

doplněn na objem 1 litr destilovanou vodou. Jednotlivé roztoky byly připraveny 

podle údajů uvedených v tabulce 1. 

        zásobní roztok 
  látka v médiu (mg/l)   mmol   g/l   objem (ml) 

roztok A MgSO4·7H2O 369,7 1,5 36,97 10 

  K2SO4 348,51 2 34,85   

roztok B CaCl2·2H2O 588,07 4 58,81 10 

roztok C NaH2PO4·2H2O 291,73 156,01 29,17 10 

  Na2HPO4·12H2O 46,56 358,14 4,66   

roztok D H3BO4 8,58 61,83 0,86 1 

  MnSO4·4H2O 4,64 223,06 0,46   

  ZnSO4·7H2O 0,66 287,54 0,07   

  CuSO4·5H2O 0,82 249,68 0,08   

  Na2MoO4·2H2O 0,06 241,95 0,01   

roztok E FeSO4·7H2O 17,92 278,01 1,79 10 

roztok F NaNO3 339,98 84,99 34,00 10 

  NH4Cl 213,97 53,49 21,40   

  NH4NO3 160,09 80,043 16,01   
              Tab. 1: Látky pro přípravu hydroponického média 
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• Živné médium C bylo připraveno odvážením 11,76 g CaCl2·2H2O, 4,93 g 

MgSO4·7H2O, 2,59 g NaHCO3 a 0,23 g KCl. Každé zvlášť bylo rozpuštěno ve 100 

ml destilované vody a z každého bylo odpipetováno 2,5 ml a výsledný roztok byl 

doplněn destilovanou vodou na 1000 ml, a poté bylo upraveno pH na 7,6 až 8. 

 

4.2 Použitý rostlinný materiál 

• kultivary čiroku (Sorghum bicolor L.) Nutri Honey, Sweet Virginia, DSM 14-

535, Honey Graze BMR, Sucro Sorgho 506 a Expres byly zakoupeny u firmy 

Seed service s. r. o. 

• sléz (Malva varticillata L.) byl dodán Výzkumným ústavem výroby rostlin 

 

4.3 Použité přístroje a metody 

4.3.1 Stanovení akumulace Cd2+ u čiroku a slézu 

Byl připraven roztok Cd2+ o koncentraci 1 mol/l navážením Cd(NO3)2·4H2O a 

doplněním destilovanou vodou.  

Kultivary čiroku Nutri Honey a slézu byly pěstovány ve skleníku, v Perlitu. Vždy ke 

čtyřem kultivarům čiroku a čtyřem kultivarům slézu byly přidány 2 litry 

hydroponického roztoku s přídavkem Cd2+ o koncentracích 500, 200 nebo 100 µmol/l 

Cd2+. U kontrolních rostlin bylo přidáno ke čtyřem kultivarům čiroku a čtyřem 

kultivarům slézu pouze 2 litry živného média bez Cd2+. Tyto kultivary sloužily jako 

kontrola. Kultivační médium bylo doplňováno jednou týdně po dobu experimentu. 

Odběry vzorků čiroku a slézu byly prováděny po 0, 14, 21 a 28 dnech od každé 

testované koncentrace. 

Kořeny i nadzemní části rostlin byly lyofylizovány a poté zmineralizovány. Následně 

byla změřena koncentrace kademnatých iontů v kořenech a nadzemních částech vzorků 

rostlin. 
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4.3.2 Testy toxicity  

Byla použita semena čiroků Sweet Virginia, Nutri Honey, Expres, Honey Graze 

BMR, Sucro Sorgho 506 a DSM 14-535. Byla připravena sada roztoků Cd2+ o 

koncentracích 0, 10, 20, 50, 100, 200, 500 a 1000 µmol/l. Roztok o koncentraci 1000 

µmol/l byl připraven navážením 0,0308 g Cd(NO3)2·4H2O a doplněn do 100 ml živným 

médiem C. Další roztoky byly připraveny naředěním 1000 µmol/l roztoku. Pro doplnění 

na požadovaný objem bylo vždy použito živné médium C. Do Petriho misky byl vložen 

filtrační papír a na něj bylo umístěno 17 semínek daného druhu čiroku a byl přidán 

roztok Cd2+ o dané koncentraci. Pro každou koncentraci byly 4 Petriho misky. Misky 

byly uloženy do tmy. Po třech dnech byla změřena délka vyklíčených kořínků. 

Pro každé měření byl vypočítán aritmetický průměr délky kořene a spočítána 

inhibice růstu. 52     

 

� �
�� ����
��

 

 

I – inhibice růstu kořene (%) 

Dk – průměrná délka kořene v kontrole (cm) 

Dt – průměrná délka kořene v testované koncentraci (cm) 

 

EC50 (Effective Concentration) je efektivní koncentrace při které byla dosáhnuta 

odezva u 50% testovaných organismů. Jedná se o statisticky vypočtenou hodnotu, kdy 

se využívá lineární nebo nelineární regrese. 

