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Abstrakt 

V bakalářské práci je rešeršně zpracována problematika odstraňování POPs, jejich 

charakteristika, výskyt, distribuce v akvatickém prostředí. Pozornost je rovněž věnována 

cyanobakteriím. Vzhledem k tomu, že bioremediační technologie se jeví jako perspektivní 

ekologická a ekonomická alternativa fyzikálně-chemických postupů odstraňování POPs, je 

bakalářská práce zaměřena především na využití těchto biotechnologií k odstraňování 

kontaminantů z povrchových a podzemních vod. 

Klí čová slova:  

persistentní organické polutanty, polycyklické aromatické uhlovodíky, polychlorované 

bifenyly, organochlorové pesticidy, cyanobakterie, bioremediace, bioaugmentace, 

biodegradace, přirozená atenuace, kometabolismus.  

Abstrakt 

In bachelor work is background research of bioremediation and biodegradation methods 

the main issue and it is subject to many developments in last year., and in which became a 

subject a lot of developments in last years. The attention aas been pasid to cyanobacterias. 

Bioremediation technologies appear to be as perspective ecological and economic 

alternative of physiochemical procedures in clearing contamination. Bachelor work is first 

of all channelling on use these biotechnologie which are taking out contaminations from 

day´s water and from underground´s water .  

Key words:  

persistent organic compounds, polycyclic aromatic hydrocarbons, organochloric pesticides, 

bioremediation, bioaugmentation, biodegradation natural attenuation, cometabolism. 
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DNA  deoxyribonukleová kyselina 
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HCH  hexachlorcyklohexan 
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IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry 
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OCPs  organochlorované pesticidy 

OCPs  organochlorované pesticidy 

OkÚ  Okresní úřad 

p,p'-DDT technický stupeň DDT-obsahující 85 % 

PAHs  Polycyklic Aromatic Hydrocarbons 

PAU  polycyklické aromatické uhlovodíky 

PCBs  polychlorované bifenyly 

PeCB  pentachlorbenzen 

PeCP  pentachlorfenol  

PET  polyetylentereftalát 

POPs  persistentní organické polutanty 

PVC  polyvinylchlorid 

TE  toxický ekvivalent 

UNEP  United Nations Environmental Programme (Program OSN pro životní prostředí) 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

Prostředí, ve kterém žijeme je znečišťováno stále větším množství látek vznikajících 

převážně antropogenní činností. V současné době si lidé stále nedostatečně uvědomují, co 

způsobují svým bezcitným, nešetrným chováním k životnímu prostředí. Na druhé straně je 

stále více těch, kteří si tímto závažným problémem zabývají a snaží se vymyslet stále nové 

a nové technologie odstraňování těchto škodlivých látek z prostředí. Vychovat společnost, ve 

které se všichni budou snažit žít tak, aby jejich činnost co nejméně zatěžovala životní 

prostředí, bude trvat ještě hodně dlouho. V povědomí lidí je stále zakotveno chování z dob 

minulých, kdy ochraně životního prostředí nebyla věnována příliš velká pozornost. Není 

nutné chodit příliš daleko, stačí se jen v zimních měsících podívat z okna na komíny 

rodinných domů vytápěných pevnými palivy. To, co z nich mnohdy vychází, nejsou zplodiny 

hoření uhlí nebo dřeva. Nedá se to ani popsat. Lidé spalují vše možné počínaje vyjetým 

olejem ze spalovacích motorů přes desky z lisovaných dřevotřísek, původně určených 

k výrobě nábytku, a konče PET lahvemi. 

V předložené bakalářské práci je rešeršně zpracována problematika možnosti odstraňování 

persistentních organických látek pomocí biomasy vodního květu sinic. V jednotlivých kapitolách 

jsou popsány typické vlastnosti POPs a nejznámější zástupci, jejich vliv na životní prostředí, 

bioremediační a biodegradační technologie, cyanobakterie a jejich využití při odstraňování POPs.  

Cílem bakalářské práce je nastínit na základě nastudované dostupné literatury možnosti 

použití biomasy vodního květu jako možného sorbentu k odstraňování persistentních organických 

polutantů, výhody a nevýhody těchto bioremediačních technologií a možnosti jejich dalšího 

použití.   
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2 PERSISTENTNÍ ORGANICKÉ POLUTANTY  

Persistentní organické látky (zkratka POPs z anglického Persistent Organic Pollutants) 

je skupina látek, které vykazují toxické vlastnosti a mají schopnost bioakumulace, což je 

v podstatě hromadění látek v živých organismech. Dochází u nich k dálkovým přenosům 

v ovzduší, které přesahují hranice jednotlivých států. Dlouhodobě setrvávají v životním 

prostředí a je u nich předpoklad významných škodlivých vlivů na lidskou populaci a její zdraví 

nebo škodlivých vlivů na životní prostředí. [1-3]  

2.1 Charakteristika 

Persistentní organické látky se vyskytují buď jako jediná chemická látka nebo jako 

směs chemických látek, které tvoří specifickou skupinu tím, že mají podobné vlastnosti 

a dostávají se do životního prostředí společně, nebo tvoří směs látek, která je dostupná jako 

určitý přípravek. [1-3] Jedná se celkem o dvanáct látek, které představují průmyslové 

a zemědělské chemikálie a nechtěné produkty různých technologických a spalovacích procesů 

(chemická výroby, spalování odpadů). [3, 4] 

Na základě laboratorních, ale i terénních experimentů, které byly publikovány v odborné 

literatuře [5-8], je jasné, že řada persistentních organických polutantů má škodlivé účinky na lidský 

organismus. Mnohé z nich mohou poškozovat vnitřní orgány těla (žaludek, ledviny, játra), může 

dojít také k narušení imunitního systému, dýchacího a nervového aparátu. Působí rovněž na výšku 

hladiny jaterních enzymů, narušují hormonální rovnováhu nebo způsobují reprodukční poruchy 

(poškození plodu, ztrátu plodnosti, spontánní potraty). Někteří zástupci POPs také vyvolávají 

u laboratorních zvířat vnik zhoubných nádorů. Vystavení se vysokým dávkám dioxinů, furanů 

a PCBs může vést ke vzniku znetvořujících, těžko léčitelných vyrážek, tzv. chlorakné. [6] Doposud 

ale nejsou k dispozici žádné přímé důkazy, které by prokázaly, že expozice obvyklými denními 

dávkami POPs způsobují zvyšující se výskyt rakoviny prsu, přestože existují jisté předpoklady 

pramenící z dlouhodobých výzkumů, že látky jako jsou PCBs, DDT nebo DDE by mohly tato 

onemocnění zapříčiňovat. [9, 10] Díky své schopnosti transportovat se až tisíce kilometrů od 

svého zdroje se rozšiřují do prostředí a tak lidé žijící v kontaminovaných oblastech mají vyšší 

riziko výskytu ischemické choroby srdeční a infarktu. [10]   
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2.2 Nejtypičtější persistentní organické polutanty 

K nejznámějším persistentním organickým polutantům patří polycyklické aromatické 

uhlovodíky, polychlorované bifenyly a organochlorované pesticidy. V následujících kapitolách 

se proto budu zabývat stručně jejich charakteristikou, účinky a vzhledem k řešené problematice 

se zaměřím pouze na jejich distribuci mezi složkami akvatického prostředí. 

2.2.1 Polycyklické aromatické uhlovodíky 

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU, PAHs z anglického Polycyklic Aromatic 

Hydrocarbons) je skupina organických látek tvořených dvěma nebo více kondenzovanými 

benzenovými jádry v lineárním, angulárním nebo klastrovém uspořádání (viz Obrázek č. 1). [4]  

 

Obrázek 1: Lineární, angulární a klastrové uspořádání benzenových jader PAH [11] 

Tyto látky mohou být navíc různě substituované nebo také dokonce kondenzované 

s heterocykly, jejichž strukturní vzorec je uveden na následujícím Obrázku č. 2. 

 

Obrázek 2: Strukturní vzorec vybraných heterocyklů (pyridin, purin a furan) [11]  

Nejčastěji se vyskytující deriváty jsou halogen-, amino-, sulfo- a nitroderiváty. Na 

uspořádání benzenových jader právě stabilita PAHs závisí. Nejméně stabilní je jejich lineární 

uspořádání a nejstabilnější pak angulární uspořádání. [1, 3] 

Z chemických vlastností jsou pro polycyklické aromatické uhlovodíky typické elektrofilní 

substituce a také reakce s radikálovým mechanismem. Obecně jsou tyto sloučeniny reaktivnější 

než benzen a na jejich reaktivitu v životním prostředí má vliv mnoho dalších činitelů jako 

například světlo, teplota, kyslík, ozon, ale i povaha částic, na jejichž povrch jsou navázány. [4] 
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Degradace molekul PAHs tedy závisí především na počtu a uspořádání kondenzovaných jader. 

Navzdory relativně velké stabilitě aromatického jádra může tedy v životním prostředí docházet 

k jejich degradaci (např. elektrofilní a nukleofilní substituce, cykloadiční reakce, oxidace, 

hydrogenace a kondenzační reakce) a to v závislosti na faktorech prostředí, ve kterém se vyskytují 

a fyzikálně-chemických vlastností látky. [11] 

Toxikologické vlastnosti jednotlivých PAHs jsou rovněž ovlivněny zejména jejich 

strukturou. Polycyklické aromatické uhlovodíky a některé jejich deriváty vykazují celou řadu 

rozmanitých rizikových vlastností. Řada z těchto sloučenin jsou potenciální karcinogeny 

a mutageny. Mnohé z nich mají toxické vlastnosti. Nejzávažnějším toxikologickým aspektem 

PAHs je indukce nádorových onemocnění. Karcinogenita stoupá se vzrůstajícím počtem jader 

a dosahuje maxima pro uhlovodíky s pěti kondenzovanými jádry. Ve směru dalšího zvyšování 

počtu jader mutagenita opětně klesá, což je zřejmě důsledkem velkých rozměrů molekuly, 

která tím ztrácí na pohyblivosti a tudíž se snižuje i pravděpodobnost jejího navázání na 

akceptor. Závažná onkologická onemocnění se vyskytují zvláště u jedinců, kteří jsou vystavení 

dlouhodobému působení těchto látek. [3, 9, 12, 13] 

Z výše uvedených negativních účinků PAHs na organismus je pozornost věnována 

především genotoxicitě a mutagenitě. Mutageny lze dělit na přímé a nepřímé. Přímé vykazují po 

vstupu do organismu mutagenní účinky, aniž by k tomu potřebovaly aktivaci mikrosomálními 

enzymy. [12, 13, 14] Polycyklické aromatické uhlovodíky lze zařadit právě mezi nepřímé mutageny, 

což znamená, že samy o sobě po vstupu do organismu mutace nepůsobí. Pokud dojde k jejich 

bioaktivaci mikrosomálními enzymy, především systémem cytochromu P450, však mohou 

vznikat vysoce mutagenní meziprodukty, [6] z nichž epoxidy a diolepoxidy jsou z hlediska 

karcinogenity považovány za nejzávažnější. Tyto látky se mohou vázat přímo na DNA v jádře 

buňky za vzniku tzv. DNA aduktů. Pokud však nejsou včas odstraněny reparačními mechanismy 

buňky, pak mají za následek mutace, které mohou v důležitých regulačních genech nastartovat 

nekontrolované buněčné dělení a vznik novotvarů [6, 10, 13, 14, 15]. Na následujícím Obrázku č. 3 je 

zobrazen právě takový DNA adukt odvozený od 9,10-epoxybenzo[a]pyren7,8-diolu, což je 

v podstatě metabolicky aktivovaný benzo[a]pyren, kdy je adukt navázán na guaninové bázi DNA. 

Výše popsaná bioaktivace tvoří první fázi detoxikačního procesu a má za úkol přeměnit 

cizorodé látky lipofilního charakteru na látky hydrofilní, což je v podstatě nezbytný proces pro 

jejich vyloučení z organismu. Samotné vylučování z organismu močí či žlučí je zase součástí 

druhé fáze detoxikačního cyklu, a sice po konjugaci s glutathionem, kyselinou glukuronovou, 
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sulfátem, acetátem, některými aminokyselinami, nebo po modifikaci methylací. Exkrece 

z organismu jsou však schopny pouze alkoholické produkty oxidačních reakcí. [5, 6, 15] 

 

Obrázek 3: DNA adukt odvozený od 9,10-epoxybenzo[a]pyren-7,8-diolu [11]  

Pokud jsou ale PAHs metabolizovány na epoxidy, arenoxidy či volné radikály, bývají 

vysoce reaktivní a mohou se pak dále vázat na celulární proteiny, DNA, nebo mohou způsobovat 

peroxidaci membránových lipidů. Přeměnu epoxidů na méně reaktivní dihydrodioly katalyzuje 

enzym epoxidhydrolasa, který je přítomen v membráně endoplazmatického retikula. [11, 16] 

Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou již dnes nedílnou součástí životního 

prostředí, do něhož se dostávají jak z přírodních tak z antropogenních zdrojů. Množství PAHs 

vznikajících přírodní cestou (biosyntézou rostlin, řas a bakterií) je však velmi malé. 

