
 

 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva 

 

 

 

 

 

 

Ekotoxicita hasebních vod z požárů pneumatik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Bc. Jakub Štreit 

Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. 

Studijní obor: 3908T006 Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 

Datum zadání diplomové práce: 15. 6. 2011 

Datum odevzdání diplomové práce: 20. 4. 2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych chtěl poděkovat především vedoucímu této práce prof. RNDr. Pavlu 

Danihelkovi, CSc. za jeho odborné rady a připomínky při zpracovávání této diplomové práce. 

Dále bych chtěl poděkovat vedoucímu VÚV – TGM oddělení hydrobiologie RNDr. Přemyslu 

Soldánovi, Ph.D. a jeho kolegyním za rady a příjemné pracovní prostředí při provádění 

experimentů. V neposlední řadě patří poděkování mé rodině a přítelkyni Terezce Sosnové za 

podporu a trpělivost při sepisování diplomové práce. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

 Místopříseţně prohlašuji, ţe jsem celou práci, vypracoval samostatně. 

 

Ve Viganticích dne        

        ………………………  



 

 

 

Anotace 
ŠTREIT, J. Ekotoxicita hasebních vod z poţárů pneumatik: diplomová práce, Ostrava: VŠB – 

TU, 2012, 

 

Cílem této práce je zhodnocení toxicity hasebních vod odtékajících z poţářiště se zaměřením 

na poţáry pneumatik. V první části jsou uvedeny příklady havárií způsobené hasebními 

vodami. Další část se zabývá problematikou zpracování pouţitých pneumatik. Dále je uveden 

přehled a rozdělení testů toxicity. V praktické části jsou popsány postupy měření a jejich 

výsledky, popis vzorků a sloţení směsi. Nakonec jsou sepsány závěry této práce. 
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ŠTREIT, J.  Ecotoxicity of waste waters from tyres fires: diploma thesis, Ostrava: VŠB – 

TUO, 2012 

 

The aim of this study is to evaluate the toxicity of Fire-Water Runoff flowing-off. Focusing 

on the tire fires. The first section provides examples of accidents caused by the Fire-Water 

Runoff. Another part deals with the processing of used tires. The following is an overview 

and sort of the toxicity tests. In the practical section describes the measurement procedures 

and their results, a description of samples and the composition of the mixture. Finally, the 

conclusions of work are written. 
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Úvod 

S rostoucím počtem automobilů ve světě zároveň roste spotřeba pneumatik. Otázkou zůstává 

vyuţití starých pneumatik po skončení jejich ţivotnosti a odevzdáním do sběrného dvora. 

Část se sice recykluje nebo jinak vyuţívá, ale velká část z nich stále končí na skládkách, kde 

čekají na zpracování. Během této doby můţe vzniknout na takovéto skládce poţár. Většinou 

se jedná o úmyslné zapálení nebo zapálení z nedbalosti. Je sice znám i případ kdy došlo 

k zapálení skládky bleskem, pravděpodobnost takovéto iniciace je však velice malá. 

V ČR se podle statistiky HZS kaţdý rok podílejí JPO na likvidaci alespoň 4 velkých poţárů 

spojených s pneumatikami.[43] Při opravdu velkých zásazích se spotřeba vody můţe vyšplhat 

aţ na 7000000 l a spotřeba pěnidla asi kolem 3000 – 4000 l. Takové mnoţství vody dokáţe 

při stečení do potoku nebo řeky znečistit vodu na kilometry daleko. 

Jiţ při samotném hoření, ve většině případů nedokonalém, vzniká mnoţství škodlivých látek. 

Závisí však na hořících látkách, teplotě hoření a dalších důleţitých faktorech jaké zplodiny se 

uvolňují a v jakém mnoţství. Tyto zplodiny se díky své teplotě dostávají do vyšších vrstev 

atmosféry a postupně se ředí s okolním vzduchem. 

Při hašení poţáru však nastává další problém, škodlivé látky vznikající při poţáru s sebou 

odnáší voda pouţitá při hašení, která můţe být původně čistá, nebo s obsahem jiţ přidaných 

látek (smáčidla, pěnidla). Takto se různé látky mohou dostat do vodních toků nebo ohrozit 

spodní vodu a tím i organizmy v ní ţijící. 

