
Ročník 45(4)  říjen–prosinec 
2009 

Volume 45(4)   October–December 
 
 
 
 
 
 
 

B U L L E T I N  
 

V Ú R H  V O D Ň A N Y  
 
 
 
 
 

4 
 
 

Tato publikace byla vydána z prostředků EU a Evropského rybářského fondu v rámci 
projektu „Příprava a vydání 45. ročníku odborného čtvrtleníku Bulletin VÚRH 

Vodňany“ (CZ.1.25/3.1.00/08.00290). 
 

Uveřejněné příspěvky byly předneseny v rámci konference 
„Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných 

 ve vodním prostředí“  
pořádané ve Vodňanech ve dnech 26.–27. srpna 2009 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vydává Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Výzkumný 

ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech 
Published by University of South Bohemia České Budějovice, Faculty of Fisheries and Protection of 

Waters, Research Institute of Fish Culture and Hydrobiology, Vodňany, Czech Republic 
 
 
 
 

ISSN 0007-389X



 



Bulletin VÚRH Vodňany  45(4) – 2009 
 

3 

O B S A H  
CONTENTS 

 
 

Původní články – Original papers  
K. BÁRTOVÁ, J. KOHOUTEK, L. BLÁHOVÁ, K. HILSCHEROVÁ, L. BLÁHA  
Neznámé metabolity sinic s potenciálním nádorově promočním účinkem 
Novel cyanobacterial metabolites with tumour promoting potencies 
 

5 

J. BLAHOVÁ, K. KRUŽÍKOVÁ, K. HILSCHEROVÁ, J. HALÍŘOVÁ, B. KASÍKOVÁ, 
T. OCELKA, J. JURČÍKOVÁ, Z. SVOBODOVÁ  
Monitorování obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků v řece Svitavě a Svratce 
s využitím biochemického markeru 1-hydroxypyrenu 
Monitoring of polycyclic aromatic hydrocarbons content on the Svitava and Svratka rivers 
using biochemical marker 1-hydroxypyrene 
 

11 

M. CYPRIS, J. FRANCOVÁ, V. SÝKORA, P. PITTER  
Biologická rozložitelnost vybraných derivátů pyridinu 
Biodegradability of selected pyridin derivates 
 

18 

I. HALUZOVÁ, J. BLAHOVÁ, K. KRUŽÍKOVÁ, M. HAVELKOVÁ, L. GROCH, H. 
MODRÁ, Z. SVOBODOVÁ  
Působení přípravku Successor® 600 (pethoxamid 600 g.l-1) na kapra obecného (Cyprinus 
carpio) 
Effects of Successor® 600 (pethoxamid 600 g.l-1) on common carp (Cyprinus carpio)  
 

23 

B. JEDLIČKOVÁ, K. HILSCHEROVÁ, L. BLÁHA, T. RANDÁK, R. GRABIC,  
V. ŽLÁBEK, Š. TOMŠEJOVÁ 
Hodnocení vlivu čistíren odpadních vod na kvalitu říční vody s využitím in vitro testů 
In vitro bioassays in the assessment of environmental impacts of sewage treatment plants 
 

31 

Z. PAVLITOVÁ LETKOVÁ, S. JAROŠOVÁ, A. GREGROVÁ, K. AYOUBI  
Ekotoxikologické hodnocení vybraných průmyslových odpadních materiálů 
a anorganických kompozitů s jejich obsahem 
Ecotoxicological valuation of choice industrial waste material and anorganic composites 
with their content 
 

38 

G. POLESZCZUK, A. BUCIOR  
Biodegradation of organic substances in the waters of Lake Rusałka in Szczecin 
agglomeration 
 

44 

I. SOUKUPOVÁ, M. BEKLOVÁ  
Ověření mikrometody pro stanovení toxických účinků chemických látek na okřehek menší 
(Lemna minor) 
Verification of microbiotest application for assessing toxic impact of chemicals in 
duckweed (Lemna minor) 
 

52 

V. SUCHÝ, J. ŠVEHLA, J. VYMAZAL, L. KRÖPFELOVÁ,  
J. ŠTÍCHOVÁ-NĚMCOVÁ, J. BASTL, M. BERÁNKOVÁ  
Odstraňování vybraných rizikových prvků z komunálních odpadních vod do kalu na 
kořenových čistírnách 
Removing of some risk elements from municipal wastewater into sludge on constructed 
wetlands 
 

56 

  



Bulletin VÚRH Vodňany  45(4) – 2009 
 

4 

Přehledové články – Reviews  
M. BITTNER, K. VLACHOVÁ  
Metody izolace rozpuštěné organické hmoty z povrchových vod 
Methods for isolation of dissolved organic matter from surface waters 
 

66 

J. MATOUŠEK  
Toxikologické informace: základní nástroj chemické bezpečnosti 
Toxicological information: crucial instrument of chemical safety 
 

73 

A. SLANINOVÁ, M. SMUTNÁ, H. MODRÁ, Z. SVOBODOVÁ  
Oxidační stres – biomarkery a antioxidační ochrana 
Oxidative stress – biomarkers and antioxidative protection 
 

78 

Zprávy a Informace – News and Information   
Organizace a provedení odborných rybářských seminářů 87 
  
Fakulta rybářství a ochrany vod 89 
  
Pokyny pro autory 92 

 
 



Bulletin VÚRH Vodňany  45(4) – 2009 
 

5 

NEZNÁMÉ METABOLITY SINIC S POTENCIÁLNÍM NÁDOROVĚ 
PROMOČNÍM ÚČINKEM 

NOVEL CYANOBACTERIAL METABOLITES WITH TUMOUR PROMOTING 
POTENCIES 

 
K. BÁRTOVÁ, J. KOHOUTEK, L. BLÁHOVÁ, K. HILSCHEROVÁ, L. BLÁHA 

 
Botanický ústav AVV ČR, v.v.i., Lidická 25/27, 657 20  Brno 
RECETOX , Masarykova univerzita, Kamenice 126/3, 625 00  Brno 
e-mail: bartova@recetox.muni.cz, kohoutek@recetox.muni.cz, blaha@recetox.muni.cz, 
hilscherova@recetox.muni.cz  
 
 
Abstract 

Occurrence of cyanobacteria and development of cyanobacterial water blooms resulting from the 
nutrient pollution is a global problem of aquatic ecosystems. Reduction of biodiversity, oxygen decline, 
production of various toxins are some of important problems joined with the massive cyanobacterial water 
blooms. Several recent papers reported that not only known toxins (such as microcystins or cylindrospermopsin) 
but also other yet unidentified cyanobacterial metabolites may have toxic properties in both aquatic organisms 
and humans. In this study we have investigated effects of extracellular cyanobacterial mixtures (exudates) from 6 
different cyanobacterial laboratory cultures, which dominate worldwide water blooms (Microcystis aeruginosa, 
Aphanizomenon flos-aquae, Planktothrix agardhii and Cylindrospermopsis raciborski etc.) on established 
marker of tumor promoting potencies of chemicals, i.e. inhibition of gap-junctional intercellular communication 
(GJIC) in rat liver stem-like cells WB-F344. We have found significant dose-response effects on GJIC at multiple 
cyanobacterial exudates. Observed inhibition of GJIC by cyanobacterial samples was independent of the 
presence of known cyanotoxin microcystin or cylindrospermopsin. Our study indicates unknown cyanobacterial 
metabolites with possible tumor promotion properties, and our further research aims to isolate active 
compounds and characterize their chemical composition. The research is supported by the National Science 
Foundation of the Czech Republic (grant no. 524/08/0496) and by the AVOZ60050516 grant from the Czech 
Ministry of Education. 
 
Klíčová slova: sinice, mezibuněčná komunikace, WB-F344, vznik nádorů, microcystin 
Keywords: cyanobacteria, intercellular communication, WB-F344, tumor promotion, microcystin  
 
ÚVOD 

Masivní rozvoj sinic ve vodních nádržích je celosvětovým problémem, který je spojen 
s řadou negativních dopadů, zejména na stabilitu vodních ekosystémů (snížení biodiverzity, 
spotřeba kyslíku během rozkladu kolonií sinic související s úhyny ryb, zhoršení parametrů 
kvality vody). Sinice jsou také producenty řady chemicky různorodých biologicky aktivních 
látek, které jsou zdravotním rizikem jak pro člověka, tak i pro další organismy.  

Metabolity sinic mohou působit jako hormony, antibiotika, látky s alelochemickými 
vlastnostmi, ale také jako toxiny (Carmichael, 1992). U některých z těchto látek byly  
prokázány virocidní, herbicidní nebo fungicidní účinky (Gross a kol., 1991; Smith a Doan, 
1999), ale současné studie ukazují, že pouze zlomek této široké skupiny byl identifikován a 
prostudován (Boaru a kol., 2006).  

Mezi nejlépe zdokumentovanou skupinu patří cyanotoxiny, z nichž cyklické 
heptapeptidy microcystiny (MCs) jsou nejčastěji detekované toxiny sinic v České republice a 
Evropě (Chorus a Bartram, 1999; Blahova a kol., 2007). Microcystiny působí jako inhibitory 
protein fosfatáz (PPs), což jsou důležité enzymy regulující fyziologické děje u živočichů a 
rostlin (MacKintosh a kol., 1990) a jejich inhibice může podpořit transformaci na nádorový 
typ buňky (Sivonen a Jones, 1999). Cytotoxické, potenciálně karcinogenní a mutagenní 
vlastnosti byly prokázány také u cyanotoxinu cylindrospermopsinu (CYN) (Runnegar a kol., 
2002), který byl nedávno zjištěn také v České republice (Blahova a kol., 2009).  

mailto:bartova@recetox.muni.cz�
mailto:kohoutek@recetox.muni.cz�
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Jak již bylo zmíněno, sinice produkují, kromě několika málo známých toxinů, také 
celou řadu dalších bioaktivních látek, o jejichž toxicitě není doposud nic známo. V naší studii 
jsme se zabývali vlivem různých extracelulárních směsí metabolitů sinic (tj. exudátů 
produkovaných v laboratorních kulturách) na mezibuněčnou komunikaci (GJIC – gap 
junctional intercellular communication). Mezibuněčná komunikace GJIC hraje 
nezastupitelnou roli ve správné regulaci, vývoji a diferenciaci buněk (Trosko a Goodman, 
1994). Inhibice GJIC je považována za jeden z prvních signálů indikujících promoci 
karcinogeneze (Rosenkranz a kol., 2000). V našich experimentech byla využita pluripotentní 
(stem-like, nenádorová) buněčná linie WB-F344 z jater potkana, které jsou ve světě 
využívány pro podobné studie chemických karcinogenů. Buňky byly exponovány exudáty 6 
různých laboratorních kultur sinic dominujících a vyskytujících se po celém světě, z nichž 
pouze některé produkovaly microcystiny a cylindrospermopsin a bylo tedy možno odlišit 
účinky známých a neznámých cyanotoxinů. 
 
MATERIÁL A METODIKA 
 
Kultivace buněčné linie WB-F344 

Tato buněčná linie (jaterní epiteliální buňky potkana) byla kultivována v DMEM médiu 
s nutriční směsí F-12 HAM, s 5% objemem bovinního séra, v teplotě 37 °C a 5% sycení CO2 
v inkubátoru. Konfluence byla udržována pasáží s dvoudenním intervalem. 
 
Kultivace kultur sinic 

Veškeré kultury použité v této studii byly pěstovány za nepřetržité aerace 
a kontinuálního osvětlení v rozmezí 1650 – 2000 lx a teploty 26–28 ºC. Optimálního růstu 
sinic bylo dosaženo použitím 50% ZBB média (Zehnder médium, Bristol Bold médium 
v poměru 1:1:2 destilované vody). Studované kultury sinic ukazuje Tabulka 1. 
 
Tab. 1. Charakterizace kultur cyanobakterií a produkce známých toxinů (MCs – microcystiny, 

CYN – cylindrospermopsin). 
Tab. 1. Characterization of used cyanobacterial cultures and their toxin production (MCs – 

microcystins, CYN – cylindrospermopsin). 
 Druh sinice Sbírka Produkce  

MCs 
Produkce 

CYN 
1. Anabaena flos-aquae UTEX ne ne 
2. Aphanizomenon flos-aquae PCC ne ano (300µg/l) 
3. Aphanizomenon gracile BÚ AVČR ne ne 
4. Cylindrospermopsis raciborskii SAG ne ne 
5 Microcystis aeruginosa PCC ano (cca 20 µg/l) ne 
6. Planktothrix agardhii BÚ AVČR ano (cca 20 µg/l) ne 

 
 
Příprava extracelulární směsi metabolitů sinic (exudátů) 

Podmínky definované kultivace kultur, jejichž médium s exudáty bylo sbíráno pro 
experimenty: hustota kultury na začátku kultivace v rozmezí absorbancí 0,3–0,5 (při 680 nm), 
délka kultivace 10 dnů – 14 dnů (experimentálně ověřeno dle rychlosti růstu kultury) – 
dosažení konečné absorbance 1–2 (při 680 nm). 

Buňky byly odstředěny (4000 rpm, 10 min), supernatant (exudát) zfiltrován přes 0,6 µm 
filtr (odstranění živých buněk), zlyofilizován a rozpuštěn v destilované vodě. Následně jsme 
pro zakoncentrování organických látek použili extrakci na pevnou fázi (kolony v tandemu: 
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OASIS 500mg HLB sorbent, ALLTECH 500mg CARBOGRAFF). Výsledný roztok (byl 
2000x zakoncentrován v 100% metanolu.  
 
Stanovení microcystinů a cylindrospermopsinu 

Detekce a kvantifikace vybraných cyanotoxinů byla provedena dle metodik 
optimalizovaných na našem pracovišti pro HPLC (High Performed Liqiud Chromatography) 
s DAD (Diode Array Detector) nebo MS detektorem (Mass spektormeter detector) (Babica 
a kol., 2007; Blahova a kol., 2009). 
 
Test mezibuněčné komunikace na WB-F344 buněčné linii (GJIC test) 

Buňky ve 24jamkových deskách exponované po dobu 30 minut zbavíme kultivačního 
média vyklepnutím, 3x opláchneme 50% PBS (fosfátem pufrovaný fyziologický roztok) 
a k buňkám přidáme fluorescenční barvu luciferovou žluť v PBS (25mg/25ml, Sigma). Buňky 
jsou poté řezány skalpelem (vstup barvy do buněčného kontinua) a barva se nechá difundovat 
do buněk (3min). Na závěr se buňky 5x opláchnou 50% PBS a fixují 4% formaldehydem. 
Vyhodnocení testu je provedeno mikroskopicky, kdy se jako míra buněčné komunikace 
posuzuje difúze luciferové žluti v buněčném kontinuu od místa vstupu (řez skalpelem) 
 
VÝSLEDKY 

V první části tohoto experimentu jsme exponovali buňky po dobu 30 minut 
komplexními extracelulárními směsmi různých druhů sinic ve dvou koncentracích 50x a 100x 
zakoncentrovaných oproti původnímu objemu v kultivačním médiu. Ukázky 
mikroskopického hodnocení mezibuněčné komunikace jsou na Obrázku 1. 

Nejvýraznější inhibice komunikace byla pozorována po expozici exudáty sinic C. 
raciborski, M. aeruginosa a Aph. flos-aquae v koncentraci 100x. U již zmíněných směsí bylo 
snížení komunikace znatelné i při nižší koncentraci – 50x zakoncentrováno (hodnoty kolem 
52% inhibice). Pouze C. raciborski inhiboval téměř 100% (viz Obrázek 2). Pozorované 
inhibice mezibuněčné komunikace nebyly závislé na přítomnosti microcystinů nebo 
cylindrospermopsinu, neboť inhibice byla zjištěna i u druhu, který ani jeden z těchto toxinů 
neprodukuje (C. raciborski) a exudát sinice P. agardhii obsahující microcystiny inhibici 
komunikace nezpůsoboval.  

V dalším kroku jsme otestovali aktivní exudáty inhibující GJIC v menších 
koncentracích. Pouze exudát C. raciborski inhiboval GJIC 58% v 30x zakoncentrování, 
kdežto ostatní exudáty ( M. aeruginosa a Aph. flos-aquae) při těchto koncentračních 
hladinách GJIC neovlivňovaly.  

 
DISKUZE 

V současné době jsou sinice a jejich toxiny velice diskutovaným tématem, zejména 
jejich negativní vliv pro člověka. Ačkoliv byly různé mechanismy promoce karcinogeneze 
prokázány u známých toxinů, kterými jsou microcystin nebo cylindrospermopsin (Sivonen a 
Jones, 1999; Runnegar a kol., 2002), nové studie včetně výsledků prezentovaných v této práci 
ukazují na přítomnost řady toxických metabolitů sinic s neznámými účinky, např. alelopatické 
působení (Oberhaus a kol., 2008), antiproliferační vlastnosti (Prati a kol., 2002), cytotoxicita 
(Teneva a kol., 2003) aj. – přehledně shrnuto v uvedených článcích (Welker a von Dohren, 
2006; Gademann a Portmann, 2008). 

Inhibice růstu a mortalita embryí žab (FETAX test) byly prokázány i po expozici 
extrakty sinic neobsahující známé cyanotoxiny (microcystiny a cylindrospermopsin) 
(Buryskova a kol., 2006). 

Také naše výsledky potvrzují předpoklad existence dalšího metabolitu nebo směsi látek, 
v našem případě vykazující nádorově promoční vlastnosti, přičemž se nejedná o microcystiny 
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ani cylindrospermopsin. Naše předchozí studie (Bláha a kol., 2009) také ukázala, že samotný 
microcystin ani cylindrospermopsin nemají přímý vliv na inhibici GJIC.  

Inhibice GJIC je mechanismem promoce karcinogeneze, který byl popsán u řady 
prototypových karcinogenů (např. forbolestery) nebo i environmentálních polutantů jako 
PAHs nebo PCBs (Blaha a kol., 2002; Machala a kol., 2003) a získané poznatky o přítomnosti 
takových promotorů karcinogeneze v sinicích přispějí k lepšímu hodnocení zdravotních rizik 
masových vodních květů sinic. 

Naším dalším budoucím postupem je postupná izolace a charakterizace aktivní látky 
nebo směsi obsažené v exudátu C. raciborski s možnými vlastnostmi přispívajícími k tvorbě 
nádorů s využitím přístupu TIE (toxicity identification evaluation) podobně jako 
u identifikace cytotoxinu desmethoxymajusculamidu C z extraktu sinice Lyngbya majuscula 
(Simmons a kol., 2009). 
 
Obr. 1. Vliv exudátů (50x zakoncentrovaných oproti původnímu kultivačnímu médiu) na 

GJIC (doba expozice 30 min). 
 (A) Kontrola rozpouštědla –metanol (normální mezibuněčná komunikace) 
 (B) exudát M. aeruginosa obsahující microcystiny (částečná inhibice GJIC)  
 (C) exudát C. raciborski (kompletní inhibice GJIC) 
Fig. 1. The effect of exudate (50 times concetrated in comparison to original concentration in 

cultivation medium) on GJIC (time exposures 30 min). 
(A) Solvent control – methanol (normal GJIC) 
(B) Exudate of M. aeruginosa containing microcystins (partial inhibition of GJIC) 
(C) Exudate of C. raciborski (total inhibition of GJIC) 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
 

B 

C
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Obr. 2. Vliv extracelulárních směsí (exudátů) 6 druhů sinic na mezibuněčnou komunikaci po 
expozici 30 minut.  

Fig. 2. The influence of 6 extracellular cyanobacterial mixtures (exudates) after 30 min 
exposure on intercellular communication. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOUHRN 

Přítomnost sinic a jejich rozvoj je výsledkem znečištění vod živinami. Masivní tvorba 
vodních květů sinic je spojena s řadou negativních dopadů na vodní ekosystém (snížená 
biodiverzita, pokles rozpuštěného kyslíku ve vodě, snížení kvality vody, produkce toxických 
látek a jejich vliv na vodní organismy). Nejen známé sinicové metabolity (toxiny – 
microcystin a cylindrospermopsin) mohou být nebezpečné pro ekosystém a zdraví člověka 

V této studii jsme zkoumali vliv 6 různých extracelulárních směsí světově dominujících 
sinic na mezibuněčnou komunikaci (GJIC – gap-junctional intercellular communication), jejíž 
inhibice je známým ukazatelem nádorově promočních vlastností látek. Některé námi 
testované extracelulární směsi inhibovaly GJIC nezávisle na přítomnosti microcystinu nebo 
cylindrospermopsinu, což naznačuje přítomnost neznámého metabolitu s možným nádorově 
promočním účinkem. Navazující výzkum usiluje o preparativní izolaci a charakterizaci 
toxických látek (zejména u exudátů sinice Cylindrospermopsis raciborskii).  
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Abstract 
 The aim of the present study was to assess aquatic contamination by polycyclic aromatic hydrocarbons 
using the 1-hydroxypyrene content in fish bile as a biochemical marker. Seven locations on the Svitava and 
Svratka river in and around the industrial city of Brno (Czech Republic) were monitored in 2007 and 2008. The 
indicator species selected was the chub (Leuciscus cephalus L.). The level of 1-hydroxypyrene was determined in 
bile of chub  by reverse phase HPLC with fluorescence detection after deconjugation. Concentration of the 
biliary 1-hydroxypyrene was normalized to the biliary protein content. The content of 1-hydroxypyrene was 
correlated with the polycyclic aromatic hydrocarbons level in bottom sediment, which was analyzed by a 
combination of HPLC and GC methods. The highest values of biliary 1-hydroxypyrene and polycylic aromatic 
hydrocarbon in sediment were found downstream from Brno, especially at localities Rajhradice and Modřice, on 
the other hand the lowest values were found at locality situated upstream from the Brno city (Kníničky). 
Comparsion of 1-hydroxypyrene and polycyclic aromatic hydrocarbons in sediment samples showed a signifcant 
p ≤ 0.05 Spearman´s correlation only in 2007. 
 
ÚVOD 
 Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) představují skupinu lipofilních organických 
sloučenin přítomných ve všech složkách a oblastech životního prostředí. Do prostředí se 
dostávají nejčastějí antropogenní činností – spalování fosilních paliv, vedlejší produkty 
průmyslových procesů nebo při kulinářské úpravě potravin.  K emisi PAH přispívají také 
přírodní procesy, jako jsou přírodní požáry nebo erupce sopek. V životním prostředí se 
vyskytují poměrně v nízkých koncentracích, ovšem biologická aktivita některých z nich je 
velmi významná. Mnohé z nich jsou hodnoceny jako potenciální mutageny a karcinogeny 
(Douben, 2003). Toxické účinky některých PAH jsou podobně jako u polychlorovaných 
bifenylů nebo polychlorovaných dibenzo-p-dioxionů/furanů zprostředkovány přes 
arylhydrokarbonový receptor (Bohonowych a Denison, 2007). Z hlediska kontaminace 
životního prostředí je pozornost věnována především 16 tzv. „prioritním PAH“, které US 
EPA (EPA, 1987) navrhla jako vhodné indikátory pro studie PAH v životním prostředí.  
 Ve vodním prostředí se PAH vyskytují především v abiotických matricích (voda, 
sediment, suspendovaný materiál). Mezi hlavní zdroje PAH ve vodách patří vypouštění 
domácích a průmyslových odpadů a atmosférické depozice. V živých organismech dochází 
k poměrně rychlé metabolizaci PAH na polárnější metabolity, které jsou snadněji eliminovány 
z organismu (Van der Oost a kol., 1994). Při hodnocení výskytu PAH ve vodních 
organismech se proto používá sledování obsahu metabolitů mateřských sloučenin (Hosnedl a 
kol., 2003). Z mnohých studií vyplývá, že nejčastěji sledovaným metabolitem PAH je 1-
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hydroxypyren (1-OHP) (Hosnedl a kol., 2003; Pikkarainen, 2006; Blahová a kol., 2008). 
Stanovení 1-OHP ve žluči je konvenční a relativně rychlá metoda využívaná při hodnocení 
kontaminace ryb PAH. 1-hydroxypyren je stabilní sloučenina, jejímž jediným známým 
prekurzorem je pyren, který je majoritní složkou spektra PAH (Ariese a kol., 1997; Ruddock a 
kol., 2003). Někteří autoři používají při uvádění koncentrace 1-OHP normalizaci na obsah 
proteinu (Ariese a kol., 1997; Kammnann, 2007) nebo žlučového barviva biliverdinu 
(Ruddock a kol. 2003; Kammann, 2007). Obsah žluči se mění s množstvím přijatého krmiva, 
jestliže je ryba před odběrem nakrmena, žluč obsahuje velké množství vody, a je tedy 
naředěna (Vuorinen a kol., 2006).  
 
MATERIÁL A METODIKA 
 Monitorování obsahu PAH bylo realizováno na sedmi vybraných lokalitách situovaných 
na řece Svitavě a Svratce v rámci brněnské aglomerace (Obr. 1) v roce 2007 a 2008. Lokality 
byly zvoleny tak, aby reprezentovaly části toků těchto řek před vstupem do aglomerace města 
Brna (Bílovice nad Svitavou, Kníničky) a po průtoku městem (Svitava nad soutokem se 
Svratkou, Svratka nad soutokem se Svitavou, Modřice, Rajhradice, Židlochovice).  
 Obsah PAH byl sledován v odebraných vzorcích sedimentů a dále byl zjišťován obsah 
1-hydroxypyrenu ve žluči ryb. Jako indikátorový druh byl zvolen jelec tloušť (Leuciscus 
cephalus L.). Ryby byly odloveny elektrickým agregátem, změřeny a zváženy. Základní 
charakteristika odlovených ryb je uvedena v Tab. 1. Po odběru, který byl proveden injekční 
stříkačkou ze žlučového váčku, byly vzorky žluče skladovány na suchém ledu a po transportu 
do laboratoře byly uloženy v mrazícím boxu (-85 ˚C) do doby analýzy. V roce 2007 proběhl 
odlov v průběhu měsíce června a července, celkem bylo odloveno 78 kusů samců jelce 
tlouště. V roce 2008 proběhl odlov v průběhu měsíce června, července a září, celkem bylo 
odloveno 71 ks samců jelce tlouště. Odběr sedimentů proběhl v roce 2007 v červnu a v roce 
2008 z technických důvodů již v květnu. Vzorky sedimentů byly získány z povrchových 
odběrů (hloubka cca 5 cm, plocha přibližně 5 m2) podle normy ISO 5667 12. Na každé 
lokalitě byl odebrán směsný vzorek sedimentu, který vznikl ze čtyř až pěti dílčích odběrů. 
Sediment byl po odběru umístěn do tmavých láhví a skladován při teplotě -18 ˚C do analýzy 
obsah PAH. 
 Stanovení obsahu 1-OHP bylo po předchozí úpravě vzorku žluči (uvolnění analytu 
z konjugátů a přečištění s využitím extrakce na pevné fázi) provedeno pomocí vysokoúčinné 
kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí (λex = 364 nm a λem = 384 nm). Separace 
probíhala gradientovou elucí s mobilní fází, která byla tvořena směsí acetonitrilu a vody. Pro 
stabilizaci separovaného analytu byla do vodné fáze přidána kyselina askorbová (1 mg/l). 
Detailní informace jsou uvedeny v práci Blahová a kol. (2008). Z důvodu eliminace vlivu 
různé hustoty žluči byla provedena normalizace na obsah proteinu. Stanovení koncentrace 
proteinu bylo provedeno spektrofotometrickou mikrometodou s použitím kyseliny 
bicinchoninové (Smith a kol., 1985). 
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Obr. 1. Mapa sledovaných lokalit v rámci brněnské aglomerace. 
Fig. 1.  Map of sampling sites around the Brno city. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 1. Charakteristika odlovených ryb. 
Tab. 1. Characteristics of chub captured at the individual localities. 

Lokalita 
(říční km) Rok Počet ryb 

(n) 
Věk (roky) 

(min – max) 
Hmotnost ± SD 

(g) 
Bílovice nad Svitavou 
(18,0) 

2007 18 5 (4–7) 129 ± 33 
2008 10 4 (4–6) 141 ± 30 

Svitava nad soutokem se 
Svratkou (0,6) 

2007 11 4 (3–7) 166 ± 67 
2008 7 3 (3–4) 168 ± 56 

Kníničky (56,2) 2007 6 6 (3–9) 330 ± 234 
2008 10 4 (3–6) 274 ± 103 

Svratka nad soutokem se 
Svitavou (40,9) 

2007 12 6 (3–7) 235 ± 96 
2008 13 4 (3–6) 284 ± 170 

Modřice (38,7) 2007 10 6 (4–7) 266 ± 66 
2008 7 4 (4–6) 293 ± 132 

Rajhradice (35,0) 2007 10 5 (4–6) 248 ± 80 
2008 14 4 (3–5) 298 ± 151 

Židlochovice (30,0) 2007 11 4 (2–6) 238 ± 83 
2008 10 4 (3–5) 222 ± 101 

 
 
 Ve vzorcích sedimentů byla provedena analýza obsahu PAH. Bylo stanoveno všech 16 
PAH, které US EPA navrhla jako vhodné indikátory pro studie PAH v životním prostředí. Pro 
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kvantifikaci jednotlivých PAH byla využita kombinace vysokoúčinné kapalinové 
chromatografie s fluorescenční detekcí a plynová chromatografie s hmotnostní detekcí 
(Blahová a kol., 2008). 
 Statistické vyhodnocení bylo provedeno pomocí programu Statistica for Windows 8.0 
(StatSoft, Inc. USA). Data byla testována na normalitu (Kolmogorov – Smirnov test) a 
následně byl použit LSD test pro zjištění rozdílů obsahu 1-OHP mezi jednotlivými lokalitami. 
Statistické významnosti rozdílů mezi lokalitami byly hodnoceny na hladině významnosti 
p < 0,05. Pro zjištění závislosti mezi obsahem 1-OHP ve žluči ryb a obsahem PAH 
v sedimentu byl využit Spearmanův korelační koeficient. 
 