Z průmyslových zdrojů je velmi významná výroba tepelné a elektrické energie, výroba koksu, 

produkce a spalování kamenouhelného dehtu, odpadní vody a potravinářské technologie. 

Z neprůmyslových antropogenních zdrojů jsou nezanedbatelná domácí lokální topeniště na 

tuhá paliva, požáry lesů a stepí, volné hoření odpadů, spalovny odpadů, spalovací motory 

automobilů a v neposlední řadě také kouření jako majoritní zdroj PAHs ve vnitřním 

prostředí. [1, 3, 17] Výsledky různých vědeckých studií [5, 14, 15, 16, 18, 19] potvrzují skutečnost, že 

v zimním období jsou v důsledku často se vyskytujících horších rozptylových podmínek 

zvýšeny hladiny prachových částic PM10 v ovzduší stejně jako množství extrahovatelných 

organických látek adsorbované na tyto částice. 

Jako skupina látek jsou však obecně obsaženy také v celé řadě běžných produktů dnešního 

průmyslu, jako jsou například motorová nafta, výrobky z černouhelného dehtu, asfalt a materiály 
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používané při pokrývání střech a při stavbě silnic. [3, 17, 20] Nejvyšší koncentrace PAHs a jím 

podobných sloučenin byly zjištěny také v potravinách pěstovaných v blízkosti velkých 

průmyslových továren, nebo u potravin, které byly smažené, grilované, uzené, nebo jinak tepelně 

zpracované při velmi vysokých teplotách. Tepelnou úpravou se v nich obsah PAHs většinou ještě 

zvýší. [21] Na základě této skutečnosti je reálným předpokladem, že strava je pro člověka jejich 

velmi významným zdrojem. Phillips [22] uvádí, že cereálie a zelenina jsou mnohem významnějším 

zdrojem než maso, které ale není připravováno nad otevřeným ohněm. Rovněž rostlinné tuky 

a margaríny obsahují více PAHs než živočišné tuky. Také mléčné výrobky obsahují poměrně 

málo PAHs. Velké množství polycyklických aromatických uhlovodíků, mezi nimiž jsou 

i karcinogenní tzv. k-PAHs, vzniká při uzení masa, přičemž záleží na jejich obsahu v udícím 

kouři. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že nejlepším způsobem jak připravit maso je z tohoto 

hlediska pozvolné pečení, smažení, či vaření. [22] 

Na základě výše uvedených skutečností lze tedy konstatovat, že se jedná především 

o látky, které se ve většině případů cíleně nevyrábějí, snad až na výjimky spojené s laboratorními 

výzkumy a jejich analýzou. Mezi PAHs patří mimo jiné i nafthalen a anthracen, které však již 

využití mají. Polycyklické aromatické uhlovodíky se tedy vyskytují téměř ve všech složkách 

životního prostředí, protože neustále vznikají působením tepla při rozkladu živé hmoty, především 

v anaerobních podmínkách, tedy za nepřístupu kyslíku. Vzhledem k tomu, že se tato práce 

zaměřuje jen na vodní prostředí, budu se proto nyní zabývat jen touto problematikou. 

Velké variace jednotlivých polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH profilů) 

v různých složkách vodního ekosystému mohou indikovat jejich různý původ. V pitných vodách 

dosahují koncentrace PAHs řádově jednotek až desítek ng/l. V podzemních a povrchových 

vodách se však již obvykle nacházejí koncentrace mnohem vyšší, a to v desítkách až stovkách 

ng/l. [23-25] Hodnota přípustného znečištění povrchových vod pro PAHs, platí pro sumu šesti 

následujících chemických látek: fluoranthen, benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, 

benzo[a]pyren, ideno[1,2,3-cd]pyren, benzo[g,h,i]perylen je 0,2 µg/l, které jsou uvedeny v Příloze 

č. 3 k nařízení vlády č. 229/2007 Sb. [26] Vody tekoucí přes intenzivně průmyslově využívané 

oblasti mohou obsahovat dokonce až 1-5 µg/l celkové sumy PAHs. [25, 27] 

Vzhledem k již uvedené jejich významné adsorpci na nerozpuštěných částicích mohou 

být jejich koncentrace v sedimentech řek a nádrží značné. Obsah PAHs přírodního původu 

v sušině sedimentů se odhaduje na jednotky µg/kg, avšak v kontaminovaných oblastech se 

může jednat až o desítky i stovky µg/kg. [27-29] 
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2.2.2 Polychlorované bifenyly 

Polychlorované bifenyly (PCBs) mohou být hlavní nebo vedlejší průmyslové 

produkty. Obsahují dvě benzenová jádra (bifenylový skelet), která mohou být substituována 

jedním až deseti atomy chloru. Teoreticky tak může existovat až dvě stě devět různých 

kongenerů, s alespoň čtyřmi navázanými atomy chloru, které se vzájemně liší počtem 

a polohou substituovaných atomů chloru. Jejich obecný vzorec je C12H10-xClx, kde x≥4. Pouze 

asi sto ze všech možných kongenerů PCBs je ale detekovatelných ve vzorcích životního 

prostředí. [1, 3] Struktura PCBs je znázorněna na Obrázku č. 4.  

 

Obrázek 4: Struktura polychlorovaných bifenylů [30] 

Polychlorované bifenyly jsou chemicky stálé, tepelně odolné, přilnavé a nehořlavé látky. 

Za normálních podmínek jsou bezbarvé krystaly bez zápachu. Hustota směsí závisí na zastoupení 

jednotlivých kongenerů a roste s rostoucím obsahem chloru. Všechny však mají vyšší hustotu než 

voda. Polychlorované bifenyly jsou velmi špatně rozpustné ve vodě, ale naopak jsou poměrně 

dobře rozpustné v organických rozpouštědlech a v tucích. V následující Tabulce č. 1 jsou pro 

ilustraci uvedeny fyzikálně-chemické vlastnosti indikátorových PCBs. [18, 31] 

Tabulka 1: Fyzikálně-chemické vlastnosti indikátorových PCBs [18] 

Kongener MW  
g/mol logKow Tm(K) WS  

g/m3 
VP  
Pa K aw logKoc 

PCB 28 257,54 5,61 331 0,167 0,02450 0,0110 4,40 

PCB 52 291,99 5,83 361 0,040 0,02800 0,0170 4,84 

PCB 101 326,43 6,39 350 0,037 0,00231 0,0175 5,38 

PCB 118 326,40 6,40 - 0,002 - 0,0163 - 

PCB 138 360,90 6,84 352 0,005 0,00043 0,0102 5,92 

PCB 153 360,88 7,13 376 0,001 0,00080 0,0144 5,73 

PCB 180 395,32 7,13 383 0,001 0,00014 0,0140 6,19 
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Jak již bylo v úvodu uvedeno, polychlorované bifenyly jsou směsí dvě stě devíti 

kongenerů, z nichž u třiceti šesti byl popsán jejich výskyt v životním prostředí, asi patnáct je 

detekováno v lidském organismu. Hlavní expoziční cestu těchto látek u člověka představuje 

z více než 90 % potrava. Za 80 % celkové zátěže člověka však odpovídá dvanáct kongenerů. 

Některé z kongenerů jsou endokrinní disruptory, což znamená, že jejich struktura je podobná 

estrogenu, a tudíž mohou inhibovat jeho působení (prokázaná feminizace samců). Jejich 

inertnost vůči metabolickým procesům je předurčuje k biomagnifikaci. [14, 20] 

Toxicita PCBs se mění zároveň se strukturou. Z toxikologického hlediska některé 

minoritní kongenery prokazují až řádově vyšší toxicitu než řada kongenerů majoritních. Jedná se 

především o dvanáct kongenerů se čtyřmi až se sedmi atomy chloru a planárním uspořádáním 

molekuly vykazujících dioxinovou aktivitu (non-ortho a mono-ortho substituované PCBs), které 

mohou vznikat spalováním PCBs. Toxicita těchto látek spočívá v poškozování jater, epitelu, 

imunitního a reprodukčního systému indukcí cytochromu P-450. [14, 32] Podrobný toxikologický 

výzkum však postupně odhalil, že zatímco akutní toxicita PCBs je vzácná. Nízkou akutní toxicitu 

těchto látek potvrzuje nejlépe hromadná otrava v Japonsku v roce 1968, kdy na ostrově Kjúšú 

bylo postiženo asi patnáct tisíc lidí. Projevila se únavou, zvracením, lehkou žloutenkou a kolikou. 

V těžkých případech se dostavila bronchitida, astma, zápal plic, vyrážky, ztráta vlasů a silné 

bolesti hlavy. Příčinou otravy byla přítomnost PCB, konkrétně se jednalo o Kaneclor 400 

v rýžovém oleji v množství 200 mg/kg. K podobnému případu došlo také v roce 1979 na 

Taiwanu, kdy byly dva tisíce lidí otráveny konzumací kontaminovaného rýžového oleje 

(tzv. Yu-Cheng“ otrava). [8] 

Výrazně nebezpečnějších je chronické vystavení nízkým dávkám, vhledem k jejich 

schopnosti persistence a rozpustnosti v tuku se tyto látky kumulují v tělních tekutinách 

a tkáních, především však ve tkáni tukové. [29] Pro sledování expozice je proto využíván jejich 

průkaz v tělních tekutinách a tkáních obsahujících tuk. Nejdéle a nejčastěji používanou 

matricí je mateřské mléko. [10, 13, 15] V posledních letech je stále častěji používána krev, 

popřípadě také sérum či plazma. Vzhledem k tomu, že obsah tuku v séru je cca 10× nižší než 

v mateřském mléce, je tato matrice náročnější jak na množství tak také na analytické postupy. 

V literatuře lze ale najít práce, které prokazují PCBs i v méně obvyklých matricích jako je 

například placenta, srdeční sval, mozek apod. Zvýšení toxicity PCB vyvolávají stopy 

dibenzofuranů a dibenzodioxinů. [3, 6, 8, 10] 

V 70-80 letech byly nejprve výsledky koncentrace v biologickém materiálu prezentovány 

jako suma PCB. Později byla prováděna tzv. kongenerová analýza se zaměřením na indikátorové 



Petr Lukášek: Možnosti využití biomasy vodního květu sinic k odstraňování POPs 

2010  9 

kongenery, z nichž v živočišných tucích, tedy i u člověka, převažují kongenery (IUPAC) 138, 153 

a 180. Orientačně lze součet hodnot kongenerů 138, 153 a 180 vynásobený koeficientem 1,7 

(popř. 1,64, nebo 2,0) považovat za hodnotu srovnatelnou s hodnotou sumy PCB. V současné 

době se preferuje pro vyjádření zátěže PCBs použití indikátorového kongeneru PCB 153. [33, 34] 

V České republice probíhá biologický monitoring, který je v rutinním provozu pod 

garancí Státního zdravotního ústavu v Praze již od roku 1994. Vychází z usnesení vlády České 

republiky č. 369 z roku 1991. [35] Do roku 2002 byl realizován ve spolupráci s příslušnými 

krajskými a okresními hygienickými stanicemi, od roku 2003 ve spolupráci s příslušnými 

zdravotními ústavy. V roce 2004 byla dokončena a vyhodnocena první desetiletá etapa 

biologického monitoringu (1994-2003), v roce 2005 byly aktivity biologického monitoringu 

zahájeny v dalších vybraných městských oblastech (Praha, Liberec, Ostrava a Zlín, resp. 