Tato práce se zabývá právě těmito hasebními vodami a jejich účinky ve specifickém případě 

hoření pneumatik. 
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1  Mimořádné události spojené s únikem NL a zamořením 

vod 

Nebezpečnost hasebních vod pro ţivotní prostředí je vidět zejména na příkladech velkých 

havárií v minulosti. Při těch největších se dopad havárie projevil i mimo území státu, kde se 

událost stala. Společným znakem událostí uvedených v této kapitole je únik nebezpečných 

látek v hasebních vodách nebo jeho velká pravděpodobnost. 

Sandoz, Švýcarsko 

Krátce po půlnoci 1. listopadu 1986 nedaleko města Basilej ve Švýcarsku vypukl v areálu 

firmy Sandoz, zabývající se chemickou výrobou, poţár. V průběhu pár minut byl zasaţen celý 

sklad, kde se nacházelo asi 300 tun chemických látek. Na lokalizaci a likvidaci tohoto poţáru 

bylo pouţito asi 20000 m
3
 vody s pěnotvornými přísadami. Voda odtékající z poţářiště spolu 

s uniklými pesticidy a dalšími chemickými látkami postupně unikala do blízké řeky Rýn a 

prosakovala do půdy. Tento únik zapříčinil zničení vodní biosféry v délce asi 400 km po 

proudu řeky. Na obrázku 1 můţeme vidět červeně zbarvenou vodu odtékající z poţářiště. 

Odhaduje se, ţe v sedimentech řeky je uloţeno asi 200 kg sloučenin rtuti. Tato havárie 

zasáhla i státy, kterými Rýn protéká, včetně Německa a Francie. Podle výzkumů se ani po 

deseti letech nenavrátil Rýn na některých místech do původního stavu. [23] 

 

Obrázek 1: Červeně zbarvená voda po požáru ve skladě firmy Sandoz [24] 
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Allied Colloids Chemical Company, Spojené království 

K havárii ve skladu firmy Allied Colloids Chemical Company došlo v blízkosti města 

Bradfort 21. července 1992. Ve skladě s názvem oxysklad č. 2 díky horkovzdušné topení 

způsobilo prasknutí dvou kanystrů s látkou AZDN (Azo Bis Isobutyronitril), která se díky 

tomu vysypala na zem. Z látky se začalo kouřit a následně se spustil alarm. Poté, co se dostal 

AZDN do styku s další látkou ve skladu, následoval výbuch a poţár. Následky po výbuchu 

můţeme vidět na obrázku 2. Na likvidaci poţáru se spotřebovalo přibliţně 16 000 m
3
vody. 

Reakci uskladněných chemikálií s hasební látkou vznikly viskózní polymery, které se dostaly 

přes kanalizaci do řek Aire a Calder, kde zabily všechny vodní organismy do vzdálenosti 50 

km. [11][42][45] 

 

Obrázek 2: Výbuchem zničený oxyskladč.2 [45] 

 

Choutaugua, USA 

23. dubna 1995 ve státě New York začala hořet skládka pneumatik o rozloze zhruba 3 ha. 

Hromady pneumatik dosahovaly místy výšky aţ 9 m. I kdyţ kolem skládky byla většinou pole 

a malé vesnice muselo být evakuováno asi 50 domů a jedna škola, kvůli černému hustému 

dýmu. Jelikoţ se v blízkosti skládky nacházela nádrţ s pitnou vodou, rozhodli se zasahující 

hasiči pro nehašení skládky vodou. Vykopali záchytné jímky, kde stékal vzniklý pyrolýzní 

olej, který byl čerpán a odváţen. Hořící pneumatiky byly postupně zaváţeny zeminou.[2][11] 

http://www.arkema-inc.com/hydrogen-peroxide/azo-bis-isobutyronitrile/azo-bis-isobutyronitrile-aibnazdn
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Wesley 1999 

 

Obrázek 3 Požár skládky pneumatik Wesley [26] 

Blesk způsobil 22. září 1999 poţár skládky pneumatik ve Wesley (Obrázek 3) ve státě 