Při nelineární regresi postrádáme ve výpočtu linearitu závislosti naměřených dat. 

Proto je nutné vložit do nelineárního modelu další významné předpoklady. To je tedy v 

případě sigmoidální funkce horní a dolní maximum naměřené hodnoty. Pro výpočet 

EC50 se zadávají limitní konstanty 0 a 100, a pro směrnici buď konstanta 1 nebo lze 

použít více interakcí.53, 54 

K výpočtu nelineární regrese byl použit software GraphPad Prism55 s výstupy do MS 

Excel. Sigmoidální závislost popisuje křivka dávka – odpověď pomocí nelineární 

regrese. 
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Y – efekt (%) 

X – log koncentrace 

D – dolní limitní hladina 

H – horní limitní hladina 

S – směrnice 

 

4.3.3 Stanovení akumulace Cd2+ u šesti různých kultivarů čiroku 

Byl připraven roztok Cd2+ o koncentraci 200 mmol/l navážením Cd(NO3)2·4H2O a 

rozpuštěním v destilované vodě. Z tohoto roztoku byly poté připraveny roztoky Cd2+ o 

koncentracích 200 a 100 µmol/l odpipetováním 200 mmol/l roztoku a doplněním na 2 

litry živným médiem. Poté byly vždy k pěti rostlinám každého kultivaru čiroku přidány 

2 litry kultivačního roztoku s přídavkem 200 µmmol/l Cd2+, 2 litry roztoku 100 µmol/l 

Cd2+ a 2 litry kultivačního média bez kadmia k čirokům, které sloužily jako kontrola.  

Po 28 dnech byly odebrány kultivary čiroků pro obě koncentrace i pro kontrolu po 28 

dnech. 

Kořeny i nadzemní části kultivarů čiroků byly lyofylizovány a poté zmineralizovány. 

Dále byla změřena koncentrace kademnatých iontů v kořenech a nadzemních částech 

všech vzorků rostlin. 

 

4.3.4 Stanovení koncentrace Cd2+ u čiroku Nutri Honey po přídavku 

EDTA nebo GSH 

K pokusu byly použity kultivary čiroku Nutri Honey. Byly pěstovány v 

Erlenmayerových baňkách o objemu 300 ml v prostředí hydroponického média. Vždy 

ke třem paralelním vzorkům byl přidán 1 litr roztoku kademnatých iontů o 

koncentracích 0, 50, 100 a 500 µmol/l nebo 1 litr roztoku kademnatých iontů o 

koncentracích 0, 50, 100 a 500 µmol/l vždy se 100 µmol/l EDTA a nebo 1 litr roztoku 

kademnatých iontů o koncentracích 0, 50, 100 a 500 µmol/l vždy se 100 µmol/l GSH. 

Kultivary byly ponechány v roztocích po dobu sedmi dnů. Poté byly sklizeny, 
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zlyofilizovány a dále zmineralizovány. Nakonec byla změřena koncentrace 

kademnatých iontů ve vzorcích kořenů a nadzemních částech testovaných čiroků. 

 

4.3.5 Mineralizace  

Pro stanovení obsahu těžkých kovů je nutné nejprve rostliny zmineralizovat. Po 

usušení a rozdrcení částí rostlin (kořen, nadzemní část) bylo naváženo cca 0,125 g až 

0,250 g vzorku. Ke vzorku bylo přidáno 5 ml směsi kyselin (85% HNO3 : 15% HClO4) 

a zkumavky s touto směsí byly ponechány přes noc v digestoři v mineralizačním bloku. 

Mineralizace poté probíhala dle daných teplot a dob zapsaných v tabulce 2. 

 

Teplota (°C) Doba (hod) 

60 3 

100 1 

120 1 

195 2,5 
          Tab. 2: Teploty a doby mineralizace 

 

Po vychladnutí směsi přes noc bylo přidáno 2,5 ml 20% HCl a směs byla zahřáta na 

80°C po dobu 30 minut. Po vychladnutí byl roztok doplněn do 10 ml destilovanou 

vodou. 

 

4.3.6 Atomová absorpční spektrometrie 

Atomová absorpční spektrometrie byla použita pro stanovení koncentrace 

kademnatých iontů v roztocích všech vzorků. Stanovení bylo provedeno na 

spektrometru GBC SensAA. Plamen byl realizován kombinací vzduch – acetylen. Pro 

získání kalibrační křivky byla použita sada standardních roztoků Cd2+ o koncentracích 

0,2; 0,5; 1; 2 a 4 mg/l a měření bylo provedeno při vlnové délce 228,8 nm. Měření bylo 

prováděno za laboratorní teploty. 
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4.3.7 Stanovení počtu listů u testovaných rostlin 

Při stanovení akumulace Cd2+ u čiroku a slézu a u šesti různých kultivarů čiroků byl 

zaznamenáván počet listů těchto rostlin. U čiroku a slézu byl spočítán počet listů u 

všech rostlin na počátku experimentu. A dále byl spočítán počet listů po 14, 21 a 28 

dnech. U šesti kultivarů čiroku byl spočítán počet listů na počátku experimentu a po 28 

dnech.  