Kroměříž a Uherské Hradiště). Za nejvážnější jsou považována karcinogenní rizika. [36] 

Polychlorované bifenyly vyvolávají onemocnění jater, poruchy krevního oběhu, únavu, 

prodlužují těhotenství a způsobují reprodukční problémy. Smrtelné otravy zatím nebyly 

zaznamenány. I když karcinogenita PCBs nebyla v plném rozsahu prokázána, je známa 

a potvrzena souvislost například s rakovinou tlustého střeva. Mezinárodní agentura pro výzkum 

rakoviny již v roce 1978 doporučila, aby se s PCBs zacházelo, jako by byly karcinogenní 

a teratogenní. Varovným signálem jsou i mutagenní účinky PCBs na bakterie. Pokud tyto 

sloučeniny mohou zasáhnout do dědičnosti jednobuněčných organismů, je pravděpodobné 

ohrožení i buněk lidských. [14, 23, 28] 

Masově se začaly PCBs využívat ve 30. letech 20. století v USA. V širokém měřítku 

byly distribuovány po celém světě v období 30.-70. let 20. století (v některých zemích ještě 

mnohem déle). Prodávaly se pod různými názvy jako Asbestol, Askarel, Bakola, Delor, 

Delotherm, Dykanol, Hydelor, Chlorinol, Chlorphen, Pyranol, Saft-T-Kuhl anebo Sovol. [2, 3] 

V důsledku širokého komerčního využití těchto substancí i jejich persistence stoupala 

jejich koncentrace v životním prostředí, zejména v potravním řetězci. Současně se však 

prokazovaly i jejich nežádoucí zdravotní účinky. Produkce PCBs byla proto v druhé polovině 

70. let zakázána (Stockholmská konvence). Regulováno bylo také jejich používání, v důsledku 

čehož hladiny PCBs v životním prostředí postupně klesaly. [3] 

V bývalém Československu polychlorované bifenyly vyráběla v letech 1959-1984 

chemička Chemko Strážské (na východním Slovensku). Celkově se prodalo 21 482 t výrobků na 

bázi PCBs vyrobených v Chemku, z nichž se 9 869 t (46 %) exportovalo (zejména do bývalé 
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NDR). Zbytek, (tj. 11 613 t) byl využit v bývalém Československu. Největšími odběrateli 

technických směsí na bázi PCBs v bývalém Československu byly podniky Barvy a laky Praha 

(Delor 106/80 X), ZEZ Žamberk (Delor 103) a ČKD Praha (Delor 103, Hydelor). Delotherm 

odebíraly zejména různé stavební organizace. [13] V bývalém Československu, konkrétně 

v Chemku Strážské na Slovensku byla produkce ukončena v roce 1984. Do roku 1989 se ale ještě 

stále používaly jako surovina pro výrobu dalších produktů. [ 3] 

Komerční směsi obsahovaly kolem sto třiceti kongenerů. Používaly se jako běžná 

aditiva v barvách, lacích, hydraulických zařízeních, či teplonosných médiích, ale třeba také na 

propisovací papíry a do inkoustů nebo dokonce i do rtěnek. Byly náplní transformátorů, 

kondenzátorů a dalších zařízení. Dodnes jsou ale ještě přítomny především v transformátorech 

a kondenzátorech a jsou nejspíše nejproblematičtější látkou obsaženou v odpadech.  

Polychlorované bifenyly také vznikají, obdobně jako dioxiny, jako nechtěné vedlejší 

produkty v řadě průmyslových výrob (například při spalování odpadů, v hutnictví, v chemické 

výrobě různých sloučenin chloru atd.). Nyní se tedy PCBs dostávají do životního prostředí 

například v důsledku požárů a úniků z uzavřených systémů (transformátorů, kondenzátorů 

a dalších), z barev či omítek s obsahem PCBs, z úložišť odpadů s obsahem PCBs, spalováním 

odpadů s obsahem PCBs. Vyšší obsah PCBs je často doprovázen přítomností polychlorovaných 

dibenzodioxinů a dibenzofuranů. Dominantní kongenery PCBs v původně vyráběných směsích 

jsou proto předmětem jejich analytického sledování v životním prostředí. Většinou se sleduje pět 

až sedm kongenerů PCBs. V České republice to je sedm indikátorových kongenerů: 28, 52, 101, 

118, 138, 153 a 180. Součet jejich koncentrací se matematicky blíží celkovému obsahu PCBs 

v dané matrici. [5, 34] 

Česká republika a Slovensko patří k zemím s největší zátěží PCB v Evropě v důsledku 

širokého použití těchto látek a lokalizaci jejich výroby na východní Slovensko. V roce 1986 došlo 

k úniku topného oleje (Delotherm DH) z obalovny živičné drti v Rožmitále pod Třemšínem 

a kontaminaci vod v okolí. V jeho důsledku byl v roce 1988 vydán zákaz konzumace ryb 

chycených v řece Skalici a v přehradní nádrži Orlík na Vltavě. Známé jsou také případy 

kontaminace kravského mléka v bývalých JZD, kde byly použity k natření žlabů a vnitřního 

vybavení kravínů barvy s obsahem PCB. V roce 1987 byly polychlorované bifenyly objeveny 

také v mléce a mase krav z bývalého JZD Liblice na Mělnicku. Dále se budu zabývat jen PAHs 

ve vodním prostředí, vzhledem k tématu své bakalářské práce. Během povodní v roce 2002 bylo 

Litoměřicko jedním z nejvíce postižených míst, kde došlo k rozsáhlému zaplavení zemědělské 

půdy a k vytvoření obrovského jezera, které zde přetrvávalo ještě dlouho po povodních. Ve své 
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zprávě o dopadu povodní v srpnu 2002 na životní prostředí uvádí ČIŽP z hlediska svých 

kompetencí, že při screeningovém monitoringu vzorků naplavenin a zemin byly OkÚ Litoměřice 

v lokalitě Litoměřice-Střelecký ostrov zjištěny zvýšené koncentrace v ukazateli PCB od 

0,2 mg/kg sušiny do 2,4 mg/kg sušiny (Metodický pokyn MŽP č. 8/1996 uvádí hodnoty pro 

kriterium A 0,02 mg/kg, kriterium B 2,5 mg/kg a kriterium C 5,0 mg/kg). [37]  

Vzhledem k tomu, že jejich rozpustnost ve vodě je velmi nízká a klesá s rostoucím 

stupněm chlorace. V pitných vodách se PCBs vyskytují v koncentracích řádově jednotek až 

desítek ng/l. Směrnice Rady 2000/60 ES z 23. 10. 2000, 80/778 EHS stanovuje pro pitnou 

vodu limit pro PCBs 0,1 mg/l. [40] V povrchových vodách je možný koncentrační rozsah 

v jednotkách až stovkách ng/l. Hodnota přípustného znečištění povrchových vod pro PCBs, 

která platí pro sumu jejich šesti kongenerů: 28, 52, 101, 138, 153 a 180, je rovna 0,012 µg/l
 
 je 

uvedena v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 229/2007 Sb. [26].  

Polychlorované bifenyly se ve vodním prostředí kumulují v říčních sedimentech. 

Přičemž v místech bez přímého zatížení se jedná řádově o jednotky až desítky µg/kg , avšak 

v okolí velkých zdrojů znečištění dosahuje hodnota koncentrace až tisíců µg/kg. Významně 

vyšší obsahy PCBs jsou v bahenních typech sedimentů s vyšším podílem celkové organické 

hmoty než v sedimentech s převahou písečného podílu. V anaerobních podmínkách dnových 

sedimentů se však rozkládají jen velmi pomalu (pozvolná fotochemická a biologická 

degradace s poločasy rozkladů v řádu roků). Rozklad PCBs urychluje ultrafialové (UV) 

záření. Dochází přitom i k otevření benzenového kruhu. Z vody a říčních sedimentů jsou 

akumulovány řasami a planktonem a dostávají se tak do potravních řetězců. Ryby žijící po 

delší dobu ve vodě kontaminované stopovými koncentracemi PCBs zakoncentrovaly v sobě 

tyto látky až tisíckrát. [1, 3, 21, 23, 27] 

Koncentrace PCBs ve vodách, kalech a sedimentech je obvykle udávána jako suma 

přítomných kongenerů. Tento přístup však nebere v úvahu rozdílnou toxicitu jednotlivých 

kongenerů a jejich poměrné zastoupení ve směsi. Vzhledem k tomu, že se některé kongenery 

prakticky nevyskytují, je vhodné hodnotit koncentraci PCBs na základě již výše uvedených 

sedmi indikátorových kongenerů (PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180), vybraných podle 

toxicity či majoritního zastoupení (v původních technických směsích se vyskytovaly ve 

vysokých koncentracích) tak, aby reprezentovaly průřez různě chlorovanými bifenyly. Po 

analýze pouze těchto uvedených kongenerů lze získat 20-30 % celkového obsahu PCBs ve 

vzorku. Výsledky tak mohou být snadno reprodukovatelné a srovnatelné a navíc se lze takto 

vyhnout technicky i ekonomicky náročné celkové (scan) analýze. [24, 25, 34] 
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2.2.3 Organochlorované pesticidy 

Organochlorované pesticidy (zkratka názvu je OCPs) jsou poměrně velmi početnou 

skupinou biocidních látek, respektive směsi látek anorganické nebo také organické povahy. 

Používaly se velmi často na ochranu užitkových a také mnohých kulturních rostlin a to jak 

v zemědělství tak také v lesnictví, zásob potravin a materiálů proti rostlinným a živočišným 

škůdcům a ochranu zdraví rostlin, zvířat a také lidí proti přenašečům chorob a parazitům. 

Nalezly uplatnění rovněž ve vodním hospodářství například k likvidaci některých vodních 

rostlin, redukci zooplanktonu v případě ohrožení ryb kyslíkovým deficitem, likvidaci dravých 

buchanek, nebo k ošetření kaprovitých ryb proti parazitům. Obecně lze podle biologické 

účinnosti rozlišit několik skupin pesticidů: [27, 38] 

• Zoocidy (prostředky proti živočichům). 

• Herbicidy (prostředky proti plevelům). 

• Fungicidy (prostředky proti škodlivým parazitickým houbám, plísním, rzím). 

Nejrozšířenějšími organochlorovanými pesticidy jsou p,p'-DDT (Obrázek č. 5) a také 

jeho metabolity dichlorodiphenyldichloroethylen (DDE) a dichlorodiphenyldichloroethan 

(DDD), pět isomerů hexachlorcyklohexanu (HCH) a hexachlorbenzenu (HCB). [1, 9] 

 

Obrázek 5: Strukturní vzorec DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(p-chlorofenyl)ethan) [27] 

Z dalších, již však poměrně méně významných látek s nižší stabilitou a toxicitou lze 

uvést například toxafen, chlordan, aldrin, dieldrin, endrin, endosulfan a heptachlor. 

V následující Tabulce č. 2 jsou pro ilustraci uvedeny fyzikálně-chemické vlastnosti pro 

vybrané organochlorované pesticidy při pokojové teplotě (25 °C). [9] 
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Tabulka 2: Fyzikálně-chemické vlastnosti vybraných OCPs při pokojové teplotě (25 °C) [18] 

Látka 
MW  

(g/mol) 
logKow 

Tm 
(K) 

WS  
(g/m3) 

VP  
(Pa) 

K aw logKoa 

alfa-HCH 290,85 3,71 432 3,86 0,003 0,000370 3,59 

beta-HCH 290,85 3,89 309 0,554 0,000043 0,000035 3,59 

gama-HCH 290,85 3,63 385 7,4 0,00374 0,000063 2,90 

delta-HCH 290,85 4,12 139 9,0 0,0023 0,000029 2,82 

p,p´-DDE 319,00 5,98 362 0,069 0,00081 0,002900 5,10 

p,p´-DDD 312,60 6,12 380 0,079 1,14E-09 0,001663 5,26 

p,p´-DDT 354,50 6,13 382 0,0017 0,000036 0,000540 5,26 

HCB 284,79 5,48 504 0,005 0,00197 0,031600 4,92 

PeCB 250,34 5,09 358,1 0,032 0,314 0,0000098 4,51 

Vysvětlivky k tabulce : MW - molekulová hmotnost (Molecular Weight), Kow - distribuční konstanta  
n-oktanol/voda, Tm - bod tání (melting), WS - rozpustnost ve vodě (Water Solubility), VP - tlak nasycených par 
(Vapour Pressure), Kaw - Henryho bezrozměrná konstanta, distribuční konstanta vzduch/voda, Koa - distribuční 
konstanta n-oktanol/vzduch. 

V roce 1962 byla nalezena rezidua DDT v ptácích a savcích. Na základě této skutečnosti 

byl poprvé představen model bioakumulace těchto látek a od sedmdesátých let bylo použití 

DDT postupně omezováno. U nás tomu však bylo až od roku 1974. [8, 39] Bylo zjištěno, že pro 

člověka je DDT toxické až při vyšších dávkách (0,6 g), ale pro některé vodní organismy je 

akutně toxické (hlavně metabolity DDT). [13, 14] Toxické účinky zahrnují hepatotoxicitu, 

poškození reprodukční schopnosti a vývoje. Mají rovněž negativní vliv na nervovou soustavu 

a mutagenní účinky. Je dokonce zařazen také mezi podezřelé karcinogeny. Hexachlorbenzen 

má ve srovnání s ostatními chlorovanými pesticidy poměrně nízkou akutní toxicitu. Pro člověka 

je dráždivý, může poškodit zrak. U zvířat může vyvolat například obrnu, křeče a úbytek 

hmotnosti. Řadí se mezi podezřelé karcinogeny. Lindan (γ-HCH) je mutagen akutně toxický pro 

zvířata. Toxicita lindanu se projevuje při koncentracích 25-59 mg/m3. [10, 13, 14, 27, 32] Alfa i beta 

isomery jsou endokrinními disruptory. Beta má navíc velmi silný bioakumulační potenciál [40]. 