VÝSLEDKY 
 Výsledky obsahu 1-hydroxypyrenu ve žluči jelce tlouště z roku 2007 a 2008 jsou 
uvedeny v tabulce 2. Výsledky obsahu PAH ve vzorcích sedimentu odebraných v roce 2007 a 
2008 jsou uvedeny v grafu 1. 
 Rok 2007. Nejvyšší průměrný obsah 1-OHP byl zaznamenán ve žluči ryb odlovených 
v lokalitě Rajhradice. Analyzovaná koncentrace se statisticky významně lišila (p < 0,05) od 
hodnot zjištěných v lokalitách Svratka nad soutokem se Svitavou, Židlochovice, Bílovice nad 
Svitavou, Kníničky a Svitava nad soutokem se Svratkou. Statisticky významný rozdíl nebyl 
zjištěn mezi lokalitou Rajhradice a Modřice. Nejnižší obsah 1-OHP byl zaznamenán na 
lokalitách Svitava nad soutokem se Svratkou a Kníničky. Zároveň byla potvrzena statisticky 
významná pozitivní korelace (p ≤ 0,05) mezi obsahem 1-OHP a PAH v sedimentu odebraném 
ve stejném období, jako proběhl odlov ryb. Hodnota korelačního koeficientu byla 0,75. 
 Rok 2008. Nejvyšší průměrný obsah 1-OHP byl zjištěn v lokalitě Modřice a Rajhradice, 
podobně jako v roce 2007. Tyto hodnoty byly statisticky významně vyšší (p < 0,05) než obsah 
1-OHP změřený ve vzorcích získaných z lokalit Kníničky a Bílovice nad Svitavou. Statisticky 
významný rozdíl nebyl zaznamenán mezi lokalitami Modřice, Rajhradice, Svratka nad 
soutokem se Svitavou, Židlochovice a Svitava nad soutokem se Svratkou. Při sledování 
závislosti mezi obsahem 1-OHP a PAH byla potvrzena pozitivní korelace (R = 0,68), ovšem 
korelační koeficient nebyl statisticky významný. 
 
Tab. 2. Obsah 1-hydroxypyrenu (průměr ± SD) ve žluči ryb odlovených v roce 2007 a 2008. 

Rozdílná písmena znamenají statistickou významnost na hladině významnosti p < 0,05, 
statistické vyhodnocení je pro každý rok zvlášť. 

Tab. 2. Content of 1-hydroxypyrene (average ± SD) in fish bile samples at monitored 
locations in 2007 and 2008. Significant differences (p < 0.05) are indicated by 
alphabetic superscript. 

Lokalita  1-OHP (ng/mg protein) 
rok 2007 

1-OHP (ng/mg protein) 
rok 2008 

Bílovice nad Svitavou  103,1 ± 35,8a 64,1 ± 31,4a 

Svitava nad soutokem se Svratkou 70,6 ± 22,2c 130,4 ± 83,8bc 

Kníničky  93,6 ± 20,8ac 98,4 ± 66,1ac 

Svratka nad soutokem se Svitavou 111,1 ± 30,6a 139,9 ± 66,2bc 

Modřice 131,5 ± 47,9ab 169,2 ± 99,7b 

Rajhradice  160,2 ± 53,2b 152,2 ± 79,7b 

Židlochovice  107,1 ± 28,6a 131,4 ± 90,2bc 

 
 
DISKUZE 
 Monitorování obsahu PAH ve vodním ekosystému bylo realizováno v rámci projektu 
„Nové postupy pro sledování vlivu městských aglomerací na kvalitativní parametry 
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fluviálního prostředí s důrazem na identifikaci endokrinních látek“ (2B06093). Tento projekt 
je zaměřen na hodnocení znečištění vodního prostředí environmentálními endokrinními 
disruptory na sedmi lokalitách v rámci brněnské aglomerace s využitím vybraných 
biochemických markerů. Mezi významné endokrinní disruptory řadíme také PAH (Keith, 
1997). Tyto látky se v živých organismech velice rychle metabolizují, proto se často pro 
hodnocení kontaminace vodního ekosystému v živých organismech využívají jejich 
metabolity, nejčastěji 1-hydroxypyren. Pro komplexní posouzení je vhodné provádět korelace 
metabolitu s obsahem mateřských sloučenin v abiotické matrici (sediment, pasivní 
vzorkovač), kde jsou uvedené sloučeniny stabilnější. 
 V rámci našeho monitorování byly v průběhu obou sledovaných let zjištěny nejvyšší 
obsahy 1-OHP ve žluči ryb i PAH v sedimentu v lokalitách situovaných pod brněnskou 
aglomerací, především v lokalitě Rajhradice a Modřice. Lokalita Modřice se nachází pod 
výpustí z čistírny odpadních vod v Modřicích, která slouží k čistění odpadních vod 
přiváděných systémem kanalizačních stok z města Brna a prostřednictvím soustavy čerpacích 
stanic i z širokého okolí Brna. V současně době jsou kromě Brna napojeny na čistírnu 
odpadních vod ještě města Kuřim, Modřice a několik dalších menších obcí. Čtyři kilometry 
pod lokalitou Modřice se nachází další lokalita – Rajhradice, kde mimo vlivu čistírny 
odpadních vod může negativně ovlivňovat kvalitu vodního ekosystému vlévající se řeka 
Bobrava (2 km nad Rajhradicemi). Řeka Bobrava, pravostranný přítok řeky Svratky, protéká 
významnou průmyslovou oblastí a zároveň na jejím toku je umístěno i několik menších 
čistíren odpadních vod (Tetčice, Popovice, Radostice). V další části toku řeky Svratky, 
v lokalitě Židlochovice (5 km pod Rajhradicemi), dochází k mírnému poklesu jak obsahu 1-
hydroxypyrenu, tak i v menší míře obsahu PAH v sedimentu, což může naznačovat, že 
sledované polutanty adsorbované na jemnou frakci postupně sedimentovaly, případně, že se 
zde už dále nevyskytují významnější zdroje PAH. Zvýšený výskyt PAH pod městskou 
aglomerací zaznamenali ve své studii také Johnson-Restrepo a kol. (2008), kteří sledovali 
zatížení vodního ekosystému PAH v okolí města Cartagena (severní pobřeží Kolumbie; 895 
tis. obyvatel) analýzou sedimentu a žluči ryb (Mugil incilis). Potvrdili, že nejvyšší 
koncentrace PAH i sledovaných metabolitů mateřských sloučenin byly detekovány pod 
městskou aglomerací, zjištěné koncentrace stanovených analytů byly několikanásobně vyšší 
než v kontrolních lokalitách. 
 
Obr. 2. Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků ve vzorcích sedimentu. 
Fig. 2. Content of polycyclic aromatic hydrocarbons in sediment samples at monitored 

locations. 
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Naopak nejnižší koncentrace 1-OHP a PAH byly zaznamenány v lokalitách nad městem 
Brno (Bílovice na Svitavou, Kníničky) a v lokalitě Svitava nad soutokem se Svratkou. 
V lokalitě Kníničky, která se nachází pod přehradní hrází Brněnské přehrady, byl zaznamenán 
nejnižší obsah PAH v sedimentu jak v roce 2007, tak i 2008. Nejnižší obsah PAH v sedimentu 
pod přehradní hrází a zároveň i nižší obsah 1-OHP ve žluči potvrzuje předpoklad, že PAH 
jsou navázány převážně na sediment v přehradní nádrži. V lokalitě Bílovice nad Svitavou byl 
zjištěn nejnižší obsah 1-OHP v roce 2008. Lokalita Bílovice nad Svitavou byla zvolena jako 
kontrolní lokalita, která monitoruje kvalitu vodního ekosystému nad městskou aglomerací. 
Nicméně odběrové místo se nachází pod městem Bílovice nad Svitavou před vtokem řeky 
Svitavy do města Brna a asi 150 m nad odběrovým místem se nachází komunální čistírna 
odpadních vod. Nízký obsah 1-OHP byl také zaznamenán v lokalitě Svitava nad soutokem se 
Svratkou, která se ovšem již nachází pod brněnskou aglomerací. Zjištěné výsledky svědčí o 
poměrně malém zatížení uvedené lokality PAH ve srovnání s lokalitami nacházejícími se na 
řece Svratce. 

Při sledování závislosti mezi obsahem 1-OHP a PAH byla potvrzena statisticky 
významná korelace pouze v roce 2007. V roce 2008 byl sice zjištěn poměrně vysoký 
korelační koeficient (R = 0,68), ovšem nebyla potvrzena jeho statistická významnost. 
Uvedené výsledky potvrzují, že je nutné provádět odběr vzorků pro analýzu 1-OHP i PAH ve 
stejném období, protože obsah 1-OHP odráží spíše krátkodobější zátěž ekosystému PAH. 
Námi zjištěné výsledky jsou ve shodě se závěry ostatních autorů (Van der Oost a kol., 1994; 
Hosnedl a kol., 2003). Hosnedl a kol. (2003) sledoval zatížení řeky Vltavy a Labe některými 
důležitými perzistentními organickými polutanty, mimo jiné i PAH. Ve své studii prokázali 
statistickou významnou pozitivní korelaci (p < 0,05) mezi obsahem 1-OHP a PAH pro jelce 
tlouště (R = 0,81) a cejna velkého (R = 0,76). 
 Získané výsledky potvrzují, že stanovení obsahu 1-hydroxypyrenu ve žluči ryb lze 
využít pro hodnocení zatížení vodního ekosystému polycyklickými aromatickými uhlovodíky. 
 
SOUHRN 
 Cílem prezentované práce bylo zhodnocení zatížení vodního ekosystému 
polycyklickými aromatickými uhlovodíky s využitím biochemického markeru 1-
hydroxypyrenu. Obsah 1-hydroxypyrenu byl sledován ve žluči ryb, kdy jako indikátorový 
druh byl zvolen jelec tloušť (Leuciscus cephalus L.). Koncentrace 1-hydroxypyrenu byla 
následně korelována s obsahem polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentu. 
Monitorování polycyklických aromatických uhlovodíků  bylo realizováno v roce 2007 a 2008 
na sedmi vybraných lokalitách na řece Svitavě a Svratce v rámci brněnské aglomerace. 
Nejvyšší obsah 1-hydroxypyrenu ve žluči a polycyklických aromatických uhlovodíků 
v sedimentu byl v obou letech zjištěn v lokalitách Rajhradice a Modřice, které jsou situované 
pod ČOV města Brna. Naopak nejnižší koncentrace byly zjištěny v lokalitě Kníničky, která je 
umístěna nad městem Brnem pod přehradní hrází. Zároveň v roce 2007 byla potvrzena 
statisticky významná korelace p ≤ 0,05 mezi obsah 1-hydroxypyrenu ve žluči ryb a obsahem 
polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentu. 
 
Poděkování 
 Práce byla financována v rámci výzkumného záměru MŠMT6215712402 a projektu 
MŠMT 2B06093. 
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Abstract 

The study is concerned with determination of ready biodegradability of pyridine derivates namely, to be 
specific quaternary pyridinium salts, some of which can be included in group of cationic surfactants. There were 
selected substances with different lenght of alkyl chain, where the most used is hexadecylpyridinium chloride. To 
determine their ready biodegradability were used two methods namely: closed bottle test and CO2-headspace 
test. As a ready biodegradable substance can be declared methylpyridinium chloride, which was degradated 
from over 60 %. By the other substances expect hexadecylpyridinium chloride, by which possible inhibition to 
microorganism was observed, was noted at least minimal parcial degradation. 
 
Klíčová slova: biodegradabilita, deriváty pyridinu, kationtové tenzidy 
Keywords: biodegradability, pyridine derivates, cationic surfactants 
 
ÚVOD 

Účelem této práce bylo stanovit biologickou rozložitelnost pyridinium chloridů. Jedná 
se o deriváty pyridinu s kvartérním dusíkem, na nějž je navázán alkylový řetězec. Tyto látky 
mohou mít podle délky alkylového řetězce tenzidový charakter a řadí se do skupiny 
kationtových tenzidů. Zřejmě nejznámějším kvartérním pyridinium halogenidem je 
hexadecylpyridinium chlorid. Tato látka se používá zejména jako dezinfekční činidlo např.: 
v ústních vodách či jiných dezinfekčních přípravcích (Grabinska-Sota a kol., 2003). 

Další využití našly kvartérní pyridinium halogenidy jako iontové kapaliny. Některé 
kvartérní pyridinium halogenidy totiž vykazují výborné vlastnosti jako organická 
rozpouštědla a nahrazují tak konvenčně používaná rozpouštědla. Hojně se využívají například 
v analytické chemii při chromatografiích apod. (Dockherty a kol., 2007). 

Je vidět, že tyto látky našly své využití v běžné praxi a vzhledem k jejich rozpustnosti 
ve vodě (údaje z bezpečnostního listu firmy Merck pro hexadecylpyridinium chlorid udávají 
rozpustnost ve vodě při 20 °C 50 g/l) je s nimi nutné počítat i jako s potenciálním znečištěním 
na čistírnách odpadních vod. 

 
MATERIÁL A METODIKA 

Pro testování bylo vybráno 5 látek alkylpyridinium chloridů, vždy s různě dlouhým 
alkylovým řetězcem, a to: 1-methylpyridinium chlorid, 1-propylpyridinium chlorid, 
1-hexylpyridinium chlorid, 1-dodecylpyridinium chlorid a 1-hexadecylpyridinium chlorid ve 
formě monohydrátu. 

Ke stanovení biologické rozložitelnosti byly použity dvě metody. Za prvé se jednalo o 
metodu stanovení spotřeby kyslíku v uzavřených lahvičkách tzv. BSK-test (ČSN ISO 10707). 
Jako inokulum byl použit odtok z dosazovacích nádrží na ÚČOV Praha. Jako srovnávací látka 
byl použit benzoan sodný. Ke kontrole nitrifikace byly stanovovány formy dusíku podle 
Horákové a kol. (2003) s tím rozdílem, že byla u všech stanovení měřena absorbance přímo 
ve fotometrických zkumavkách. Stanovení rozpuštěného kyslíku bylo prováděno klasickou 
titrační metodou dle Winklera. 

Druhá byla metoda stanovení anorganického uhlíku v těsně uzavřených lahvičkách tzv. 
CO2-headspace test (HS-test) (ČSN ISO 14593). Jako inokulum byl použit směsný vratný kal 
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z ÚČOV Praha. Jako srovnávací látka byl opět použit benzoan sodný. Pro stanovení 
celkového anorganického uhlíku byla použita metoda přeměny vzniklého CO2 na uhličitany, 
a to alkalizací obsahu lahviček 0,8 ml roztoku hydroxidu sodného o koncentraci 1 mol/l. 
Celkový anorganický uhlík byl poté stanovován na analyzátoru Shimadzu (TOC-VCPH

 

, 
Schimadzu corp., Japonsko). Pro výpočet stupně biologické rozložitelnosti byl použit vzorec 
převzatý od Macharové (2007). 

VÝSLEDKY 
Výsledky testů boudou uvedeny pro jednotlivé látky graficky, znázorněním křivky 

biologické rozložitelnosti: stupeň biologického rozkladu (Dt

 

) v závislosti na čase. Uvedené 
výsledky splnily podmínky platnosti testů uvedené v příslušných normách. Kvalifikovaný 
odhad nejistoty stanovení se pohybuje přibližně v rozmezí 15–20 %, proto některé výsledky 
vykazují například pozitivní chybu v tomto rozsahu. 

1-methylpyridinium chlorid 
Výsledky (obr. 1) ukázaly, že 1-methylpyridinium chlorid lze jako jedinou testovanou 

látku označit za snadno biologicky rozložitelnou. Kontrola inhibice neprokázala žádný 
inhibiční vliv. 

 
Obr. 1. Křivky biologické rozložitelnosti 1-methylpyridinium chloridu. 
Fig. 1. Biodegradation curve of 1-methylpyridinium chloride ( - - closed bottle test, — 

CO2-headspace test). 

 
 

1-propylpyridinium chlorid, 1-hexylpyridinium chlorid 
Výsledky 1-propylpyridinium chloridu (obr. 2) a 1-hexylpyridinium chloridu (obr. 3) 

jsou si podobné. Obě látky vykázaly v jednom z prováděných testů biologický rozklad, kdežto 
ve druhém se nerozkládaly. Testy inhibice nevykazovaly inhibiční vliv těchto látek na použité 
inokulum. 
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Obr. 2. Křivky biologické rozložitelnosti 1-propylpyridinium chloridu. 
Fig. 2. Biodegradation curve of 1-propylpyridinium chloride ( - - closed bottle test, — 

CO2-headspace test). 

 
 
Obr. 3. Křivky biologické rozložitelnosti 1-hexylpyridinium chloridun. 
Fig. 3. Biodegradation curve of 1-hexylpyridinium chloride ( - - closed bottle test, — 

CO2-headspace test). 

 
 
1-dodecylpyridinium chlorid 

Látka 1-dodecylpyridinium chlorid vykazovala ve všech provedených testech (obr. 4) 
alespoň částečný biologický rozklad a nevykazovala inhibiční vliv. 
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Obr. 4. Křivky biologické rozložitelnosti 1-dodecylpyridinium chloridu. 
Fig. 4. Biodegradation curve of 1-dodecylpyridinium chloride ( - - closed bottle test, — 

CO2-headspace test). 

 
1-hexadecylpyridinium chlorid 

Výsledky testů 1-hexadecylpyridinium chloridu ukázaly, že tuto látku nelze v žádném 
případě označit za snadno biologicky rozložitelnou, jelikož veškeré naměřené hodnoty stupňů 
biologické rozložitelnosti byly nulové. Z testů inhibice (obr. 5) je také patrný možný inhibiční 
vliv této látky na přítomné inokulum. 

 
Obr. 5. Křivky testů inhibice 1-hexadecylpyridinium chloridu. 
Fig. 5. Biodegradation curve of inhibition tests of 1-hexadecylpyridinium chloride ( - - closed 

bottle test, — CO2-headspace test). 
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DISKUZE 
Z uvedených výsledků je jasně patrné, že biologická rozložitelnost klesá se vzrůstající 

délkou navázaného alkylového řetězce. Jedinou látku bylo možné označit za snadno 
biologicky rozložitelnou, a to látku s nejkratší řetězcem 1-methylpyridinium chlorid, na rozdíl 
od látky s nejdelším 1-hexadecylpyridinium chlorid, která vykazovala i inhibiční vliv na 
přítomné inokulum. U ostatních látek 1-propylpyridinium chloridu, 1-hexylpyridinium 
chloridu a 1-dodecylpyridinium chloridu byl pozorován vždy alespoň částečný rozklad a 
z toho vyplývá, že tyto látky by mohly být potenciálně biologicky rozložitelné například 
adaptovaným inokulem. 
 
SOUHRN 

Práce se zabývá stanovením snadné biologické rozložitelnosti derivátů pyridinu, a to 
konkrétně kvartérních pyridiniových solí, z nichž některé lze zařadit do skupiny kationtových 
tenzidů. Byly vybrány látky s různou délkou alkylového řetězce, kde mezi nejznámější patří 
hexadecylpyridinium chlorid. K posouzení jejich snadné biologické rozložitelnosti byly 
použity dvě metody, a to: BSK test a CO2

 

-headspace test. Jako snadno biologicky 
rozložitelnou látku lze označit methylpyridinium chlorid, jehož stupeň biologického rozkladu 
v obou testech převyšoval 60 %. U ostatních látek, vyjma hexadecylpyridinium chloridu, u 
něhož byl pozorován možný inhibiční vliv na inokulum, byl zaznamenán alespoň minimální 
částečný rozklad. 

Poděkování 
Příspěvek byl vypracován v rámci řešení výzkumného záměru MSM6046137308 

financovaného MŠMT ČR a GAČR 203/09/1349. 
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Abstract  

Successor® 600, a herbicide preparation containing a novel compound pethoxamid, was investigated for 
its toxic effects on common carp (Cyprinus carpio). Impacts on haematological, biochemical and 
histopathological parameters were assessed after 28 days exposure. Furthermore, the hepatosomatic index and 
induction of xenobiotic metabolizing enzymes and biomarkers were evaluated. Significant (p < 0.05) reduction 
of haemoglobin content, MCH and MCHC was revealed in the preparation concentration of 0.22 and 0.60 mg.l-

1, while GSH and GST were enhanced (p < 0.05) in these groups. LDH and HSI were elevated (p < 0.05) in fish 
exposed to Successor® 600 of 0.60 mg.l-1. Slight histopathological changes were demonstrated in skin, gills and 
hepatopancreas of the exposed fish, with steroid tissue in head kidney samples of 0.60 mg.l-1 treated fish.  

 
Klíčová slova: acetamidové pesticidy, ryba, CYP, EROD, biochemické parametry, hematologické parametry, 
GST, GSH, HSI 
Keywords: acetamide pesticides; fish; CYP; EROD; biochemical indices; haematological indices; GST; GSH; 
HSI 

 
ÚVOD 

Herbicidní přípravek Successor® 600 (pethoxamid 600 g.l-1) je v České republice 
registrován k použití do porostů kukuřice a řepky. Je určen k tlumení jednoletých 
lipnicovitých a jednoletých dvouděložných plevelů po pre a postemergentní aplikaci. Účinná 
látka přípravku, pethoxamid, se řadí mezi chloroacetamidy. Jedná se o novou látku, jejíž 
dopady na necílové organismy ve vodním prostředí nebyly dosud detailně studovány. 
Successor® 600 (Stähler International GmbH Co.) se do ČR začal dovážet na podzim roku 
2007. Je označen mj. rizikovou větou R 50/53. Naším cílem bylo zjistit možné nežádoucí 
účinky přípravku na modelový rybí organismus – kapra obecného (Cyprinus carpio) při 
subchronické expozici. Zaměřili jsme se na hematologické ukazatele, biochemické parametry 
plazmy a jaterní enzymy 1. a 2. fáze metabolizace xenobiotik. Dále jsme sledovali 
hepatosomatický index testovaných ryb a histopatologické změny ve vybraných tkáních. 

 
MATERIÁL A METODIKA 

Plůdek kapra obecného (Cyprinus carpio) (75 ± 15 g, n = 94) byl po 11 nebo 12 kusech 
umístěn do 100litrových akvárií. Pokus byl zahájen po 14denní aklimatizaci na laboratorní 
podmínky (teplota 21 ± 1,5 °C, 12hodinová fotoperioda). Ryby byly krmeny dvakrát denně 
granulovaným krmivem v celkovém množství 1,5 % hmotnosti rybí obsádky. Po 14 dnech 
byly ryby převáženy a množství krmiva přizpůsobeno jejich aktuální hmotnosti. Přípravek 
Successor® 600 (pethoxamid 600 g.l-1) byl duplicitně testován v koncentracích 0,06; 0,22 a 
0,60 mg.l-1. Jako ředicí voda byla použita dechlorovaná vodovodní voda 
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(KNK4,5 = 4,2 mmol.l-1, CHSKMn = 2,8 mg.l-1, BSK5 = 0,72 mg.l-1, (NH3 + NH4
+) = pod mezí 

detekce, NO3
- = 23,48 mg.l-1, NO2

- = pod mezí detekce, Cl- = 18,11 mg.l-1), v kontrolních 
akváriích byla použita voda téže kvality bez přítomnosti testované látky. Pokus proběhl 
v semistatickém systému s výměnou testovaných roztoků po 48 hodinách, celková délka 
expozice dosáhla 28 dní. Hodnoty pH použitých roztoků se pohybovaly v rozmezí 7,5−8,2, 
nasycení kyslíkem stabilně přesahovalo 60 %.  

Po ukončení expozice byla rybám kardiální punkcí odebrána krev (heparin 50 IU/ml 
krve). Poté byly ryby usmrceny, zváženy, byla jim odebrána játra (hepatopankreas), která byla 
zvážena a uchována pro další analýzu při teplotě -85 °C. Z každé koncentrace a kontroly byly 
u 4 jedinců odebrány vzorky hepatopankreatu, žaber, sleziny, kaudální a kraniální ledviny na 
histologické vyšetření. Ostatní analýzy byly provedeny u 22–24 individuálních vzorků 
z každé skupiny. 

Hematologické ukazatele. Počet erytrocytů (ery) a leukocytů (leu), hematokrit (Ht), 
hemoglobin (Hb), střední objem erytrocytu (MCV), hemoglobin erytrocytu (MCH), střední 
barevná koncentrace (MCHC) a diferenciální rozpočet leukocytů byly určeny podle 
Svobodové a kol. (1991).  

Biochemický profil. V plazmě byly biochemickým analyzátorem Cobas Emira 
s použitím komerčních kitů (fy. Biovendor) stanoveny: glukóza (glc), albumin (alb), celková 
bílkovina (CB), triglyceridy (TAG), laktát, laktátdehydrogenáza (LDH), 
alaninaminotransferáza (ALT), aspartátaminotransferáza (AST), celkový vápník (Ca), 
anorganický fosfor (P) a chloridy (Cl-).  

Hepatosomatický index byl vypočten podle vzorce HSI = hmotnost jater/celková 
hmotnost těla × 100. 

Po úpravě vzorků (Široká a kol., 2005) byla v játrech spektrofotometricky změřena 
koncentrace celkového cytochromu P450 (CYP) a spektrofluorimetricky aktivita 
ethoxyresorufin O-deethylázy (EROD) (Chang a Waxman, 1998; Nilsen a kol., 1998; Rutten 
a kol., 1992). Koncentrace mikrosomálních proteinů byla zjištěna metodou Löwryho a kol. 
(1951).  

Dále byla spektrofotometricky stanovena aktivita glutathion-S-transferázy (GST) 
(Habig a kol., 1974) a spektrofotometricky dle Ellmana (1959) obsah glutathionu (GSH). 
Koncentrace proteinu byla změřena použitím komerčního kitu (Bicinchoninic Acid Protein 
Assay Kit, Sigma-Aldrich). 

Získaná data byla statisticky zpracována metodou analýzy variance ANOVA –Tukey 
test. 

 
VÝSLEDKY 

Hematologické ukazatele. Výsledky vlivu 28denní expozice přípravkem Successor® 600 
na hematologický profil ryb jsou uvedeny v Tab. 1. U ryb vystavených přípravku 
o koncentraci 0,22 a 0,60 mg.l-1 došlo ke statisticky významnému (p < 0,05) snížení obsahu 
hemoglobinu, MCH a MCHC. V nejvyšší koncentraci (0,60 mg.l-1) bylo zjištěno zvýšení 
MCV (p < 0,05). Počet erytrocytů a leukocytů nebyl ovlivněn. Mezi diferenciálním 
rozpočtem leukocytů kontrolních ryb a ryb vystavených přípravku nebyly shledány rozdíly 
(data neuvedena). 
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Tab. 1. Hematologické parametry kapra obecného po 28denní expozici přípravkem 
Successor® 600. 
Rozdílné indexy označují signifikantní rozdíl hodnot (p < 0,05). 

Tab. 1. Haematological indices in common carp after 28 days exposure to Successor® 600 a, 
b = different alphabetic letters differ significantly (p < 0.05). 

Parametr Jednotky Kontrola 
Successor® 
600 
0,06 mg.l-1 

Successor® 600 
0,22 mg.l-1 

Successor® 
600 
0,60 mg.l-1 

ery [1012.l-1] 1,36 ± 0,17ab 1,39 ± 0,16b 1,35 ± 0,14ab 1,26 ± 0,15a 

leu [109.l-1] 37,2 ± 15,8 38,0 ± 10,9 39,3 ± 12,7 45,1 ± 17,0 
Hb  [g.l-1] 67,2 ± 11,8a 62,2 ± 15,3a 41,2 ± 13,2b 33,8 ± 10,5b 

Ht [l.l-1] 0,27 ± 0,02 0,28 ± 0,02 0,28 ± 0,03 0,27 ± 0,04 
MCV  [10-15.l] 202 ± 25a 202 ± 22a 211 ± 24ab 221 ± 25b 

MCH  [10-12.g] 49,3 ± 7,8a 45,6 ± 12,8a 30,9 ± 10,7b 26,65 ± 7,6b 

MCHC  [l.l-1] 0,24 ± 0,04a 0,22 ± 0,05a 0,15 ± 0,05b 0,13 ± 0,04b 

 
 
Biochemický profil. Výsledky biochemické analýzy jsou uvedeny v Tab. 2. U ryb 

vystavených koncentraci přípravku 0,60 mg.l-1 se signifikantně (p < 0,05) zvýšila aktivita 
laktátdehydrogenázy. U ostatních parametrů nebyla nalezena souvislost s intenzitou expozice 
Successorem® 600.  
 
Tab. 2. Biochemické ukazatele plazmy kapra obecného po 28denní expozici přípravkem 

Successor® 600. 
Rozdílné indexy označují signifikantní rozdíl hodnot (p < 0,05). 

Tab. 2. Biochemical indices in common carp after 28 days exposure to Successor® 600 
a, b = different alphabetic letters differ significantly (p < 0.05). 