 

4.3.8 Stanovení parametrů kořenů u testovaných rostlin 

Při stanovení akumulace Cd2+ u čiroku a slézu bylo po odběru rostlinných vzorků 

stanovení délky, plochy, průměru a objemu kořenů vzorků. Pro stanovení těchto 

parametrů kořenů byl použit scaner EPSON PERFECTION V700 PHOTO. Výsledky 

byly zpracovány programem WinRHIZO. 
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5 Výsledky a diskuze 

5.1 Akumulace Cd2+ rostlinami čiroku a slézu 

5.1.1 Porovnání vybraných parametrů u čiroku a slézu 

5.1.1.1 Počet listů  

Vliv kademnatých iontů na růst rostlin čiroku a slézu jsme sledovali pomocí 

stanovení přírůstku listů jednotlivých rostlin, které rostly v prostředí hydroponického 

média s různou koncentrací kademnatých iontů.  

 

 
Obr. 1: Závislost počtu listů slézu na koncentraci Cd2+ přítomných v hyrodponickém médiu v závislosti na 

čase 

 

Z grafu na obrázku 1 je jasně patrné, že s rostoucí koncentrací kadmia klesá počet 

listů slézu. Rostliny slézu, které rostou v prostředí bez přídavku kadmia, rostou 

nejrychleji a jejich listy se vyvíjejí normálně. Průměrný počet listů je pro ně 9,25. 

Zatímco průměrný počet listů pro sléz, který rostl v prostředí roztoku kadmia o 

koncentraci 500 µmol/l je po dvaceti osmi dnech už jen 5,75 listů. Dále z grafu vyplývá, 

že počet listů slézu po 28 dnech se v přítomnosti kadmia o koncentraci 500 µmol/l 
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prakticky nezvyšuje. Při této koncentraci docházelo k usychání listů a k celkovému 

zastavení růstu rostlin. 

 

 

Obr. 2: Závislost počtu listů čiroku na koncentraci Cd2+ přítomných v hydroponickém médiu v závislosti 

na čase 

 

Počet listů rostlin čiroku (obrázek 2) se také zvyšuje s rostoucím počtem dnů. Při 

koncentraci 0 µmol/l Cd je na začátku experimentu průměrný počet listů čiroku 3,67 a 

po dvaceti osmi dnech 9,5. S rostoucí koncentrací kadmia se počet listů u rostlin čiroku 

postupně snižuje. U rostlin čiroku, které rostly v prostředí kademnatých iontů o 

koncentraci 500 µmol/l, se průměrný počet listů s přibývajícím počtem dnů zvyšuje jen 

velmi málo. Po čtrnácti dnech je průměrný počet listů 6,25 a po dvaceti osmi dnech 6,5 

listů. 

 

Z obou grafů vyplývá, že kadmium působí toxicky na kultivary čiroku i slézu již při 

koncentracích 100 µmol/l kadmia a omezuje jejich růst a že se zvyšující se koncentrací 

kadmia roste i jeho toxicita.  
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5.1.1.2 Porovnání různých parametrů kořenů 

Oskenovali jsme kořínky čiroku a slézu a vyhodnotili jsme jejich délku, povrch, 

průměr a objem, abychom stanovili, jak se rostliny čiroku a slézu vyvíjí v prostředí 

hydroponického média při různých koncentracích kademnatých iontů. 

 

 
Obr. 3: Závislost délky kořínků čiroku na koncentraci Cd2+ v hydroponickém médiu v závislosti na čase 
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Obr. 4: Závislost povrchu kořínků čiroku na koncentraci Cd2+ v hydroponickém médiu v závislosti na 

čase  

 

 
Obr. 5: Závislost průměru kořínků čiroku na koncentraci Cd2+ v hydroponickém médiu v závislosti na 

čase 
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 Obr. 6: Závislost objemu kořínků čiroku na koncentraci Cd2+ v hydroponickém médiu v závislosti na čase 

 

Z grafů závislostí jednotlivých parametrů kořínků čiroku na koncentraci 

kademnatých iontů je zřejmé, že délka (obrázek 3), povrch (obrázek 4) a objem 

(obrázek 6) kořenů čiroku s rostoucí koncentrací kadmia klesají. Ve všech těchto 

případech je pokles nejpatrnější po dvaceti osmi dnech experimentu, kdy je hodnota 

délky, povrchu a objemu kořenů při koncentraci 0 µmol/l Cd2+ jasně nejvyšší a naopak 

při nejvyšší koncentraci kadmia 500 µmol/l je hodnota těchto parametrů vždy nejnižší. 

Dále lze z grafů vyčíst, že s rostoucí dobou kultivace délka, povrch a objem kořenů 

čiroku také klesají. I když při koncentraci 200 µmol/l Cd2+ se zdá, že jsou schopny 

menšího růstu. 