V současné době je již používaní organochlorových pesticidů ve vyspělých zemích zcela 

zakázáno (v USA roku 1972, v bývalé ČSSR roku 1974). Přesto se ale celosvětová produkce 

DDT pohybuje okolo 1,2 milionů tun ročně. V zemích střední a jižní Ameriky a v Africe jsou 

stále užívány, protože doposud nebyla nalezena vhodná náhrada v boji proti komárům rodu 

Anopheles přenášejícím malárii. Jak již bylo uvedeno DDE a DDD jsou jeho hlavními 

metabolity. V některých případech dochází i k degradaci DDE na DDMU. [32, 41] 

Hexachlorbenzen je fungicid používaný na ochranu semen a dřevních porostů, 

aditivum užívané v pyrotechnice, gumárenství a v PVC průmyslu. Vzniká při spalování 
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komunálního odpadu i jiných spalovacích procesech. Odhaduje se, že ročně vznikne jako 

vedlejší produkt kolem 4 000 t. Lindan (γ-HCH, Obrázek č. 6), u nás jeden z nejužívanějších, 

patří k širokospektrálním insekticidům proti půdním škůdcům, ektoparasitům, kůrovcům, 

termitům, aj. [14, 41] Jeho technická směs obsahovala jen 10-12 % aktivního γ-HCH. Především 

byla složena z jeho neaktivních isomerů α (60-70 %), β (5-12 %), δ (6-10 %) a ε (3-4 %). [42] 

Byl užit také jako aditivum plastifikátorů (např. PVC opláštění elektrických kabelů) [41].  

 

Obrázek 6: Strukturní vzorec lindanu (γ-HCH) [43] 

Organochlorované pesticidy vstupují do životního prostředí jednak přímo při aplikaci 

organických sloučenin v zemědělství (např. HCHs, chlordany, cyklodieny, atraziny) a dále 

také jako vedlejší produkty průmyslových aktivit (např. HCB, PeCP), produkty chemických 

a biochemických transformací.  

Největším problémem však stále zůstávají staré, nespotřebované zásoby, které nebyly 

důsledně zlikvidovány v minulých letech. Lze předpokládat, že kromě kontaminace složek 

životního prostředí mohou být chlorované persistentní pesticidy stále přítomny v již existujících 

odpadech. Na územích s dlouhodobou produkcí a aplikací je doposud možné detekovat POPs 

pesticidy v abiotických a biotických složkách ekosystému a to i včetně člověka. 

Mezi zdroje organochlorovaných pesticidů lze zařadit: [1] 

� samotná výroba OCPs a jejich použití (např. hospodářství),  

� likvidace odpadů a materiálů obsahujících pesticidy, emise ze spalovacích procesů 

(např. spalování domovního odpadu, plastických hmot a PCBs, recyklace kovů, 

metalurgické procesy),  

� vypařování ze skládek a půd. [1] 
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Vstupy pesticidů do životního prostředí jsou ovlivňovány několika důležitými faktory, 

jako je typ, složení, forma a množství aplikovaných pesticidů nebo kontaminovaných kalů, dále 

vlastnosti půdy, množství aktivní biomasy, ale i teplota vzduchu, množství srážek a slunečního 

svitu. V životním prostředí patří mezi největší zásobárnu těchto látek především půdy (90 %) [41]. 

Pokud OCPs proniknou do vodního prostředí, jsou díky svým lipofilním vlastnostem 

akumulovány výhradně v tukové tkáni ryb ale i ostatních vodních živočichů. Do potravinového 

řetězce se tedy mohou dostat nepřímo přes vodní floru a faunu. [42] Osud OCPs ve vodách 

a pevných částicích je ovlivněn především způsobem aplikace. Důležitá je tedy forma vstupu do 

systému, dále rovněž vlastnosti daného prostředí (především procesy probíhajícími v akvatickém 

ekosystému) a fyzikálně-chemickými vlastnostmi dané látky. [39, 40] Například obsah lindanu, 

který byl u nás v minulosti hojně aplikován, v přírodní povrchové vodě se pohybuje řádově 

v jednotkách až stovkách ng/l. Jeho obsah v sedimentech odpovídá jednotkám µg/kg [39]. 

Hodnota přípustného znečištění povrchových vod je rovna 0,01 µg/l a je uvedena v příloze 

č. 3 k nařízení vlády č. 229/2007 Sb. [25]. Ve vodě se lindan vyznačuje poměrně nízkou 

těkavostí [1, 42].  

Hodnoty přípustného znečištění povrchových vod pro další pesticidní látky jsou 

například pro DDT (suma isomerů a kongenerů) 0,025 µg/l; p,p´-DDT 0,01 µg/l; aldrin, 

dieldrin, endosulfan, endrin, HCB 0,005 µg/l (pro každou látku samostatně), suma isomerů 

HCH 0,05 µg/l.  

2.3 Distribuce POPs v akvatickém prostředí 

Jak již bylo uvedeno, v rámci jednotlivých zástupců, je rozpustnost většiny POPs díky 

svým fyzikálně-chemickým vlastnostem ve vodě jen mizivá. Velmi dobře se však váží na tuhé 

částice (prach, popílek, půdu, sedimenty) a velice dobře se rozpouštějí v organických 

sloučeninách (oleje, tuky, kapalná paliva). Z uvedených skutečností vyplývá, že čím více 

tuhých a znečišťujících částic voda obsahuje, tím je i větší pravděpodobnost, že bude obsahovat 

více POPs. [1, 18, 26, 39, 42] Distributorem těchto látek do akvatického prostředí jsou rovněž 

odpadní vody z výrobních závodů, které produkují nebo vyrábějí POPs (depozice z ovzduší, 

splachy z polí, cest) [23]. Úplně největší zásobárnou jsou však moře a oceány, kam se dostávají 

veškerá množství jak z řek, tak vzdušnou depozicí, ale i vypouštěním odpadů a různými 

haváriemi. Zůstávají zde na dně v sedimentech, odkud mohou znovu po určité době být 

uvolněny a dostat se zase zpět do ovzduší [39, 42]. 
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Obecně platí, že při rozdělování nejrůznějších kontaminantů mezi kapalnou a pevnou 

fázi vodního sloupce je hlavním procesem ovlivňujícím jejich osud, transport a jejich 

biodostupnost. Do značné míry je osud polutantů závislý na jejich sorpčním chování 

vzhledem k rozdílům v transportních mechanismech, které se uplatňují ve vodě a v pevné 

částicové fázi. Distribuce kontaminantů mezi různé složky vodního ekosystému je ovlivněna 

řadou procesů, mezi něž patří sorpce/desorpce, advekce, těkání, rozpouštění, biotická 

a abiotická transformace. [1, 39, 42] Osud a distribuce persistentních organických polutantů ve 

vodném ekosystému jsou řízeny následujícími faktory: [1] 

1. fyzikálně-chemické a biologické vlastnosti sloučenin:  

� rozměry atomů a molekul, 

� náboj, 

� těkavost (tenze par), 

� chemická stabilita (persistence), 

� rozpustnost ve vodě, 

� lipofilita,  

� odolnost vůči biodegradaci,  

2. parametry prostředí:  

� teplota,  

� hodnota pH,  

� obsah kyslíku,  

� obsah organického uhlíku,  

� obsah oxidů železa,  

� množství a charakter rozpuštěné organické hmoty (DOM),  

� velikost sedimentových frakcí (mineralogické složení tuhého sorbetu),  

� obsah organických koloidů ve vodním sloupci,  

� proud vodního toku,  

� přítomné organismy.  
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Ve vodním ekosystému se uplatňuje také několik významných mezifázových 

transportních mechanismů, jako vypařování, sedimentace a sorpce. Hydrofobní organické 

látky se tak mohou z vody vypařovat a dispergovat se ve vodním sloupci. Postupně se stávají 

součástí sedimentů a koncentrují se ve vodní biotě. Transport přítomných polutantů mezi 

jednotlivými složkami ekosystému je řízen především koncentračními gradienty a probíhá až 

do dosažení rovnovážného stavu. Podobně jako ve vzduchu, jsou i ve vodním prostředí 

hlavními fyzikálními transportními mechanismy difuse a konvekce. [1, 39, 42] 

Hodnocení výskytu POPs v jednotlivých složkách hydrosféry a formulace trendů však 

není zcela jednoduchá záležitost. Ačkoliv se riziko přímého pronikání POPs do životního 

prostředí snižuje díky ukončení vlastní výroby a používání těchto látek, výstavbě nových 

čističek odpadních vod a důrazněji prováděné ekologické politice státu, zůstává stále jejich 

přítomnost v životním prostředí závažným ekologickým problémem. U některých složek 

životního prostředí lze sice pozorovat určité pozitivní trendy (např. nižší obsah POPs 

v povrchových vodách), v případě ostatních složek hydrosféry lze ale situaci hodnotit 

obtížněji. [1, 44] 

Organické polutanty v povrchových i spodních vodách, stejně tak jako v půdě 

a sedimentech, mohou být přítomné ve velmi nízkých koncentracích. Avšak i tyto stopové 

koncentrace lze považovat za rizikové, neboť se postupně a dlouhodobě dostávají do vyšších 

organismů, kde se koncentrují a působí často jako karcinogeny a mutageny. Stávají se tak 

součástí trofických řetězců. Tyto látky jsou velmi často rezistentní k mikrobiální degradaci 

a to buď z důvodu jejich nevhodné chemické struktury, nebo nízké (podprahové) koncentrace 

v životním prostředí. [1, 3, 7, 44] 

Environmentální rozdělení mezi vodu a přírodní organické fáze simuluje distribuce 

chemické látky mezi s vodou nemísitelnou organickou fází (n-oktanolem) a vodou. Stupeň 

nepolarity HOCs lze vyjádřit rozdělovacím poměrem mezi vodou a n-oktanolem Kow 

definovaným (Rovnice 1): [1-3] 

Kow = coctanol/cwater               Rovnice 1 

kde je: 

coctanol  koncentrace látky v organické fázi (mg/kg)  

cwater  koncentrace látky ve vodné fázi (mg/l).  
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Rozdělovací koeficient Kow lze proto považovat za ukazatele rozpustnosti HOCs ve 

vodě. K rozdělovacímu koeficientu pro systém n-oktanol/voda je vztahován rozdělovací 

koeficient Kp vyjadřující rovnováhu rozdělení HOC mezi vodou a pevnou fází 

(např. částicemi sedimentu, popřípadě suspendovanými částicemi), který je definován 

vztahem (Rovnice 2): [1-3] 

Kp = csolid/cwater                  Rovnice 2 

kde je: 

csolid  koncentrace látky v pevné fázi (mg/kg)  

cwater  koncentrace látky ve vodné fází (mg/l).  

Rozdělovací koeficient Kp (l/kg) tedy vyjadřuje objem vody, v němž je obsaženo 

stejné množství sloučeniny jako v hmotnostním podílu tuhé fáze. 

Nejčastěji používané hodnotící metody pro rozdělovací koeficienty jsou založeny na 

předpokladu platnosti mechanismu tzv. hydrofobní sorpce. Tento mechanismus je modelován 

na základě obsahu organického uhlíku v tuhé fázi (sedimentu nebo suspendovaném materiálu) 

za použití vztahu (rovnice 3): 

Kp
 
= Koc·foc                     Rovnice 3 

kde je: 

Koc  dvoufázový rozdělovací koeficient normalizovaný na obsah organického 

uhlíku (mg/l) (logKoc = 0,81 log Kow + 0,1, empirický přepočet podle EU)  

foc  obsah organického uhlíku (hmotnostní frakce) v tuhé fázi (kg/kg)  
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3 LEGISLATIVA TÝKAJÍCÍ SE POPs 

Zastavení, či eliminace výroby persistentních organických polutantů a jejich používání 

a uvolňování do životního prostředí je předmětem dvou mezinárodních úmluv, a sice 

Aarhurského POPs protokolu k Úmluvě o dálkovém přeshraničním přenosu látek 

znečišťujících ovzduší (CLRTAP) a Stockholmské úmluvy. Tyto úmluvy však zdaleka 

nepostihují všechny polutanty. Na seznam Stockholmské úmluvy se jich dostalo dvanáct, 

POPs protokol jich zahrnuje šestnáct. [45] 

V roce 2001 byla ve Stockholmu sepsána mezinárodní dohoda tzv. Stockholmská 

úmluva, jejíž ratifikací se signatářské státy zavazují k eliminaci výše uvedených dvanácti 

nejvýznamnějších persistentních organických látek: osmi látek používaných jako pesticidy, 

dvou průmyslových sloučenin a polychlorovaných dibenzodioxinů a dibenzofuranů, 

vznikajících mimovolně v chemické výrobě a při spalování chlorovaných látek. Stockholmská 

úmluva připravená na půdě UNEPu (Programu OSN pro životní prostředí) byla podepsaná 

23. května 2001. Tato úmluva zakazuje pesticidy a průmyslové látky dále vyrábět a používat 

a zdroje úniků polychlorovaných dioxinů a furanů, polychlorovaných bifenylů 

a hexachlorbenzenu navrhuje zcela eliminovat. [46] 

Mezi pesticidy, které úmluva zakazuje, anebo omezuje jejich použití, jsou: aldrin, 

DDT, dieldrin, endrin, hexachlorbenzen, heptachlor, chlordan, mirex a toxafen. Na seznamu 

zakázaných či regulovaných průmyslových látek jsou zatím polychlorované bifenyly 

a hexachlorbenzen. [47]  

Státy, které jsou podepsány pod „Úmluvou o dálkovém znečišťování ovzduší 

přecházejícím hranice států“, jejíž součástí je i Protokol o persistentních organických 

polutantech, mají prokázáno, že emise mnohých persistentních organických polutantů jsou 

přenášeny přes mezinárodní hranice a jsou deponovány v Evropě, Severní Americe a Arktidě, 

a že POPs souvisejí s nepříznivými účinky na lidské zdraví a životní prostředí. Proto se 

shodly na nutnosti pokračovat ve vědeckém a technickém výzkumu, který se týká této 

problematiky a dále je potřeba využívat dostupné alternativy a metody potlačování a zastavení 

přenosu jejich emisí. [48] 

Persistentní organické polutanty jsou v současné době všudypřítomné a expozici 

živých organismů těmito látkami se prakticky nelze vyhnout. Je tedy nutné nejrůznějšími 

cestami od mezinárodních dohod až po každodenní činnost každého občana dosáhnout toho, 
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aby množství, které se každodenně dostává do organismu, nepřekročilo jistou, ještě 

tolerovatelnou hranici. 