Parametr Jednotky Kontrola 
Successor® 

600 
0,06 mg.l-1 

Successor®  
600 

0,22 mg.l-1 

Successor®  
600 

0,60 mg.l-1 
glc  [mmol.l-1] 5,63 ± 1,80a 4,05 ± 0,97b 5,65 ± 1,27a 5,56 ± 1,10a 

ALT  [µkat.l-1] 0,54 ± 0,30 0,47 ± 0,21 0,50 ± 0,33 0,57 ± 0,23 
Cl- [mmol.l-1] 112,08 ± 5,60 108,15 ± 20,09 116,22 ± 3,92 114,62 ± 8,75 
LDH  [µkat.l-1] 6,08 ± 4,71a 5,41 ± 5,18a 9,20 ± 6,92ab 12,46 ± 8.95b 

laktát  [mmol.l-1] 2,47 ± 1,43 2,26 ± 1,30 1,88 ± 0,96 2,08 ± 0,87 
AST  [µkat.l-1] 2,27 ± 0,74a 2,48 ± 1,47a 5,10 ± 5,45b 4,20 ± 2,28ab 

CB [g.l-1] 26,34 ± 2,17 26,63 ± 2,57 27,22 ± 2,76 26,14 ± 2,72 
alb  [g.l-1] 16,51 ± 2,46 18,35 ± 2,25 17,93 ± 2,51 16,95 ± 2,65 
TAG  [mmol.l-1] 2,06 ± 0,34 2,28 ± 0,50 2,23 ± 0,52 2,37 ± 1,01 
Ca  [mmol.l-1] 2,56 ± 0,40 2,55 ± 0,20 2,73 ± 0,27 2,61 ± 0,20 
P  [mmol.l-1] 2,33 ± 0,68 2,20 ± 0,62 2,19 ± 0,66 2,33 ± 0,93 

 
 

HSI. Vzestup hodnot HSI byl patrný u ryb ze všech 3 koncentrací přípravku (0,06; 0,22 
a 0,60 mg.l-1), statisticky významný rozdíl (p < 0,05) byl potvrzen v nejvyšší koncentraci 
(Obr. 1). 
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Obr. 1. HSI kapra obecného po 28denní expozici přípravkem Successor® 600. 
1 = kontrolní skupina; 2–4 = ryby vystavené přípravku Successor® 600 (2 = 0,06 mg.l-1; 
3 = 0,22 mg.l-1; 4 = 0,60 mg.l-1); — medián, - průměr, □ 25–75 %, I 10–90 % 
rozdílné indexy označují signifikantní rozdíl hodnot (p<0,05) 

Fig. 1. HSI of carp after 28 days exposure to Successor® 600. 
1 = control fish; 2–4 = fish exposed to Successor® 600 (2 = 0.06 mg.l-1; 3 = 0.22 mg.l-1; 
4 = 0.60 mg.l-1) 
a, b = different alphabetic letters differ significantly (p<0.05) 
Median = Middle line of the box; Lower (Upper) Quartile = Bottom (Top) line of the 
box; Lower (Upper) whisker = Lower (Upper) adjacent value 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CYP a EROD. CYP a aktivita EROD jedinců vystavených přípravku nevykazovaly 

statisticky významné rozdíly oproti kontrolní skupině. (CYP: 0,17 ± 0,06; 0,13 ± 0,06; 
0,18 ± 0,08; 0,20 ± 0,07 nmol.mg-1 mikrosomálního proteinu v kontrole a koncentracích 0,06; 
0,22 a 0,60 mg.l-1. EROD: 19,78 ± 11,99; 22,52 ± 10,91; 17,72 ± 11,37; 22,82 ± 9,27 
pmol.min-1.mg-1 mikrosomálního proteinu v kontrole a koncentracích 0,06; 0,22 a               
0,60 mg.l-1). 

GSH a GST. U ryb ze skupiny 0,22 a 0,60 mg.l-1 bylo zjištěno statisticky významné 
(p < 0,05) zvýšení GSH a aktivity GST (Obr. 2 a 3). 
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Obr. 2. Obsah GSH [nmol.mg-1 protein] v játrech kapra obecného po 28denní expozici 
přípravkem Successor® 600. 
1 = kontrolní skupina; 2–4 = ryby vystavené přípravku Successor® 600 (2 = 0,06 mg.l-1; 
3 = 0,22 mg.l-1; 4 = 0,60 mg.l-1); — medián, - průměr, □ 25–75 %, I 10–90 % 
rozdílné indexy označují signifikantní rozdíl hodnot (p < 0,05) 

Fig. 2. GSH content [nmol.mg-1 protein] in carp liver after 28 days exposure to 
Successor® 600. 
1 = control fish; 2–4 = fish exposed to Successor® 600 (2 = 0.06 mg.l-1; 3 = 0.22 mg.l-1; 
4 = 0.60 mg.l-1) 
a, b = different alphabetic letters differ significantly (p < 0.05) 
Median = Middle line of the box; Lower (Upper) Quartile = Bottom (Top) line of the 
box; Lower (Upper) whisker = Lower (Upper) adjacent value 
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Obr. 3. Aktivita GST [nmol.min-1.mg-1 protein] v játrech kapra po 28denní expozici 
přípravkem Successor® 600. 
1 = kontrolní skupina; 2–4 = ryby vystavené přípravku Successor® 600 (2 = 0,06 mg.l-1; 
3 = 0,22 mg.l-1; 4 = 0,60 mg.l-1); — medián, - průměr, □ 25–75 %, I 10–90 % 
rozdílné indexy označují signifikantní rozdíl hodnot (p < 0,05) 

Fig. 3. GST activity [nmol.min-1.mg-1 protein] in carp liver after 28 days exposure to 
Successor® 600. 
1 = control fish; 2–4 = fish exposed to Successor® 600 (2 = 0.06 mg.l-1; 3 = 0.22 mg.l-1; 
4 = 0,60 mg.l-1) 
a, b, c = different alphabetic letters differ significantly (p < 0.05) 
Median = Middle line of the box; Lower (Upper) Quartile = Bottom (Top) line of the 
box; Lower (Upper) whisker = Lower (Upper) adjacent value 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Histologické vyšetření. Vzorky tkání ryb z kontrolní skupiny nevykazovaly žádné 
abnormality. Také kaudální ledvina a slezina jedinců vystavených přípravku byly bez 
patologického nálezu. Ve všech těchto skupinách (Successor® 600 0,06; 0,22 a 0,60 mg.l-1) 
byly zjištěny mírné regresivní změny na žábrách a zvýšená aktivita hlenových buněk. Mírné 
změny hepatocytů byly pozorovány ve vzorcích z ryb vystavených přípravku v koncentraci 
0,22 a 0,60 mg.l-1. V kraniální ledvině ryb z nejvyšší koncentrace byl odhalen bohatý výskyt 
ostrůvků steroidní tkáně. 

 
DISKUSE 

Signifikantní (p < 0,05) pokles hodnot MCH a MCHC u ryb ze 2 vyšších koncentrací 
přípravku Successor® 600 (0,60 a 0,22 mg.l-1) byl vyvolán snížením obsahu hemoglobinu 
(p < 0,05) v těchto skupinách. Redukce množství hemoglobinu u ryb po dlouhodobé expozici 
pesticidům je obvykle doprovázena úbytkem erytrocytů a změnami hematokritu (Khalaf-
Allah, 1999; Jee a kol., 2005). Jmenované ukazatele stejně jako hladina celkové bílkoviny 
nebyly v naší studii významně ovlivněny, zvýšená utilizace hemoglobinu následkem 
hemolýzy a/nebo krvácením s následnou hemodilucí nejsou proto pravděpodobnou příčinou 
nálezu. Počet erytrocytů ve skupině Successor® 600 0,6 mg.l-1 klesl, zároveň došlo ke zvýšení 
MCV (p < 0,05). Ve spojení s histologickým nálezem v kraniální ledvině ryb z této 
koncentrace a hepatocytů u skupin 0,22 a 0,60 mg.l-1 lze změny přičítat narušené syntéze 
hemoglobinu a zřejmě také počátečním projevům interference s erytropoezou.  
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Laktátdehydrogenáza je považována za marker tkáňového poškození, hypoxických 
podmínek prostředí a posunu k anaerobnímu metabolismu (Monteiro a kol., 2007; Ahmad, 
2009). S ohledem na koncentrace laktátu a glukózy se jeví buněčné postižení jako 
pravděpodobná příčina zvýšení LDH. 

Enzymy 2. fáze metabolizace xenobiotik jsou obecně k působení polutantů méně citlivé 
než enzymy 1. fáze (van der Oost a kol., 2003). Expozice ryb přípravkem Successor® 600 
však vedla ke statisticky významné (p < 0,05) indukci GST a GSH, zatímco koncentrace 
celkového cytochromu P450 a aktivita EROD nebyly ovlivněny. Odezva celkového 
cytochromu P450 je méně spolehlivým ukazatelem než aktivita jeho jednotlivých isoenzymů 
(Bucheli a Fent, 1995), které mohou být konkrétními látkami aktivovány nebo inhibovány. 

Hlavním detoxikačním mechanismem v případě pethoxamidu je zřejmě eliminace 
formy konjugované s glutathionem (Kato a kol., 2001). GSH je zásadní složkou buněčného 
antioxidačního mechanismu a klíčovým konjugátem elektrofilních substancí ve 2. fázi 
metabolizace. Konjugační reakce je primárně zprostředkována GST (van der Oost a kol., 
2003). GST dále hraje roli v prevenci lipoperoxidace a transportu endogenních hydrofobních 
látek (Yang a kol., 2001, Blanchette a kol., 2007). U ryb vystavených polutantům (např. 
organofosfátové a organochlorované pesticidy, PAHy, PCB) v terénních i laboratorních 
podmínkách byla zjištěna jak indukce, tak inhibice aktivity GST (Frasco a Guilhermino, 
2002; Monod a kol., 1988; van der Oost a kol., 1994).  

HSI je nespecifický biomarker zdravotního stavu ryb a podmínek prostředí. U ryb ze 
znečištěných oblastí bylo pozorováno zvýšené HSI spojené s hypertrofií a/nebo hyperplazií 
hepatocytů (Slooff a kol., 1983, Poels a kol., 1980). Stephensen a kol. (2000) navrhl 
souvislost mezi zvýšeným HSI a aktivitou enzymů aktivních v metabolizaci xenobiotik. 
Existuje vztah mezi hmotností jater a obsahem jaterního glykogenu (Svobodová a kol., 1977), 
specifický průkaz glykogenu v játrech jsme však neprováděli.  

Změny detekované v žábrách a kůži jedinců vystavených přípravku Successor® 600 jsou 
běžným nálezem u ryb ze znečištěného prostředí. Jsou známkou poškození organismu a 
adaptace na podmínky kontaminace (Oropesa-Jiménez a kol., 2005). Výskyt steroidní tkáně 
v kraniální ledvině (Successor® 600 0,60 mg.l-1) mohl souviset s výraznou 
hypohemoglobinemií. Mírné změny v hepatopankreatu se zřejmě podílely na zvýšení hodnot 
LDH.  

 
SOUHRN  

Cílem práce bylo posouzení toxických účinků herbicidního přípravku Successor® 600 
na kapra obecného (Cyprinus carpio) po 28denní expozici. Toxický účinek byl hodnocen 
pomocí hematologických, biochemických a histopatologických parametrů a dále pomocí 
hepatosomatického indeux a jaterních biomarkerů metabolizace xenobiotik. Byl zjištěn 
signifikantní (p < 0,05) pokles obsahu hemoglobinu, MCH a MCHC u ryb vystavených 
koncentraci přípravku 0,22 a 0,60 mg.l-1. V těchto skupinách došlo také ke statisticky 
významné (p < 0,05) indukci GSH a GST. Jedinci ze skupiny Successor® 600 0,60 mg.l-1 
vykazovali zvýšenou (p < 0,05) aktivitu plazmatické LDH a nárůst HSI (p < 0,05). Ve 
vzorcích kůže, žaber a hepatopankreatu ryb byly zjištěny mírné histopatologické změny, 
nejvýraznějším nálezem byl výskyt steroidní tkáně v kraniální ledvině ryb vystavených 
přípravku o koncentraci 0,60 mg.l-1. 
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Abstract 

Sewage treatment plants (STPs) have been widely discussed as the potential sources  
of complex mixtures of pollutant residues. The composition and levels of hazardous chemicals depend on the 
removal efficiency of the waste water treatment technologies. The presented study is concerned with the impact 
of municipal STPs on smaller rivers in the Czech Republic. Surface waters have been sampled by two types 
(pesticide and pharmaceutical versions) of Polar Organic Integrative Samplers (POCIS) upstream and 
downstream from 7 municipal sewage treatment plants situated on upper parts of streams in the Czech Republic. 
The extracts from passive samplers were tested by a battery of in vitro bioassays to determine (i) overall non-
specific cytotoxicity, (ii) endocrine-disruptive, ED, potential (estrogenicity, androgenicity) and  
(iii) dioxin-like toxicity of the river waters downstream and upstream from STPs. The results document that all 
monitored STPs negatively affected water quality. The in vitro detection systems revealed significant presence of 
estrogenic compounds in the samples and showed increase of their concentrations in all downstream samples 
compared to the upstream ones. The bioassays provided important information not only about the presence  
of compounds with specific modes of action but provided also a comparison of ED potential of mixtures  
of compounds captured by different POCIS samplers (pesticide vs. pharmaceutical variants). This study was 
supported by the grants ENVISCREEN (No. 2B08036) and MSM 6007665809 of the Czech Ministry of 
Education and by the SP/2e7/229/07 grant  of the Ministry of the Environment of the Czech Republic. 
 
Klíčová slova: čistírna odpadních vod, POCIS, in vitro test, xenoestrogenita, xenoandrogenita, toxicita 
dioxinového typu, cytotoxicita 
Keywords: wastewater treatment plant, POCIS, in vitro assay, xenoestrogenity, xenoandrogenity, dioxin-like 
toxicity, cytotoxicity 

 
ÚVOD 

Čistírny odpadních vod (ČOV) jsou často označovány za jedny z hlavních zdrojů 
znečištění vodního prostředí s celou řadou negativních dopadů na vodní ekosystémy. 
Přesnější by bylo označit za tyto zdroje znečištění komplexní směsi polutantů, které nebyly 
v průběhu procesu čištění odstraněny,  nebo které v průběhu tohoto procesu teprve vznikly 
metabolickou přeměnou z jiných látek nebo uvolněním z  biologicky nedostupných forem.  
Hodnocení vlivu ČOV na kvalitu vodního prostředí může probíhat několika způsoby. Zatímco 
chemické analýzy obvykle udávají hladiny vybraných polutantů, biologické přístupy sledují 
celkové působení environmentálních směsí látek na vybrané organismy. Jak dokazuje řada 
studií (např. Leusch a kol., 2005, Sumpter a Johnson, 2005), předpokládaná toxicita 
environmentální směsi látek stanovená na základě chemických analýz nemusí odpovídat 
skutečnému účinku směsi.   

Pomocí in vitro testů lze sledovat celkový účinek směsí látek (nebo i jednotlivých 
chemikálií), jejichž toxicita je způsobena určitým známým mechanismem. Lze tak např. 
stanovit celkový potenciál dané vody pro toxicitu dioxinového typu, nebo pro narušení 
signální dráhy estrogenního (či androgenního, glukokortikoidního atd.) receptoru. 
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Dlouhodobým srovnáváním in situ studií a in vitro testů byly v průběhu posledního desetiletí 
stanoveny některé tzv. standardní hladiny toxických látek, které jsou přípustné ve vodách s 
dobrou environmentální kvalitou. Např. za potenciál vody, který nepůsobí xenoestrogenní 
účinky, se v současné době považuje hladina estrogenního ekvivalentu nižší než 0,5 až 1 ng/l 
(Stalter a kol., 2009). Jako tzv. estrogenní ekvivalent (EEQ) se uvažuje celkový účinek všech 
estrogenních látek ve směsi vztažený na množství 17β -estradiolu, které by způsobilo stejný 
účinek. Na základě změn toxických potenciálů říční vody nad a pod ČOV, lze také hodnotit 
podíl vlivu jednotlivých ČOV na změny kvality říční vody. Tento přístup byl využit i v naší 
studii. 

Dalším problémem při hodnocení kvality říční vody je odebírání vzorků vody, které by 
pokrylo dostatečně dlouhou časovou periodu. Složení směsí látek v odpadních vodách 
vypouštěných z ČOV do řek se totiž často podstatně mění v závislosti na počasí a na řadě 
dalších faktorů, a to jak v rámci denní periody, tak mezi jednotlivými dny v týdnu (např. 
rozdíl mezi všedním dnem a dnem pracovního klidu). Tradičně bývá přistupováno k odběrům 
směsných vzorků vody, které pokrývají stanovenou časovou periodu např. 24 h (Kinnberg, 
2003). Alternativou k těmto odběrům se stávají metody pasivního vzorkování. Pasivní 
vzorkovací metody jsou založeny na samovolném průniku rozpuštěných látek z vodního 
prostředí do vzorkovacího zařízení – pasivního vzorkovače. V něm jsou tyto látky následně 
zachyceny a zakoncentrovány (Kohoutek a kol., 2007). Pro naši studii byly využity pasivní 
vzorkovače dvojího typu „pesticide" a „pharmaceutical polar organic chemical integrative 
sampler“ (POCIS Pest a POCIS Pharm), které vzorkují široké spektrum ve vodě rozpuštěných 
pesticidů a farmak (např. přirozené a syntetické estrogeny, bisfenol A, ibuprofen nebo 
atrazin).   

Vliv malých ČOV na  změny kvality říční vody jsme hodnotili pomocí stanovení 
cytotoxických, anti/estrogenních a anti/androgenních potenciálů a toxicity dioxinového typu  
v extraktech ze vzorků říční vody odebíraných pomocí POCIS Pest a POCIS Pharm nad a pod 
sedmi ČOV. Malými čistírnami odpadních vod jsou zde míněny ČOV sloužící obcím od 
zhruba 4000 do 13000 obyvatel. Testované lokality se nacházely v blízkosti obcí Králíky, 
Jilemnice, Cvikov, Tachov, Volary, Vimperk a Prachatice (Obr. 1). 

 
Obr. 1. Mapa České republiky s vyznačením vzorkovaných lokalit. 
Fig. 1. A map of the Czech Republic – Location of the sampling sites. 
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MATERIÁL A METODIKA 
Vzorky vody byly pomocí pasivních vzorkovačů POCIS Pharm a POCIS Pest 

vzorkovány vždy nad a pod konkrétní ČOV po dobu 16–23 dnů, přičemž na stejných 
lokalitách nad a pod ČOV byly vzorkovače instalovány a sbírány současně.  

Chemikálie zachycené v membránách POCIS Pest byly následně eluovány pomocí 
směsi dichlormethanu, methanolu a toluenu v poměru 8:1:1 a membrány POCIS Pharm byly 
eluovány methanolem. Eluáty byly dále odpařeny do poslední kapky a převedeny do 2 ml 
methanolu. Později byly extrakty obou typů membrán ještě čtyřikrát zakoncentrovány 
odpařením pod proudem dusíku. 

Cytotoxicita vzorků byla hodnocena pomocí rekombinantních kmenů kvasinek 
Saccharomyces cerevisiae exprimujících za normálních podmínek geny pro enzym luciferázu. 
Tento enzym oxiduje substrát luciferin za vzniku luminiscence a v přítomnosti cytotoxických 
látek je patrný pokles luminiscence (Leskinen a kol., 2005).  

Anti/estrogenita vzorků byla hodnocena pomocí buněk lidského karcinomu prsu MVLN 
stabilně transfekovaných genem pro luciferázu, jejíž exprese je řízena aktivací estrogenního 
receptoru a jeho následnou interakcí s estrogen-responsivními elementy (Hilscherová a kol., 
2000). Níže uváděné koncentrace EEQ byly vypočítány na základě změřených křivek dávka–
odpověď jako EC20.  

Anti/androgenita vzorků byla stanovena opět pomocí rekombinantních kmenů kvasinek 
Saccharomyces cerevisiae tentokrát však exprimujících lidský androgenní receptor a jeho 
responzivní elementy spojené s genem pro luciferázu (Leskinen a kol., 2005). Intenzita 
luminiscence je tedy po přidání androgenních látek zvýšena. 

Toxicita dioxinového typu byla stanovena pomocí tkáňové kultury H4IIE-luc odvozené 
z potkaního karcinomu jater stabilně transfekované genem pro luciferázu pod kontrolou 
receptoru pro aromatické uhlovodíky AhR (Novák a kol., 2007, Hilscherová a kol., 2000).  
Níže uváděné koncentrace byly podobně jako u estrogenních účinků vypočítány na základě 
změřených křivek dávka–odpověď jako EC20. 

Dále byla pomocí neutrální červeně (Jedličková, 2008) kontrolně měřena také 
cytotoxicita savčích buněk pro testované koncentrace extraktů. 

 
VÝSLEDKY 

Extrakty vzorků vody nevykazovaly v reálných environmentálních koncentracích žádné 
cytotoxické efekty. Míru cytotoxicity bylo možné naměřit až po přibližně deseti až 
dvacetinásobném zakoncentrování vody. Nejvyšší rozdíl v cytotoxicitě extraktů ze vzorků 
odebraných nad a pod ČOV byl naměřen u lokality Prachatice (Obr. 2). 
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Obr. 2. Cytotoxicita extraktů z POCIS Pest a POCIS Pharm stanovená s využitím 
rekombinantních kmenů kvasinek Saccharomyces cerevisiae. Koncentrace extraktů 
odpovídá 25x zakoncentrované říční vodě. Volná místa v grafu znázorňují vzorky, ve 
kterých nebyl extrakt cytotoxický ani při této koncentraci. 

Fig. 2. Cytotoxicity of POCIS extracts measured by in vitro test with Saccharomyces 
cerevisiae. The measured extracts concentrations represent approximately 25 times 
concentrated water. In some cases the extracts caused no cytotoxic effects at these 
concentrations (free places in the graph). 
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Naměřený estrogenní potenciál extraktů vzorků se pohyboval v rozmezí  
0,06 ng EEQ/POCIS až 4,50 ng EEQ/POCIS. Ve všech případech byly vzorky pod ČOV více 
estrogenní než vzorky nad ČOV (Obr. 3).  

 
Obr. 3. Xenoestrogenní aktivita extraktů z POCIS Pest a POCIS Pharm stanovená s využitím 

MVLN buněčné linie in vitro. 
Fig. 3. Xenoestrogenic activities of extracts from POCIS Pest and POCIS Pharm determined 

by MVLN in vitro assay.  
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U žádného extraktu ze vzorků nebyly naměřeny významné antiestrogenní ani 
anti/androgenní účinky. Nejnižší stanovitelná množství látek se zkoumanými účinky (tj. 
hodnoty, které lze považovat za limity detekce) jsou uvedena v tabulce 1. 

 
Tab. 1. Nejnižší stanovitelná množství látek se zkoumanými účinky vyjádřená v ng standardní 

látky na membránu POCIS. 
Tab. 1. Comparison of detection limits of used in vitro tests. Detection limit calculated in ng 

of standard ligand/POCIS. 

Účinek Nejnižší stanovitelné množství   

Estrogenita 0,03–0,6 *   ng 17β-estradiolu/POCIS 

Androgenita  0,006 ng testosteronu/POCIS 

Toxicita dioxinového typu 
0,00002 ng 2, 3, 7, 8-tetrachlorodibenzo-p-

dioxinu/POCIS 
* rozmezí hodnot je určeno případnými cytotoxickými účinky vzorků, které mohou maskovat 
estrogenní účinky 

 
 

Aktivita dioxinového typu byla u všech extraktů nízká v pohybovala se v rozmezí od 
0,03 do 0,59 pg TEQ/POCIS. TEQ (toxický ekvivalent) značí ekvivalentní množství 2, 3, 7, 
8-tetrachlorodibenzo-p-dioxinu, které by způsobilo stejný účinek jako testovaný vzorek. I přes 
nízké hodnoty byl negativní vliv ČOV u většiny lokalit evidentní (Obr. 4). 

 
Obr. 4. Toxicita dioxinového typu stanovená u extraktů vzorků vody s využitím HII4E-luc in 

vitro testu. 
Fig. 4. Dioxin-like activities of extracts from POCIS Pest and POCIS Pharm determined by 

HII4E-luc in vitro assay.  
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Extrakty ze vzorků odebraných pomocí POCIS Pest a POCIS Pharm ukázaly 
srovnatelné výsledky, pouze v některých případech výsledky in vitro testů indikovaly vyšší 
dioxinový a cytotoxický potenciál u extraktů získaných z POCIS Pharm vzorkovačů (Obr. 2, 
3 a 4).  
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DISKUSE 
Výsledky in vitro testů ukázaly zvýšení hladiny xenoestrogenů v řekách pod všemi 7 

studovanými ČOV a podobné trendy byly patrné také pro toxicitu dioxinového typu a pro 
cytotoxicitu. Výsledky in vitro testů naopak neukázaly významnou přítomnost látek s 
anitiestrogenními ani antiandrogenními účinky v extraktech ze vzorků vody nad ani pod 
všemi 7 testovanými ČOV. Také předchozí studie ze tří lokalit (Prachatice, Cvikov, Tachov) z 
roku 2007, při které byl mimo jiné hodnocen stav ryb žijících nad a pod ČOV, prokázal ve 
všech třech případech horší zdravotní stav ryb žijících pod ČOV, přičemž většinou byli více 
ovlivněni samci než samice (Randák a kol., 2008). Toxicita dioxinového typu i cytotoxický 
potenciál vody byly naměřeny v hladinách, které nejsou obecně považovány za efektivní (tedy 
vyvolávající efekty in vivo), avšak skutečná toxicita, se kterou se vodní organismy musejí 
vypořádávat, může být určena také lipofilními látkami,  které se nacházejí především v 
sedimentech (nebo v komplexech s tuhými částicemi) a nejsou vzorkovány pomocí POCIS. 
Pro doplnění kompletní informace bude na tuto práci navazovat studie na stejných lokalitách, 
která se zaměří na vzorky sedimentů a vzorky z pasivních vzorkovačů typu "Semi-Permeable 
Membrane Device" (SPMD), které se používají ke vzorkování bio-dostupné frakce lipofilních 
sloučenin ve vodním prostředí (Wang a kol., 2003).   
 
SOUHRN 

Je všeobecně známo, že vody odtékající z čistíren odpadních vod (ČOV) často 
významně přispívají ke zhoršení stavu vodního prostředí. Tato studie hodnotí vliv sedmi ČOV 
situovanými na menších tocích v České republice pomocí in vitro testování extraktů vzorků 
říční vody. Voda byla vzorkována vždy nad a pod ČOV pomocí pasivních vzorkovačů dvou 
typů – POCIS Pest a POCIS Pharm (pesticide a pharmaceutical Polar Organic Integrative 
Samplers (POCIS)). Výsledky in vitro testů ukázaly zvýšení hladiny xenoestrogenů v řekách 
pod všemi 7 testovanými ČOV a podobné trendy bylo možno pozorovat v případě toxicity 
dioxinového typu a  cytotoxicity. Významné antiestrogenní ani antiandrogenní účinky 
extraktů vzorků naopak prokázány nebyly u žádné ze sledovaných lokalit ani nad ani pod 
ČOV. Extrakty ze vzorků odebraných pomocí POCIS Pest a POCIS Pharm ukázaly 
srovnatelné výsledky; pouze v některých případech výsledky in vitro testů indikovaly mírně 
vyšší dioxinový a cytotoxický potenciál u extraktů z POCIS Pharm.  
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Abstract 

Waste materials from industry can be used for production of building materials, thereby we can  protect 
of environmental and save energy sources. This paper sums up results of study of  ecological properties of 
different kinds of waste materials from industrial productions and matter containing waste materials. Head of 
subject is confrontation of ecotoxicological properties of waste materials with matter containing waste. 
 
Klíčová slova: odpadní materiály, ekotoxikologické vlastnosti 
Keywords: waste materials, ecotoxicological properties 
 
ÚVOD 

Pokud chceme odpadní materiály dále využívat, měli bychom znát jejich vlastnosti a na 
základě analýz se dále rozhodovat, zda je daný odpad vhodný pro zapracování do výrobku. 
Dalším důležitým krokem musí být zhodnocení vlastností výrobků, které obsahují odpadní 
materiál. Vlastní výrobek, tedy stavební hmota, existuje až na konci výzkumu, na počátku je 
pouze kompozit obsahující v různých poměrech různé druhy odpadních materiálů. 

U odpadů analyzujeme celkový obsah nebezpečných prvků a látek ve výluhu a sušině, 
ekotoxicitu a radioaktivitu. Pro kompozity obsahující odpad jsou sledovány tytéž parametry 
(kromě radioaktivity) za stejných podmínek, aby mohlo dojít k následnému srovnání 
vlastností odpadů a kompozitů.  

Při zapracování odpadních materiálů do výrobků se vychází z úvahy, že všechny 
použité suroviny, které mohou být zdrojem škodlivých látek, jsou ve výrobcích 
(kompozitech) pevně zabudovány a nedochází  k ohrožení životního prostředí.  
 
MATERIÁL A METODIKA 

Nejprve byl testován soubor odpadů z průmyslových výrob, byly to různé druhy 
popílků, škváry, strusky, popelovina atd. Ty materiály, které vykazovaly nejlepší vlastnosti, 
byly dále použity pro zapracování do stavební hmoty. Ze základního výběru byly vyloučeny 
škváry a strusky, neboť vykazovaly nejen špatné chemické, ekotoxikologické vlastnosti, ale i 
technologicky byly těžko použitelné. K dalšímu testování bylo vybráno 10 druhů matric. Byly 
to popílky klasické, ložové, filtrové a popelovina. 

Vzorky kompozitů byly namíchány v poměru odpad (75 % hm.) a cement (25 % hm.). 
Byla vytvořena zkušební tělesa o rozměrech 40 x 40 x 160 mm, která byla uložena 28 dní ve 
vlhkém prostředí a testována. V návaznosti na to byla vytvořena další tělesa o stejném poměru 
odpad: cement (75:25) o rozměrech 100 x 100 x 100 mm, která byla testována až po ročním 
vlhkém uložení a venkovním uložení vustah, kde je materiál vystaven přirozeným 
podmínkám venkovního prostředí.  Následovalo testování po dvouletém uložení ve vlhku a ve 
venkovním prostředí. 

Příprava vodného výluhu se liší dle materiálu, pokud je odpad v sypkém stavu, je ve 
vzorku nejprve stanovena sušina. Dle obsahu sušiny je vypočítáno množství destilované vody, 
které je potřebné pro vyluhování odpadu. Vyluhování je realizováno v poměru odpad, 
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destilovaná voda 1:10 pomocí třepačky „hlava-pata“ rychlostí 5–10 otáček za minutu po dobu 
24 hodin. Poté je vzorek dle normy přefiltrován (Věstník MŽP 12/2002). 