Ze závislosti průměru kořínků na koncentraci kadmia (obrázkek 5) je patrné, že 

průměr kořínků čiroku se zvyšující se koncentrací kadmia příliš nemění. V grafu je 

vidět, že průměr při nižších koncentracích nejprve mírně roste a maxima dosáhne po 

čtrnácti dnech při 100 µmol/l a po jedna dvaceti a dvaceti osmi dnech při 200 µmol/l 

Cd2+, a poté opět mírně poklesne. Nejvyšší hodnotu průměru mají kořínky čiroku po 

čtrnácti dnech při 100 µmol/l, a to 1 mm. S rostoucím počtem dnů se průměr kořínků 

čiroku také příliš nemění, roste nebo klesá pouze velmi málo. 
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Obr. 7: Závislost délky kořínků slézu na koncentraci Cd2+ v hydroponickém médiu v závislosti na čase 

 

 
Obr. 8: Závislost povrchu kořínků slézu na koncentraci Cd2+ v hydroponickém médiu v závislosti na čase 
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Obr. 9: Závislost průměru kořínků slézu na koncentraci Cd2+ v hydroponickém médiu v závislosti na čase 

 

 

Obr. 10: Závislost objemu kořínků slézu na koncentraci Cd2+ v hydroponickém médiu v závislosti na čase 
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výrazně klesají s rostoucí koncentrací kadmia. Největší pokles nastává mezi 

koncentracemi 0 µmol/l a 100 µmol/l Cd2+, a poté se již příliš nemění. Jen při 

koncentraci 500 µmol/l Cd2+ dojde k dalšímu menšímu poklesu. Z obrázků také 

vyplývá, že hodnoty kořínků u délky, povrchu a objemu kořenů slézu klesají pro 

jednotlivé koncentrace se zvyšujícím se počtem dnů. Tento pokles je nejvíce patrný u 

všech těchto parametrů při koncentraci kadmia 100 µmol/l. 

Průměr kořenů slézu (obrázek 9) s rostoucí koncentrací kadmia po čtrnácti a dvaceti 

osmi dnech mírně klesá. Největší pokles lze pozorovat pro nejvyšší koncentraci kadmia 

500 µmol/l. Po jedna dvaceti dnech průměr kořínků slézu s rostoucí koncentrací kadmia 

nejprve stoupá, do koncentrace 200 µmol/l Cd2+, kde dosahuje maxima na průměrné 

hodnotě průměru kořínků slézu 1,02 mm, a poté opět klesá. Dále je patrný pokles 

hodnot průměru kořínků slézu během času, a to pro nejvyšší koncentraci kademnatých 

iontů 500 µmol/l. 

 

Po porovnání délky, povrchu, průměru a objemu kořínků u  čiroku a slézu v 

závislosti na koncentraci kademnatých iontů přítomných v médiu, ve kterém byly 

kultivary po dobu experimentu pěstovány můžeme obecně vyvodit, že délka, povrch a 

objem kořínků u  čiroku a slézu klesají s rostoucí koncentrací kademnatých iontů a 

zároveň také klesají s rostoucí délkou kultivace. Průměr kořínků u čiroku a slézu s 

rostoucí koncentrací kademnatých iontů mírně roste, do koncentrace 100 µmol/l až 200 

µmol/l Cd2+, a poté také klesá. 

Při porovnání parametrů kořenů čiroku a slézu mezi sebou se ukázalo, že parametry 

u čiroku jsou vyšší než u slézu, a také, že je jejich pokles zjevně mírnější. To souhlasí s 

pozorováním během experimentu, kdy bylo jasně vidět, že rostliny slézu během 

experimentu velmi rychle uvadaly a nebyly schopné růstu ve srovnání s rostlinami 

čiroku. 
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5.1.2 Obsah kadmia v kořenech a nadzemních částech čiroku a 

slézu  

Pomocí metody atomové absorpční spektrometrie jsme stanovili obsah kadmia v 

kořenech a nadzemních částech čiroku a slézu, abychom určili, jak jsou rostliny čiroku a 

slézu schopny akumulovat kadmium z roztoku hydroponického media o různé 

koncentraci kadmia a v závislosti na čase. 

 

 
 Obr. 11: Závislost obsahu Cd v nadzemních částech čiroku na koncentraci Cd2+ v hydroponickém médiu 

v závislosti na čase  

 

Z grafu na obrázku 11 vyplývá, že obsah kadmia v nadzemních částech čiroku roste s 

rostoucí koncentrací kademnatých iontů. Při nulových koncentracích Cd2+ v médiu je 

obsah kadmia v nadzemních částech roven setinám µg/g, a to proto, že kadmium je 

doprovodným prvkem zinku a může být součástí nečistot v zinečnatých solích. Když 

rostlina přijímá zinek jako stopový prvek, přijímá také malé množství kadmia. Dále je 

jasně vidět, že koncentrace kadmia v nadzemních částech čiroku roste také v čase. To 

lze nejlépe pozorovat při koncentracích Cd2+ 200 µmol/l a 500 µmol/l. Po jedna dvaceti 

dnech se obsah kadmia v nadzemních částech významně zvýšil. Po dvaceti osmi dnech 

při koncentraci Cd2+ v médiu 500 µmol/l dosáhla koncentrace až na hodnotu 264 µg/g.  
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Obr. 12: Závislost obsahu Cd v kořenech čiroku na koncentraci Cd2+ v hydroponickém médiu v závislosti 

na čase 

 