Státní orgány musí zajistit vydání právních dokumentů, které určují nejvyšší přípustné 

množství nebo limity těchto škodlivin v různých potravinách, emisích apod. Dodržování 

limitů je nutné důsledně kontrolovat tak, aby člověk, konzumující potraviny z běžné obchodní 

sítě, nebyl vystavený během celého života takovým dávkám POPs, které by mohly zapříčinit 

ohrožení jeho zdraví.  

Na základě uvedených mezinárodních konvencí a protokolu o POPs je nutné upravit 

národní legislativu tak, aby reflektovala požadavky v nich uvedené. To vyžaduje definovat 

legislativní pojem persistentní organické polutanty (POPs) a princip nejlepších dostupných 

technologií (BAT). Existence pojmu POPs a zavedení principu nejlepších dostupných 

technologií se musí objevit nejen v zákoně o ochraně ovzduší a souvisejících vyhláškách, ale 

také v zákoně o vodě, půdě, hodnocení vlivu na životní prostředí, zdraví lidu a s nimi 

souvisejících vyhláškách. Zákon o ovzduší a navazující právní předpisy by měly nařizovat 

aplikaci nejlepších dostupných technologií s přihlédnutím k přiměřenosti výdajů při výstavbě 

nových nebo rekonstrukci existujících zařízení, která mohou být zdrojem znečišťování 

ovzduší. Musí umožňovat vládě nařízením ustanovovat limity znečišťování, podmínky a dobu 

potřebnou pro jejich dosažení, seznam znečišťujících látek, pro které jsou ustanoveny limity, 

kategorizaci zdrojů znečišťování a podmínky rozptylu emisí. Zákon také určuje povinnosti 

jednotlivých provozovatelů zdrojů znečišťování, kontrolu jejich dodržování, povinnost platby 

poplatku a sankcionování.  

V současné době jsou do emisních limitů zahrnuty pouze dvě sloučeniny z kategorie 

POPs, a sice benzo[a] POPs apyren a dibenzo[a,h]anthracen, které jsou zařazené do I. třídy 

ostatních znečišťujících látek. Jejich celková koncentrace zahrnující ještě pět dalších 

karcinogenních látek nesmí překročit emisní hodnotu 0,2 mg/m3 při hmotnostním toku vyšším 

než 1 g/h. Neexistuje rovněž emisní limit pro PCDD/F, což kontrastuje s limitem 0,1 TE 

(toxického ekvivalentu) ng/m3 v Evropské unii. [3]  



Petr Lukášek: Možnosti využití biomasy vodního květu sinic k odstraňování POPs 

2010  21 

4 SINICE 

Sinice neboli cyanobakterie je označení pro prokaryotní fotosyntetizující gramnegativní 

eubakterie o velikosti buněk většinou 1-10 µm. Z tohoto složitého popisu vyplývá také složitost 

jejich začlenění pro vědu. O cyanobakterie se zajímají botanici, pak je nazývají 

cyanoprokaryofyta, ekologové, toxikologové a mikrobiologové je nazývají cyanobakterie. 

Botanici se o ně zajímají proto, že se jedná o skupinu nejstarších organismů, které jsou schopny 

fotosyntetické asimilace stejně, jako vývojově mladší eukaryotní řasy a rostliny. Jednotlivé taxony 

cyanobakterií tvoří buď jednobuněčné, vláknité nebo koloniální uspořádání buněk. Kromě 

vegetativních buněk se u vláknitých sinic vyskytují heterocyty (sloužící k fixaci molekulárního 

dusíku) a artrospory (akinety), které slouží stejně jako spory bakterií k překonání nepříznivých 

podmínek. [49, 50] 

Cyanobakterie jsou tedy kosmopolitní organismy schopné přežívat v nejrůznějších 

podmínkách. Lze je najít jak v Antarktidě, tak také v horkých vřídlech. Žijí v půdě, vodě, na 

skalách, kůře stromů, srsti zvířat apod. [51] 

Podle fosilních nálezů měly cyanobakterie významný podíl na vytvoření kyslíkaté 

atmosféry na Zemi. Objevily se v prekambriu před 3-2,5 miliardami let a před dvěma 

miliardami let se staly dominující skupinou organismů na Zemi. Vlastní vývoj cyanobakterií 

souvisí především s anaerobními fotosyntetizujícími bakteriemi (chlorobakterie a purpurové 

bakterie), které jsou považovány za jejich předky. Samotné cyanobakterie však představují 

slepou vývojovou větev. [50] 

Jednobuněčné a koloniální sinice se rozmnožují dělením buněk. Vláknité sinice se již 

rozmnožují hormogoniemi, nebo akinetami. Všeobecně je uznáváno nepohlavní 

rozmnožování, i když existují nepřímé důkazy o rekombinaci genů v parasexuálním procesu. 

Jsou schopny přijímat organické látky jako heterotrofní bakterie, tak také žít ze světla 

a minerálních živin jako rostliny. Tento fakt je velmi nepříznivý především při jejich 

potlačení. [49, 50] 

Cyanobakterie uvolňují do svého okolí biologicky aktivní látky, kterými mohou 

ovlivňovat růst a vývoj ostatních vodních organismů, sebe navzájem, a fyzikální, biologické 

a chemické vlastnosti vody [51, 52]. V závislosti na ekologických podmínkách produkují sinice 

vitamíny, toxiny, polysacharidy, antibiotika, hormony, ale také pachy a pachutě mající 

význam především u rekreačních vod a vodárenských nádrží [50, 52, 53].  
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Toxiny sinic, tzv. cyanotoxiny jsou látky sekundárního metabolismu. Mezi 

nejvýznamnější producenty patří rody Microcystis, Aphanizomenon, Anabaena (Obrázek č. 7), 

Oscillatoria, Planktothrix, Nostoc. Cyanotoxiny jsou podle účinku děleny na neurotoxiny, 

hepatotoxiny, cytotoxiny, embryotoxiny, dermatotoxiny, genotoxiny, imunotoxiny a mohou 

také hrát významnou roli v procesu karcinogeneze. [54] Jiné dělení, podle chemické struktury, 

rozlišuje cyklické a lineární peptidy, alkaloidy a lipopolysacharidy. [53] 

 

Obrázek 7: Koloniální vláknitá sinice Anabaena lemmermannii [55] 

V souvislosti s masovým rozvojem sinic v důsledku eutrofizace akvatických 

ekosystémů se cyanotoxiny stávají vážnými globálními kontaminanty [56]. Nejvíce jsou 

postiženy především mělké eutrofizované nádrže a pomalu tekoucí vodní toky. Cyanotoxiny 

jsou metabolity, které nejsou aktivně vylučovány z buňky. Největší nebezpečí představují 

tzv. lyzující buňky populací vodních květů sinic, kdy je narušena buněčná integrita a obsah 

velkého množství buněk je najednou vyplaven do vodního prostředí. K tomu dochází především 

v letních a podzimních měsících, kdy dochází k hromadnému kolapsu sinic. Tento děj pak 

následně způsobuje hromadné úhyny vodních ptáků, ryb ale i domácích zvířat, které chodí 

k takovéto vodě pít. [51, 52, 57] U cyanotoxinů byl prokázán vliv na procesy karcinogenese, 

oslabení imunitního systému, poruchy zažívacího traktu, alergické reakce (dermatitidy) 

a poruchy jater [13, 58].  

Ekologický význam produkce cyanotoxinů není zatím zcela jasný. Jedna z teorií 

dokonce tvrdí, že cyanotoxiny jsou produkovány jako obranné metabolity proti 

zooplanktonním predátorům [58, 60]. Předpokládá se rovněž, že obsah hepatotoxických 

polypeptidů souvisí s dusíkovým režimem buňky. Microcystin i nodularin tak mohou být 

ukládány v buňce jako zásobní metabolit bohatý na dusík. [54, 56] 
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Mezi nejvíce prostudované a zároveň nejrozšířenější cyanotoxiny patří microcystiny 

(cyklické heptapeptidy). Jejich mechanismus účinku spočívá v inhibici eukaryotních 

proteinfosfatas, což je hydrolytický enzym, odštěpující fosfátovou skupinu z fosforylovaných 

proteinů. Nekontrolovaná fosforylace cílových proteinů pak vede k buněčné proliferaci, 

posttranslační modifikaci proteinů, chybnému přenosu signálů a k buněčné transformaci na 

nádorový typ buňky. Mnoho studií s vodními organismy však prokázalo řadu na microcystinu 

nezávislých efektů sinicových extraktů. [51, 52, 58, 61, 62] 

S akvatickými organismy již byla provedena celá řada studií [51, 61, 63, 64]. Toxiny sinic 

jsou nebezpečné a to jak z hlediska akutní toxicity, tak také chronické toxicity, ale 

i embryotoxicity a vlivů na chování zvířat [65]. Toxické efekty sinicových metabolitů byly 

prokázány i ve vztahu k iniciaci procesu oxidativního stresu, ačkoliv mechanismy toxického 

působení nejsou příliš prostudovány.   

Vodní květ, typický pro eutrofní vody, je charakteristické zelené zbarvení tekoucích 

i stojatých vod do zelena. Jedná se o kumulaci biomasy sinic vodního květu při hladině, nebo 

může jít o kumulaci bentických sinic v typických koláčích ve vodním sloupci. Je způsobován 

přemnožením mikroorganismů, především sinic. Některé sinice mají totiž schopnost 

vystoupat ke hladině a hromadit se zde v podobě zelené kaše nebo drobných, až několik 

milimetrů velkých částeček (někdy se podobají drobnému jehličí, jindy připomínají zelenou 

krupici). [49, 51, 52] 

Přemnožení je v podstatě přirozenou reakcí mikroorganismů na zvýšené znečištění 

povrchové vody minerálními látkami (hlavně fosforu). Tyto látky, které jsou pro 

mikroorganismy vítanými živinami, se do povrchové vody dostávají především z kanalizace 

vesnic a měst, kde ještě nejsou zavedeny čistírny odpadních vod. Daleko ve větší míře se ale 

dostávají do řek a rybníků a to především smýváním z polí, kam se dostaly procesem 

organického a minerálního hnojení a v nepatrné míře též ze vzduchu a srážek. [52] 

Sinice se vyskytují ve vodách s vyšší koncentrací vápníku a vyšší hodnotou pH. 

Dominují nad zelenými řasami při rozmezí hodnot pH 7,5 až 9,0. Vodní květy se nevytvářejí 

u vod s hodnotou pH<6,5. Planktonní sinice se zase vyskytují ve vodách s vyššími teplotami. 