Anorganický kompozit musí být definován geometricky jako váleček, kvádr (trámeček) 
nebo krychle o známé velikosti všech stran. Dále je vypočítán povrch tělesa a od této hodnoty 
je odvozena příprava vodného výluhu. Těleso je vyluhováno destilovanou vodou v poměru 
vzorek, destilovaná voda 1:5 při definované teplotě, po dobu 24 hodin, následně je 
přefiltrován (Vyhláška 294/2005 Sb.). 

Pro stanovení ekotoxicity odpadů se využívají čtyři testy; stanovení akutní letální 
toxicity látek pro sladkovodní ryby (dle ČSN EN ISO 7346-2); zkouška inhibice pohyblivosti 
Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) – zkouška akutní toxicity (dle ČSN EN ISO 
6341); zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas (dle ČSN EN ISO 8692) a test 
inhibice růstu kořene hořčice bílé dle přílohy č. 1 Metodického pokynu odboru odpadů ke 
stanovení ekotoxicity odpadů a dle Věstníku MŽP č. 4/2007, Vyhlášky č. 294/2005 Sb. a 
Vyhlášky č. 376/2001 Sb. 

 
VÝSLEDKY 

V tabulce č. 1 jsou testovanými vzorky samotné průmyslové odpadní materiály (dále jen 
POM). V tabulkách č. 2 až 6 jsou testovanými vzorky anorganické kompozity obsahující 
odpad, jsou označeny číslem odpadu a v tabulce následují po sobě dle druhu popílku 
použitého ve vyrobeném materiálu. Výsledky  ekotoxikologického testování jsou uvedeny 
v procentech. Zkoušky akutní toxicity byly provedeny s neředěným vodným výluhem. 
V případě odpadů obsahující anorganická pojiva (vápno, hydraulické vápno, cement apod.) 
může být pH výluhu upraveno na hodnotu ležící v intervalu 7,8 ± 0,2 (Zimová a Preslová, 
2001; Vyhláška č. 294/2005 Sb.). Dvojice čísel znamenají, že se vzorek testoval jak 
s neupraveným pH, tak s upraveným. Tučně vyznačené výsledky překračují limitní hodnoty 
dané Vyhláškou č. 294/2005 Sb., tab.10.2/I. Požadavky na výsledky ekotoxikologických 
testů. Pro tab. 10.2/II.(svrchní vrstva) stimulace není omezujícím faktorem. 

 
Tab. 1. Testování průmyslových odpadních materiálů. 
Tab. 1. Testing of industry waste materials. 

Odpadní POM 

[%] 
Akutní 

toxicita pro 
rybu 

(Poecilia 
reticulata) 

[%] 
Akutní toxicita 
pro perloočku 

(Daphnia 
magna) 

[%] 
Inhibice/stimulace 

růstu 
sladkovodní řasy 

(Scenedesmus 
subspicatus)* 

[%] 
Inhibice/stimulace 

růstu hořčice  
(Sinapis alba) 

1 Klasický popílek 0 0 16,7 -2,7 
2 Klasický popílek 100/0 100/6,7 94,4/33,4 19,2/1,3 
3 Klasický popílek 0/0 32,2/23,3 36,5/34,3 10,7/5,7 
4 Klasický popílek 50/0 100/16,7 92,0/37,4 2,8/0,6 
5 Popelovina 0 2,2 64,5 10,5 
6 Filtrový popílek 100/30 100/100 98,9/33,5 46,7/50 
7 Filtrový popílek 100/0 100/67,8 99,1/66,9 52,1/31,3 
8 Filtrový popílek 100/0 100/15,6 96,9/45,9 36,0/41,2 
9 Ložový popílek 100/30 100/100 96,9/81,8 47,6/60,4 
10 Ložový popílek 100/10 100/35,6 98,9/-7,9 44/42,1 
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Tab. 2. 28 dnů vlhké uložení. 
Tab. 2. 28 days moist storage. 

Kompozit + POM 

[%] 
Akutní 

toxicita pro 
rybu 

(Poecilia 
reticulata) 

[%] 
Akutní toxicita 
pro perloočku 

(Daphnia 
magna) 

[%] 
Inhibice/stimulace 

růstu 
sladkovodní řasy 

(Scenedesmus 
subspicatus)* 

[%] 
Inhibice/stimulace 

růstu 
hořčice  

(Sinapis alba) 

1 Klasický popílek 0 3,3 -0,8 17,6 
2 Klasický popílek 0 3,3 6,5 20,6 
3 Klasický popílek 0 3,3 6,2 18,0 
4 Klasický popílek 0 0 6,8 21,6 
5 Popelovina 0 10 12,2 19,9 
6 Filtrový popílek 0 0 14,0 20,5 
7 Filtrový popílek 0 0 24,9 -0,3 
8 Filtrový popílek 0 0 1,3 -1,2 
9 Ložový popílek 0 0 43,5 13,5 
10 Ložový popílek 0 3,3 -0,8 18,5 

 
 

Tab. 3. Uložení vustah – 1rok. 
Tab. 3. Vustah storage – 1 year. 

Kompozit + POM 

[%] 
Akutní 

toxicita pro 
rybu 

(Poecilia 
reticulata) 

[%] 
Akutní 

toxicita pro 
perloočku 
(Daphnia 
magna) 

[%] 
Inhibice/stimulace 

růstu 
sladkovodní řasy 

(Scenedesmus 
subspicatus)* 

[%] 
Inhibice/stimulace 

růstu 
hořčice  

(Sinapis alba) 

1 Klasický popílek 0 0 1,3 0 
2 Klasický popílek 0 0 0 -4,7 
3 Klasický popílek 0 0 -1,1 -8,6 
4 Klasický popílek 0 0 -0,8 -18,1 
5 Popelovina 0 0 6,1 -34,6 
6 Filtrový popílek 0 0 1,3 -0,4 
7 Filtrový popílek 0 0 -4,2 0 
8 Filtrový popílek 0 0 -3,9 -12,0 
9 Ložový popílek 0 0 1,3 -10,8 
10 Ložový popílek 0 0 3,9 -11,5 
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Tab. 4. Uložení vlhké – 1 rok. 
Tab. 4. Moist storage – 1 year. 

Kompozit + POM 

[%] 
Akutní 

toxicita pro 
rybu 

(Poecilia 
reticulata) 

[%] 
Akutní toxicita 
pro perloočku 

(Daphnia 
magna) 

[%] 
Inhibice/stimulace 

růstu 
sladkovodní řasy 

(Scenedesmus 
subspicatus)* 

[%] 
Inhibice/stimulace 

růstu 
hořčice  

(Sinapis alba) 

1 Klasický popílek 0 5 0,4 -24,5 
2 Klasický popílek 0 0 0,8 -36,7 
3 Klasický popílek 0 0 7,3 -14,0 
4 Klasický popílek 0 0 -3,5 -43,0 
5 Popelovina 0 0 -0,9 -65,7 
6 Filtrový popílek 0 0 3,5 17,4 
7 Filtrový popílek 0 0 -4,1 -49,6 
8 Filtrový popílek 0 5 -0,7 5,8 
9 Ložový popílek 0 0 5,8 -23,0 
10 Ložový popílek 0 5 1,0 -31,2 

 
 

Tab. 5. Uložení vustah – 2 roky. 
Tab. 5. Vustah storage – 2 years. 

Kompozit + POM 

[%] 
Akutní 

toxicita pro 
rybu 

(Poecilia 
reticulata) 

[%] 
Akutní toxicita 
pro perloočku 

(Daphnia 
magna) 

[%] 
Inhibice/stimulace 

růstu 
sladkovodní řasy 

(Scenedesmus 
subspicatus)* 

[%] 
Inhibice/stimulace 

růstu 
hořčice 

(Sinapis alba) 

1 Klasický popílek 0/0 0/0 -6,4/-3,7 1,6/-6 
2 Klasický popílek 0/0 0/5 7,6/-1,4 24,3/9,9 
3 Klasický popílek 0/0 0/0 -0,7/-3,2 4,7/-6,3 
4 Klasický popílek 0/0 5/5 4,6/3,5 9,7/18,6 
5 Popelovina 0/0 0/5 -4,5/-12,5 -8,7/-11,6 
6 Filtrový popílek 0/0 5/0 -0,2/-7 4,9/-0,2 
7 Filtrový popílek 0/0 0/0 -4/-2,4 25,5/14,6 
8 Filtrový popílek 0/0 0/0 -10/-12,2 39,6/37,7 
9 Ložový popílek 0/0 0/0 -2/1,1 21,4 /20,4 
10 Ložový popílek 0/0 5/0 -4,7/-1,8 -1,7/-5,1 
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Tab. 6. Uložení vlhké – 2 roky. 
Tab. 6. Moist storage – 2 years. 

Kompozit + POM 

[%] 
Akutní 

toxicita pro 
rybu 

(Poecilia 
reticulata) 

[%] 
Akutní toxicita 
pro perloočku 

(Daphnia 
magna) 

[%] 
Inhibice/stimulace 

růstu 
sladkovodní řasy 

(Scenedesmus 
subspicatus)* 

[%] 
Inhibice/stimulace 

růstu hořčice  
(Sinapis alba) 

1 Klasický popílek 0/0 0/0 -12,1/-9,1 -17,3/0,5 
2 Klasický popílek 0/0 0/0  -6,7/-9,9 -11,3/4,2 
3 Klasický popílek 0/0 0/0  -5,7/-4,8 -4,2/-11,5 
4 Klasický popílek 0/0 5/0  -8/-3,4 5,1/7 
5 Popelovina 0  0  0,8 9,7 
6 Filtrový popílek 0  0 -11,1 -7,1 
7 Filtrový popílek 0/0  0/0 -0,8/-3,2 -15,5/-14,2 
8 Filtrový popílek 0/0  0/0 -12,6/-16,6 -26,5/-6 
9 Ložový popílek 0 0 -6,1 -13,4 
10 Ložový popílek 0/0 5/5 -19/-8,2 -18,4/1,3 

*Scenedesmus subspicatus = Desmodesmus subspicatus 
 
 
DISKUSE 

Jak je patrné z výsledků, viz výše, vzorky odpadů byly vysoce toxické pro oranismy 
vodního prostředí. Zapracování odpadů do anorganických kompozitů přineslo očekávané 
snížení až vymizení toxicity, viz tabulka č. 2.  Po prvním roce uložení se projevilo uložení ve 
vlhku jako prostředí stimulující růst hořčice bílé stejně jako řas. Stimulace růstu překročila 
pro hořčici v 6 případech limit daný Vyhláškou č. 294/2005 Sb., tab.10.2/I. V druhém roce 
vlhkého uložení tato stimulace poklesla, přesto se však u řas a hořčice projevovala více než 
inhibice. Zřejmě v souvislosti s uvolňováním a zakoncentrováním některých kovů, které 
napomáhají růstu, tento jev bude dále zkoumán ve spolupráci s analytickou sekcí. 

Uložení vustah představuje příznivé prostředí, v každém roce byl překročen limit u 
hořčice bílé, vždy pro jeden vzorek.  

Test na hořčici se jeví jako nedostačující, neboť přináší velmi rozdílné výsledky, které 
nemají velkou vypovídací hodnotu. Pro další zkoumání stimulace růstu u rostlin bude 
v budoucnu použit test se semeny salátu, které se pěstují ve standardizované půdě, do které je 
přidán testovaný vzorek. Tento test by měl být vhodnější pro účely výzkumu, který se snaží 
zhodnotit vliv stavebních materiálů na životní prostředí (Hofman, 2008) 

 
ZÁVĚR 

Práce shrnuje výsledky ekotoxikologického testování odpadů a kompozitů obsahujících 
odpad. Pro ekotoxikologické testování byly použity klasické testy pro organismy vodního 
prostředí. V současnosti se dostávají do popředí testy s terestrickými organismy, které 
nepracují s vodným výluhem materiálu, testovacím médiem je půda.  

Kompozity by se ve finální fázi výzkumu měly přeměnit na stavební hmotu, která bude 
ekologickou alternativou k stávajícím stavebním hmotám, které jsou vyrobené z přírodních, 
tedy vyčerpatelných surovin. V tomto případě by stavba z kompozitů obsahujících odpad 
ovlivňovala především půdní prostředí. Proto se bude výzkum dále soustředit na testy 
s terestrickými organismy a bude se snažit ověřit, do jaké míry představují stavební hmoty 
obsahující odpadní látky ekotoxikologické riziko pro půdní ekosystém. 
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SOUHRN 
Naší snahou je zapracovat odpad do stavebních materiálů, kde jsou plnohodnotnou 

náhradou za klasické (přírodní, tedy vyčerpatelné) suroviny a podrobit tento materiál 
zkouškám ekologické vhodnosti. Zhodnotit materiál s obsahem odpadu nejen z pohledu jeho 
současného složení, ale hlavně zajistit, aby byl výrobek, tedy stavební hmota obsahující 
odpady z průmyslových výrob, v celém svém životním cyklu nezávadný jak životnímu 
prostředí, tak lidskému zdraví. 
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Abstract 

In late autumn and winter 2004/2005, 29 water quality indicators were analyzed, from the group 
characterizing acid-base and redox status, concentration of main oxidants (O2 diss.) and reducers (organic 
matter), nutrient concentrations (N and P), mineral substances (ionic macro elements) and heavy metals (Mntot, 
Fetot, Zntot, Cutot, Pbtot and Cdtot), in waters in the Rusałka Lake (storage reservoir for the rainfall water 
sewerage in the Szczecin City agglomeration. BODn kinetic curves were established to examine microbiological 
oxygen consumption in the processes of organic matter oxidation. Applicability of this method for the 
examination of oxidation processes has been shown. It was found out that in the examined period 
microbiological activity of organic matter oxidation decreased not only with the decrease of temperature but 
also with the decrease in microorganisms activity related to the  increased concentration of toxic substances in 
water (mainly petroleum derivatives and heavy metals discharged into the lake with rainfall or released from 
lake sediments). 
 
Keywords: quality of natural waters, BODn, Rusałka Lake in Szczecin  
 
INTRODUCTION 

The pollution of urban areas as well as erosion processes (Sartor et al. 1974) in areas 
not-urbanized cause the rainfall sewerage to discharge various pollutants, e.g. petroleum 
derivatives, heavy metals, they are also often polluted by municipal or industrial waste water. 
Both natural and artificial reservoirs in urban agglomerations are usually included into rainfall 
sewerage system as storage reservoirs. Frequently, they also play a role of precipitation-ponds 
and biological sewage treatment plants (Osmólska-Mróz, 1992).  The very example of such 
reservoir is the Rusałka Lake located in the J. Kasprowicz Park in Szczecin (Lupa et al., 
1989).  

Water and sediments from the Rusłka Lake were often examined in the past years. The 
examinations included microbiological contamination (Stapf and Deptuła, 1994, Nahurska 
and Deptuła, 2004), basic water quality indicators (Poleszczuk et al., 1994, Hłyńczak et al., 
1995, Poleszczuk et al., 1996, Poleszczuk and Kosowska, 2002, Poleszczuk and Wawrzyniak, 
2002) and heavy metals in water (Hłyńczak et al., 1998, 2008) and sediments (Niedźwiecki et 
al., 2007) were examined. All quoted papers showed that waters and sediments of the Rusałka 
Lake were to considerably polluted, and regarding the acid-base and redox equilibriums and 
the loading with dissolved organic matter their quality status deteriorated in the autumn – 
winter season.  

Considering this significant level of pollution of the Lake Rusałka, the aim of this study 
was to examine the process of biochemical oxidation of organic matter in late autumn and 
winter 2004/2005  baseon BODn measurements.  
 
Characteristics of research area  

Rusałka Lake is a small reservoir with the area of ca. 2.9 ha, located in the Jan 
Kasprowicz Park in the Niemierzyńska valley (Fig. 1). It is an artificial water basin created by 
damming the Osówka Stream and supplied additionally with waters from the Warszowiec 
Stream. The Lake is elongated (almost 600 m in length, and 25–60 m wide). The maximum 
depth is ca. 3.0 m. Since the estimated water residence time in the reservoir, which averages 
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to ca. 3.5 weeks according to Lupa et al. (1989), the Rusałka Lake should be regarded rather 
as an overflow area of the stream and not a real lake (Giercuszkiewicz-Bajtlik, 1990). The 
streams supplying the Rusałka Lake run throughout the urban area in the underground canals.  

 
Fig. 1. The Rusałka Lake in Szczewcin municipality (after Hłyńczak et al., 1995, with some 

changes). 
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Water outflows from the lake into the Western Oder River through the underground 
canal. The streams Osówka and Warszowiec together with the Rusałka Lake are incorporated 
in the municipal rainfall sewerage system in which the Rusałka Lake fulfils the function of a 
retention reservoir.  
 
MATERIALS AND METHODS 

Water samples were collected from the surface water layer at the depth of about 0.5 m 
at measurement stations 1 and 2 (Fig. 1). The stations were located  on the inlet, respectively 
outlet to the lake. Samples were collected 04. 11. 2004, 13. 12. 2004, 18. 12. 2004, and 
17. 01. 2005.  

Temperature, pH and Eh were determined in the field. Separate samples were collected 
for the determination of dissolved oxygen concentration (O2 diss) and water saturation level 
with oxygen, and also for the examination of the biochemical degradation of organic matter 
applying BOD21 test (Stojda and Gantz, 1980, Nemerow, 1985) with the dilution method. 
Besides those parameters, the following indicators were determined: COD-Mn, COD-Cr, 
BOD5 (without dilution of the sample), solid residue, residue after ignition, petroleum 
products (BIR methods), concentrations of NO3

-, NO2
-, NH4

+, PO4
3-

(diss), Ptot., specific 
electrolytic conductivity, total hardness, total concentrations of Ca2+, Mg2+, Cl-, SO4

2-, total 
alkalinity, concentrations of Fetot, Mntot, Zntot, Cutot, Pbtot, and Cdtot. Sampling and in situ 
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measurements as well as laboratory analyses were conducted according to procedures 
described by Hermanowicz (1999). 

The results of the BOD21 kinetics examination conducted using dilution method were 
developed on the basis of Stojda and Gantz (1980) procedure creating relevant diagrams of 
the function y (mg O2 dm-3) = f [(t) (24 h)] and ln (dy/dt) = f(t). In this way it was possible to 
determinate parts constants in the kinetic equations describing subsequent stages of oxygen 
consumption in the organic matter oxidation process (Fig. 2a and 2b). Diagrams of the 
relation ln (dy/dt) = f(t) were developed using Statistica for Windows (1994a, b). 
 Values t0, t1, t2 and approximate value L0, Lt were defined directly from Fig. 2a, the 
readings were verified on the basis of Fig.2b and K1 and Kw were defined as follows: 
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Tab. 1. Water quality indices in the water of the Rusałka Lake in winter 2004/2005. 

No. Indices 
04. 11. 2004 13. 12. 2004 18. 12. 2004 17. 01. 2005 

inflow outflow inflow outflow inflow outflow inflow outflow 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. GENERAL PARAMETERS 
I.1. Temperature (oC) 10.0 10.0 3.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 
I.2. pH (pH units) 7.08 7.17 7.25 7.23 7.19 7.20 7.02 7.10 
I.3. Eh (mV) 308 400 380 406 395 421 457 455 
I.4. COD-Mn (mg O2.dm-3) 7.0 8.8 7.0 6.6 7.3 6.9 8.8 9.3 
I.5. COD-Cr (mg O2.dm-3) 32.1 34.0 38.1 33.8 38.9 39.0 40.3 36.7 
I.6. BOD5 (mg O2.dm-3) 5.5 4.1 5.5 4.3 5.9 3.3 3.8 0.7 
I.7. O2 (diss.) (mg O2.dm-3) 6.1 4.4 8.2 6.5 8.5 8.0 7.2 5.2 
I.8. Waters by O2 saturation (%) 53.8 38.8 60.8 48.2 59.7 56.2 49.2 35.6 
I.9. Solid residue (mg.dm-3) 594 643 587 573 670 640 752 706 

I.10. Residue after ignition (mg.dm-3) 538 568 526 511 617 594 709 678 
I.11. Petroleum products (mg.dm-3) 0.05 0.08 0.06 0.05 0.10 0.28 0.30 0.95 
II. BIOGENIC SUBSTANCES  
II.1. NO3

- (mg N-NO3.dm-3) 0.06 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.08 0.07 
II.2. NO2

- (mg N-NO2.dm-3) 0.047 0.024 0.023 0.030 0.024 0.030 0.030 0.030 
II.3. NH4

+ (mg N-NH4.dm-3) 0.43 0.46 0.15 0.23 0.16 0.20 0.18 0.18 
II.4. PO4

3-
react. diss. (mgPO4.dm-3) 0.96 0.30 0.40 0.27 0.33 0.25 0.23 0.23 

II.5. P tot. (mgPO4.dm-3) 1.02 0.35 0.96 1.20 0.89 1.18 0.35 0.24 
III. MINERALIZATION INDICES  
III.1. Specific electrolytic 

d i i  ( 1) 
690 650 800 790 785 750 730 680 

III.2. Total hardness (mg CaCO3.dm-3) 401 392 472 427 472 427 361 351 
III.3. Ca2+ (mg Ca.dm-3) 134 120 128 126 128 126 144 140 
III.4. Mg2+ (mg Mg.dm-3) 16 22 36 27 36 27 < 5 < 5 
III.5. Cl- (mg Cl.dm-3) 54 50 61 57 61 57 62 58 
III.6. SO4

2- (mg SO4.dm-3) 150 133 241 218 220 199 177 143 
III.7. Total alkalinity (mmol HCl.dm-3) 5.20 4.80 4.90 4.50 4.85 4.60 4.80 4.70 
IV. HEAVY METALS 
IV.1. Fe tot. (mg Fe.dm-3) 0.22 0.06 0.21 0.08 0.21 0.08 0.08 0.04 
IV.2. Mn tot. (mg Mn.dm-3) 0.04 0.03 0.10 0.06 0.10 0.06 < 0.01 0.04 
IV.3. Zn tot. (μg Zn.dm-3) 25 37 33 48 34 70 80 180 
IV.4. Cu tot. (μg Cu.dm-3) 25 18 24 42 28 52 58 72 
IV.5. Pb tot. (μg Pb.dm-3) 18 35 28 32 36 28 40 115 
IV.6. Cd tot. (μg Cd.dm-3) 7 10 5 8 7 16 10 28 
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Fig. 3. BODn diagrams
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RESULTS AND DISCUSSION   

The results of the analyses of general water quality indicators are presented in Table 1. 
The data indicate that in the analyzed waters dissimilation dominated over assimilation 
processes. The analyzed waters were anoxic and contained significant amounts of organic 
matter. In comparison with NH4

+ they contained low amounts of nitrates (V) and nitrites (III). 
Simultaneously, a very high redox status indicated that the redox potential was probably 
determined by redox couples NO2

-/NO3
- and NH4

+/NO3
-. Mn compounds could also be 

contributing to this high redox state (Kőlling, 1986). Significant abundance in sulphate (VI) 
and calcium (II), accompanied by high total alkalinity provided evidence that the waters 
supplying the Rusałka Lake are mainly subsoil waters running off in the catchment containing 
soils with large amounts of organic matter, with considerable amount of proteins, and rich in 
CaCO3. The BOD21 curves (Fig. 3) indicate that the processes of biochemical degradation of 
organic matter in waters supplying Rusałka Lake were more effective, i.e. faster and to a 
greater extent (and sometimes definitely more effective – in samples from 17. 01. 2005) than 
in water samples from the outflow from the lake. It is evident (Fig. 3) that within the period 
from November till January the activity of biochemical degradation of organic matter, 
especially in the outflowing waters, decreased significantly which be the evidence that in the 
Rusałka Lake ecosystem unfavourable processes occurred, preventing habitation of 
microorganisms capable of decomposing organic matter in the lake. To a great extent this 
observation was resulting from the natural decrease of water temperature (from November till 
January) which was confirmed by the values of consecutive constants (Tab. 2) in the kinetic 
equations describing BOD21. In the equations, the delay phase (y = 0 for t < t0) was especially 
marked together with the exponential growth phase (t0 < t < t1) having relatively high Kw 
values – typical for winter samples (Stojda and Gantz, 1980).  
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Tab. 2. Readings and calculated data from the BODn diagrams. 

Parameters 4. 11. 2004 13. 12. 2004 18. 12. 2004 17. 01. 2005 
inflow outflow inflow outflow inflow outflow inflow outflow 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
t0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
t1 3.0 3.0 4.0 5.0 4.0 5.0 3.0 12.0 
t2 8.0 7.1 7.0 10.0 7.0 9.0 9.0 17.0 
L0 6.7 6.0 7.7 7.0 8.0 5.4 5.9 5.4 
L1 4.9 4.5 3.8 4.8 6.0 3.9 4.6 3.2 
y1 1.8 1.5 3.9 2.2 2.0 1.5 1.3 2.2 
y2 5.8 5.5 6.8 6.2 6.5 4.2 4.0 4.6 
K1 0.063 0.070 0.131 0.075 0.096 0.082 0.042 0.105 
Kw 0.172 0.210 0.128 0.164 0.288 0.213 0.149 0.153 

 
 

On the contrary, the BOD21 phase, which corresponded to monomolecular reaction 
phase in which the K1 values were considerably low (Stojda and Gantz, 1980), indicated that 
at this phase processes of biochemical oxidation of organic matter had low effectiveness. In 
the case, the low effectiveness could be attributed rather to small amount of biodegradable 
organic matter in examined waters as compared with sewage (Stojda and Gantz, 1980).  

It is worth noticing, the lack of so-called “nitrification wave” in the BOD21 curves this 
proving directly the complete inhibition of nitrification processes occurred in the examined 
waters. The lack of “nitrification wave” in BOD21 curves enabled the interpretation of the 
obtained kinetic curves and therefore it was not necessary to apply urea as an inhibitor of 
nitrification processes in our studies. 

It is not possible to preclude that a release of toxic substances (harmful to 
microorganisms) deposited in sediment occurred (e.g. petroleum products as a result of 
temperature decrease and heavy metals released from the sediment surface layer or brought in 
with rainfall waters) under the runoff conditions during the season of low temperatures and 
under oxygen deficiency conditions, similar to that detected by Hłyńczak et al. (2008). The 
low activity of BODn processes could be the result of a discharge of different pollutants 
directly to the Lake Rusałka, and in this case it can not be precluded that some unauthorized 
discharge of waste water took place.  
 
CONCLUSIONS 
1. The determination of BOD21 curves can be useful in examination of effectiveness of 

biochemical oxidation of organic matter in polluted waters from municipal reservoirs as 
it was shown in the case of the Rusałka Lake in Szczecin. 

2. In the Rusałka Lake, encompassed by the municipal storm sewerage system in Szczecin 
and functioning as a retention reservoir for the rainfall and also as a precipitation and 
biological sewage treatment plant, a significant reduction of biochemical oxidation of 
organic matter occurred in the autumn – winter period 2004/2005. It was related not 
only to low water temperature in this period but also to the decreasing effectiveness of 
microorganisms, this associated with the release of toxic substances (especially 
petroleum derivatives and heavy metals) harmful to bottom microorganisms.   

   
SUMMARY 

During late autumn and winter 2004/2005 29 water quality indicators were determined 
in water of the Rusałka Lake in Szczecin agglomeration on the inflow to and outflow from the 
reservoir. The relevant indicators were: temperature, pH, Eh, O2 (diss) and oxygen saturation 
level, COD-Mn, COD-Cr, BOD5, solid residue, residue after ignition, petroleum products, 
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concentrations of NO3
-, NO2

-, NH4
+, PO4

3- (diss), Ptot, specific electrolytic conductivity, total 
hardness, total concentrations of Ca2+, Mg2+, Cl-, SO4

2-, total alkalinity, concentrations of 
Fetot, Mntot, Zntot, Cutot, Pbtot, and Cdtot. The activity of microbiological oxygen consumption 
in the processes of oxidation of organic matter in waters was also examined using BOD21 
method including dilution of the samples. The physical-chemical examination of water quality 
indicators showed that the examined waters were characterized by low oxidation level, 
relatively high concentration of diluted organic substances (including petroleum derivatives) 
and low NO3

- and NO2
- concentrations compared to NH4

+ concentrations. High redox status 
was most probably determined by redox couples NO3

-/NH4
+, NO2

-/ NH4
+ and Mn compounds. 

Heavy metals concentrations in water in this period were gradually increasing to reach a peak 
in January. Simultaneously, the activity of oxidation processes of organic matter during 
BOD21 test was lower in the water samples collected at the outflow from the lake then at the 
inflow. Lack of the “nitrification wave” is noticeable in all BOD21 curves which proves that 
there no nitrification microorganisms were active in the examined waters. Changes in the 
effectiveness of the oxidation of organic matter processes during the study period, especially 
at the outflow from the lake in January, were related to the decrease of water temperature but 
also to the decrease of microorganisms’ activity caused probably by increased concentration 
of toxic substances such as petroleum derivatives and heavy metals in water.  
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Abstract 

For assessing acute toxicity (168hEC50) of reference toxicants potassium chloride  
and 3.5 – dichlorphenol in duckweed (Lemma minor), we used a modified ČSN EN ISO 20079. The modification 
consists in using polystyrene macroplates, with the advantage of requiring low sample volumes for the test.  
On the basis of the results obtained from a  microbiotest using SIS medium, the calculated level of acute toxicity 
(168hEC50) for potassium chloride was 8.54 g/l and the level of acute toxicity (168hEC50

 

)  
 for 3.5 – dichlorphenol was 4.36 mg/l. The application of microbiotests on duckweed (Lemna minor) using 
macrotitration plates is able to fulfill validity requirements and appears to be a convenient alternative to today 
commonly used ecotoxicological biotests. 