Obrázek 12 ukazuje závislost obsahu kadmia v kořenech čiroku na koncentraci 

kademnatých iontů přítomných v médiu, ve kterém byly rostliny čiroku během pokusu 

pěstovány. Z obrázku vyplývá, že obsah kadmia v kořenech čiroku roste se zvyšující se 

koncentrací Cd2+ v médiu. Zvláště výrazný je nárůst obsahu kadmia v kořenech čiroku 

po jedna dvaceti a dvaceti osmi dnech při koncentraci Cd2+ v médiu 500 µmol/l. Zde se 

obsah kadmia zvýší z hodnoty 781 µg/g, kterou obsahují kořeny čiroku po čtrnácti 

dnech expozice kademnatými ionty, na 2320 µg/g Cd. Obsah kadmia v kořenech čiroku 

se také zvyšuje s rostoucím počtem dnů, což je patrné při koncentracích 100 µmol/l a 

také 500 µmol/l. 

Koncentrace kadmia v kořeni čiroku je desetkrát vyšší než v nadzemní části. 
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Obr. 13: Závislost obsahu Cd v nadzemních částech slézu na koncentraci Cd2+ v hydroponickém médiu 

v závislosti na čase 

 

Graf závislosti obsahu kadmia v nadzemních částech rostlin slézu na koncentraci 

kademnatých iontů je znázorněn na obrázku 13. Při koncentraci Cd2+ v médiu 0 µmol/l 

odpovídá obsah kadmia v nadzemních částech slézu řádově setinám µg/g Cd, což je 

stejně jako u čiroku způsobeno tím, že kadmium je přijímáno spolu se zinkem, který je 

rostlinami přijímán jako stopový prvek. Z grafu je patrné, že s rostoucí koncentrací Cd2+ 

v médiu se zvyšuje obsah kadmia v nadzemních částech slézu. Tento nárůst je nejlépe 

viditelný při koncentraci kademnatých iontů v médiu 500 µmol/l. Při této koncentraci 

lze pozorovat po dvaceti osmi dnech nejvyšší koncentraci kadmia v nadzemních částech 

slézu, a to 2220 µg/g. Dále z grafu vyplývá, že se obsah kadmia v nadzemních částech 

slézu zvyšuje také s rostoucím počtem dnů, což lze nejlépe pozorovat opět při 

koncentraci 500 µmol/l kademnatých iontů v roztoku média ve kterém byly rostliny 

čiroku pěstovány.  
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Obr. 14: Závislost obsahu Cd v kořenech slézu na koncentraci Cd2+ v hydroponickém médiu v závislosti 

na čase 

 

Graf na obrázku 14 vypovídá, že obsah kadmia v kořenech slézu roste s rostoucí 

koncentrací kademnatých iontů v roztoku média. To je patrné při koncentracích Cd2+ v 

médiu 100 µmol/l a 500 µmol/l. Z grafu je také patrné, že se obsah kadmia v kořenech 

slézu zvyšuje se zvyšujícím se počtem dnů. Při koncentraci 500 µmol/l je po čtrnácti 

dnech obsah kadmia v kořenech slézu 2970 µg/g, po jedna dvaceti dnech stoupne na 

6310 µg/g a po dvaceti osmi dnech vzroste až na 9650 µg/g. 

 

Z grafů závislosti obsahu kadmia v kořenech a nadzemních částech rostlin čiroku a 

slézu na koncentraci kademnatých iontů v roztoku média použitého pro růst rostlin 

vyplývá, že jak čirok, tak sléz akumulují kadmium do svých kořenů i nadzemních částí. 

Čirok akumuloval po jedna dvaceti a dvaceti osmi dnech až kolem 2500 µg/g ve svých 

kořenech a kolem 200 až 300 µg/g Cd ve svých nadzemních částech. Sléz akumuloval 

po dvaceti osmi dnech ve svých nadzemních částech až přes 2000 µg/g kadmia a ve 

svých kořenech až kolem 10000 µg/g kadmia.  

Z výsledků vyplývá, že jak čirok, tak sléz jsou schopny přijímat a akumulovat 

kadmium ve svých kořenech i nadzemních částech. Dále je jasně vidět, že rostliny slézu 
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akumulovaly ve svých nadzemních částech i kořenech řádově desetkrát více kadmia než 

rostliny čiroku. Ale protože během pokusu rostliny slézu, především při vyšších 

koncentracích Cd2+ (200 µmol/l a 500 µmol/l), nedosahovaly velkého vzrůstu a velmi 

rychle uvadaly, rozhodli jsme se pokračovat v dalších pokusech pouze s rostlinami 

čiroku. 