Optimální teplota pro vodní květ je v rozmezí 25-35 °C. V ekosystému je produkce sinic a řas 

podporována obsahem uhlíku (rozpuštěné organické látky), dusíku, fosforu a jejich 

vzájemným poměrem. Na nádrži, která má v epilimniu nízký obsah a horší dostupnost 

anorganického fosforu, se mnohem snadněji rozvíjí sinice a řasy vodního květu. Dále rovněž 
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přítomnost některých kovů jako měď, mangan, železo a molybden, vyloužených ze sedimentů 

ovlivňuje výskyt vodního květu. Měď a mangan jsou pro sinice velmi toxické již 

v mikromolárních koncentracích. Železo a molybden naopak stimulují růst, železo podporuje 

fotosyntézu a molybden zvyšuje fixaci uhlíku. [49] 

Hlavním příčinou vzniku hromadného vodního květu sinic je především množství živin 

ve vodě. Většina našich přehrad a rybníků je eutrofizovaná, což znamená, že obsahují velké 

množství živin. Hlavním zdrojem živin v obhospodařovaných rybnících je hnojení organickými 

hnojivy (granule, hnůj apod.) s cílem zvýšit produkci ryb. Do přehrad se živiny dostávají 

především splachem z povodí a také z nedostatečně vyčištěných odpadních vod. [51, 52] Pokles 

množství živin v nádrži se neprojeví ihned, a to i v případě, kdy by se okamžitě začala čistit 

odpadní voda tak, že by žádné živiny neobsahovala. Trvalo by až několik let, než by se nějaký 

efekt vůbec projevil. Navíc některé sinice mohou pomocí speciálních buněk fixovat vzdušný 

dusík, a proto nejsou tolik závislé na jeho množství ve vodě. [51, 52, 66] 

Teplota je dalším významným faktorem pro rozvoj sinic. Obecně se dá říci, že sinice 

preferují vyšší teploty než řasy. Světlo hraje také důležitou roli v životě sinic. Často se stává, 

že zatímco jeden den je na nádrži silný vodní květ, druhý den je již situace příznivější a zdá 

se, že došlo k úbytku sinic. To může být způsobeno buď větrem, který sinice rozmíchá do 

celého vodního sloupce, nebo zvláštní schopností sinic, které pomocí plynových měchýřků, 

které jim usnadňují vznášení ve vodě, sinice vystoupají k hladině, kde je dostatek světla pro 

fotosyntézu. Bohužel po čase jich je u hladiny tolik, že vyčerpají všechny dostupné živiny. 

V tom okamžiku dojde k vypuštění plynových měchýřků, které prasknou vlivem intenzivní 

fotosyntézy a sinice se tak potopí do hlubších vrstev, kde je sice málo světla pro fotosyntézu, 

ale o to více živin. Tam dostatečně načerpají živiny a opět vystoupají k hladině a celý cyklus 

pokračuje. [52, 66] 

Množství a složení vodního květu je ovlivněno i mnoha dalšími faktory a jejich 

vzájemnými kombinacemi, což velmi ztěžuje jakékoli předpovědi jejich výskytu a také 

značně komplikuje jejich odstraňování. V přírodě mají samozřejmě své nepřátele, ale za 

dlouhou dobu své existence si našly způsob, jak jim uniknout. Hlavním konzumentem sinic je 

filtrující zooplankton (sem patří i známé dafnie, korýši, vířníci), který se sinicemi živí. Ten 

sice může účinně odstranit sinice ale jen v počáteční fázi jejich vývoje. Jakmile ale již dojde 

k namnožení sinic, ani zooplankton s nimi nic nezmůže. Sinice dosáhnou takových rozměrů, 

že je zooplankton nedokáže již pozřít. [51, 52, 66] 
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5 MOŽNOSTI ODSTRAŇOVÁNÍ POPs 

Vzhledem k tomu, že je bakalářská práce zaměřena na možnost využití biomasy květu 

sinic k odstranění persistentních organických látek, v následujících kapitolách se zaměřím 

pouze na biologické metody jejich odstranění z životního prostředí. V prvé řadě bych se však 

chtěl zaměřit na objasnění některých pojmů, vzhledem k tomu, že velmi často dochází 

k zaměňování terminologie. 

5.1 Biodegradace 

Biodegradace neboli biologický rozklad je speciálním případem degradace, kdy dochází 

k transformaci chemických látek živými organismy. Představuje jeden z hlavních dějů 

vedoucích k rozkladu organických sloučenin jak ve vodním tak terestrickém prostředí. 

Hlavními organismy, které se uplatňují při biotransformacích a biodegradacích organických 

látek v prostředí jsou mikroorganismy (bakterie, prvoci, houby). Biodegradovatelnost určité 

látky je určována hlavně jejich strukturou a je důležitým parametrem, který ovlivňuje její osud 

v životním prostředí. [12, 67] 

Všeobecně je známo, že pro zachování životaschopnosti každého organismu musí být 

vynaložena určitá energie. U zvířat a člověka je tato potřebná energie odrazem především 

jejich basálního metabolizmu. U mikroorganismů je základní energie pro udržení jejich 

životaschopnosti označována jako „maintenance energy“. U heterotrofních organismů je tato 

energie zase získávána oxidací organických látek. Pokud je obsah zdroje uhlíku dostatečně 

vysoký, pak substrát difunduje z roztoku k buněčnému povrchu a následně je transportován 

do buňky. Zde pak zajišťuje požadavek na „ maintenance energy“ a současně poskytuje 

dostatek energie pro růst a množení buněk. [68] 

Pokud je ale koncentrace substrátu nízká, v tomto případě k výše uvedenému jevu 

nedochází. Jestliže je uvažována pouze difuse molekul substrátu z roztoku k povrchu buňky 

a záměrně je ignorován přenos přes membránu, který nemůže probíhat při vyšší rychlosti 

nežli difuse molekul k povrchu, pak při těchto velmi nízkých koncentracích je vysoké 

procento uhlíkatého substrátu spotřebováno na energii pro zachování životaschopnosti buněk 

(maintenance energy). Pro růst a další množení buněk je pak v tomto případě využito jen 

velmi nízké procento uhlíkatých látek. Při velmi nízkých koncentracích uhlíkatého substrátu 

se buňka dostává do situace, kdy všechen uhlíkatý substrát, který buňka získá z prostředí, 

využije pro zachování vlastní životaschopnosti bez množení a růstu. Tedy při těchto 
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koncentracích uhlíkaté látky buňky substrát sice metabolizují, ale nerostou a tedy nelze 

zaznamenat vzrůst počtu buněk ani nárůst biomasy. Takto působící koncentrace uhlíkaté látky 

jsou označovány jako prahové koncentrace. [68, 69] 

Z jiného hlediska však může být mikrobiální populace již v samém počátku tak malá, 

že biodegradace uhlíkaté látky je bezvýznamná nebo ji nelze detekovat i přes výše uvedený 

fakt, že přítomné mikroorganismy metabolizují část substrátu k vlastnímu přežití i v případě, 

že se nemnoží. Prahová koncentrace látky pak může být definována jako nejnižší koncentrace, 

která ještě umožňuje růst a množení velmi malé mikrobiální populace za současné degradace 

uhlíkaté látky. Jestliže dojde k poklesu koncentrace pod tuto prahovou hodnotu, lze pozorovat 

jen nevýznamné nebo dokonce žádné snížení koncentrace uhlíkatého substrátu v prostředí. [69] 

O prahových koncentracích látek bylo poprvé diskutováno při studiu mineralizace 

rozpustných přirozených uhlíkatých látek v oceánu. Předpokládalo se, že vzhledem k tomu, že 

uhlíkaté látky se v oceánu vyskytovaly ve velmi nízkých koncentracích, neumožňovaly 

množení mikrobiální populace ani mineralizaci těchto přirozených uhlíkatých látek. Tento 

ekosystém, jak bylo shledáno později, je však natolik komplexní, že hodnoty prahových 

koncentrací přirozených uhlíkatých látek byly stanoveny značně nepřesně. Později  bylo 

zjištěno, že celá řada uhlíkatých látek je v tomto prostředí „rezistentní“ k mikrobiální 

degradaci, neboť celý systém existuje v určité rovnováze kontinuální tvorby a současně 

i kontinuální degradace těchto látek. [62, 64, 67] 

Přesvědčivější důkaz existence určitých prahových koncentrací látek byl podán při 

studiu biodegradace syntetických chemikálií ve vodě a půdě. Vzhledem k tomu, že tyto látky 

nejsou vytvářeny biologickou cestou, mohla být prokázána jejich neměnná koncentrace 

v prostředí nebo jejich persistence při nízkých koncentracích jako důkaz, že očekávaná 

biodegradace neprobíhá. Tyto studie prokázaly, že poklesem koncentrace degradované látky 

pod určitou hodnotu (pod prahovou koncentraci) její biodegradace neprobíhá, nebo že 

biodegradace probíhá menší rychlostí, než při vyšších koncentracích testované látky, pokud je 

bráno, že rychlost degradace je proporcionální koncentraci syntetické látky. [12, 41] 

Prahové koncentrace uhlíkatých látek, které jsou využitelné jako zdroj uhlíku a energie 

pro růst mikroorganismů, se pohybují v g/l a jsou velmi variabilní. Bylo zjištěno, že prahová 

koncentrace glukosy, jako velmi lehce využitelného uhlíkatého substrátu pro růst 

Pseudomonas sp. a Escherichia coli, je přibližně 18 g/l, pro koryneformní bakterie však 

dosahuje až 210 g/l, pro Salmonell typhimurium 5 g/l. Prahové koncentrace polutantů jsou ale 
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podstatně vyšší nežli koncentrace glukosy a kolísají nejen mezi druhy, ale i mezi jednotlivými 

izoláty. U izolátu rodu Pseudomonas byla například stanovena relativně vysoká prahová 

koncentrace 2,4-dichlorfenolu, a to přibližně 300 g/l. Prahové koncentrace některých zdrojů 

uhlíku pro studované mořské bakterie kolísají v rozmezí 0,15 až 100 mg/l. Lze tedy konstatovat, 

že některé mikroorganismy mají pro určité substráty relativně vysokou prahovou koncentraci, 

některé rostou dokonce i při stopových množstvích organické látky (prahové koncentrace nižší 

než 2 g/l). Pro stanovení prahové koncentrace organické látky byl na teoretickém základě 

vytvořen model, který je formulován pro maximální rychlost, při které může organismus získat 

energii v přítomnosti přesné koncentrace substrátu, a pro stav, kdy energie je využita jen pro 

zachování životaschopnosti buněk. Tento model předpokládá, že množství uhlíku, které 

organismus potřebuje k zachování životaschopnosti, odpovídá rychlosti difuse chemikálie 

k povrchu buňky. Jestliže je koncentrace uhlíku nižší, dochází k odumření buněk. [12, 67, 69, 70] 

Schopnost nejrůznějších mikroorganismů rozkládat polutanty neustále vede ke snaze využívat 

je prakticky pro odstraňování starých ekologických zátěží. [71, 72]  

Pravděpodobně nejvýznamnějším problémem při tomto procesu je především biologická 

dostupnost polutantu, který bývá zpravidla v konkrétním prostředí často vázaný na nejrůznější 

částice, např. prachové, jílové apod. Je-li tato vazba příliš pevná, organismus není schopen takto 

vázaný polutant metabolizovat a ten pak setrvává nadále v životním prostředí. Nezanedbatelnou 

roli hraje také tvar částic. Polutant může být vázán jen relativně slabě, ale v místě, kam se ani 

malá bakterie nevejde a polutant tak není schopna metabolizovat. [67, 70] Dalším problémem může 

být také nedostatek živin, zejména minerálních, vody a kyslíku. Nedostatek některé živiny pak 

limituje růst mikroorganismů a tím pádem i celý proces. Chybí-li voda, pak je obvykle snaha 

zvýšit hladinu spodní vody vhodným geologickým zásahem. Při nedostatku kyslíku, lze udělat 

sérii vrtů a půdu tak provzdušnit. Chybí-li nějaká živina, je možné ji v podobě roztoku do půdy 

přidat. Přídavku však musí předcházet důkladná analýza a to jak množství živin, tak i kvality 

půdy, aby bylo zajištěno rozptýlení tekuté živiny do většiny znečištěné půdy a zároveň 

nedocházelo k únikům do spodní vody. [71, 74] 

Všechny tyto operace ale také celý proces se pochopitelně prodražují. Dalším obvyklým 

problémem bývá toxicita polutantů. Koncentrace polutantu může tak být vysoká, že působí i na 

degradační mikroorganismy toxicky a brzdí tak celý proces. Mnohdy polutant není v půdě sám, 

ale je tam ve směsi s dalšími polutanty. Obvyklé jsou to například těžké kovy nebo některé 

neodbouratelné látky strukturně podobné toxikantu. Takovou směs obvykle neumí odbourat 

jeden mikroorganismus. Jiné příměsi na něj ale mohou působit toxicky. V takovém případě je 
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pak třeba nebiologickým způsobem snížit toxicitu, např. částečným odstraněním některého 

polutantu. Tyto procesy jsou ale obvykle obtížně proveditelné a finančně nákladné. [12, 67, 71, 74] 

5.2 Biologická dostupnost polutantů 

Organické polutanty kontaminující prostředí mohou být pro mikroorganismy více či 

méně dosažitelné. Jejich dostupnost mikrobiálnímu ataku je ovlivněna celou řadou velmi 

těžce definovatelných faktorů vnějšího prostředí. Snížená dostupnost látek pro využití 

biologickými systémy (bioavailability) se nejčastěji projevuje výrazným snížením rychlosti 

degradace polutantu nebo jeho dlouhodobou persistencí. Často je látka nedostupná nebo jen 

částečně dostupná v případě, že se dostává do velmi malých půdních pórů (nanopórů), které 

pro svou velikost nemohou být a nejsou osídleny mikroorganismy. Póry mohou být naplněny 

pouze vodou (v sedimentech) nebo vodou a vzduchem (v půdě). Dostane-li se do póru 

kontaminující chemikálie, pak se může uvolňovat postupnou difusí až k místům osídleným 

mikrobiálními degradátory. Dráha difundující molekuly, zejména v prostředí tvořeném 

malými částicemi, je velmi složitá.  