Klíčová slova: okřehek menší (Lemna minor), miniaturizované testy, chlorid draselný, 3,5 – dichlorfenol 
Keywords: duckweed (Lemna minor), microbiotests, potassium chloride, 3.5 – dichlorphenol  
 
ÚVOD 

Pro získání objektivních informací o míře poškození jednotlivých složek životního 
prostředí je nezbytná vedle chemické i ekotoxikologická analýza, která je založena  
na stanovení toxických efektů (mortalita, imobilizace, inhibice apod.) u vhodných živočišných 
a rostlinných druhů. Význam ekotoxikologických testů spočívá zejména v tom, že vyjadřují 
přímý účinek polutantů na ekologické receptory a že se environmentální riziko hodnotí podle 
tohoto skutečného vlivu a nikoliv pouze zprostředkovaně z výsledků chemické analýzy. 
Teprve na základě těchto znalostí je možné škodlivý účinek kontaminantů v životním 
prostředí minimalizovat nebo jej dokonce eliminovat. V souvislosti se vzrůstajícím 
znečištěním prostředí nabývá na stále větším významu bioindikace a ekologický monitoring 
ekotoxikologických změn zejména ve vodním prostředí (Beklová, 2003).  

Mezi bioindikátory ekotoxických změn ve vodním prostředí patří i cévnaté rostliny 
z čeledi okřehkovitých (Lemnaceae), které mají pro tento účel mnoho vhodných vlastností. 
Jsou to zejména malá velikost, rychlý vegetativní růst a snadná kultivace v laboratorních 
podmínkách. Vzhledem ke schopnosti kumulovat kovy jsou vhodné pro použití  
při monitorování kvality vody a v laboratorních testech toxicity (Beklová, 2001; Horvat  
a kol., 2007).  

V testech toxicity se běžně používají dva druhy rodu Lemna – Lemna minor a Lemna 
gibba (OECD, 2002). Rostliny Lemna minor jsou redukované v jeden lístek plovoucí  
na hladině. Lístky jsou ploché, souměrné, široce eliptické, celokrajné a průměrně 2–4 mm 
dlouhé. Jsou zelené až žlutozelené barvy s jedním kořínkem, který vystupuje ze středu spodní 
plochy (Dostál, 1989). Lemna minor se vyskytuje v relativně klidných sladkých vodách.  
K vegetativnímu růstu dochází laterálním rozvětvováním a jeho rychlost je ve srovnání 
s jinými vaskulárními rostlinami podstatně vyšší (Beklová, 2003; Svobodová a kol., 2000). 
Někteří autoři (Korner a kol., 2003; Vermaat a Hanif, 1998) popisují využití okřehku  
při posuzování toxicity výluhů ze skládek průmyslových a městských odpadů, další autoři píší 
o využití okřehku při posuzování toxicity pesticidů ve vodním prostředí (Olette a kol., 2008;  
de Carvalho a kol., 2007). Ve Finsku je okřehek součástí baterie testů, kterými se sleduje 
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dekontaminace kompostovaných ropných zátěží (Beklová, 2003; Juvonen a kol., 2000). Další 
autoři zmiňují jeho nezbytnost pro testování toxicity herbicidů, jelikož výsledky testů 
umožňují odhad rizika i pro terestrické prostředí (Mukherjee a kol., 2004; Ostrá, 2008).  

Okřehek menší se používá zejména pro stanovení toxických efektů látek a směsí  
ve vodě, ve vyčištěných městských odpadních vodách a v průmyslových odpadních vodách. 
Základním sledovaným parametrem v testu je přírůstek biomasy. Pro růst okřehku  
je nezbytný vodný roztok živin a mikroživin – živné médium. Používají se různá média,  
např. modifikované Steinbergovo médium, modifikované médium APHA je doporučováno 
pro zkoušení sloučenin kovů a odpadních vod znečištěných kovy (ČSN EN ISO 20079). 
Norma OECD 221 upřednostňuje použití modifikovaného růstového média podle švédské 
normy (SIS). Jako referenční látky jsou v testu na okřehku používány chlorid draselný  
a 3,5 – dichlorfenol. Referenční hodnoty EC50 3,5 – dichlorfenolu jsou známy v případě 
použití modifikovaného Steinbergova média a  EC50 KCl v případě použití APHA média 
(ČSN EN ISO 20079). 

V metodě stanovení inhibice růstu okřehku (Lemna minor) dle výše uvedené normy  
se testují vzorky o minimálním objemu 100 ml. Použití menších objemů vzorků umožňují  
tzv. miniaturizované testy, které se jeví jako vhodná alternativa ke standardně používaným 
ekotoxikologickým biotestům. Tím, že vyžadují malé objemy vzorků, šetří laboratorní  
a kultivační prostor. Nespornou výhodou je možnost najednou zpracovat více vzorků. 
Testovanými organismy využívanými v mikrobiotestech jsou bakterie, prvoci, řasy, 
bezobratlí, rybí tkáňové kultury atd. (Maršálek, 2004). Standardizovaná metoda 
mikrobiotestu, která by využívala okřehek, zatím neexistuje. 

Cílem práce bylo experimentálně ověřit mikrometodu jako alternativu k ČSN EN ISO 
20079 Jakost vod – Stanovení toxických účinků složek vody a odpadní vody na okřehek 
menší (Lemna minor) a pomocí mikrometody stanovit akutní toxicitu (168hEC50) 
referenčních látek chloridu draselného a 3,5 – dichlorfenolu pro okřehek menší v SIS médiu. 

 
MATERIÁL A METODIKA 

Test na okřehku byl proveden podle normy ČSN EN ISO 20079, stanovené podmínky 
kultivace jsme v průběhu testu dodrželi. Rostliny druhu Lemna byly pěstovány jako 
monokultury v různých koncentracích zkoušené látky po dobu sedmi dní. Cílem zkoušky bylo 
kvantifikovat účinky zkoumaných látek na vegetační růst okřehku menšího posouzením počtu 
lístků a rychlosti růstu v tomto období. Provedli jsme zkoušky s referenčními látkami: 
chloridem draselným a 3,5 – dichlorfenolem. Pro odhad EC50 jsme v základním testu  
s chloridem draselným zvolili koncentrační řadu 3; 4; 7; 10 a 15 g/l. Pro základní test  
s 3,5 – dichlorfenolem koncentrační řadu 1,5; 2,1; 3; 4,2 a 5,9 mg/l. K přípravě koncentrační 
řady testovaných látek byl použit synteticky připravený živný roztok SIS (OECD, 2002). 
Kultivačními nádobami byly v našem experimentu polystyrenové makrotitrační destičky 
s plochým dnem, s 6 jamkami, s maximálním objemem jamky 15 ml, s víčkem. Jednotlivé 
jamky mají v průměru 4 cm, konstrukce spodního dílu destičky je koncipována tak, že víčko 
těsně nedoléhá a je zde vytvořen prostor pro volný přístup kyslíku k rostlinám. Množství 
testované látky bylo 10 ml a počet rostlinek – lístků na jednu jamku byl 5. Testování jsme 
prováděli v pěti opakováních pro každý vzorek. 

 
VÝSLEDKY 

Výsledky testů byly vyhodnoceny na základě stanovení inhibice růstu porovnáním 
růstových rychlostí (Iμ). Pro výpočet byly použity počty lístků zjištěné během sedmidenního 
testu v jednotlivých koncentracích a v kontrolách. 

Výsledná hodnota 168hEC50 chloridu draselného, byla stanovena na 8,54 g/l (95% 
interval spolehlivosti = 7,69–9,39 g/l).  
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Pro 3,5 – dichlorfenol byla 168hEC50μ stanovena na 4,36 mg/l (95% interval 
spolehlivosti = 4,42–4,47 mg/l).  

 
DISKUSE 

Norma ČSN EN ISO 20079 udává jako kritérium platnosti dodržení předpokladu,  
že průměrný počet lístků v kontrole musí mít průměrnou specifickou růstovou rychlost 
nejméně 0,275 za den. To odpovídá době zdvojení přibližně 2,5 dne a sedminásobnému 
zvýšení průměrného počtu lístků na konci zkoušky. Náš mikrotest podmínky validace splnil. 

Jako referenční látky mají být použity chlorid draselný a 3,5 – dichlorfenol a výsledky 
testů norma vyhodnocuje na základě stanovení inhibice růstu porovnáním růstových rychlostí 
(Iμ). Výsledná hodnota 168hEC50 pro 3,5 – dichlorfenol má být v rozsahu 2,2–3,8 mg/l  
v modifikovaném Steinbergově médiu. A hodnota 168hEC50 chloridu draselného v APHA 
médiu má být v rozmezí 5,5–10,0 g/l. 

Norma, pokud jsou splněna kritéria platnosti, připouští i použití jiných médií, např. SIS 
média. Pro toto médium ovšem nejsou známy hodnoty akutní toxicity doporučených 
referenčních látek. Z našich výsledků, za použití SIS média, byla výsledná hodnota akutní 
toxicity (168hEC50) chloridu draselného, 8,54 g/l ve shodě se stanoveným rozmezím 
koncentrací, které je uvedeno v kritériích platnosti pro APHA médium. Pro 3,5 – dichlorfenol 
byla námi zjištěná výsledná hodnota akutní toxicity (168hEC50) 4,36 mg/l, což je hodnota 
vyšší, než je rozsah koncentrací uvedený v normě. Ta udává referenční hodnoty pouze  
pro použití modifikovaného Steinbergova média.  

 
SOUHRN 

Akutní toxicita (168hEC50) referenčních látek chloridu draselného a 3,5 – dichlorfenolu 
pro okřehek menší byla stanovena podle metodiky popsané v normě ČSN EN ISO 20079, 
kterou jsme pro účely této studie modifikovali. Modifikace spočívala v použití 
polystyrenových makrodestiček, které umožnily provést test s malými objemy testovaných 
vzorků. Na základě provedených testů za použití SIS média, byla výsledná hodnota akutní 
toxicity (168hEC50) chloridu draselného 8,54 g/l a pro 3,5 – dichlorfenol byla výsledná 
hodnota akutní toxicity (168hEC50) 4,36 mg/l. 

Provedení testu na okřehku menším (Lemna minor) za použití polystyrenových 
makrotitračních destiček umožnil splnit validační podmínky dané normou, proto se jeví jako 
vhodná alternativa ke standardně používaným ekotoxikologickým biotestům. 
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Abstract   

At seven horizontal-flow constructed wetlands in the Czech Republic extent of accumulation in sludge and 
on three of them also removal efficiency of some trace elements from wastewater  was measured. Results 
indicated a very wide range of removal efficiencies among studied elements. The highest degree of removal was 
found for aluminum (90%) and zinc (78%). Elements removed in the range of 50–75% were U, Sb, Cu, Pb, Mo, 
Cr, Ba, Fe and Ga. Removal of Cd, Sn, Hg, Ag, Se, and Ni varied between 25 and 50%. Low retention (0–25%) 
was observed for V, Li, B, Co and Sr. For Mn and As were average outflow concentrations higher compared to 
inflow concentrations. Reduced manganese compounds are very soluble and therefore they are washed out 
under anaerobic conditions.  Sludge content in filtration beds of seven horizontal-flow constructed wetlands 
varied between 0.1 and 15% or between 1 and 160 g.dm-3. The upper values of 160 g.dm-3 seems to be limiting 
for further successful sub-surface operation of the system. In comparison with the legal limits for risk elements 
(Hg, Cd, Mo, Be, As, Co, Pb, Cu, Cr, V, Ni, Zn) according to   the Decree 13/1994 for the soil, the values in the 
sludge were exceeded mostly for zinc. Only on one locality (Příbraz) was exceed arsenic in sludge. However, 
when concentrations of zinc are calculated in the filtration material including gravel then the zinc concentration 
is well below the limit. Even traditionally the most problematic elements in wastewater treatment sludges – 
mercury, cadmium and lead – are well below the limits. The content of macronutrients (phosphorus, potassium 
and calcium) in the sludge was 4.82, 4.54 and 59.7 g.kg-1

 

, respectively.  Interestingly, high concentrations were 
found for tin which is, however, not limited in sludges and soils. The positive correlation was found for the 
element content in sludges and the length of operation (2–16 years) and inflow loading. The highest 
concentrations of monitored elements were found mostly in inflow zones of the oldest systems.   

Klíčová slova: kořenové čistírny, komunální odpadní vody, rizikové prvky, těžké kovy, kaly 
Keywords: constructed wetlands, municipal wastewater, risk element, heavy metals, sludges    

 
ÚVOD 

Těžké kovy byly prokázány ve stopových koncentracích ve všech odpadních vodách a 
kalech. Průmyslové a hospodářské aktivity jsou hlavním zdrojem znečištění, ale odpadní vody 
z domácností mohou také vykazovat významné koncentrace těchto kovů. Mezi rizikové prvky 
s povinně monitorovaným zastoupením v kalech ČOV dle Vyhlášky č. 382/2001 Sb. patří 
měď, nikl, olovo, zinek, kadmium, arsen, chrom a rtuť. Důvodem je možnost jejich vstupu do 
potravního řetězce nebo zásob spodní vody po aplikaci na zemědělskou půdu. Vysoké 
procento těchto kovů obsažených v odpadní vodě je akumulováno v kalu, vytvořeném během 
procesu čištění odpadní vody. Následkem toho bývají těžké kovy často určujícím parametrem 
pro nakládání s kaly (Crites a kol., 2005). 

Během klasického postupu čištění odpadních vod se většina z přivedeného znečištění na 
čistírnách odpadních vod (ČOV) převádí do kalů, který je z čistírny nutno průběžně 
odstraňovat. V případě využití přírodních způsobů čištění odpadních vod na tzv. kořenových 
čistírnách (KČOV), neboli správněji umělých mokřadech, se vzniklý kal asi většinou 
transformuje do biomasy rostlin, a není proto potřeba jej z čistírny dlouho odstraňovat. Umělé 
mokřady jsou definovány jako uměle vytvořený komplex zvodnělého nebo mělce 
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zaplaveného zemního lože, emerzní, submersní nebo plovoucí vegetace, živočichů a vody, 
který napodobuje přirozené mokřady pro praktické využití (Hammer a Bastian, 1989). Umělé 
mokřady se snaží napodobit přírodní procesy probíhající při odbourávání organického 
znečištění v přirozených mokřadech a lze je dělit také např. podle typu vegetace na několik 
skupin (Vymazal, 1995; Šálek a Tlapák; 2007). Kalem, nebo také sedimentem, bývá v KČOV 
nazýváno vše, co není podzemní biomasou rostlin nebo štěrkovou výplní kořenového lože. 
Sediment je v této souvislosti definován jako půdě podobný materiál, který se nachází 
v pórech mezi oblázky (štěrkem) filtračního media (Lesage a kol., 2007).   

Výskyt těžkých kovů v „klasických“  čistírenských kalech pochází především 
z domácích zdrojů, povrchového smyvu ulic a průmyslových odpadních vod vypouštěných do 
jednotné kanalizace (Smith, 1996). Akumulací kovů v sedimentech KČOV při čištění 
komunálních odpadních vod se zabývá jen několik pracovišť (Obarska-Pempkowiak, 2001; 
Vymazal, 2003; Vymazal a Krása, 2003; Lesage a kol., 2007; Švehla a kol., 2008; Vymazal, 
2009). Za odstraňování kovů na KČOV jsou odpovědné tři hlavní procesy: (i) jejich vazba do 
sedimentů a půd, (ii) vysrážení v podobě nerozpustných solí (většinou sulfidy a 
oxohydroxidy) a (iii) jejich příjem rostlinami a bakteriemi. Naše znalosti o průběhu 
odstraňování kovů na KČOV jsou ale i tak stále ještě velmi malé (Kadlec a Knight, 1996). 
Akumulační hladiny těžkých kovů (kromě železa a manganu) v sedimentu a rostlinách se 
logicky zvyšují s dobou provozování a zatížením systému KČOV (Lesage a kol., 2007). 
Jemně zrnitý sediment KČOV většinou obsahuje značné množství organických látek, kde se 
hromadí i tyto kovy. Naopak hrubozrnný a víceméně inertní materiál (štěrk, oblázky) tvořící 
kořenové lože zůstává nekontaminován, protože má velmi malou afinitu ke kovům (Gambrell, 
1994). Proto také se podíl této části systému (kameniva) KČOV na odstraňování kovů 
nehodnotí, za akumulaci kovů je odpovědný především sediment – kal přítomný v pórech 
kameniva (Lesage a kol., 2007). 

V anaerobních podmínkách mokřadů jsou železité ionty a manganičité sloučeniny 
redukovány na železnaté a manganaté, které jsou velmi rozpustné, a tím dochází k jejich 
vyplavování ze systému. Když jsou v systému přítomny sírany, pak v anaerobním prostředí 
dochází k jejich redukci na sulfan, který může vytvářet s přítomnými kovovými ionty 
nerozpustné sulfidy. Tyto sulfidy mohou být oxidovány v aerobním prostředí za současného 
uvolňování kovových iontů (Gardiner, 1974). K této oxidaci dochází i působením difuse 
kyslíku z kořenů do okolní kořenové zóny (Holmer a kol., 1998). 

V aerobních podmínkách, hlavně v blízkosti kořenů, kde difunduje kyslík, se sráží 
oxidované formy železa a manganu. V těchto sraženinách se simultánně sráží další rizikové 
prvky a těžké kovy. Především jde o amorfní hydroxidy a oxid-hydroxidy. Nikl, měď, zinek a 
mangan se sráží především v železitých sloučeninách, v oxidech manganu se sráží také kobalt, 
železo, nikl, zinek (Stumm a Morgan, 1996). Nesmíme opomenout ani vliv pH, který hraje 
důležitou roli při sorpci kovů (Yuh Shan Ho, 2005). Maximální sorpční schopnost byla 
pozorována blízko neutrálního prostředí pro Cu2+,Cd2+ a Ni2+, zatímco pro Pb2+ se sorpce 
pohybovala v kyselém prostředí pro pH nižší než 4 (Sag a Kutal, 1995). 

Z celé řady rizikových prvků (Cd, Zn, Ni, Cr, Pb, As atd.), kterým je v čistírenských 
kalech většinou věnována pozornost, jsme se zde zaměřili především na rtuť, protože jak také 
vyplývá z kontrolní činnosti ÚKZÚZ Brno za rok 2006, převyšuje opakovaně obsah rtuti 
v čistírenských kalech nejčastěji povolenou úroveň téměř ve 14 % testovaných vzorků kalů 
v celé České republice. Obsahem rizikových prvků v kalech nevyhovělo v ČR průměrně 42 % 
odebraných vzorků kalů z více než 100 ČOV vyhlášce 382/2001 Sb., a také proto nelze tyto 
kaly aplikovat na zemědělskou půdu. K tomuto hledisku však přistupují další kritéria (obsah 
organických polutantů a mikrobiální znečištění), proto lze očekávat, že pro jejich přímé 
použití na zemědělskou půdu bude procento nevyhovujících kalů vyšší (Prášková a kol., 
2007).  
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V půdách České republiky se obsah Hg běžně pohybuje v rozmezí 0,02–0,15 mg.kg-1 
(Mihaljevič, 1999), maximální limitní hodnota v půdách dle Vyhl. č. 13/1994 činí 0,8 mg.kg-

1. V sedimentech jihočeských rybníků a přehradních nádrží, jako je Bezdrev, Dehtář, Lipno, 
Římov, Husinec apod. je to v průměru 0,11–0,17 mg.kg-1 (Janoušková, 2002; Gergel a kol., 
2006; Švehla a kol., 2004). Na některých našich extrémně rtutí kontaminovaných nádržích a 
rybnících, jako je přehradní nádrž Skalka u Chebu, rybník Vajgar v Jindřichově Hradci či 
Jordán v Táboře dosahuje obsah celkové rtuti v některých vrstvách sedimentů i několik 
desítek mg.kg-1 sušiny (Maršálek a kol., 2004; Pokorný a Hauser, 2002; Švehla a Kutná, 
2006). Čistírenské kaly např. z Prahy obsahovaly v polovině 90. let rtuti průměrně kolem 5 
mg.kg-1 sušiny, dnes se celorepublikový průměr u rtuti pohybuje kolem 3 mg.kg-1, u kadmia 
mezi 2–3 mg.kg-1 a u arsenu kolem 12 mg.kg-1 

Nejvyšší podíl ČOV produkujících kaly s nadlimitním obsahem alespoň jednoho 
rizikového prvku byl podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Brno 
(ÚKZUZ) v roce 2006 zjištěn v Libereckém kraji (75%), následoval Kraj Vysočina (66,7%) 
a dále Jihočeský kraj (61,5%). Proti předchozím létům v roce 2006 počet ČOV 
s nevyhovujícími kaly vzrostl (Prášková a kol., 2007). Je proto jistě správné, že se v EU 
zavádí přístup „předběžné opatrnosti“ při nakládání s těmito odpady, aby se směřovalo k lepší 
ochraně půdy, životního prostředí a produkci nezávadných potravin.  

sušiny (Balík a kol., 1997; Hanč a kol., 2007; 
Prášková a kol., 2007).   

Při nakládání s čistírenskými kaly je nutné mít na zřeteli rizika vyplývající z možného 
obsahu různých kontaminantů, jednak těžkých kovů (Cd, Hg, Pb, Cr atd.), organických látek 
(NEL, BTEX, PAU, PCB, AOX, EOX aj.), ale také bakteriálního znečištění. Podle současné 
české legislativy lze kal z ČOV aplikovat na zemědělskou půdu pouze v případě, že vyhovuje 
všem limitům a byl podroben biologické, chemické či tepelné úpravě, dlouhodobému 
skladování nebo jakémukoliv jinému vhodnému procesu tak, že se významně sníží obsah 
patogenních organismů, a tím i zdravotní riziko spojené s jeho aplikací. Vyhláška č. 382/2001 
Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě (ve znění pozdějších novel), 
stanovuje mezní koncentrace rizikových látek v kalech a v půdě včetně mezních koncentrací 
těžkých kovů, které mohou být přidány do zemědělské půdy a uvádí mikrobiologická kritéria 
pro použití kalů (Internet, http://www.soveko.cz). V EU bylo využívání čistírenských kalů 
v zemědělství limitováno směrnicí 86/278/EEC (EC, 1986) na ochranu životního prostředí a 
zvláště půdy. Nedávno byl v EU vypracován zpřísňující návrh, který požaduje od roku 2015 
radikální snížení limitních hodnot rizikových prvků (především kadmia a rtuti) v kalech pro 
aplikaci na zemědělskou půdu (European comission, 2002). 

Cílem práce bylo zjistit jednak účinnost odstraňování vybraných rizikových prvků 
z odpadních vod a také akumulaci kalu ve filtračním kořenovém loži KČOV o různé době 
provozu, stanovit v nich obsah těchto prvků, jejich prostorovou distribuci v kořenovém loži 
a posoudit další možné využití kalů z hlediska obsahu rizikových prvků. 

 
MATERIÁL A METODIKA 

Odpadní voda z nátoku (za česlemi) a odtoku KČOV byla odebírána od března 2006 do 
června 2008 na třech vybraných lokalitách průběžně s měsíčním intervalem. Vzorky odpadní 
vody byly mineralizovány v mikrovlnném zařízení (MARS-5, CEM, USA) za zvýšeného 
tlaku a teploty působením HCl a HNO3 (EPA 3015A, 2007) a poté analyzovány pomocí 
hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS, VG-Thermo Elemental, 
Winsford, Velká Británie). Vzorky vody pro stanovení Hg byly po konzervaci 
(HCl+HNO3+K2Cr2O7

Kaly byly postupně jednorázově odebrány na celkem sedmi lokalitách v průběhu let 
2006 a 2008 pomocí speciálně uzpůsobené zarážecí rýčové sondy. Místa odběru byla vždy na 

) analyzovány bez mineralizace metodou AAS, technikou studených 
par na přístroji AMA 254 (ALTEC, Praha, Česká republika). 
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krajích a uprostřed nátokové i odtokové zóny pole KČOV. Na každém místě byla odebrána 
jednak vrchní více prokořeněná vrstva lože do 20 cm a dále až ke dnu lože v 50 až 60 cm, 
vždy včetně intersticiální vody s černým kalem.  
 
Tab. 1. Charakteristika KČOV, na kterých byl odebírán kal a voda. 
Tab. 1. Some parametres of sampled CWs.  

K Č O V Břehov Čejkovice Libníč Příbraz Slavošovice Mořina Sp.Poříčí 
v provozu od roku 2003 2006 2006 1999 2001 2000 1992 
doba provozu (let) 5 2 2 9 7 8 16 
počet ekv.oby.(EO) 100 500 200* 300 150 700 700 

plocha polí (m2) 504 1900 1280 1400 983 3520 2500 

EO/m2 0,20 0,26 0,16 0,21 0,15 0,20 0,28 
index kumulativní 
zátěže 0,99 0,53 0,32 1,93 1,07 1,59 4,48 

 
 
Pro snazší porovnání „amortizace“ studovaných KČOV zde byl zaveden tzv. “index 

kumulativní zátěže“, který byl vyjádřen jako počet EO připadající na plochu 1m2

Vzorky byly hned po odběru v laboratoři zmraženy, zváženy a mrazově vysušeny 
v lyofilizátoru za nízkého tlaku a teploty. Usušený vzorek štěrkového lože s kalem atd. byl 
pak zvážen a prosát přes analytické polyetylénové síto (0,5 mesh) a homogenizován. 0,5 g 
tohoto kalu bylo vyluhováno obrácenou (Lőfeltovou) lučavkou (4,5 ml HNO

 
kořenového pole násobený dobou provozu v létech. Podle tohoto indexu je nejvíce 
opotřebovanou KČOV Spálené Poříčí-1, která je současně i nejstarší z hodnocených KČOV.       

3 
 a 1,5 ml HCl) 

za vysokého tlaku a teploty v mikrovlnném rozkladném zařízení (MARS-5, CEM, USA ) dle 
modifikované US EPA metody č. 3052 (EPA, 1995) a zfiltrován, aby byl získán čirý roztok. 
Ten pak byl analyzován atomovou (AAS) a hmotnostní (ICP-MS) spektrometrií dle US EPA 
metody č. 200.8 (EPA, 1994) na obsah vyluhovatelných prvků v kalu kromě rtuti. Celkový 
obsah rtuti byl stanoven přímo ve vysušeném kalu metodou studených par na jednoúčelovém 
atomovém absorpčním spektrofotometru AMA-254. Ze získaných údajů byla vypočtena 
sušina, procentický obsah kalu ve štěrkovém loži i absolutní obsah kalu v g/dm3

 

 a obsahy 
jednotlivých prvků v kalech.   

VÝSLEDKY 
Obsah kalu ve filtračním loži KČOV 

V Tabulce 2 jsou uvedena průměrná množství kalu ve sledovaných kořenových 
čistírnách.  
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Tab. 2. Průměrné množství kalu v různých místech filtračního lože KČOV z odběrů 2008 (v 
gramech suchého kalu na dm3 lože a v hm.[%]). 

Tab. 2. Average content of the sediment in filtration bed of CWs in 2008 (in gram dry weight  
of sediment per dm3 

Místo 

of bed and in [%]m/m). 
Vrstva 
(layer) Břehov Čejkovice Libníč Příbraz Slavošovice Mořina Sp. Poříčí 

nátok 
(inflow) 

vrchní (top) 38,2[4,4] 11,4[1,0] 7,5[0,5] 53,2[5,9] 24,2[1,7] 44,8[4,0] 126,7[14,8] 
spodní 
(bottom) 42,8[2,7] 18,5[1,2] 10,3[0,6] 41,5[2,9] 66,4[4,2] 51,7[3,3] 127,9[7,8] 

střed 
(middle) 

vrchní 38,7[3,9] 13,5[1,0] 4,0[0,3] 25,0[2,0] 10,4[0,7] 39,0[3,4] 156,0[15,3] 
spodní 38,7[2,5] 7,2[0,5] 5,7[0,4] 48,6[3,4] 59,9[3,8] 22,9[1,5] 132,6[7,7] 

odtok 
(outflow) 

vrchní 50,7[4,3] 1,5[0,1] 4,5[0,3] 24,2[2,4] 6,3[0,4] 53,6[4,7] 99,9[7,8] 

spodní 34,7[2,1] 1,3[0,1] 6,3[0,4] 40,8[2,8] 41,6[2,7] 21,6[1,4] 163,6[9,9] 
   

 
Porovnání s limity 

V následující tabulce 3 a na obrázku 1 jsou uvedeny některé získané výsledky obsahů 
stanovených prvků v samotných separovaných kalech a jejich porovnání s limity pro půdy, 
neboť mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových prvků v kalech ČOV pro jejich 
použití na zemědělské půdě dle Vyhl. č. 382/2001 Sb. jsou mnohem mírnější.  

 
Tab. 3. Obsah vybraných rizikových prvků v kalech KČOV z roku 2006 a porovnání 

s maximálně přípustnými hodnotami dle Vyhlášky č. 13/1994 pro půdy. (mg.kg-1

Tab. 3. Content of the selected risk elements in sediments from CW taken in 2006 and 
comparison with legal limits. 

suš.) 

Obsah v mg/kg suš. Au Hg Ag Cd Mo Be As Co Pb Cu Ni V Cr Zn 

průměr (n=22) 0,09 0,13 0,17 0,32 0,96 1,69 4,59 10,2 25,6 27,2 36,9 38,8 63,3 277 

Median 0,02 0,09 0,09 0,21 0,71 1,66 3,65 8,7 17,0 18,2 37,9 34,2 38,0 87 

SD 0,09 0,08 0,16 0,20 0,53 0,61 1,91 3,9 15,5 18,5 14,9 16,0 40,2 273 

Minimum 0,00 0,02 0,01 0,07 0,17 0,73 1,94 4,3 7,6 3,7 11,9 11,2 19,2 37 

Maximum 0,44 0,36 0,82 1,14 2,42 3,15 10,18 23,5 94,8 78,6 69,1 79,7 172,3 1681 

limity * pro lehké N 0,60 N 0,40 5,00 7,00 30,00 25,0 100,0 60,0 60,0 150,0 100,0 130 

a ostatní půdy dle Vyhl.13/1994 N 0,80 N 1,00 5,00 7,00 30,00 50,0 140,0 100,0 80,0 220,0 200,0 200 

% limitu* z prům. pro lehké p. – 21,49 – 80,54 19,20 24,11 15,30 40,8 25,6 45,3 61,5 25,9 63,3 213 

% limitu* z prům. pro ostatní p. – 16,12 – 32,22 19,20 24,11 15,30 20,4 18,3 27,2 46,1 17,6 31,7 138 
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Obr. 1. Průměrné obsahy některých prvků v samotném kalu z KČOV Mořina 2006 (mg.kg-1

Fig. 1. Average content of risk elements in sediment alone from CW Mořina (mg.kg

 
suš.). 