 

5.2 Testy toxicity 

Byly provedeny testy toxicity pro Cd2+ u kultivarů čiroku Nutri Honey, Sucro Sorgho 

506, Honey Graze BMR, DSM 14-535, Sweet Virginia a Expres a ze získaných dat byly 

vypočteny hodnoty EC50 a jejich směrnice. 

čirok 
Honey 

Graze BMR  
Sweet 

Virginia 
DSM 14-

535  Nutri Honey  
Sucro 

Sorgho 506  Expres  

směrnice 
přímky 0,565 2,28 -0,953 2,33 3,80 2,25 

EC50 0,577 0,432 0,0241 0,678 0,731 0,846 

EC50 - 95% 
interval 
spolehlivosti   0,240 -1,39 

0, 294 -
0,636 

0,0147 -
0,0396 

0,495 – 
0,928 0,620 -0,861 0,586 – 1,22 

Tab. 3: Hodnoty EC50 (mmol/l) a jejich směrnice pro Cd2+u různých kultivarů čiroku 

 

Z tabulky 3 je zřejmé, že hodnoty EC50 se u většiny kultivarů pohybují v rozmezí 

0,4 – 0,8 mmol/l. Výjimkou je čirok DSM 14-535, jehož hodnota EC50 je o o řád nižší 

a který má také jako jediný zápornou hodnotu směrnice přímky.  

Největší hodnotu EC50 má kultivar Expres a dále také kultivary Sucro Sorgho 506 a 

Nutri Honey. Všechny tyto kultivary mají také poměrně vysokou hodnotu směrnice, což 

znamená, že tyto kultivary jsou poměrně odolné vůči kademnatým iontům a že intenzita 

toxicity Cd2+ pro tyto kultivary se snižující se koncentrací kadmia rychle klesá. 
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5.3 Akumulace Cd2+ u šesti kultivarů čiroku 

5.3.1 Porovnání různých parametrů u šesti kultivarů čiroku 

5.3.1.1 Počet listů 

V tomto experimentu bylo opět prováděno stanovení přírůstku listů různých 

kultivarů čiroku v průběhu kultivace. Počítali jsme počet listů na počátku experimentu a 

po dvaceti osmi dnech u kultivarů čiroků Nutri Honey, Sweet Virginia, Expres, Sucro 

Sorgho 506, Honey Graze BMR a DSM 14-535, abychom stanovili, jak se budou 

jednotlivé kultivary vyvíjet a jak budou schopny růst v prostředí hydroponického média 

se zvyšující se koncentrací kademnatých iontů. 

 

 
Obr. 15: Časová závislost počtu listů čiroku Nutri Honey na koncentraci Cd2+ v hydroponickém médiu 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 100 200

po
če

t l
is

tů

c Cd2+ (µmol/l)

0 dní

28 dní



52 
 

 
Obr. 16: Závislost počtu listů čiroku Sweet Virginia na koncentraci Cd2+ v hydroponickém médiu a na 

čase 

 

 
Obr. 17: Závislost počtu listů čiroku Expres na koncentraci Cd2+ v hydroponickém médiu a na čase 
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Obr. 18: Závislost počtu listů čiroku Sucro Sorgho 506 na koncentraci Cd2+ v hydroponickém médiu a na 

čase 

 

 
Obr. 19: Závislost počtu listů čiroku Honey Graze BMR na koncentraci Cd2+ v hydroponickém médiu a 

na čase 
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Obr. 20: Závislost počtu listů čiroku DSM 14-535 na koncentraci Cd2+ v hydroponickém médiu a na čase 

 

 Z grafů závislosti počtu listů na koncentraci kademnatých iontů v hydroponickém 

médiu vyplývá, že nejlépe v prostředí roztoku kadmia rostly čiroky Nutri Honey (na 

obrázku 15) a Sweet Virginia (na obrázku 16). U obou čiroků se průměrný počet listů 

zvýšil z počtu asi 6 až 6,5 listů na počátku experimentu až na 9 listů po dvaceti osmi 

dnech při koncentraci 200 µmol/l Cd2+. Také je u těchto kultivarů dobře vidět, že oba 

dva byly schopny dál růst se zvyšující se koncentrací kademnatých iontů. 

U čiroků Expres (obrázek 17), Sucro Sorgho 506 (obrázek 18) a DSM 14-535 

(obrázek 20) se počet listů s rostoucí koncentrací kademnatých iontů přítomných v 

médiu snižoval. I když tento pokles nebyl nijak velký. V průměru klesl počet listů u 

těchto čiroků z hodnot 9 až 8,5 na 8 až 7, což je přibližně o jeden list. Dále je z grafů 

zřejmé, že se počet listů u všech těchto čiroků s rostoucím počtem dnů zvyšoval. Při 

koncentraci 200 µmol/l Cd2+ u kultivaru Expres v průměru jen asi o půl listu, ale třeba u 

kultivaru DSM 14-535 o dva listy. 