Většina bakteriálních buněk roste na povrchu pouze některých částic a to ve formě 

mikrokolonií, takže značná část půdy nenese žádné degradující mikroorganismy. Účinný kontakt 

látky a aktivní mikrobiální buňky je proto zcela nahodilý. Biologická dostupnost látek v půdě 

může být navíc ovlivněna rychlostí jejich sorpce a resorpce z pevných povrchů. [12, 71, 73, 74] 

Některé sloučeniny jsou považovány za zcela nedegradovatelné a to za jakýchkoliv 

podmínek. Jako příklad těchto nedegradovatelných látek lze uvést například různé syntetické 

polymery. O jiných sloučeninách je známo, že jsou sice potenciálně degradovatelné, ale 

přesto persistují v životním prostředí. Degradace těchto látek je tedy velmi citlivá na změnu 

podmínek prostředí, za kterých by měla degradace látky probíhat. Příčinou ztráty 

„biodegradability“ degradovatelné molekuly může být: 

• koncentrace toxické látky je tak vysoká, že nemůže dojít k množení mikroorganismů 

a metabolizmus této látky je vyloučen, 

• jedna nebo více živin, které jsou nutné pro růst mikroorganismů, je v tak nízké 

koncentraci, že vylučuje jejich růst, 

• samotný polutant může být v tak nízké koncentraci (podprahové), že vylučuje růst 

a množení mikroorganismů s katabolickými enzymy, 
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• substrát není v takové formě, která by byla dostupná pro mikroorganismy. 

Z různých výzkumů však vyplývá, že posledně uvedená příčina persistence, 

označovaná také jako biologická dostupnost, je jednou z hlavních příčin zamezení průběhu 

degradačních procesů. Biologická dostupnost organických molekul může být omezena 

například sorpcí na pevný materiál, přítomností v tzv. nevodné tekuté fázi (NAPL, 

Nonaqueous-phase Liquid) nebo uvnitř částic půdy či sedimentu. [72, 74] 

5.3 Bioremediace 

Bioremediace může být definována jako jakýkoliv proces, v němž jsou působením 

živých organismů nebo enzymů přeměňovány toxické či rizikové látky na formy netoxické 

a nerizikové. Většinou se jedná o rozklad POPs prostřednictvím specifických mikroorganismů 

anebo pouze o optimalizaci podmínek prostředí pro působení již přítomné mikroflóry. 

Optimalizace podmínek spočívá v aeraci, přidávání živin, přidávání látek stimulujících 

mikroorganismy k rozkladu znečištění (např. rozklad složitých PAHs je možné urychlit 

přídavkem jednoduchých PAHs apod.). [74]  

Bioremediace mohou být prováděny technologiemi, ve kterých se degradace polutantu 

provádí přímo v místě kontaminace (in situ), tedy půda není odtěžována a kontaminovaná 

spodní voda není pumpována na povrch. Tyto technologie vyžadují relativně nízké náklady, 

jsou ale pomalejší a průběh degradace polutantu je jen těžce kontrolovatelný.  

Na odtěžený kontaminovaný materiál, který se nachází v místě, často vzdáleném od 

původní lokality, jsou aplikovány jiné technologie (ex situ). Manipulací s kontaminovaným 

materiálem sice vzrůstají náklady, ale celý degradační proces je pod kontrolou a veškerá 

rizika dalšího znečištění jsou minimalizována. [12, 74] Zvláštní technologie jsou pak využívány 

při dekontaminaci mořského prostředí. První bioremediační technologie v mořském prostředí 

byly provedeny v letech 1989-1991 na Aljašce po havárii tankeru s jedenácti miliony galonů 

ropy. [12] 

Proces bioremediace ovlivňují biologické faktory, mezi které patří přítomnost 

organismů, které jsou vybaveny příslušným biodegradačním potenciálem, schopnost výše 

uváděných organismů degradovat polutant až pod stanovený sanační limit, biodegradační 

rychlost a genetický potenciál organismů, jejich schopnost adaptace a aklimatizace. Dále 

mohou ovlivňovat bioremediaci fyzikálně-chemické faktory, např. struktura kontaminantu, 

jeho toxicita, biodostupnost a biodegradabilita, parametry okolního prostředí jako například 
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obsah kyslíku, dusíku, fosforu a dalších nutrientů, teplota, hodnota pH prostředí, salinita, 

vlhkost prostředí, přítomnost induktoru katabolické dráhy a přítomnost dalších chemických 

látek, které by na sanované lokalitě potlačovaly či zcela znemožňovaly reprodukční 

a biodegradační aktivitu organismů. [12, 72, 74]  

Bioremediaci lze pozitivně ovlivnit například tzv. bioaugmentací. Technika zahrnuje 

používání mikroorganismů nebo enzymů, které byly speciálně vypěstovány pro degradaci 

různých kontaminantů a přežití za neobvykle tvrdých podmínek životního prostředí. 

Mikroorganismy se odebírají z původního prostředí, kultivují se a potom jsou reinjektovány do 

dekontaminované zóny. Také se mohou reinjektovat zakoupené nepřirozené mikroorganismy. 

Nejběžnější mikroorganismy požívané pro bioaugmentaci jsou bakterie. Kultura musí být 

injektována stejnoměrně, pak bude bioaugmentace úspěšná. Rovněž musí být zajištěny vhodné 

podmínky pro bakterie, tzn. optimální fyzikální a chemické vlastnosti prostředí (hodnota pH, 

přítomnost živin, atd.). [75] Tato metoda je často následována používáním vhodné vegetace 

k odstranění nadbytečného množství živin, kovů a patogenních bakterií. [12] 

Bioremediace může být ovlivněna rovněž procesem biodegradace, kdy jedna látka je 

metabolizována pouze v přítomnosti jiné látky. Bylo prokázáno, že v přítomnosti přírodních 

terpenů (pomerančové slupky), které jsou aplikovány do půdy, se urychluje odbourávání 

polychlorovaných bifenylů (PCBs). Kometabolické degradační procesy organických 

sloučenin mohou být také podpořeny injektováním zředěného roztoku primárního substrátu 

(např. toluen, methan) přímo do kontaminované zóny podzemní vody.  

Ve srovnání s jinými metodami zneškodňování kontaminovaného odpadu (spalování, 

odpařování, imobilizace aj.) jsou tyto technologie výhodné i ekonomicky. Mimo to, fyzikální 

metody vedou často k tvorbě nových zbytkových polutantů a lze tedy říci, že problém 

ozdravné sanace řeší jen částečně. Úspěšné provedení bioremediačního procesu 

a demonstrace jeho účinnosti vyžaduje interdisciplinární přístup a to z hlediska chemicko-

inženýrského, ekonomického, ekotoxikologického, biologického ale i estetického. [12, 74]  

V posledních letech byl zaznamenán enormní nárůst kontrolovaného využití 

mikroorganismů k destrukci chemických polutantů. Tyto technologie (bioremediace) 

využívají nejen známý katabolický potenciál isolovaných mikroorganismů, ale také jsou 

zaměřeny na snížení rizika biodegradace, které je často spontánně probíhajících degradací 

velice vysoké. Nové bioremediační technologie musí vycházet nejen z faktu, že existují 

mikroorganismy s odpovídající katabolickou aktivitou, ale také z ekonomických kalkulací 
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jejich provádění. V každém případě platí, že pro malé objemy kontaminované půdy nebo 

vody bývají tyto remediační technologie ekonomicky méně výhodné v porovnání s fyzikální 

či chemickou likvidací. S objemem však ekonomická náročnost bioremediačních technologií 

na odstranění polutantu v jednotce kontaminovaného materiálu rychle klesá. 

5.4 Bioakumulace 

Schopnost mikrobiální biomasy (řas, cyanobakterií, bakterií apod.) přijímat 

a odstraňovat přítomné polutanty je efektivně využívána při bioremediačních technologiích 

úpravy a ošetřování odpadních i jiných znečištěných vod. Zkoncentrováním v mikrobiálních 

buňkách se toxické látky stávají méně dostupnými a nebezpečnými. Mikroorganismy jsou 

schopné vázat polutanty pomocí dvou dobře definovaných procesů, biosorpce (energeticky 

nezávislé navázání na buněčnou stěnu) a biokoncentrace (energeticky závislý proces absorpce 

do vnitřního prostoru buněk). 

Bioakumulace (hromadění v živých organismech) je v podstatě proces, během kterého 

jsou chemické látky akumulovány organismem jak přímo z okolního prostředí, ve kterém žijí, 

tak nepřímo prostřednictvím potravy kontaminované těmito sloučeninami. Mírou 

bioakumulace ve vodním prostředí je bioakumulační faktor (BAF), který lze vyjádřit 

následujícím vztahem (rovnice č.4): 

BAF = cb
 
/cwt(wd)               Rovnice 4 

kde je: 

cb  koncentrace dané látky v biotě, 

cwt  celková koncentrace látky ve vodě, ve kterém daný organismus žije, 

Vhodnější je však v poměru použít koncentraci volně rozpuštěné frakce látky ve vodě 

(cwd). Bioakumulační faktor musí zahrnovat příjem z potravy. 
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6 BIOAKUMULACE POPs V BIOMASE VODNÍHO KV ĚTU SINIC 

Výzkum, který se zabývá distribucí a koncentračními procesy POPs na nižších 

trofických úrovních jako jsou řasy a cyanobakterie, je ve srovnání s výzkumem této 

problematiky na vyšších organismech méně běžný. Existuje však již celá řada důležitých 

publikací, které popisují na základě laboratorních experimentů biokoncentrační pochody na 

primární úrovni potravního řetězce. Na základě zjištěných poznatků je patrné, že je velmi 

důležité hodnotit roli biomasy fytoplanktonu při prvním kroku v transportu kontaminantů do 

potravního řetězce vodního ekosystému [39, 76-78]  

Vzhledem ke své hydrofobicitě a nízké degradabilitě mají POPs schopnost pronikat do 

vnitřního prostoru buněk a spojovat se s intracelulárními místy v biotě. Tento proces je 

značně však závislý na koncentračních hladinách přítomných v akvatickém prostředí. [79] Pro 

následné toxické účinky jsou nezbytným předpokladem procesy jako biosorpce 

a biokoncentrace či bioakumulace. Toxicita persistentních kontaminantů pro vodní organismy 

se dále zvyšuje s rostoucím potenciálem pro bioakumulaci a bioobohacování v rámci 

potravního řetězce. [22, 39]    

V eutrofických systémech je osud těchto hydrofobních organických látek v potravním 

řetězci významně ovlivněn především jejich obsahem ve fytoplanktonu [78]. Již s prvním 

kontaktem kontaminovaného fytoplanktonu se začínají v organismech akvatického potravního 

řetězce objevovat residuální zbytky persistentních polutantů. Autoři nejrůznější studií 

publikovali, že velká množství kontaminantů jsou ve vodní biotě bioakumulována cestou 

strávení potravy spíše než přímým přijetím z vody [22, 39, 79]. Při růstu četné vodní bioty hraje 

důležitou roli rovněž biomasa fytoplanktonu, protože je hodnotný zdroj potravy pro 

organismy na vyšších trofických úrovních. Po vstupu do vodního sloupce jsou lipofilní 

kontaminanty postupně zkoncentrovány v nepolárních částech akvatického ekosystému nebo 

mohou být fyzikálně adsorbovány na povrch suspendovaných částic či částic dnového 

sedimentu. V závislosti na rovnováhách, ale také kinetických faktorech kontroluje a reguluje 

tento proces jejich obsah v okolním prostředí, transport a biodostupnost. Sedimentace 

suspendované organické hmoty, včetně řas, cyanobakterií nebo různých fragmentů jejich 

buněk či vyloučených látek, může být důležitou transportní cestou organických kontaminantů 

do sedimentu.  
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Někteří autoři [78-80] na základě svého výzkumu prokázali, že se vzrůstem obsahu POPs 

ve vodním sloupci roste potenciál pro jejich absorpci na všech trofických úrovních 

ekosystému. Odlišné průběhy příjmu i získané hodnoty koncentrací POPs pro biotu jsou 

velmi závislé na druhu, množství a charakteristikách vodní flóry či fauny, okolních 

podmínkách i vlastnostech látek. Mezi konkrétní faktory patří:  

• hodnota pH prostředí, 

• teplota média, 

• salinita média,  

• úroveň vnějšího znečištění,  

• rozpustnost a hydrofobicita látky,  

• molekulární konfigurace látky,  

• délka expozice, 

• interakce kontaminantu se složkami systému,  

• kvalita a kvantita organické hmoty:  

� rychlost růstu buněk,  

� hustota buněk,  

� velikost a charakter buněčného povrchu,  

� obsah a složení lipidů apod.  