-1

 
 d.w.). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Tab. 4. Obsah ostatních stanovených prvků v samotných kalech KČOV z roku 2006. 
Tab. 4. Content of other  determined elements in sediments CW from 2006. 

Element 
Jednotka 

Sb 
mg/
kg 

U 
mg/
kg 

Sn 
mg/k

g 

Ga 
mg/k

g 

Li 
mg/k

g 

B 
mg/k

g 

Rb 
mg/k

g 

Sr 
mg/k

g 

Ba Mn 
g/kg 

Na 
g/kg 

K 
g/kg 

P 
g/kg 

Mg 
g/kg 

Fe 
g/kg 

Al 
g/kg 

Ca 
g/kg mg/k

g 

x (n=22) 1,06 3,59 7,72 11,5 13,7 14,8 17,0 50,3 154 0,24 1,01 4,54 4,82 5,01 18,8 22,5 59,7 

Median 0,53 3,42 2,23 11,4 12,7 8,2 14,4 12,2 153 0,23 0,91 3,67 3,42 2,75 17,5 21,8 3,8 

SD 0,96 1,18 9,17 4,6 3,6 11,3 5,0 52,7 69 0,08 0,63 2,07 2,85 3,70 5,3 6,0 76,9 

Minimum 0,05 1,61 0,78 4,4 7,1 0,8 10,2 5,4 52 0,06 0,08 1,35 0,92 0,98 10,2 8,1 0,7 

Maximum 4,26 6,48 50,80 25,5 24,9 37,5 51,0 140,0 353 0,46 3,14 8,61 19,6 14,6 34 49 257 

 
 

Obr. 2. Průměrný obsah celkové rtuti v samotných kalech KČOV z roku 2008 ze všech 
lokalit. (mg.kg-1

Fig. 2. Average content of total mercury in the sediment CW in 2008 from all localities 
(mg.kg-1dry weight of sediment). 

 sušiny sedimentu). 
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Průměrná účinnost čištění odpadní vody ze tří uvedených lokalit je uvedena v Tab. 5. 
 

Tab. 5. Průměrná eliminace (Eff.,%) vybraných prvků na KČOV Břehov, Slavošovice a 
Mořina za období 2006–8, (*výsledky Fe ze Slavošovic nebyly zahrnuty do výpočtu 
průměru – vysvětlení v dalším textu).  

Tab. 5. Average removal efficiency (Eff.,%) for studied elements, * Results Fe from 
Slavošovice not taken into consideration (see text for explanation). 

Prvek % Eff. Prvek % Eff. Prvek % Eff. Prvek % Eff. 
Hliník 90,0 Olovo 62,6 Kadmium 49,3 Vanad 23,8 
Zinek 78,3 Molybden 56,1 Cín 46,6 Bor 15,0 
Uran 72,4 Chrom 55,1 Rtuť 38,6 Kobalt 8,3 
Antimon 71,5 Barium 54,1 Stříbro 37,8 Mangan -22,1 
Měď 66,5 Železo* 53,1 Nikl 27,7 Arsen -56,6 

 
 
DISKUSE 

Z obsahů kalu uvedených v předchozích dvou tabulkách 2 a 3 je zřejmé, že nejvíce kalu 
se nachází na nejdéle provozované KČOV Spálené Poříčí u Plzně, kde množství kalu místy již 
překračuje 150 g/dm-3 (až 15,3 %), což už také svědčí o pokročilém zanesení pórů (kolmataci) 
filtračního lože, a proto místy i povrchovém toku, avšak přesto velmi dobře splňovala 
přípustné limity dle Nařízení vlády ČR č. 229/2007 Sb. ve sledovaných ukazatelích BSK5, 
NL i CHSK(Cr)

Z porovnání hodnot  průměrných obsahů prvků v samotném separovaném kalu v Tab. 3 
a 4 s přípustnými hodnotami pro půdy vyplývá, že nadlimitní je v něm pouze obsah zinku. 
Vezme-li se v úvahu, že absolutní obsah sušiny samotného kalu vzhledem k hmotnosti celého 
kořeno-štěrkového filtračního lože se pohybuje většinou v řádu jen několika hmotnostních 
procent, potom i zinek je hluboko pod limitní hodnotou a není z tohoto pohledu žádný 
problém.   

 (zde nepublikovaná data). Podle očekávání se ukázalo, že nejnižší obsahy kalu 
mají nejmladší KČOV Čejkovice a Libníč, které byly vzorkovány po ročním zkušebním 
provozu. 

Ze statistických parametrů souboru dat z 22 vzorků kalů v tabulce 4 je vidět značný 
rozdíl mezi aritmetickým průměrem a mediánem (střední hodnotou souboru dat), což 
nasvědčuje tomu, že tyto hodnoty nemají normální Gausovo rozdělení. Rozdíly jsou u 
některých prvků až několikanásobné. Z tohoto hlediska by lépe vystihoval daný soubor 
medián, který je navíc vždy nižší než aritmetický průměr. 

Na obrázku č. 1 jsou pro názornost uvedeny průměrné obsahy některých stopových 
těžkých kovů a berylia v kalu získaného z kořenového lože KČOV Mořina, kde je obsah 
berylia dvojnásobkem obsahu kadmia. Ani obsah kadmia či berylia však zde není kritickým 
parametrem pro další eventuelní využití kalů v zemědělství, protože ani nedosahuje na 
maximální přípustnou hodnotu pro ostatní půdy dle Vyhl. č. 13/1994, natož dle Vyhl. č. 
382/2001 Sb. pro kaly. Obsahem zlata, stříbra, platiny, telluru a některých dalších 
„exotických“ prvků je tato lokalita výjimečná zřejmě díky geologickým vlastnostem podloží 
oblasti v okolí Karlštejna.    

Z ostatních asi dvaceti stanovovaných prvků stojí za zmínku obsah důležitých 
makroprvků, jako je fosfor, draslík nebo vápník, který činil průměrně 4,82; 4,54 a 59,7 g/kg 
sušiny. Za povšimnutí stojí také místy zvýšený obsah cínu, který by mohl pocházet 
z některých starších typů fungicidů. Obsah boru v kalu má zřejmě původ z pracích prášků, 
které obsahují bělící přísady na bázi peroxoboritanů.     

Z průměrných hodnot obsahu celkové rtuti (Obr. 2) na jednotlivých KČOV a distribuce 
Hg ve vrstvách kořenového lože je evidentní, že: a) obsah rtuti není kritickým parametrem pro 
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jeho eventuelní další využití (limit dle vyhlášky č. 382/2001 pro kaly činí 4 mg.kg-1, dle 
Vyhlášky č. 13/1994 Sb. pro půdy je maximum 0,8mg.kg-1

Výsledky účinnosti odstraňování vybraných prvků v Tabulce 5 ukazují, že míra 
eliminace prvku z přítokové vody je velmi rozdílná, od +90 % pro hliník až po – 57 % pro 
arsen. Většina sledovaných prvků byla velmi dobře z odpadní vody odstraňována, až na 
některé výjimky, jako např. lithium, bór, kobalt a stroncium (zde neuvedené výsledky). Pouze 
mangan a arsen vykazovaly průměrnou negativní eliminaci na všech třech sledovaných 
lokalitách. Podobný trend zjistili i další autoři na jiných lokalitách ve světě (Lesage, 2006). 
Pozorovaný jev lze vysvětlit jednak měnícími se oxidačně-redukčními podmínkami prostředí 
KČOV a také tím, že tyto prvky jsou nejprve kumulovány a poté, co se filtrační pole stávají 
převážně anoxická nebo anaerobní, jsou ze systému vyplavovány (Kröpfelová, 2009).  

) a b) dochází k charakteristickému 
prostorovému gradientu jejího obsahu. Prokořeněná povrchová vrstva lože v přítokové zóně 
má většinou vždy nejvyšší obsahy rtuti i dalších prvků a odtoková naopak, až na výjimky, 
většinou nejnižší.  

 
ZÁVĚR 

Výsledky ukazují, že KČOV mohou být velmi užitečným prostředkem při odstraňování 
některých stopových prvků, jako Al, Zn, Pb, U a Cu z odpadních vod, ale zároveň se zdá, že 
některé stopové prvky, jako např. Se, B, Co, As a Mn nejsou účinně odstraňovány.  
 Obsah kalu v kořenovém filtračním loži KČOV se u sedmi testovaných lokalit 
pohyboval od 0,1 do 15 %, což činí přibližně od 1 do 160 g.dm-3 lože. Hodnota 160 g.dm-3 

Z ostatních více než dvaceti stanovovaných prvků stojí za zmínku obsah důležitých 
makroprvků jako je fosfor, draslík nebo vápník, který činil průměrně 4,82, 4,54 a 59,7 g/kg 
sušiny. Za povšimnutí stojí také místy zvýšený obsah cínu, který však není v půdě ani kalech 
zatím limitován.  

 
lože se jeví být limitující pro další provozování KČOV. Limitní hodnoty obsahu rizikových 
prvků dle Vyhl. č. 13/1994 v samotném kalu překračuje jen zinek. Pokud se ale obsah zinku 
vyjádří na hmotnost nebo objem celého filtračního lože (včetně kameniva), jak také nejlépe 
odpovídá skutečnosti, je i obsah zinku hluboko pod limitem. Ani s obsahem v čistírenských 
kalech tradičně nejproblematičtějších rizikových prvků, jako rtuti, kadmia, olova apod. není u 
testovaných kalů KČOV z hlediska limitů problém. Neboť samotný kal z KČOV i celá výplň 
kořenových polí zde vždy vyhověla jak Vyhl. č. 382/2001 Sb. pro hodnocení kalů 
z klasických ČOV, tak většinou i Vyhl. č. 13/1994 Sb. pro ochranu zemědělské půdy, bylo by 
jej proto teoreticky možné po separaci od kameniva a patřičné úpravě doporučit k aplikaci na 
zemědělské půdy.  

Pro hodnocení dlouhodobé zátěže KČOV byl navržen a vypočítán „index kumulativní 
zátěže“. Byla potvrzena pozitivní závislost kumulace kovů na čase a zatížení KČOV, nejvyšší 
obsahy studovaných prvků byly většinou nalezeny ve vrchních vrstvách nátokových zón u 
nejstarších čistíren.    

Další výzkum by měl být v budoucnu věnován také pevnosti vazby rizikových prvků 
v kalech KČOV, jejich formám, a tím i biologické dostupnosti při eventuelní aplikaci na 
půdy. 

  
SOUHRN 

Cílem práce bylo jednak ověření účinnosti odstraňování některých stopových prvků 
z komunální odpadní vody a také určení míry kumulace těchto prvků v kalu na celkem sedmi 
lokalitách kořenových čistíren s horizontálním tokem v České republice. Výsledky odhalily 
velmi široký rozsah účinnosti odstraňování sledovaných prvků. Nejvyšší stupeň odstranění 
byl vypočten pro hliník (90 %) a zinek (78 %). Prvky odstraňované v rosahu 50–75 % byly U, 
Sb, Sb, Cu, Pb, Mo, Cr, Ba, Fe a Ga. Eliminace Cd, Sn, Hg, Ag, Se a Ni kolísala mezi 25–50 
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%. Velmi nízký záchyt (0–25 %) byl pozorován u V, Li, B, Co a Sr. Pro Mn a As byly 
průměrné koncentrace na odtoku vyšší než v přítoku. Redukované sloučeniny manganu jsou 
velmi rozpustné, a proto mohou být vymývány za anaerobních podmínek. Obsah kalu v 
kořenovém filtračním loži sedmi kořenových čistíren s horizontálním tokem kolísal mezi 0,1 
až 15 %, nebo-li od 1 do 160 g.dm-3. Nejvyšší zjištěná hodnota 160g.dm-3 se již jeví být 
limitující pro další podpovrchový provoz systému. Porovnáním nalezených hodnoty 
rizikových prvků v kalu s Nařízením č. 13/1994 Sb. pro půdy bylo zjištěno, že limit 
překračuje většinou pouze zinek, jen na jedné lokalitě (Příbraz) byl několikanásobně 
překročen limit pro arsen. Pokud je ovšem obsah zinku či arsenu vyjádřen na veškerý materiál 
filtračního (kořenového) lože, je obsah těchto prvků hluboko pod limity. Také tradičně 
nejproblematičtější prvky v čistírenských kalech, rtuť, kadmium a olovo zde nepřekračují 
limity. Obsah makroprvků (P, K, Ca) v kalech byl 4,82; 4,54 a 59,7 g.kg-1

 

. Poměrně vysoký 
obsah byl nalezen u cínu, který však zatím není limitován v kalech ani půdě. Byla zjištěna 
pozitivní korelace mezi množstvím kalu a obsahem prvku v kalu přítokové zóny a délkou 
provozu (2–16 let). Nejvyšší obsahy studovaných prvků byly nalezeny většinou v přítokové 
zóně nejstarších čistíren.              
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Abstract 
 Dissolved organic matter represents overall term for all the dissolved organic compounds in waters. 
Humic substances (i.e. humic acids and fulvic acids) belong between the most important fractions of dissolved 
organic matter. These compounds exert very important functions in water ecosystems, such as indirect effects on 
organisms – i.e. absorption and attenuation of light, water acidifications and warming, nutrient source, control 
of metals and organic compounds (e.g. pesticides); and direct effects on organisms – i.e. interaction with 
biological compartments and receptors. To study these compounds, it is necessary first to isolate them from 
waters. Isolation of dissolved matter can be performed using reverse osmosis, and isolation of humic substances 
using solid phase extraction. Nevertheless, there are not available commercial versions of these devices, thus we 
had to construct them. System for reverse osmosis (including its mobile version) was constructed as an optimized 
common system for preparation of demineralized water. Construction was successful, recovery factor of this 
method was approximately 0.9. System for solid phase extraction was made using commercially available 
components what was also successful, but recovery factor was only about 0.2. To achieve greater recovery, 
system has to be optimized more.  
 
Klíčová slova: rozpuštěný organický uhlík, huminové látky, reverzní osmóza, extrakce na pevnou fázi 
Keywords: dissolved organic matter, humic substances, reverse osmosis, solid phase extraction 
 
ÚVOD 

Rozpuštěná organická hmota (DOM – dissolved organic matter) je souhrnný název pro 
všechny organické látky rozpuštěné ve vodách různých typů (povrchové, pórové atd). Ve 
sladkovodních ekosystémech se DOM vyskytuje v koncentracích 0,5 až 50 mg·l-1 (Steinberg, 
2003). Hlavní složkou DOM jsou organické makromolekulární látky, jejichž nejtypičtějším 
zástupcem jsou huminové látky (HS – humic substances) představující přibližně 80 % DOM 
(Timofeyev a kol., 2004). Tyto látky vznikají z odumřelé organické hmoty v procesu tzv. 
humifikace. Akvatické HS se dle molekulové hmotnosti a zastoupení jednotlivých funkčních 
skupin (především karboxyskupin) dělí na huminové kyseliny (HA – humic acids) 
a fulvokyseliny (FA – fulvic acids). Tyto látky svými charakteristikami výrazně určují 
fyzikálně-chemické i biologické vlastnosti celé skupiny DOM. 

Donedávna byly samotné HS považovány za inertní látky, v odborné literatuře u nich 
byla diskutována především sorpce kovů a organických látek (např. pesticidů či jiných látek 
ve vodách) na jejich molekulární struktury, čímž mění biologickou aktivitu těchto 
sorbovaných látek (Mezin a Hale, 2004) či další efekty, kterými organizmy ovlivňují nepřímo 
– ovlivnění teploty a světelného režimu vod, zapojení do cyklu uhlíku, pufrační schopnost 
a fotochemické působení ve vodách atd. (Tipping, 2002). Výzkumy z poslední doby však 
dokazují, že samotné HS mohou v prostředí působit také jako chemikálie typu xenobiotik. 
Např. pokusy s kapry prokázaly modulací proteinů HSP70 po expozici HS, obdobné pokusy s 
Daphnia magna prokázaly vliv HS na syntézu HSP70, biotransformačních enzymů glutathion 
S-transferáz, enzymů oxidativního stresu peroxidázy a glutathion peroxidázy (Steinberg a 
kol., 2008).  

Pro efektivní studium vlastností DOM je však nutné tyto látky z vod nejprve izolovat, 
díky čemuž je pak možné provádět řízené a opakovatelné experimenty s přesně určenými 
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hladinami DOM za laboratorních či polních podmínek. Dle doporučení Mezinárodní asociace 
pro huminové látky (IHSS, 2004) je vhodným izolačním postupem pro DOM reverzní osmóza 
(RO), kde stěžejním krokem je membránové odseparovávání vody (permeát), čímž vzrůstá 
koncentrace rozpuštěných látek v koncentrátu. Schéma metody je zobrazeno na Obr. 1.  
 
Obr. 1. Schéma systému reverzní osmózy (RO).  
Fig. 1. Scheme of reverse osmosis (RO) system. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tato metoda umožňuje získávat referenční materiál v podobě koncentrované DOM, 
která neobsahuje pouze HS (hydrofobní frakci), ale také hydrofilní kyseliny a ostatní 
rozpustný organický materiál původně přítomný ve vzorku. Před samotnou membránovou 
filtrací je vhodné odstranit co nejvíce kationtů pomocí kationtově výměnné pryskyřice.  

V dalších frakcionačních krocích je možno ze zakoncentrovaného DOM izolovat HS 
a jejich jednotlivé frakce HA a FA. Tyto kroky zahrnují sorpci na pevnou fázi (SPE – solid 
phase extraxtion) a konečný krok izolací – odstranění vody vymražením. V tomto příspěvku 
bude popsána námi zavedená metoda izolace DOM a její frakcionace pro izolaci samotných 
HA a FA. 

 
MATERIÁL A METODIKA 
 
Izolace DOM 

Pro konstrukci systému RO pro izolaci DOM z povrchových vod jsme použili přístroj 
typ DEMOS 402 od firmy DEMOS (Miroslav Baláš, Čebín), určený primárně pro výrobu 
demineralizované vody. Přístroj byl firmou upraven tak, aby vyhovoval laboratornímu použití 
pro izolaci DOM, a to připojením čerpadla umožňující nasávání vody a vytvoření 
dostatečného tlaku pro činnost modulu RO. Do první komory byl umístěn hrubý 70μm filtr  
PURTREX F-OX 70, který je předřazen ještě před čerpadlem pro odstranění nejhrubších 
částic z povrchové vody. Uhlíkový filtr ve druhé komoře, který původně slouží 
k odstraňování chlóru, byl nahrazen 5μm filtrem PURTREX F-OX 05, a ve třetí komoře se 
nachází nejjemnější filtr (1 μm, PURTREX F-OX 01). Přístroj využívá nízkotlaký 
membránový modul reverzní osmózy M-T 1812 A 50 (Filmtec) o výkonu max. 7 l/hod (při 
tlaku 0,5 MPa a teplotě 25 °C). Všechny tyto části ukazuje Obr. 2.  
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Obr. 2. Metoda RO. Přístroj DEMOS 402 se zařazeným katexem upravený pro izolaci DOM. 
1 – přívodní hadice pro čerpání vzorku; 2, 3, 4 – komory s filtry + čerpadlo; 5 – modul 
RO; 6 – hadice odvádějící koncentrát do komor s katexem; 7 – hadice odvádějící 
permeát; 8 – komory s katexem; 9 – hadice odvádějící odsolený koncentrát zpět do 
rezervoáru vzorku.  

Fig. 2. RO method. Device DEMOS 402 including catex adjusted for DOM isolation. 1 – 
input tube for sample pumping; 2, 3, 4 filter chambers + pump; 5 – RO module; 6 – 
tube draining the concentrate to chambers with catex; 7 – tube draining the permeate; 8 
– chambers with catex; 9 – tube draining desalted concentrate back to sample 
reservoir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Pro odstranění rozpuštěných anorganických solí ze vzorku jsme mezi modul RO a 

zpětné zavedení koncentrátu do rezervoáru zařadili dvě patrony naplněné H+ katexem od 
firmy DEMOS (přibližně 2 l), přes které koncentrát protéká samospádem při výměně 
anorganických iontů na katexu za H+. Posledním krokem při izolaci NOM je lyofilizace, kdy 
je ze vzorku odstraněna voda vymražením. Lyofilizace byla provedena na přístroji Christ 
Gamma 1–16 LSC při teplotě -50 °C a vysokém vakuu. 
 Využití přístroje v terénu bylo umožněno po zkonstruování mobilní varianty, kdy byl 
přístroj napojen na zdroj energie – akumulátor Exide Nautilus 80Ah/12V přes měnič napětí 
TYP SP600C 12V nutný k převedení stejnosměrného proudu na proud střídavý pohánějící 
čerpadlo vody. Výhodou tohoto rozšíření je mobilita a možnost zakoncentrovávání vzorku 
přímo v terénu, kdy odpadá nutnost převést velký objem vody – 50–100 l – z terénu do 
laboratoře. Přístroj pracuje na jedno nabití akumulátoru přibližně 8 hodin, což je dostatečná 
doba pro zakoncentrování vzorku vody s DOM ze 100 l na přibližně 4 l. Nevýhodou je však 
vysoká hmotnost celého přístroje – přibližně 30 kg, kde samotný akumulátor váží 20 kg. 
 
Izolace HA a FA  

Pro izolaci HA a FA byla použita metoda SPE. Sorpce vzorku byla provedena na 
kolonách se sorbentem DAX-8 (Sigma-Aldrich, Německo). Jako kolony jsme zvolili 
polypropylenové zkumavky o objemu 60 ml a sorbent byl utěsněn polyetylénovými fritami 
(pórovitost 20 μm) a plastovými těsnící zátkami (vše Sigma-Aldrich, Německo). Připravené 
kolony byly umístěné do aparatury s vakuovým odsávacím zařízením Baker spe-12G (Baker, 
USA), které je napojeno na membránové vakuové čerpadlo (Schott, Německo). Fotografie 
celé sorpční aparatury je zobrazena na Obr. 3.  
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Postup izolace HA a FA je následující: Zakoncentrovaný vodný roztok DOM 
(připravený pomocí sytému RO, viz výše) je okyselen pomocí HCl na pH 2.0 a následně 
aplikován na aparaturu pro SPE. Zde dochází k adsorpci hydrofobní frakce DOM, kterou jsou 
HS. Následně jsou sorbované HS eluovány roztokem 0,1 M NaOH. V dalším kroku jsou HS 
frakcionovány na FA a HA, což spočívá v okyselení eluátu až na pH 1. HA se vysrážejí, FA 
zůstávají rozpuštěny v supernatantu. Obě frakce jsou poté zbaveny NaCl promýváním 
deionizovanou vodou. Posledním krokem této procedury je opět odstranění vody lyofilizací. 
 
Obr. 3. Metoda SPE. 1 – láhve se vzorky; 2 – hadičky pro nasátí na SPE kolony; 3 – SPE 

kolony; 4 – kohoutky pro regulaci průtoku; 5 – odsávací zařízení se stojánkem a 
ukazatelem tlaku; 6 – zásobní láhev na eluát; 7 – ochranná láhev; 8 – regulátor výkonu 
vývěvy; 9 – vývěva. 

Fig. 3. SPE method. 1 – bottles with samples; 2 – tubes for suck in the SPE columns; 3 – SPE 
columns; 4 – valves for regulation of presure; 5 – chamber for SPE; 6 – storage bottle 
for the elute; 7 – safety bottle; 8 – regulator of the vacuum pump load; 9 – vacuum 
pump. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optimalizační experimenty 

Pro veškeré optimalizační experimenty jsme připravili roztoky komerčně dostupných 
HA (HA Fluka). Koncentrace roztoků HA jsme měřili absorbancí při 300 nm. Připravili jsme 
si vždy čerstvou kalibrační ředící řadu a podle ní jsme vypočítali koncentrace HA ve vodě. 
Nejdříve jsme potřebnou navážku HA rozpustili v 0,05M NaOH. Pro dokonalé rozpuštění 
jsme použili ultrazvukovou lázeň. Získaný roztok jsme ředili do 0,05M NaOH pro získání 
požadovaných koncentrací. Zvolena byla tzv. trojková ředící řada HA: 1,4 mg/l; 4,1 mg/l; 
12,3 mg/l; 37,0 mg/l; 111,1 mg/l; 333,3 mg/l; 1000 mg/l.  
 Pro zjištění funkčnosti přístrojů pro RO a systému pro SPE jsme nejprve provedli 
modelový experiment s roztokem HA připraveným rozpuštěním HA Fluka ve 40 l destilované 
vody o výsledné koncentraci 2 mg/l, kdy byla zjištěna výtěžnost metod. Následně jsme 
použili oba přístroje v praxi při izolaci HA z lesního potůčku u obce Březina v Moravském 
Krasu. Zde bylo odebráno do dvou polyetylenových nádob 100 l vody, převezeno do 
laboratoře a pomocí systému RO zakoncetrováno na 5 l sytě hnědého roztoku. Pomocí 
systému SPE a následné lyofilizace pak byly z tohoto koncentrátu izolovány HA, FA byly 
ponechány v roztoku (supernatantu po SPE). 
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Výpočty 
Výtěžnost metod RO a SPE jsou počítány dle následujícího vztahu:  
X = (Vkonc * Ckonc + Vflush * Cflush/(Vraw * Craw) * 100 % 
Kde X = výtěžek; Vkonc a Ckonc = objem a koncentrace koncentrátu 
Vflush a Cflush = objem a koncentrace roztoku získaného vyplachováním 
Vraw a Craw = objem a koncentrace původního roztoku 
 
Výsledky 
Použití metod RO a SPE pro izolaci HA z definovaného roztoku HA Fluka  
1) Výtěžek zakoncentrování HA metodou RO 
Při optimalizačním experimentu s HA Fluka jsme připravili 40 l roztoku o cHA = 2 mg/l. Po 
zakoncentrování metodou RO jsme získali 0,9 l roztoku o cHA = 33,57 mg/l. Dále jsme získali 
2 l roztoku o cHA = 24,83 mg/l po výplachu 0,025M NaOH. Výtěžek procesu zakoncentrování 
DOM (zde pouze HA) metodou RO byl: 
X = (900 * 33,57 + 2000 * 24,83)/(40000 * 2) * 100 % = 99,8 % 
 
2) Výtěžek izolace HA metodou SPE 
Na kolonu se sorbentem byl aplikován koncentrát získaný metodou RO (V = 0,9 l, c = 33,57 
mg/l) a roztok HA získaný vyplachováním přístroje RO pomocí 0,025 M NaOH (V = 2 l, c = 
24,83 mg/l). Metodou SPE jsme získali tři tmavě hnědé roztoky HA (V900,V1000a,V1000b = 
50 ml; c900 = 290,75 mg/l, c1000a = 239,5 mg/l a c1000b = 85,75 mg/l).  
Výtěžek sorpce koncentrátu: X900 = (50 * 290,75)/(900 * 33,57) * 100 % = 44,8 % 
Výtěžky sorpce roztoku získaného vyplachováním pomocí 0,025 M NaOH: 
X1000a = (50 * 239,5)/(1000 * 24,83) * 100 % = 48,2 % 
X1000b = (50 * 85,75)/(1000 * 24,83) * 100 % = 17,3 % 
Celkový výtěžek sorpce na DAX: 
X900+1000a+1000b = (50 * 290,75 + 50 * 239,5 + 50 * 85,75)/(900 * 33,57 + 2000 * 
24,83) * 100 
% = 38,6 % 
 
3) Výtěžek srážení a lyofilizace HA 
Pomocí 1M HCl jsme sráželi HA ve výše uvedených třech temně zbarvených roztocích HA. 
Po centrifugaci a odlití supernatantu s FA jsme získali 7, 10 a 3,5 mg HA, celkem tedy  
20,5 mg HA Fluka. 
X = 20,5/(0,05 * 290,75 + 0,05 * 239,5 + 0,05 * 85,75) * 100 % = 71,1 % 
 
4) Výtěžek izolace HA celého postupu  
Roztok pro optimalizační experimenty byl připraven z 80 mg HS. Získali jsme 20,5 mg HA . 
Výtěžek celé procedury (RO + SPE) je X = (20,5/80)*100% = 25,6 %.  
 
Použití metod RO a SPE pro izolaci HA z lesního potůčku u obce Březina v Moravském 
Krasu 
1) Výtěžek zakoncentrování DOM pomocí RO 
Výchozí roztok DOM – 100 l roztoku o cHS 18,3 mg/l. 
Metodou RO jsme získali 5,3 l koncentrátu o c HA = 301,4 mg/l, X = 87,76 % 
 
2) Výtěžky HS po sorpci koncentrátu RO na SPE a po rozdělení HS na HA a FA 
Po aplikaci koncentrátu a následném vymytí sorbovaných HS, srážení, centrifugaci a 
vymražení peletu jsme získali 82 mg HA a 300 ml supernatantu (= FA) o c = 612,3 mg/l 
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XHA = 82/(5,3 * 301,4) * 100% = 5,1 %;  XFA = (0,3 * 612,3 / 5,3 * 301,4) * 100 % = 11,5 
% 
XHS = XHA + XFA  = [(82 + 0,3 * 612,3/(5,3 * 301,4)] * 100 %= 16,6 % 
 
3) Výtěžek izolace HS celého postupu 
Původní vzorek o objemu 100 l a cDOM = 18,25 mg/l, obsahoval tedy 1825 mg DOM. 
Získali jsme 82 mg HA v pevném stavu a 300 ml roztoku FA o koncentraci 612,4 mg/l, což 
odpovídá 183,7 mg FA. 
XHA = (82/1825) * 100 % = 4,5%; XFA = (0,3 * 612,4/1825) * 100 % = 10,1 % 
XHS = [(82/1825)] [(0,3 * 612,4/1825)] * 100 %= 14,6 % 
Z původní DOM jsme získali 14,6 % HS. Získané HS obsahují 30,9 % HA a 69,1 % FA. 
 