U čiroku Honey Graze BMR (obrázek 19) se počet listů s rostoucí koncentrací Cd2+ 

v médiu také snižoval, ale jen velmi mírně. Ze 7,5 listů při 0 µmol/l Cd2+ na 7,3 při 

koncentraci Cd2+ 200 µmol/l. A stejně jako u výše uvedených čiroků i tento kultivar byl 

schopen růst během celé doby experimentu. 
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Při porovnání jednotlivých kultivarů mezi sebou je tedy patrné, že rostliny kultivarů 

Nutri Honey a Sweet Virginia byly schopny se zvyšující se koncentrací kademnatých 

iontů v roztoku média nadále růst, jelikož počet jejich listů během pokusu mírně stoupl. 

U kultivarů Expres, Sucro Sorgho 506, Honey Graze BMR a DSM 14-535 se počet listů 

s rostoucím obsahem kadmia v roztoku snižoval, což ukazuje na jejich vyšší citlivost 

vůči kademnatým iontům, než v případě Nutri Honey a Sweet Virginia. 

 

5.3.2 Obsah kadmia v kořenech a nadzemních částech šesti 

kultivarů čiroku 

Pomocí metody atomové absorpční spektrometrie jsme stanovili obsah kadmia v 

kořenech a nadzemních částech vzorků všech kultivarů čiroku po dvaceti osmi dnech 

kultivace. 

 

 
Obr. 21: Závislost obsahu Cd v nadzemních částech různých kultivarů čiroku na koncentraci Cd2+ 
přítomných v hydroponickém médiu 
 
 

Graf (obrázek 21) závislosti obsahu kadmia v nadzemních částech šesti kultivarů 

čiroků na koncentraci kademnatých iontů přidaných k hydroponickému médiu ukazuje, 

že při koncentraci 0 µmol/l Cd2+ v hydroponickém médiu je obsah kadmia v 
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nadzemních částech rostlin roven řádově tisícinám až setinám µg/g Cd. To je, jak už 

bylo zmíněno u předchozích pokusů, způsobeno tím, že rostliny přijímají spolu se 

zinkem, který přijímají jako stopový prvek také stopová množství kadmia, které zinek 

doprovází. Z grafu je patrné, že největší množství kadmia ve svých nadzemních částech 

akumulovaly kultivary čiroku Honey Graze BMR. Při koncentraci 200 µmol/l Cd2+ v 

médiu akumulovaly rostliny čiroku Honey Graze BMR 199 µg/g Cd. Dále akumulovaly 

poměrně vysoké hodnoty kadmia kultivary čiroku DSM 14-535, který měl obsah 

kadmia ve svých nadzemních částech při koncentraci 200 µmol/l kademnatých iontů 

154 µg/g. Kultivary Nutri Honey, Sucro Sorgho 506 a Sweet Virginia obsahovaly ve 

svých nadzemních částech množství kadmia v rozmezí 110 až 130 µg/g při koncentraci 

Cd2+ v médiu 200 µmol/l. Nejmenší množství kadmia ve svých nadzemních částech pak 

měly rostliny kultivaru Expres, a to méně než 90 µg/g. 

 

 
Obr. 22: Závislost obsahu Cd v kořenech různých kultivarů čiroku na koncentraci Cd2+ přítomných v 
hydroponickém médiu 
 

Z grafu na obrázku 22 je patrné, že nevyšší množství kadmia ve svých kořenech 

obsahovaly kultivary Sweet Virginia a Sucro Sorgho 506. Po dvaceti osmi dnech 

pokusu byl obsah kadmia v kořenech těchto kultivarů vystavených koncentraci Cd2+ 

200 µmol/l více než 1000 µg/g kadmia. Ostatní kultivary čiroků obsahovaly ve svých 

kořenech při koncentraci Cd2+ 200 µmol/l v hydroponickém médiu množství kadmia 
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přibližně v rozmezí 500 až 700 µg/g, s tím, že nejméně kadmia ve svých kořenech 

akumulovaly kultivary čiroku DSM 14-535 a to při koncentraci kademnatých iontů v 

hydroponickém médiu 100 µmol/l i 200 µmol/l. 

 

Z naměřených výsledků je zřejmé, že nejlépe akumulují ve svých nadzemních 

částech kadmium kultivary čiroku Honey Graze BMR, a dále pak DSM 14-535, Sucro 

Sorgho 506 a Nutri Honey. V kořenech pak kultivary Sweet Virginia a Sucro Sorgho 

506. 

 

 

5.4 Stanovení obsahu kadmia u čiroku Nutri Honey po 

přídavku EDTA nebo GSH 

U kultivaru čiroku Nutri Honey jsme metodou atomové absorpční spektrometrie 

stanovili obsah kadmia v jeho kořenech a nadzemních částech po přídavku chelatačních 

činidel glutathionu nebo kyseliny ethylendiamintetraoctové po sedmi dnech kultivace. 

Cílem bylo určit, jaký vliv budou mít tyto činidla na příjem kademnatých iontů z 

roztoku média.  