K ohodnocení osudu POPs autoři používají biokoncentrační faktory (BCFs). Pro 

fytoplankton je BCF definován jako poměr koncentrace ve fázi biomasy a koncentrace ve 

vodní fázi. V rovnováze je BCF shodný s rozdělovacím koeficientem biomasa/voda. 

Významnou úlohu v tomto procesu bude patně mít čas, který je potřebný k ustálení 

rovnováhy mezi biomasou a médiem. Gerofke uvádí, že laboratorní experimenty přinesly 

velmi rozdílné výsledky, které se pohybují od několika minut až hodin po několik dní až 

týdnů [22].  

Rozdílné výsledky byly zjištěny také v rámci studia rozdělovacích koeficientů 

biomasa/voda, kdy rovněž nebyla nalezena shoda v jejich velikostech. Naměřené koeficienty 

se lišily dokonce až o několik řádů pro stejné druhy biomasy i chemické sloučeniny. [81] 

Někteří autoři [81-83] vysvětlují tuto skutečnost přítomnosti rozpuštěného organického uhlíku 
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(DOC) ve vodní fázi, který snadno přijímá významné koncentrace polutantů, což může vést 

k přeceňování koncentrací ve vodě a podceňování výsledných rozdělovacích koeficientů. 

Dalším důvodem pro velké odlišnosti a nesrovnalosti v těchto hodnotách je možnost 

současného vylučování POPs s vyloučenými látkami fytoplanktonu, které mohou tvořit 

relativně poměrně velkou část celkového množství rozpuštěného organického uhlíku 

v okolním prostředí [78, 81].  

Ve vodním prostředí je osud hydrofobních a persistentních organických polutantů 

silně ovlivňován přítomností veškeré organické hmoty. Skutečně velké frakce kontaminantů 

jsou vázány na:  

� partikulární (částicovou) organickou hmotu (POM, Particular Organic Mater),  

� rozpuštěnou organickou hmotu (DOM, Disolved Organic Mater),  

Tímto je jednak určeno jejich rozdělení v prostředí a také ovlivňována jejich 

biodostupnost. Nejvíce studií potvrdilo, že přítomnost DOM ve vodě redukuje biosorpci 

(biokoncentraci) POPs v řadě akvatických organismů. Intenzita efektu závisí na DOM 

koncentraci a chemických charakteristikách DOM a POPs. Rozdělovací vlastnosti DOM 

mohou být široce ovlivněny jeho složením. Obecně přijímaný předpoklad je, že jen 

doopravdy rozpuštěná frakce POPs je biodostupná organismům (fytoplankton, zooplankton, 

vyšší organismy), které pak koncentrují polutanty z vodního prostředí skrz přímý kontakt 

a respiraci. Rozpuštěná organická hmota však může tvořit s hydrofobními organickými 

kontaminanty agregáty, a tak snižovat volně rozpuštěná množství kontaminantů ve vodním 

sloupci. [84] 

Jak již bylo uvedeno, do velké míry také vážou organické polutanty suspendované 

částice a nejvíce zodpovědná za navázání je právě jejich organická frakce. Tento účinek 

asociace POM-POPs na biodostupnost kontaminantů je však brán mnohem méně v úvahu 

a může být dvojsmyslný. Na jedné straně POPs spojené s POM nejsou schopny překročit 

biologické membrány, a tudíž nemohou být biokoncentrovány, na straně druhé některé tyto 

částice jsou zdrojem potravy pro nejrůznější živé organismy a příjem těchto kontaminovaných 

částic může bioakumulaci naopak zvyšovat.  

Přírodní vody zatížené antropogenním vlivem obsahují mnohdy vysoké hladiny 

organické hmoty z městských zdrojů (např. odpady z průmyslu, domácností, výtoky ze stok, 

kanalizací i splachy ze silnic). Následkem umělého přísunu živin, který způsobuje zvyšování 

eutrofizace vodních ploch, mohou vodní plochy ovlivněné lidskou činností obsahovat 
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poměrně vysoké hladiny organické hmoty fytoplanktonního původu jako řasy 

a cyanobakterie. Všechny uvedené částice jsou vysoce organické, která jsou potenciální místa 

pro navázání POPs. Bývají rovněž preferovány jako zdroj potravy pro zooplankton a další 

biotu a velmi pravděpodobně vždy silně ovlivňují biodostupnost místních POPs.  

Gourlay se svými spolupracovníci [84] se ve své studii zabývají právě vlivem organické 

hmoty na biodostupnost hydrofobní organické látky. Hodnotili efekt přítomnosti buněk zelené 

řasy (Selenastrum capricornutum) a biomasy bakteriálního původu ve dvou rozdílných 

biodegradačních stádiích na bioakumulaci benzo[a]pyrenu v Daphnia magna. Zaměřili se na 

monitorování bioakumulace v závislosti na rostoucích koncentracích částicové a rozpuštěné 

organické hmoty. Pro experiment byla na základě dřívějších poznatků zvolena krátká 

expoziční doba. Ve všech experimentech s kulturou řasy bylo prokázáno, že přítomnost POM 

velmi redukovala bioakumulaci benzo[a]pyrenu v Dafniích. Čím koncentrovanější byla 

biomasa řasy, tím se projevila menší bioakumulace benzo[a]pyrenu. Po 24 hod expozici byla 

snížena na 68 % v médiu obsahujícím 105 buněk/ml a dokonce na více než 99 % v médiu 

obsahujícím 6·105 buněk/ml (= 5,3 mg C/l). Kromě těchto výsledků bylo také zjištěno, že 

redukční efekt byl silnější, v závislosti na délce expozice. [84] 

Provedeny byly rovněž experimenty, na základě kterých byla studována 

biokoncentrace POPs na čtyřech druzích mořského fytoplanktonu. Gerofke a kol. [85] 

pozorovali nárůsty DOC ihned krátce po startu všech experimentů, což jak uvádějí, 

pravděpodobně souviselo se stresem způsobeným centrifugací buněk a jejich transportem do 

nového prostředí (z kultivačních nádob do nádob experimentálních). Po několika hodinách 

koncentrace DOC poklesly na nižší hladiny a zůstávaly relativně konstantní ve třech 

experimentech (Emiliana huxleyi, Thalassiosira nordenskiöldii, Phaeodyctylum tricomutum). 

Tak byl poskytnut důkaz o stabilním biologickém systému po celou danou časovou periodu. 

V případě Skeletonema costatum bylo zaznamenáno zvýšení DOC na konci experimentu, jež 

mohlo být přisouzeno pozorovanému rozkladu buněk. Obsah partikulární organické hmoty 

byl poměrně konstantní, až na buněčnou kulturu Phaeodyctylum tricornutum, pro kterou se 

v průběhu experimentu přibližně zdvojnásobily. Tyto experimentální výsledky potvrdily, že 

zvolený postup s nízkou teplotou (4°C) dokáže vytvořit a udržet stabilní populaci biomasy 

s limitovaným růstem. [22]  

Distribuce a transport organických látek mezi částicemi a vodou a jejich speciace 

v přírodních vodách se mohou různit v souvislosti se stavem planktonního květu, a to díky 

změnám obsahu organického uhlíku v suspendovaných částicích, koncentrací organické 
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hmoty, kvality a kvantity DOM ve vodním sloupci. Skutečně rozpuštěná, biodostupná frakce 

POPs vzrůstá, zatímco organická hmota cyanobakterií a řas na konci období vodního květu 

mizí. Na základě této skutečnosti lze konstatovat, že rozdělení lipofilních kontaminantů je 

silně závislé na kvantitě i kvalitě organické hmoty a liší se značně podle vlastností 

akvatického prostředí. [77, 84]  

Obecně se předpokládá, že transport a osud hydrofobních organických látek 

v prostředí a jejich koncentrace ve vodních organismech (včetně fytoplanktonu) závisí na 

rozdělovacím koeficientu oktanol/voda (Kow) těchto látek, tedy fyzikálně-chemickou vlastnost 

reprezentující lipofilitu sloučenin. Obecným předpokladem je, že hydrofobní sloučeniny jsou 

v termodynamické rovnováze mezi rozpuštěnou fází ve vodě a lipidy buněk, a že rozdělování 

je rychlé v porovnání s dalšími probíhajícími procesy. Pro některé vodní organismy byl již 

dříve prokázán přímo úměrný vztah mezi BCFs a Kow, což naznačuje, že Kow může být 

využíván pro předpovídání biokoncentračních potenciálů nových i existujících organických 

látek. [81] 

Příčiny narušení lineárních vztahů mezi hydrofobicitou a biokoncentrací mohou být 

různého původu. Různé biokoncentrační faktory v létě a na podzim mohou být zapříčiněny 

také skutečností, že růst buněk je vyšší v létě než na podzim. Sklony BCF-Kow přímek pak 

budou menší než jedna (díky nedosažení rovnováhy). [85]  

Na biokoncentrační pochody má rovněž vliv hustoty biomasy, což může být 

vysvětleno přítomností řady látek (exudátů) uvolňovaných z buněk v procesu jejich 

vylučování do vodního sloupce. Jejich množství bude vyšší při vysokých hustotách 

cyanobakterií a řas. Značné koloidní i rozpuštěné koncentrace těchto látek budou snižovat 

biosorpci nebo biokoncentraci POPs do biomasy. Efekt exudátů je nejvýznamnější právě 

v období léta, kdy dochází k masovému rozvoji vodního fytoplanktonu.  

Vzhledem k tomu, že teplota povrchových vod ukazuje silnou sezónnost, můžou být 

teplotní závislosti biosorpčních a biokoncentračních procesů důležité pro modelování osudu 

a transportu POPs v akvatickém ekosystému a potravním řetězci. Změny teploty mohou také 

ovlivňovat intenzitu dekompozičních procesů buněk, kterou lze pozorovat a kvantifikovat 

měřením změn hmotností sušiny a koncentrací DOC.  

Koncentrace cílových kontaminantů jsou mnohdy normalizovány na obsah 

organického uhlíku v sedimentech či vodě a lipidů v biotě, které je potřeba vždy stanovit 
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experimentálně. Možné postupy kvantifikace lipidů a organického uhlíku a všechny uvedené 

parametry (navážky, objemy, časy, teploty i typy rozpouštědla) jsou následující:  

A. Měření obsahu lipidů:  

� izolace biomasy,  

� homogenizace biomasy s bezvodým síranem sodným,  

� extrakce organickým rozpouštědlem nebo jejich směsí,  

� separace nečistot a nelipidových fází,  

� odpaření lipidické frakce do sucha a zvážení.  

B. Měření obsahu organického uhlíku  

� v sedimentu, 

� ve vodě (celkový organický uhlík, rozpuštěný organický uhlík, částicový 

organický uhlík). [85] 
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7 ZÁVĚR 

Cílem předložené bakalářské práce bylo rešeršně zpracovat problematiku možnosti 

využití biomasy vodního květu sinic k odstranění persistentních organických polutantů, která 

je v současné době poměrně málo rozšířená. Persistentní organické polutanty jsou ve vodě 

díky svým fyzikálně-chemickým vlastnostem téměř nerozpustné, a tudíž ve vodním prostředí 

setrvávají a vážou se na pevné částice. Lze je ale odstraňovat pomocí různých biologických 

metod, které jsou v práci popsány. Sinice sice stále více představují významný 

environmentální problém, ale na základě některých studií bylo prokázáno, že je zapotřebí se 

dívat na sinice nejen pouze z hlediska jejich nebezpečnosti a toxicity pro životní prostředí 

a žijící organismy, ale také z hlediska jejich efektivního biosorpčního potenciálu. Velmi 

rychlá biosorpční kinetika i značná kapacita sinic mají za následek transport obrovských 

množství řady organických ale i anorganických polutantů.  

Na druhé straně ale mohou organické persistentní látky navázané na biomasu také 

nemálo přispívat k vlastní toxicitě cyanobakteriálních buněk, způsobené produkovanými 

cyanotoxiny. Tato problematika má svá pro i proti, ale určitě bychom se nad ní měli 

pozastavit a zamyslet se nad tím, zda není lepší pracovat se zdánlivě nepřátelskými organismy 

a dojít až do vytyčeného cíle, tedy co nejvíce omezit ukládání, roznášení a působení 

persistentních organických polutantů ve vodním prostředí. Jde přeci jen o závažný problém, 

který nám zatím pomáhají sinice úspěšně řešit.  
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