DISKUZE 

Vzhledem k ekotoxikologicky významným vlastnostem DOM a jejich frakcí HA a FA 
je vhodné, abychom se těmito látkami blíže zabývali, a tudíž je nutné je z vod nejprve 
izolovat. Na základě našeho průzkumu není na trhu k dispozici komerčně dostupná varianta 
přístrojů pro izolaci DOM, HA a FA. Dle informací z obdobné literatury jsme tedy 
zkonstruovali přístroje vlastní. Následující optimalizační experimenty prokázaly, že zavedení 
metod RO a SPE bylo úspěšné a lze je tak použít pro izolaci jak celkové DOM (metoda RO), 
tak i jejich významných frakcí HA a FA (metoda SPE). Výtěžnost metody RO byla v obou 
experimentech velmi vysoká (99,8 % a 88,7 %), a tedy není nutné žádné další významné 
optimalizační kroky provádět. Výtěžek izolace HS však byl podstatně nižší (25,6 % a 16,6 
%). Ke ztrátám došlo v jednotlivých izolačních krocích, a to především při sorpci na SPE. Zde 
je však nutné si uvědomit, že HS tvoří přibližně 80 % DOM, což je nutné zohlednit při 
hodnocení výtěžnosti SPE. Pro dosažení větších výtěžností bude nutné SPE dále 
optimalizovat, a to např. rychlost průtoku vzorku sorbentem, množství sorbentu, rychlost a 
objem roztoku NaOH pro eluci HS ze sorbentu atd.  

Pokud je však naším cílem izolovat DOM a HS pro další studie, a nejsme limitovaní 
výchozím množstvím vzorku vody z řeky (což většinou nejsme), pak i při výtěžnosti přibližně 
20 % lze získat dostatečné množství HS pro další experimenty.  
 
SOUHRN 

Rozpuštěná organická hmota je souhrnný název pro všechny organické látky rozpuštěné 
ve vodách různých typů. Mezi její nejvýznamnější frakce patří huminové látky, tedy 
huminové kyseliny a fulvokyseliny. Tyto látky vykazují ve vodních ekosystémech mnoho 
významných funkcí, kterými působí na vodní organizmy nepřímo (ovlivnění teploty a 
světelného režimu vod, zapojení do cyklu uhlíku, pufrační schopnost a fotochemické působení 
ve vodách, sorpce kovů a organických látek atd.), tak i přímo samotnou interakcí s živými 
tkáněmi. Pro studium vlastností těchto látek je nutné je izolovat. Pro izolaci rozpuštěné 
organické hmoty se používá metody založené na principu reverzní osmózy, pro izolaci 
huminových látek metoda sorpce na pevnou fázi. Vzhledem k nedostupnosti komerčních verzí 
těchto přístrojů jsme zkonstruovali přístroje vlastní. Systém reverzní osmózy (včetně jeho 
mobilní varianty) byl vyroben upravením systému na výrobu demineralizované vody. 
Zavedení této metody bylo úspěšné, výtěžnost se pohybuje kolem 90 %. Systém pro extrakci 
na pevnou fázi byl sestaven z jednotlivých komerčně dostupných komponent, což bylo 
úspěšné s výtěžností metody kolem 20 %. Pro dosažení vyšší výtěžnosti bude nutné systém 
dále optimalizovat. 
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Abstract 
Beside many various databases on toxicology and chemical safety mainly provided by commercial 

organisations, the most important sources of relevant information represent fundamental international 
toxicological information databases of Intergovernmental organisations (IGOs) such as UNEP, WHO, ILO, 
FAO, EU, accessible on-line, as well as US-originated databases (CDC, EPA). These databases are analysed in 
detail. 
 
Klíčová slova: chemická bezpečnost, krizové a havarijní řízení, toxikologické informační databáze on-line, 
UNEP, WHO, ILO, FAO, EU, EPA, CDC 
Keywords: chemical safety, crisis and accident management, on-line toxicological information databases, 
UNEP, WHO, ILO, FAO, EU, EPA, CDC 
 
ÚVOD 

Mezi nejnebezpečnější mimořádné události náleží rozšíření vysoce toxických 
a nebezpečných látek. Jde o dnes již historické případy použití chemických zbraní 
v ozbrojených konfliktech, resp. potenciální použití vysoce toxických látek teroristy. Dále se 
jedná o sekundární účinky toxických látek uvolněných při záměrných i nezáměrných úderech 
na průmyslové, dopravní a sociální infrastruktury moderní industriální společnosti při 
válečných událostech a teroristických úderech i při haváriích v době míru. Spouštěcí 
mechanismus se v násilných případech liší od mírových mimořádných událostí způsobených 
materiálovou vadou, lidským nebo systémovým selháním, popřípadě živelními silami. Ve 
všech případech však jsou základem pro analýzu rizik jsou dokonalé toxikologické informace 
o uvedených látkách.  

Vedle řady adresných informačních databází, vypracovávaných různými komerčními 
organizacemi, jsou dnes k dispozici mezinárodní databázové informace, dostupné on-line, 
které jsou dotovány z celosvětových fondů mezivládních organizací, napojených na OSN, 
jako je UNEP, WHO, FAO, ILO, dále regionálních mezivládních organizací, jako je EU i 
z národních zdrojů (např. v USA jde o CDC a ASTDR). Existují i databáze průmyslových 
asociací, např. ETAD (tato Ekologická a toxikologická asociace výrobců barviv 
a organických pigmentů vytvářela počínaje  60. léty 20. století historicky prvou ucelenou 
adresnou databázi toxických látek). Je s podivem, že v širší chemické veřejnosti i mezi 
profesionály zabývajícími se chemickou bezpečností, jsou zmíněné databáze mezivládních 
organizací, veřejně komukoliv zdarma dostupné on-line, relativně málo známy. Cílem této 
práce je proto přiblížit zkušenosti s jejich využíváním. 
 
Hrozby vysoce toxických a nebezpečných látek 

Život moderní industriální společnosti v globalizujícím se světě je spojen s řadou 
negativních faktorů, které denně ohrožují existenci lidstva a biosféry a vedou k občasným, ale 
stále četnějším katastrofám. 

S lidskou existencí a vývojem lidské společnosti, zejména od doby, kdy byla překročena 
únosná kapacita Země, je spojeno trvalé znečišťování základních složek životního prostředí 
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(atmosféry, vody a půdy), způsobené výrobou energie, průmyslovou činností všeho druhu, 
intenzivní zemědělskou produkcí, dopravou i rozšířením lidských sídel. Kromě toho, 
průmyslová činnost v celém životním cyklu výrobků (od těžby surovin po uložení 
nerecyklovaného zbytku výrobku, který ztratil užitnou hodnotu a přeměnil se na dále 
nezpracovatelný odpad) přináší (vedle zmíněných emisí do základních složek životního 
prostředí) hrozby v podobě nehod, havárií a katastrof. Ty mohou být způsobeny materiálovou 
vadou, lidským nebo systémovým selháním industriálních, dopravních, energetických 
a jiných sociálních infrastruktur. Uvedené události jsou provázeny uvolněním toxických, 
reaktivních, radioaktivních a infekčních materiálů, v některých případech s výbuchy a požáry 
s emisemi toxických zplodin hoření. 

Je nasnadě, že k nejzávažnějším jevům tohoto druhu, majícím hromadný charakter, patří 
války a ozbrojené konflikty, zejména s použitím zbraní hromadného ničení a konflikty za 
použití pouze konvenční výzbroje, kdy dochází k záměrným a nezáměrným úderům na shora 
zmíněné infrastruktury. V jejich důsledku se mohou uvolňovat toxické, reaktivní, radioaktivní 
a infekční materiály z industriálních, dopravních, energetických a jiných sociálních struktur. 
Spouštěcí mechanismus a náhlé až výbušné uvolnění uvedených materiálů i účinky na okolí 
se liší od mírových havárií a katastrof a kladou mimořádné nároky na prevenci, plánování 
a účinnost ochranných, záchranných a likvidačních opatření. Některé scénáře teroristických 
úderů (které se obecně podobají časově a prostorově omezeným akcím válečného charakteru) 
patří do tohoto typu záměrného vyvolání havarijních dějů. 

Pro účinná preventivní, represivní, ochranná, záchranná, likvidační a nápravná opatření 
jsou nezbytné v prvé řadě dokonalé informace o látkách, které mohou být při uvedených 
událostech uvolněny. Toxikologické informace jsou nezbytné nejen pro první laickou, první 
lékařskou a následnou kvalifikovanou lékařskou pomoc. Pojem chemická bezpečnost 
předpokládá aktivní znalost souboru údajů o chemických, fyzikálních a toxických 
vlastnostech, které charakterizují potenciální rizika veškerého nakládání s chemickými 
látkami včetně protiopatření, která jsou základem pro krizové a havarijní plánování a řízení a 
vytvářejí komplex nouzové připravenosti pro daný okruh hrozeb (Matoušek, 2008).  
 
Mezinárodní toxikologické databáze a jejich využití 

V dnešní době již existují stovky různých informačních databází o chemické toxikologii 
a chemické bezpečnosti, které jsou vypracovávány různými komerčními subjekty a přinášejí 
na různých mediích adresné informace. Vedle toho jsou k dispozici informace o chemické 
bezpečnosti, vypracovávané některými průmyslovými asociacemi. Stojí za zmínku, že 
k nejstarším uceleným toxikologickým databázím, vzniklým na bázi průmyslové toxikologie 
barvářských produktů, patří databáze produkovaná Ekologickou a toxikologickou asociací 
výrobců barviv a organických pigmentů ETAD (počínaje 60. léty 20. století nejprve na 
kartotéčních listech). Tato asociace zřejmě patří nejen k pionýrům etického kodexu 
v chemickém průmyslu, ale také významně přispěla k dnešnímu chemické zákonodárství EU. 

V současnosti jsou k dispozici i databáze o chemické toxikologii a chemické 
bezpečnosti, dostupné on-line, vytvářené ve spolupráci mezivládních organizací (IGO) 
napojených na OSN, jako je Program OSN pro životní prostředí (UNEP), Světová 
zdravotnická organizace (WHO), Světová organizace pro potraviny a zemědělství (FAO), 
Mezinárodní organizace práce (ILO), v některých případech i ve spolupráci s Evropskou unií 
(EU). 

Významné databáze podobného druhu existují v USA (EPA, CDC) a některých dalších 
zemích (Kanada aj.). 

Nejdůležitější komplexní databázi mezivládních organizací, napojených na OSN, běžně 
dostupnou on-line, která obsahuje 11 (většinou velmi rozsáhlých) dílčích databází o různých 
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aspektech chemické toxikologie a chemické bezpečnosti – ICPS INCHEM 
(http://www.inchem.org). 

 
IPCS INCHEM je neocenitelným nástrojem pro chemickou bezpečnost a správné 

nakládání s chemikáliemi. Je produkován na základě spolupráce mezi Mezinárodním 
programem chemické bezpečnosti (IPCS) a Kanadským centrem pro pracovní lékařství a 
bezpečnost (CCOHS), které bylo iniciátorem. IPCS přímo reaguje na jednu prioritní 
akci Mezivládního Fora pro chemickou bezpečnost (IFCS), tj.  zprostředkování informací 
z mezinárodních recenzovaných publikací o chemické bezpečnosti a databázových záznamů 
mezinárodních organizací pro veřejnost. ICPS INCHEM nabízí rychlý elektronický přístup 
k tisícům vyhledatelných úplných dokumentů o chemickém riziku a správném nakládání 
s chemikáliemi, čímž pomáhá zemím plnit jejich závazky v kapitole 19 Agendy 21, přijaté na 
konferenci UNCED v Rio de Janeiro (1992). 
IPCS obsahuje 11 dílčích databází:  
• Koncizní mezinárodní dokumenty o hodnocení chemikálií (CICADS) 
• Monografie o kriteriích environmentálního zdraví (EHC) 
• Vodítka zdraví a bezpečnosti (HSGs) 
• Souhrny a vyhodnocení Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) 
• Mezinárodní karty o chemické bezpečnosti (ICSCs) 
• Vyhodnocení serií antidot IPCS/CEC 
• Monografie a vyhodnocení Spojeného expertního výboru o potravinářských aditivech 

(JECFA) 
• Monografie a vyhodnocení spojeného zasedání o reziduích pesticid (JMPR) 
• Datové karty pesticid (PDSs) 
• Informační monografie o jedech (PIMs) 
• Screeningový informační soubor dat OECD o velkoobjemově vyráběných chemikáliích 

(SIDS). 
 
K podrobnějšímu popisu jednotlivých databází: 

Koncizní mezinárodní dokumenty o hodnocení chemikálií (Concise International 
Assessment Documents – CICADS) poskytují soubory vědeckých informací o potenciálních 
účincích chemikálií na lidské zdraví a životní prostředí. Jsou založeny na národním 
a regionálním zhodnocení, které prochází seriózní oponenturou mezinárodně uznávanými 
experty. Představují současný stav poznání, nové informace jsou neustále doplňovány. 

Monografie o kriteriích environmentálního zdraví (Environmental Health Criteria 
Monographs – EHC) obsahují údaje z vědeckých pramenů pro stanovení bezpečnostních 
standardů a regulaci. Rozebírají a zkoumají fyzikální a chemické vlastnosti, analytické 
metody, zdroje environmentální a průmyslové expozice a transport v prostředí, 
chemobiokinetiku a metabolismus, krátkodobé a dlouhodobé účinky, rizika pro lidské zdraví 
a účinky na životní prostředí. 

Vodítka zdraví a bezpečnosti (Health and Safety Guides – HSG) podávají informace 
v netechnickém jazyce pro rozhodovací sféru o rizicích, plynoucích z expozice chemikáliím 
s praktickými radami. Které se týkají zdravotnických a administrativních záležitostí. 

Souhrny a vyhodnocení Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny 
(International Agency for Research on Cancer Summaries and Evaluations – IARC). Tento 
program WHO zahájený v r. 1969 je věnován vyhodnocení karcinogenního rizika chemikálií 
pro lidi včetně vydávání kriticky zhodnocených monografií o jednotlivých chemikáliích (od 
r. 1980 i o složitých směsích a jiných látkách). Tyto série vydává v knižní podobě IARC 
(agentura v podřízenosti WHO). 
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Mezinárodní karty o chemické bezpečnosti (International Chemical Safety Cards – 
ICSC) sumarizují základní informace o chemických látkách. Na tomto programu IPCS se 
podílí i Evropská unie (EU). 

Vyhodnocení sérií antidot (IPCS/CEC Evaluation of Antidotes Series) je dalším 
společným programem IPCS a Komise Evropské unie (EC). Tyto série jsou vydávány rovněž 
knižně v Cambridge University Press. 

Monografie a vyhodnocení Spojeného expertního výboru o potravinářských 
aditivech (Joint Expert Committee on Food Additives Monographs and Evaluations – 
JECFA). Jde o vyhodnocení potravinářských aditiv, kontaminantů a reziduí veterinárních 
léčiv v potravinách, které zpracoval spojený výbor expertů WHO a FAO. Tento materiál je 
využíván pro Codex Alimentarius a pro národní legislativu o potravinářských standardech 
a bezpečných hladinách k ochraně spotřebitelů. 

Monografie a vyhodnocení Spojeného zasedání o reziduích pesticid (Joint Meeting 
on Pesticide Residuem – JMPR). Produkt tohoto společného programu WHO a FAO je 
rovněž využíván pro Codex Alimentarius a na národní úrovni, analogicky jako v předchozím 
případě. 

Datové karty pesticid (Pesticide Documents – PDs) jsou připravovány WHO ve 
spolupráci s FAO a obsahují základní informace pro bezpečné používání pesticidů, podávajíce 
podstatné toxikologické informace o jednotlivých pesticidech. Priorita se věnuje látkám 
s širokým významem pro zemědělství a veřejné zdravotnictví. 

Informační monografie o jedech (Poisons Information Monographs – PIMs) 
představují globální databázi s vyhodnocenými informacemi o substancích (chemikáliích, 
farmakách, jedovatých rostlinách a živočiších), které jsou běžnými příčinami intoxikací. Jde 
o koncizní praktické dokumenty pro práci toxikologických informačních pracovníků, kliniků 
a analytiků. Jsou zde sumarizovány fyzikální a chemické vlastnosti, zdravotnické aspekty 
účinků při různých cestách expozice, zacházení s pacientem a podpůrná laboratorní vyšetření. 

Screeningový informační soubor dat OECD o velkoobjemově vyráběných 
chemikáliích (Screening Information Data Set for High Produced Volume Chemicals –
SIDS) je připravován jako iniciální zhodnocení pro potřeby rozhodovací sféry. 
 
Některé další databáze o toxikologii a chemické bezpečnosti 

Vedle nejdůležitějších mezinárodních databází dostupných on-line, zmíněných 
v předchozím odstavci, existují další významné a hodnotné prameny, pocházející hlavně 
z USA. K hlavním zodpovědným federálním sektorům patří ministerstvo zdravotnictví 
(Department of Health and Human Services) a Agentura pro životní prostředí  
(Environmental Protection Agency – EPA). 

Vedoucí institucí prvého jmenovaného sektoru, jsou Centra pro management nemocí 
a prevenci (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) v Atlantě (GA), která jsou 
podřízena Veřejné zdravotnické službě  (Public Health Service). Zde funguje Agentura pro 
toxické substance a registr nemocí (Agency for Toxic Substances and Disease Registry – 
ATSDR). Její toxikologická divize produkuje ročně inovované toxikologické databáze, studie 
o environmentální medicině a jiná relevantní data, běžně vydávaná na CD-ROM. Pro další 
informace viz (http://www.atsdr.cdc.gov). 

O široce založených aktivitách EPA viz její webové stránky (http://www.epa.org) nebo 
ještě lépe stránky jejího vydavatelského centra National Service Center for Environmental 
Publications (NSCEP) v Cincinnati (OH) (http://www.epa.gov/ncepi).   
                                                             
 
 
 



Bulletin VÚRH Vodňany  45(4) – 2009 
 

 77 

SOUHRN 
Vedle řady různých databází o toxikologii a chemické bezpečnosti, vytvářených ve 

světě mnoha různými institucemi, je nejdůležitějším zdrojem relevantních informací (veřejně 
a zdarma dostupným on-line) série databází, které jsou vydávány v kooperaci mezivládních 
organizací, napojených na OSN, tj. WHO, UNEP, FAO, ILO, některé rovněž ve spolupráci 
s EU. Důležitým zdrojem k využití jsou rovněž databáze vydávané zodpovědnými vládními 
sektory v USA. 
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Abstract 

Oxidative stress has recently become an important topic. Every aerobic organism has to deal with it. It 
functions to the benefit of the organism (e.g. phagocytosis, photosynthesis), but may also cause adverse effects. It 
may cause damage of cells or tissues, lipid peroxidation, protein oxidation, modulation of gene expression and 
alteration of the redox status. It is associated with the process of aging and many diseases (e.g. atherosclerosis, 
arthritis, cancer and Alzheimer´s disease). Oxidative stress is induced by many chemicals. Biomarkers of this 
stress are therefore an important focus for the assessment of effects of environmental pollution. 
 
Klíčová slova: oxidační stres, reaktivní kyslíkové formy, antioxidanty, ryby 
Keywords: oxidative stress, reactive oxygen species, antioxidants, fishes 
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1. Co je oxidační stres 

Ve zdravém aerobním organismu existuje rovnováha mezi produkcí reaktivních 
kyslíkových forem a systémy, které chrání buňky před působením těchto forem. Zvýšení 
první složky vede k poškození nebo smrti buněk nebo přímo celého organismu. Tato 
nerovnováha se označuje termínem oxidační stres (Davies, 1995). Jedná se o nedílnou součást 
aerobního způsobu života. Mimo reaktivních kyslíkových forem (ROS) se na jeho vzniku 
mohou podílet reaktivní formy dusíku, singletový kyslík, ozon, alkoxylové a peroxylové 
radikály (Halliwell a Gutteridge, 1999). ROS můžeme rozdělit do dvou skupin: radikály 
a neradikály.  

Radikály (též volné radikály) jsou formy schopné nezávislé existence obsahující jeden 
nebo více nepárových elektronů (Halliwell a Gutteridge, 1999). Patří sem superoxidový 
radikál (.O2

-), hydroperoxylový radikál (HO2
.), hydroxylový radikál (.OH), peroxylový radikál 

(ROO.) a alkoxylový radikál (RO.). Mezi ROS neradikálového typu náleží singletový kyslík 
(1O2), kyselina chlorná (HClO), ozon (O3) a peroxid vodíku (H2O2). 
 
2. Zdroje reaktivních kyslíkových forem 

ROS vznikají běžně při mnohých procesech v organismu. Jedná se tedy o endogenní 
buněčné zdroje ROS. Mezi nejvýznamnější z nich patří elektronový transportní řetězec 
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mitochondrií a činnost endoplasmatického retikula u živočichů (u rostlin mají podobnou 
schopnost chloroplasty) (Di Giulio a Meyer, 2008). Při činnosti cytochromu P450, který 
katalyzuje oxidaci endogenních složek i cizorodých látek, dochází ke štěpení O2, kdy jeden 
kyslíkový atom přijme substrát a druhý vodu. Pro tuto katalýzu poskytuje dva elektrony 
NADPH-P450 reduktáza nebo cytochrom b5. Cyklus ale může být nespojitý, což vede k 
změnám v elektronových přesunech za vzniku .O2

- a H2O2 (Goeptar a kol., 1995). Dalším 
endogenním zdrojem ROS je katalytická činnost oxidačních enzymů jako xanthinoxidázy, 
tryptofan dioxigenázy, diaminoxidázy, guanylcyklázy a glukózaoxidázy (Fridovich, 1978; 
Halliwell a Gutteridge, 1999). Mnoho klíčových molekul buněčných funkcí zahrnujících 
FMNH2 (redukovaný flavinmononukleotid), FADH2 (redukovaný flavinadenindinukleotid), 
glyceraldehyd, epinefrin a norepinefrin, dopamin, tetrahydropteridiny a cystein je schopno v 
přítomnosti kyslíku autooxidace za vzniku O2

- (Halliwell a Gutteridge, 1999).  
ROS mají i pozitivní roli v organismu, a to v procesu fagocytózy neutrofilů a makrofágů 

(Babior, 2000). Po stimulaci (např. opsonizovanými bakteriemi) zvýší tyto buňky spotřebu 
kyslíku více jak dvacetkrát nad klidovou hladinu. Tento fenomén se nazývá respiratorní 
vzplanutí a nesouvisí s mitochondriálním dýcháním. Během tohoto procesu vznikají dvě 
molekuly .O2

-. Ty nejsou vysoce reaktivní ve vodním prostředí, ale mohou reagovat mezi 
sebou a dismutovat na H2O2 nebo reagovat s NO. za vzniku peroxynitritu. Oba produkty jsou 
již baktericidní.  

 
Exogenními zdroji ROS jsou různá xenobiotika včetně pesticidů. Ta vyvolávají tvorbu 

ROS různými biochemickými mechanismy jako zhoršení na membrány vázaného 
elektronového transportu (např. mitochondriální, mikrosomální elektronový transport) 
a následné hromadění redukovaných meziproduktů v buňce (Stolze a Nohl, 1994). Dále 
zapříčiňují tvorbu redoxního cyklu, fotosensibilizaci (Di Giulio a Meyer, 2008), usnadnění 
Fentonovy reakce, inaktivaci antioxidačních enzymů (Kono a Fridovich, 1983) a vyčerpání 
tzv. scavengerů neboli „zhášečů“ volných radikálů (Winston a Di Giulio, 1991). 

Působení ROS vyúsťuje v buněčné poškození zahrnující peroxidaci lipidů, modulaci 
genové exprese a poruchy redoxního potenciálu. To je příčinou některých onemocnění a 
předčasného stárnutí. 
 
3. Antioxidační ochrana 

Mechanismy antioxidační ochrany zahrnují enzymové systémy schopné odstranit ROS, 
látky s nízkou molekulární hmotností, které přímo „zháší“ ROS (endogenního původu nebo 
získané z potravy) a proteiny, které váží prooxidanty, zejména železo a měď (Di Giulio a 
Meyer, 2008).  
 
3.1. Antioxidační enzymové systémy 

Nejdůležitějšími enzymy pro detoxifikaci ROS u všech organismů jsou 
superoxiddismutáza (SOD), kataláza (CAT), glutathionperoxidáza (GPX) a transferázy (např. 
glutathion-S-transferáza) (Di Giulio a Meyer, 2008), xanthinoxidáza a glukózo-6-
fosfátdehydrogenáza. Enzymatická dismutace O2

- na H2O2 je katalyzována SOD. CAT se 
nachází primárně v peroxizomech a detoxifikuje H2O2 na kyslík a vodu. GPX je 
nejvýznamnější peroxidázou pro detoxifikaci hydroperoxidů (Lackner, 1998). Enzym 
chinonreduktáza může při redukci chinonů omezit výskyt ROS, které vznikají v průběhu 
redoxního cyklu (Di Giulio a Meyer, 2008).  
 
3.2. Nízkomolekulární a další antioxidanty 

Na prvním místě je třeba se zmínit o glutathionu, buněčném ochránci membrán. Ten 
existuje ve dvou formách: redukovaný glutathion (GSH) a oxidovaný glutathiondisulfid 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6D-4T7XGS1-2&_user=1528133&_coverDate=01%2F31%2F2009&_alid=853575145&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5028&_st=4&_docanchor=&view=c&_ct=349&_acct=C000053550&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1528133&md5=5e5124beb3f215683ba40d78dda8db4d#bib59�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6D-4T7XGS1-2&_user=1528133&_coverDate=01%2F31%2F2009&_alid=853575145&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5028&_st=4&_docanchor=&view=c&_ct=349&_acct=C000053550&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1528133&md5=5e5124beb3f215683ba40d78dda8db4d#bib31�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6D-4T7XGS1-2&_user=1528133&_coverDate=01%2F31%2F2009&_alid=853575145&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5028&_st=4&_docanchor=&view=c&_ct=349&_acct=C000053550&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1528133&md5=5e5124beb3f215683ba40d78dda8db4d#bib65�
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(GSSG). Zdravé buňky obsahují redukovanou formu a poměr GSH: GSSG je 100:1 nebo 
vyšší. Zvýšený oxidační tlak se projeví změnou tohoto poměru ve prospěch GSSG, a to může 
být bráno jako marker oxidačního stresu (Di Giulio a Meyer, 2008). Oxidaci GSH na GSSG 
katalyzuje GPX a je spojena s redukcí H2O2 a lipidových peroxidů (LOOH) na příslušné 
alkoholy. Redukce GSSG na GSH je katalyzována glutathionreduktázou (GR). Glutathion je 
schopen odstraňovat ROS zahrnující O2

-,.OH, RO. , ROO. a ONOO- (Griffith, 1999; Halliwell 
a Gutteridge, 1999) díky thiolové skupině (-SH) cysteinu jako aktivní složce podléhající 
oxidaci (Di Giulio a Meyer, 2008).  

Hladiny tkáňového glutathionu jsou často sníženy po krátkodobé expozici, ale zvýšeny 
po dlouhodobé. Snížené hladiny glutathionu u živočichů zvyšují toxicitu prooxidačních 
xenobiotik (Gallagher a kol., 1992). Doyotte a kol. (1997) a Zhang a kol. (2004) uvádějí, že 
v průběhu mírného oxidačního stresu se hladiny GSH mohou zvýšit jako adaptivní reakce 
prostřednictvím zvýšené syntézy.  

Dalšími biomolekulami s antioxidační funkcí jsou vitamíny jako kyselina askorbová 
(vitamin C), tokoferol (vitamin E), karotenoidy (vitamin A, β-karoten), které jsou získávány 
potravou u většiny zvířat a dále substance s primárně jinou funkcí než antioxidační, jako je 
koenzym Q, estradiol, bilirubin, kyselina lipoová, kyselina močová (Halliwell a Gutteridge, 
1999), metalothioneiny (MT) (Coyle a kol., 2002) a melatonin (Reiter, 2008).  
 
4. Biomarkery oxidačního stresu 

V úvodu je třeba říci, že nebyl objeven specifický a citlivý biomarker pro tento proces 
(Di Giulio a Meyer, 2008). Zpravidla je pozorován zvýšený výskyt produktů oxidačního 
poškození buněk a tkání a zvýšená aktivita antioxidačních enzymů. Mnoho studií uvádí jako 
nejcitlivější indikátory hodnotu GSH:GSSG, hladiny metalothioneinů nebo lipoperoxidů, 
aktivitu GR, mikrosomální GST nebo mikrosomální GPX, ale tyto mohou být zcela 
nevyhovující v jiných případech. Terénní studie uvádějí velké množství biomarkerů 
oxidačního stresu spojeného s expozicí polutanty. Tab. č. 1 uvádí příklady biomarkerů 
oxidačního stresu a jeho pravděpodobnou příčinu u ryb z terénních studií. 
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Tab.  1. Příklady biomarkerů oxidačního stresu. 
Tab. 1. Examples of oxidative stress biomarkers. 