Čirok Nutri Honey byl vybrán na základě testů toxicity, kdy byl tento kultivar 

vyhodnocen jako schopný růstu v prostředí kademnatých iontů. 
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Obr. 23: Závislost obsahu Cd v nadzemních částech čiroku Nutri Honey na koncentraci Cd2+ v 
hydroponickém médiu s přídavky GSH a EDTA 
 

Z grafu na obrázku 23 je jasně vidět, že přídavek glutathionu do roztoku 

hydroponického média výrazně zvýšil příjem a akumulaci kadmia do nadzemních částí 

čiroku, kdy byl obsah Cd roven 2250 µg/g, ve srovnání s rostlinami čiroku, které rostly 

v prostředí bez přídavku GSH, a kde mělo množství kadmia v nadzemních částech 

hodnotu 1370 µg/g. To lze pozorovat při koncentraci 500 µmol/l Cd2+ v roztoku média. 

Dále se ukázalo, že přídavek kyseliny ethylendiamintetraoctové neměl vliv na 

akumulaci kadmia do nadzemních částí rostlin čiroku Nutri Honey. Ty obsahovaly 1300 

µg/g kadmia při koncentraci 500 µmol/l Cd2+ v roztoku hydroponického média, což 

odpovídá hodnotě obsahu kadmia v nadzemních částech kultivarů čiroku, které rostly v 

prostředí bez přídavku GSH nebo EDTA. 
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Obr. 24: Závislost obsahu Cd v kořenech čiroku Nutri Honey na koncentraci Cd2+ v hydroponickém 
médiu s přídavky GSH a EDTA 
 

Graf závislosti obsahu kadmia v kořenech čiroku na koncentraci kademnatých iontů 

přítomných v hydroponickém médiu, s přídavkem buď GSH nebo EDTA, je znázorněn 

na obrázku 24. Z grafu jasně vyplývá, že největší množství kadmia ve svých kořenech 

akumulovaly rostliny čiroku Nutri Honey, které rostly v prostředí hydroponického 

média s přídavkem glutathionu. To lze pozorovat dokonce již při nízkých koncentracích 

kadmia přítomného v roztoku média, ve kterém byly kultivary pěstovány po dobu 

experimentu. Při koncentraci 500 µmol/l Cd2+ v roztoku média dosáhl obsah kadmia v 

kořenech čiroku Nutri Honey hodnoty 30000 µg/g. Oproti tomu rostliny čiroku, které 

rostly v prostředí média s přídavkem EDTA, měly obsah kadmia ve svých kořenech o 

trochu nižší (10700 µg/g Cd při 500 µmol/l koncentraci Cd2+ v roztoku média), než 

rostliny čiroku rostoucí v prostředí hydroponického média bez přídavku EDTA nebo 

GSH (16600 µg/g Cd při 500 µmol/l koncentraci Cd2+ v roztoku média).  

 

Z pokusu vyplývá, že rostliny čiroku rostoucí v prostředí s obsahem glutathionu jsou 

schopny akumulovat ve svých kořenech i nadzemních částech vyšší množství kadmia 

než rostliny čiroku, které rostou v prostředí bez přítomnosti GSH. To je pravděpodobně 

způsobeno tím, že glutathion je peptid, který je přirozenou součástí rostlin, kde má 
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celou řadu funkcí. Jednou znich je, že je prekursorem fytochelatinů, proteinů, které  

chelatují těžké kovy a mezi nimi i kadmium. Proto ho rostliny velmi snadno přijímají. 

Přítomnost kyseliny ethylendiamintetraoctové v médiu, oproti tomu, zdá se, nemá vliv 

na akumulaci kadmia kultivary čiroku. 
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6 Závěr 

Cílem práce bylo určit, zda jsou rostliny čiroku a slézu schopny akumulovat 

kadmium, v jakém množství a ve kterých svých částech. A dále porovnat různé 

kultivary čiroku při testech toxicity a ve schopnostech akumulace kadmia. 

Experimenty prokázaly, že rostliny čiroku i slézu akumulovaly kadmium v kořenech 

i ve svých nadzemních částech. Rostliny slézu akumulovaly až desetkrát vyšší obsah 

kadmia než rostliny čiroku. Růst rostlin slézu byl významně snížen vysokou toxicitou 

kademnatých iontů.  

Při testech toxicity provedených u šesti kultivarů čiroku se ukázal jako nejvíce 

odolným vůči kademnatým iontům kultivar Expres. 

Při srovnání akumulace kadmia mezi šesti kultivary čiroku nejlépe akumuloval 

kadmium ve svých nadzemních částech kultivar Honey Graze BMR. V kořenech byl 

pak stanoven nejvyšší obsah kadmia pro kultivary čiroku Sweet Virginia a Sucro 

Sorgho 506. 

Rostliny čiroku rostoucí v prostředí kademnatých iontů s přídavkem glutathionu 

akumulovaly v kořenech i nadzemních částech mnohem vyšší obsah kadmia než 

rostliny rostoucí pouze v přítomnosti kademnatých iontů. Oproti tomu přítomnost 

kyseliny ethylendiamintetraoctové neměla vliv na příjem kadmia z roztoku. 
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