Kontaminovaná 
oblast Suspektní příčina Druhy ryb Biomarkery Reference 

řeka 
Yamaska,Quebéc, 

Kanada 
pesticidy 

pakaprovec 
severní 

(Catostomus 
commersonii) 

GPX, 
CAT,GSH↓ 

LPO ↑ 

Dorval a kol. 
(2005) 

ekosystém řeky 
Niagara, New York 

a Kanada 

PAHs 
(polycyklické 

aromatické 
uhlovodíky), HAHs 

(halogenové 
aromatické 
uhlovodíky) 

sumeček 
americký 
(Ameiurus 
nebulosus) 

GSH↑ Eufemia a kol. 
(1997) 

Povodí řeky 
Morava, ČR 

organochlorované 
pesticidy, PAHs, 

HAHs, kovy 

jelec tloušť 
(Leuciscus 
cephalus) 

GR↑ Machala a kol. 
(2001) 

Kontaminovaná 
místa v Severním 

moři 
PAHs, HAHs, kovy platýs druhu 

Limanda 

↑ SOD, 
kataláza, 

lipoperoxidace 

Di Giulio 
a kol. (1993) 

Znečištěné území 
v Sao Paolo, 

Brazílie 

komunální a 
průmyslový odpad 

tilápie nilská 
(Oreochromis 

niloticus) 

↑ SOD, GPX, 
G6PDH, ↓GSH 

Bainy a kol. 
(1996) 

Wabush Lake, 
Newfoundland, 

Kanada 
důlní hlušina 

siven obrovský 
(Salvelinus 
namaycush) 

↑ oxidační 
poškození DNA 

Payne a kol. 
(1998) 

 
 
Obecně mohou být biomarkery oxidačního stresu rozděleny do dvou velkých skupin: 

biomarkery poškození biologických systémů volnými radikály a antioxidační ochrana.  
 

4.1. Biomarkery poškození biologických systémů volnými radikály 
Použití primárních a sekundárních produktů poškození volnými radikály jako 

biomarkeru může monitorovat oxidační tlak prostředí. Nejrozšířenější používané biomarkery 
jsou produkty peroxidace lipidů jako aldehydy, zejména malondialdehyd (MDA) (Valavanidis 
a kol., 2006) a ketony a dále detekce dvojné vazby polynenasycených mastných kyselin 
(Gutteridge, 1986). Malondialdehyd je hlavní sekundární produkt lipoperoxidace 
polynenasycených mastných kyselin (PUFA), vysoce toxický pro buňky v důsledku jeho 
vysoké afinity k – SH skupinám a aminoskupinám peptidů, enzymů a nukleových kyselin 
(Viarengo, 1989). 

Biomarkery oxidačního poškození DNA in vivo jsou použity pro detekci specifických 
modifikací a hydroxylací purinových a pyrimidinových bází a pro detekci poškození 
deoxyribozofosfátového řetězce a protein-DNA příčných vazeb (Valavanidis a kol., 2006). 

Většina studií byla zaměřena na měření produktů hydroxylace guanosinu vlivem OH, 
jmenovitě na 8-hydroxy-2´-deoxyguanosin (8-OHdG) nebo 8- oxo-2´-deoxyguanosin (8-
oxodG) a 8-hydroxyguanin (Shigenaga a Ames, 1991). Při hydroxylaci thyminu vznikají dva 
další markery thymin glykol a thymidin glykol (Valavanidis a kol., 2006). Kvantitativní 
měření 8-OHdG bylo aplikováno u vodních organismů jako biomarker oxidačního stresu v 
závislosti na znečištění prostředí (Rodriguez-Ariza a kol., 1999; Steinert, 1999; De Almeida a 
kol., 2003).  

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6D-4T7XGS1-2&_user=1528133&_coverDate=01%2F31%2F2009&_alid=853575145&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5028&_st=4&_docanchor=&view=c&_ct=349&_acct=C000053550&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1528133&md5=5e5124beb3f215683ba40d78dda8db4d#bib63�
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Oxidace proteinů je další významné poškození biologických systémů volnými radikály. 
Zde je sledování zaměřeno na detekci karbonylových derivátů proteinů, zejména oxidačních 
produktů tyrosinu (tj. dityrosinu) (Huggins a kol., 1993) a fenylalaninu (Valavanidis a kol., 
2006). Aldehydové skupiny z oxidace proteinů se mohou rozdělit do dvou produktů: γ - 
glutamylsemialdehydu a 2-amino-adipiksemialdehydu. 

 
4.2. Antioxidační ochrana jako biomarker 

Sledování antioxidačních enzymů se využívá jako indikátor oxidačního stavu 
organismu. Enzymy, které jsou využívány, zahrnují superoxiddismutázu (SOD), katalázu 
(CAT), xanthinoxidázu (XOD) a enzymy glutathion redoxního cyklu, glutathionperoxidázu 
(GPX), glutathionreduktázu (GR) a glukóza-6-fosfátdehydrogenázu (G6PD). 

 
5. Detekce oxidačního stresu u ryb 

U ryb, které jsou významným předmětem výzkumu environmentální toxikologie, nebyl 
identifikován jednotný marker oxidačního stresu. To může být způsobeno velkým množstvím 
faktorů, které se uplatňují při rozvoji a zániku oxidačního stresu nejen u ryb. K těm známým 
patří pohlaví a reprodukční stav (Livingstone a kol., 1995; McFarland a kol., 1999; Meyer 
a kol., 2003; Winzer a kol., 2001, 2002 a,b), potrava (George a kol., 2000; Hidalgo a kol., 
2002; Mourente a kol., 2000, 2002; Pascual a kol., 2003), teplota prostředí (Heise a kol., 
2003; Olsen a kol., 1999; Parihar a Dubey, 1995; Parihar a kol., 1996), množství rozpuštěného 
kyslíku (Cooper a kol., 2002; Hermes-Lima a Zenteno-Savín, 2002; Lushchak a kol., 2001; 
Ritola a kol., 2002; Ross a kol., 2001), salinita (Kolayli a Keha, 1999; Martínez-Álvarez 
a kol., 2002) a sezónní vlivy (Bacanskas a kol., 2004; Ronisz a kol., 1999). Vystavení 
působení prooxidantů často vedlo u antioxidačních enzymů k poklesu aktivity (Fujii 
a Taniguchi, 1999; Kim a Lee, 1997; Pedrajas a kol., 1995; Radi a Matkovics, 1988; 
Stephensen a kol., 2002; Zikic a kol., 1997). Fyziologická a genetická adaptace na znečištění 
(Elskus a kol., 1999; Hahn 1998; Meyer a kol., 2002; Roy a kol., 2001) a adaptace na 
oxidační stres (Bacanskas a kol., 2004; McFarland a kol., 1999; Meyer a kol., 2003) u ryb 
mohly v mnoha případech sehrát roli v reakci na oxidační tlak prostředí. Dále je třeba si 
uvědomit, že rozdílnost v antioxidační odpovědi u volně žijících ryb může být spojena s 
faktem, že většina rybí populace je vysoce outbrední s vysokým stupněm genetické 
variability. Mnoho vhodných antioxidačních izoenzymů přítomných u ryb nebylo objeveno v 
důsledku absence specifických substrátů či protilátek (Di Giulio a Meyer, 2008). 

Nakonec je nutné dodat, že existuje celá řada nevyjasněných a neznámých faktorů, které 
znemožňují detekci vhodných markerů oxidačního stresu. 

 
6. Srovnání průběhu oxidačního stresu u savců a ryb 

Vzhledem k rozdílnosti obou tříd nepřekvapí existence určitých rozdílů v průběhu 
oxidačního stresu. Produkce ROS v mikrosomální frakci je vyšší u pstruha duhového 
(Oncorhynchus mykiss) s využitím NADH než s NADPH jako zdroje redukčního potenciálu, 
což je v kontrastu se stejnou situací u potkanů (Jewell a Winston, 1989; Kennish a kol., 1989). 
Vyčerpání glutathionu po období hladovění je mnohem pomalejší u cípala hlavatého (Mugil 
cephalus) (Thomas a Wofford, 1984) a u sumečka tečkovaného (Ictalurus punctatus) 
(Gallagher a kol., 1992) než u hlodavců. Aktivita GPX u kapra obecného (Cyprinus carpio) je 
čtyřicetkrát vyšší než u člověka na rozdíl od aktivit SOD a CAT, které jsou nižší u kapra 
(Mazeaud a kol., 1979). Aktivita enzymu GPX u pstruha duhového (Salmo gairdneri), sivena 
amerického (Salvelinus fontinalis) a slunečnice obecné (Lepomis macrochirus) je nižší než u 
savců (Tappel a kol., 1982). Rozdíly jsou patrny i v aktivitě enzymů v závislosti na teplotě, 
což se projevuje v in vitro testech. Například savčí Cu,Zn-superoxidismutáza je výrazně 
termostabilní enzym, zatímco u dvou druhů ryb, tj. lampice krokodýlí (Lampanyctus 
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crocodilus) a platýse olivového (Paralichthys olivaceus) je termolabilní (při 60 °C a více) 
(Capo a kol., 1997; Nakano a kol., 1995). 

 
ZÁVĚR 

Studium oxidačního stresu je důležitou kapitolou v oblasti ekotoxikologie a toxikologie 
vůbec. Markery oxidačního stresu mohou do určité míry sloužit zároveň jako markery 
kontaminace prostředí. Pokud se prokáže souvislost mezi chemickými látkami vyvolávající 
oxidační změny a výskytem typických markerů oxidačního poškození, dá se toto považovat za 
možnost detekce kontaminace prostředí. Tento fakt je významný pro posouzení zdravotního 
stavu ryb, jež jsou součástí lidského potravního řetězce. 

 
Poděkování 

Toto review bylo realizováno s podporou MSM Projekt č. 6215712402. 
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Organizace a provedení odborných rybářských seminářů 
(OP Rybářství, CZ.1.25/3.1.00/08/00288) 

 
 Poradenské, informační a školící rybářské centrum při FROV JU Vodňany letos v rámci 
projektu z Operačního programu Rybářství uspořádalo již tři dvoudenní tématické semináře 
pro produkční i sportovní rybáře a odbornou rybářskou veřejnost. 
 V březnu se uskutečnil seminář na téma Současnost a perspektivy v oblasti 
hospodaření na pstruhových vodách. Na semináři zaznělo 12 přednášek a zúčastnilo se jej 
celkem 80 účastníků. Na květen jsme připravili seminář s názvem Biologie a chov dravých 
druhů ryb a dotační politika v rybářství, celý program absolvovalo 48 zájemců a zaznělo na 
něm 10 přednášek. Součástí semináře byla i exkurze na odbornou výstavu FISHTECH 
pořádanou v rámci XIX. Vodňanských rybářských dnů. V listopadu pak proběhl seminář 
s názvem Nové technologie v chovu ryb I. Na tento seminář se přihlásilo 37 zájemců, celý 
program absolvovalo 32 účastníků. První den semináře byl věnován problematice chovu 
jeseterovitých ryb. Kromě teoretických přednášek s praktickými ukázkami byly účastníkům 
promítnuty i filmy s odbornou tématikou zaměřenou na jesetery. Na odpoledne byla zařazena 
exkurze na Rybářství Nové Hrady – prohlídka líhně a sádek. Druhý den pak zazněly 
přednášky věnované chovu parmy, jelce jesena, podoustve říční a přehledová přednáška o 
chovu říčních a ohrožených druhů ryb v rámci Českého rybářského svazu. 

Exkurze na Rybářství Nové Hrady 
 
 
 Poslední letošní seminář s názvem Nové technologie v chovu ryb II chystáme na 
prosinec (8.–9. 12. 2009). Také tento seminář bude doplněn exkurzí na vybraná pracoviště. 
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 Všichni účastníci seminářů dostávají osvědčení o účasti, pracovní materiál v tištěné i 
elektronické podobě. 
 Nyní již pracujeme na přípravě dalšího cyklu seminářů na rok 2010. Předběžně 
plánujeme zařadit například následující témata: Zpracování ryb a kvalita rybího masa, 
Havarijní úhyny ryb a jejich řešení, Využití analýzy obrazu v rybářství, Problematika 
vodárenských nádrží. Pokud se nám podaří opět získat grantové prostředky na tyto semináře, 
odpovídající svým charakterem dalšímu vzdělávání, budeme vás samozřejmě ihned 
informovat. Aktuální informace budeme zveřejňovat na našich webových stránkách nebo se 
na nás můžete obrátit telefonicky (724 504 922, 387 774 627) či e-mailovou poštou 
(vykusova@vurh.jcu.cz). 
 

Tento projekt je spolufinancován z prostředků EU, Evropského rybářského fondu a státního 
rozpočtu České republiky. 

 
Investování do udržitelného rybolovu 
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Fakulta rybářství a ochrany vod 
 
Město Vodňnany se od 1. září 2009 stalo univerzitním městem, a to díky vzniku nové 

fakulty Jihočeské univerzity. Vedle Střední rybářské školy a Vyšší odborné školy vodního 
hospodářství a ekologie, která je zřízena krajem a je středoškolským prvkem, máme ve 
Vodňanech tu nejvyšší formu vzdělávací instituce v České republice, a to je Fakulta rybářství 
a ochrany vod (FROV JU). Tato fakulta je jediná svého druhu ve střední Evropě. Tvoří ji dva 
ústavy – vodňanský Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický (VÚRH) a Ústav 
akvakultury (ÚA).  

První z ústavů, tedy Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, má 
již 88letou tradici, ve Vodňanech sídlí od roku 1953 a je největším a nejkomplexnějším 
pracovištěm zaměřeným na badatelský a především aplikovaný výzkum v oblasti rybářství 
a ochrany vod v České republice, probíhá zde i doktorské studium oboru rybářství. Druhou 
součástí fakulty je Ústav akvakultury se sídlem v Českých Budějovicích, který zabezpečuje 
především bakalářské a magisterské studium a výzkum v oblasti akvakultury. Děkanát se 
sídlem ve Vodňanech má charakter malého pracoviště zastřešujícího fakultu, jehož součástí 
jsou původní servisní pracoviště vodňanského Výzkumného ústavu rybářského a 
hydrobiologického, tzn. experimentální rybářská pracoviště, pracoviště vědecko-technických 
informací, knihovna, studijní kanceláře, správa budov a informačních technologií. Vedle 
těchto součástí formujeme pracoviště transferu znalostí, projektových manažerů a obchodní 
část. Veškeré informace najdete na našich webových stránkách www.frov.jcu.cz.  

Fakulta bude vždy výzkumně orientovaná. Máme akreditovány všechny stupně 
rybářského oboru, tzn. bakalářský, magisterský (v českém a anglickém jazyce) i doktorský 
(taktéž v českém a anglickém jazyce), včetně habilitačních a profesorských práv, což je 
v České republice raritou. Jsme fakultou otevřenou, kde mají stejnou šanci lidé z různých 
států a společenských výchozích prostředí. V řadách studentů i vyučujících naší fakulty 
působí či bude působit řada cizinců. Z 24 prezenčních studentů doktorského studia rybářství, 
kteří studují nyní na fakultě, je 9 ze zahraničí, a to z Ukrajiny, Číny, Íránu, Belgie a 
Slovenska. Předpokládá se, že celkem bude studovat na fakultě v horizontu 2–3 let 
150 bakalářů, 50 magistrů a 30 doktorandů, včetně 50–60 studentů kombinované formy 
studia, tedy dálkových studentů. Budeme fakultou s 250 až 300 studenty, orientovanými na 
studium vodohospodářských, rybářských a ekonomických disciplín. Komplexní studium bude 
trvat 9 let. To se může na první pohled zdát dlouhé, nicméně odpovídá realitě, 3 roky trvá 
bakalářské, 2 roky magisterské a 4 roky doktorské studium.  

Společenská potřeba absolventů oboru rybářství a ochrany vod vyplývá z nutnosti 
zajistit odborníky, kteří v České republice představují sektor s 20–25 tisíci zaměstnanci 
a obratem zhruba na úrovni 20–30 miliard Kč. A právě jihočeský region je v rámci republiky 
rybářsky nejvýznamnějším jak po stránce chovatelské a produkční, tak po stránce vědecko-
výzkumné, neboť jde o obor, jehož studium i výzkum jsou velmi úzce spjaty s praxí.  

Historicky první imatrikulace prvních bakalářských studentů Fakulty rybářství 
a ochrany vod, ale rovněž i první promoce doktorandů (Ph.D.), kteří ukončili čtyřleté studium 
proběhla 6. října 2009 na vodňanské radnici. Složením promočního slibu naši doktorandi 
stvrdili, že jsou prvními doktory oboru rybářství nejmladší fakulty v Čechách. Obhajoby 
disertačních prací proběhly 3. září 2009, tedy pouhé 3 dny po zahájení činnosti fakulty.  
 V následujícím týdnu, 13. října 2009, proběhlo na vodňanské radnici slavnostní otevření 
fakulty za účasti zástupců z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, zástupců PS 
Parlamentu ČR, Jihočeského kraje, města Vodňany, Rybářského sdružení ČR, Českého 
rybářského svazu, rektora Jihočeské univerzity, členů vedení, fakult a akademické obce JU 
a dalších vzácných hostů. Nová fakulta jistě zvedne prestiž tradičně rybářského města, a to 
nejen pořádáním národních i mezinárodních konferencí a organizací letních rybářských škol. 

http://www.frov.jcu.cz/�
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Zvýší se návštěvnost a známost Vodňan v rybářském a vědeckém světě a s přílivem nových 
studentů dojde k omlazení života našeho města.  
 Při slavnostní příležitosti, jakou otevření Fakulty rybářství a ochrany vod nepochybně 
je, došlo i na významné ocenění naší dlouholeté a neúnavné pracovnice. Medaili VÚRH za 
zásluhy o rozvoj a propagaci ústavu, pedagogickou činnost a neocenitelnou rozsáhlou práci 
v oboru nemocí ryb a vodní toxikologie předal ředitel VÚRH prof. MVDr. Zdeňce 
Svobodové, DrSc. 

 
prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc. 
Děkan Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity 

 
 

Obr. 1. Obr. 2. 

 
 
Obr. 3.       Obr. 4. 
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Obr. 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografie:  
1. Ze slavnostní imatrikulace nových studentů oboru Rybářství 
2. Doktorandi před promocí – zleva Mohammad Sayyed Hadi Alavi (Írán), Miloš Buřič, 
Martin Pšenička a Eliška Sudová 
3. Slavnostní promoci přihlíželi i blízcí našich doktorandů 
4. Vystoupení rektora Jihočeské univerzity prof. PhDr. Václava Bůžka, CSc. Při 
slavnostním otevření fakulty, za předsednickým stolem sedí (zleva) – doc. Ing. Tomáš 
Policar, Ph.D. (proděkan), Ing. Pavel Vejsada, Ph.D. (proděkan), doc. Ing. Václav Vinš, CSc. 
(MŠMT ČR), prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc. (děkan), Václav Heřman (starosta města 
Vodňany) a doc. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. (proděkan) 
5. Účastníci slavnostního otevření fakulty přicházejí na prohlídku Genetického rybářského 
centra – experimentální základny FROV JU ve Vodňanech 
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Pokyny pro autory 
 
Odborné zaměření časopisu 

Bulletin VÚRH přijímá k publikování a následně po lektorování uveřejňuje původní vědecké 
práce, krátká sdělení, přehledové referáty a recenze, týkající se všech aspektů sladkovodního rybářství, 
ichtyologie a akvakultury. Tato odborná oblast zahrnuje především vědecké práce týkající se: biologie, 
fyziologie, reprodukce, genetiky, šlechtění, chovu, výživy a nemocí sladkovodních ryb a dále také 
sladkovodní ekologie, toxikologie, hydrobiologie, rybářské statistiky a ekonomiky chovu ryb. 
Příležitostně jsou v něm publikovány i příspěvky přednesené na vědeckých a odborných konferencích 
či seminářích. 

Autorská práva předkládané práce 
Autor předkládané práce je plně odpovědný za původnost práce a za její věcnou i formální 

správnost. Autor se při předkládání práce do redakce časopisu zaručuje, že tato práce je jeho autorské 
dílo, které nebylo nikde publikováno a neporušuje (či nebude porušovat) autorská díla třetích osob. 
První autor předkládané práce přebírá veškerou zodpovědnost za všechny spoluautory práce. Autoři 
práce se zaručují, že žádná část jejich práce nebude dále publikována či nijak rozšiřována bez souhlasu 
vydavatele Bulletinu VÚRH Vodňany.  

V případě využití částí děl jiných autorů se autor zavazuje dodržovat citační pravidla dle § 31 
autorského zákona  121/2000 Sb.  

Proces předložení, posouzení, lektorování a následné uveřejnění předkládané práce 
Autoři předkládají práce (především odborné a přehledové články) výhradně elektronicky bez 

tištěného originálu na emailovou adresu dvorakz@vurh.jcu.cz. Předložená práce je posouzena redakcí 
časopisu. Poté je práce zaslána ke korektuře. Dva nezávislí odborní oponenti z jiných českých 
vědecko-výzkumných institucí posoudí předloženou práci z hlediska odborného a věcného. Po 
korektuře a případných vyžádaných úpravách, které jsou realizovány a odsouhlaseny samotnými 
autory, je předložená práce doporučena k uveřejnění. O konečném uveřejnění prací rozhoduje redakční 
rada časopisu, a to se zřetelem k vědeckému významu, přínosu a kvalitě předložené práce. Před 
konečným uveřejněním první autor práce odsouhlasí publikování práce v konečné podobě vlastním 
podpisem  na speciálním formuláři „Souhlas s vytištěním dané publikace“. Po tomto odsouhlasení se 
práce stává majetkem vydavatele. Všechny následná autorská práva jsou poté chráněny copyrightem 
vydavatele.   

Technická úprava rukopisu 
Text příspěvku bude zpracovaný v českém jazyce v programu Microsoft Word (pokud možno 

v co nejaktuálnější verzi) s příponou *. rtf. Vyžadovaný formát příspěvku je: formát stránky A4; 
řádkování 2; zarovnání textu do bloku; font Times New Roman CE; základní písmo textu velikosti 12; 
okraje 2,5 cm po všech stranách; stránky i řádky textu budou průběžně číslovány; u každého odstavce 
bude odsazení prvního řádku 1 cm; žádný text ani informace nesmí být v záhlaví ani v zápatí stránky. 
Text je doporučeno graficky upravit tak, jak si jej autor přeje otisknout, tedy s vložením tabulek, grafů 
i obrázků přímo do textu. Vyžaduje se tabulky přímo vytvářet v programu Microsoft Word. Obrázky a 
grafy se vyžaduje vkládat do textu jako grafický formát „obrázek“ a to v černobílém provedení 
(stupních šedi). Všechny grafy a obrázky musí být dělány s dostatečným rozlišením, velikostí písma 
atd., aby byly přehledné a čitelné i po zmenšení na jednu stránku formátu velikosti A5. Nepřehledné, 
barevné či jinak neodpovídající grafy a tabulky nebudou do textu zařazeny. Pro kvalitnější otištění se 
vyžaduje grafy a obrázky zaslat ještě elektronicky ve formátu *.tif, *,bmp, *,jpg. Na každou tabulku, 
graf či obrázek  musí být odkaz v textu (jako např.: Tab. 1 nebo Obr. 1). U tabulek nejsou povoleny 
žádné barevné prvky ani stínování buněk tabulky. Nadpis a legenda tabulky, grafu a obrázku jsou vždy 
umístěny nad tabulkou, grafem či obrázkem velikostí písma 12, s řezem písma obyčejné. Pod českým 
názvem je vyžadován  anglický překlad nadpisu a legendy, který je psán kurzívou s velikostí písma 12.  

V práci je nutné používat jednotky odpovídající soustavě SI. Pokud autor používá v práci 
zkratek jakéhokoliv druhu, je nutné, aby byla zkratka při prvním použití vysvětlena. V názvu práce a 
v souhrnu se použití zkratek nedoporučuje. Jakékoliv cizí názvosloví je nutné při prvním použití 
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v textu vysvětlit v českém jazyce. Při první zmínce v textu o živočišném či rostlinném taxonomickém 
subjektu je nutné uveřejnit jejich vědecký český (pokud je znám) i latinský název.  

Vlastní úprava práce 
Název 
Název se píše velkými písmeny, tučně se zarovnáním na střed, velikost písma 14. Anglický 

název se uvede hned pod český název velkými písmeny, kurzívou (ne tučně), velikost písma 13 se 
zarovnáním na střed. Mezi českým a anglickým názvem není žádné odsazení řádků.  

Autoři 
Autorský kolektiv se uvede pod název práce s odsazením jednoho řádku, velikost písma 12, 

tučně, zarovnání na střed, všechna písmena velká. Uvádí se nejprve počáteční písmeno  křestního 
jména autora následované celým příjmením daného autora. Jednotliví autoři se od sebe oddělují 
čárkou, za počátečním písmenem křestního jména daného autora se dává tečka (bez čárky).   

Afilace 
Pod jména autorů se s odsazením jednoho řádku uvádí adresy pracoviště autorů včetně e-

mailových adres. Velikost písma 10, kurzíva, zarovnání do bloku. Jsou-li autoři z více pracovišť, 
uvede se na každý řádek jedno pracoviště a u jednotlivých autorů se jejich příslušnost k adrese vyznačí 
číslicí s horním indexem za jejich příjmením.  

Abstrakt  
Po afilaci autorů s odsazením 2 řádků následuje anglický abstrakt. Abstrakt se píše kurzívou, 

velikost písma 10, zarovnání do bloku. Vypracování abstraktu je nutné věnovat zvláštní péči. Autor do 
něj má shrnout vše, co je na jeho práci pozoruhodné a nové a co má být zdokumentováno. Abstrakt má 
být nekritickým informačním výběrem významného obsahu a závěru článku, nikoli však jeho pouhým 
popisem. V abstraktu se nepoužívají žádné zkratky. Abstrakt musí obsahovat základní číselné údaje 
včetně statistických hodnot. Abstrakt se uvádí jen v jednom odstavci a jeho rozsah je maximálně 250 
slov.  

Klíčová slova 
Klíčová slova následují s odsazením 1 řádku po anglickém abstraktu v českém a následně 

anglickém jazyce. Velikost písma 10, zarovnání do bloku, klíčová slova v českém jazyce – obyčejný 
řez písma, klíčová slova v anglickém jazyce – kurzíva.  

Úvod 
Má obsahovat současný stav studovaného problému a hlavní důvody, proč byla práce 

uskutečněna. Je nutno se v něm vyhnout rozsáhlým historickým přehledům.  
Materiál a metodika 
Metody se popisují pouze tehdy, jsou-li původní, jinak postačuje citovat autora metod a uvádět 

jen případné odchylky. Je popsán pokusný materiál. Popis metod by měl umožnit, aby kdokoliv 
z odborníků mohl podle něho a při použití uvedených citací práci opakovat. Členění textu na podsekce 
je možné, grafické řešení ale musí být řešeno přehledně a srozumitelně.    

Výsledky 
Tato část by neměla obsahovat teoretické závěry ani dedukce, ale pouze faktické nálezy a 

hodnoty. Doporučuje se dát přednost grafickému vyjádření a minimalizovat počet tabulek. Tabulky, 
grafy a obrázky v textu nesmí obsahovat zdvojené informace. Tzn. co se vyjádří v textu, se již nesmí 
uvádět v tabulce či jiném grafickém vyjádření. 

Diskuse 
Obsahuje zhodnocení práce a vlastní postřehy autorů. Výsledky  práce se konfrontují s dříve 

publikovanými výsledky, pokud mají souvislost nebo jsou s předloženou prací srovnatelné. 
Souhrn (v českém jazyce) 
U původních prací (včetně přehledových prací) následuje po diskusi souhrn v českém jazyce, 

který je obdobou anglického abstraktu na začátku předložené práce. 
Poděkování 
Zde se uvádí především titul, číslo a zdroj finančních prostředků poskytnutých k provádění 

publikované práce a dále poděkování těm spolupracovníkům, kteří svým úsilím jakkoliv významně 
přispěli k realizaci publikované práce. 
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Literatura 
Všechny publikace citované v textu příspěvku musí být zahrnuty do seznamu použité literatury. 

Velikost písma u seznamu literatury je 10. První řádek každého literárního odkazu je předsazen o 1 
cm. 

Literární odkazy v textu musí obsahovat jméno autora a rok vydání, podle vzoru: (Al-Sabti, 
1986); … jak uvádí Linhart (1991) … Práce kolektivu tří a více autorů budou v textu citovány podle 
vzoru: (Kouřil a kol., 1988); … podle Streisingera a kol. (1984)… V těchto případech však budou u 
příslušného příspěvku v seznamu literatury uvedeni všichni spoluautoři. 

Seznam literatury bude sestaven abecedně podle jmen autorů a chronologicky u jednotlivých 
autorů podle pořadí: 1) chronologický seznam publikací autora, 2) chronologický seznam publikací 
téhož autora s jedním spoluautorem, 3) chronologický seznam publikací téhož autora s více než 
jedním spoluautorem. Více prací jednoho autora v témž roce bude odlišeno písmenem (např. 1989a, 
1989b, atd.). 

Publikace budou v seznamu literatury uvedeny podle vzoru: 
Publikace v periodikách: 

Svobodová, Z., Vykusová, B., Máchová, J., Bastl, J., Hrbková, M., Svobodník, J., 1993. Monitoring 
cizorodých látek v rybách z řeky Jizery v lokalitě Otradovice. Bull. VÚRH Vodňany, 29(1): 28–
42. 
Publikace z konferencí ve sbornících a zvláštních vydáních periodik: 

Flajšhans, M., Ráb, P., Kálal, L., 1993. Genetics of salmonids in Czechoslovakia: Current status of 
knowledge. In: J.G. Cloud and G.H. Thorgaard (Editors), Genetic Conservation of Salmonid 
Fishes. Proceedings of NATO.ASI, June 24 – July 5 1991 at Moskow, ID and Pullman, WA, 
U.S.A. Plenum Press, New York: pp. 231–242. 
Knižní publikace: 

Bartík, M. and Piskač, A. (Editors), 1981. Veterinary toxicology. Developments in Animal and 
Veterinary Sciences, 7. Elsevier, Amsterdam, 346 pp. 
Další zdroje publikací: 
Citace nepublikovaných příspěvků se neuvádějí. Informace v dopise se uvádí zkratkou (in litt.), 

osobní sdělení zkratkou a časovým údajem, tj. rokem (Fuka, os. sděl., 1993); podle Fuky (os. sděl., 
1993). Při nedostupnosti původního zdroje se citace uvádějí formou: Meske, 1983 (ex Hamáčková a 
kol., 1993). 

 
 
Příspěvky, které nesplňují požadavky dle pokynů pro autory, budou před posouzením a 

vlastním lektorováním vráceny zpět k přepracování.    
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