Kalifornie. V průběhu pár hodin začala hořet velká část ze 7 miliónů kusů uskladněných 

pneumatik. Při poţáru musely záchranné sloţky evakuovat obyvatele z okolních statků kvůli 

velkému vývinu kouře. Proti unikání velkého mnoţství vznikajícího oleje byla vytvořena 

hráz. Oheň se ale rozšířil z pneumatik na zachycený pyrolýzní olej skrz drenáţ. Likvidace 

poţáru trvala hasičům celých 30 dní. [42] Následná asanace škod odstraněním asi 300000 t 

zamořené půdy a odvezením dalších 800000 neshořelých pneumatik si vyţádala prostředky ve 

výši 20 mil. dolarů.[8] 

Uherský Brod 

Událost byla ohlášena na operační středisko HZS Zlínského kraje 28. 6. 2007 v 13:42. Poţár 

zasáhl skládku pneumatik o rozměrech přibliţně 70x70 m ve firmě Kovosteel s.r.o., 

zabývající se zpracováním odpadů a jejich recyklací. Na skládce bylo uloţeno několik tisíc 

tun pneumatik, z kterých stoupal během poţáru hustý dým.[4] 

Během zásahu se kanalizací dostala voda z poţářiště do technologické nádrţe v místní ČOV. 

Na likvidaci poţáru se během 72 hodin podílelo více neţ 300 hasičů a vojáků. Spotřeba vody 

k hašení činila více neţ 9 miliónů litrů a pěnidla necelých 6 tisíc litrů. Škoda po poţáru byla 

vyčíslena na 30 mil. Korun. Vyšetřovatelé zjistili, ţe se jednalo o úmyslné zapálení.[4] 

Bojkovice 

4. 1. 2008 byl zpozorován poţár skladu starých pneumatik v Bojkovicích na 

Uherskohradišťsku. Plameny zasáhly jednu z betonových kójí (Obrázek 4) v bývalém 
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druţstvu o velikosti asi 10x70 m. Prvotní zásah hasiči prováděli pomocí vodních proudů. Po 

zváţení moţných negativních dopadů na ţivotní prostředí při zásahu pěnou se skládka 

nechala kontrolovaně vyhořet. Jednalo se především o moţnost odplavení nebezpečných látek 

vzniklých při hoření poţární vodou do přilehlých polí a zamoření povrchové a podzemní 

vody. Pneumatiky zapálili dva dělníci, kteří neopatrně rozpalovali ţelezný šrot vedle tohoto 

skladu.[33] 

 

Obrázek 4 Požár pneumatik v Bojkovicích [33] 

Tušimice 

Poţár v Kadani – Tušimicích vznikl 17. 6. 2010 ve výrobní hale a na skládce firmy 

zpracovávající pneumatiky. Na likvidaci této události se podílelo 23 hasičských jednotek. 

Plocha zasaţená poţárem byla asi 200x200 m. Během události muselo být evakuováno asi 

100 obyvatel blízkých bytovek. Došlo také k úniku hasebních vod do blízkého potoka, kde 

uhynulo menší mnoţství ryb. Hasiči museli poloţit norné stěny kvůli zachycení uniklých 

látek. Odčerpávání poţárních vod do bývalého vodního díla v blízkosti místa poţáru 

zabraňovalo dalším únikům poţárních vod.[26][47] 

Bor u Skutče 

Událost, kterou hasičské jednotky likvidovaly více neţ 11 dní, vznikla 6. 6. 2011 

kolem půl druhé, kdy byla nahlášena na příslušné operační středisko HZS kraje. Poţár 

způsobili dělníci, kteří zde na plechové střeše odřezávali kusy hliníku. I kdyţ kontrolovali 

dopadené ţhavé zbytky hliníku a polévali je vodou, nečinili tak dostatečně a jeden kus kovu 
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zapálil pneumatiky. Poţár se rozšířil na celou skládku pneumatik o rozměrech 5000 m
2
 a 

přilehlé stavení. 

Na likvidaci se podílelo celkem 257 hasičů a s rozebíráním pneumatik pomáhala těţká 

technika. Průběh zásahu také negativně ovlivňovaly změny počasí, hlavně déšť, který 

ztěţoval pohyb hasičů a těţké techniky v podmáčeném terénu. Během likvidace této události 

byl pouţit nový způsob hašení z důvodu ohroţení spodních vod vodou z poţářiště. Nový 

způsob spočíval v pouţití kontejneru s vodou a přidaným smáčedlem, kde se nejprve dovezly 

nakladačem pneumatiky z hořící hromady a ochladily se v ní, jak je vidět na obrázku 5. 

Následně další nakladač ochlazené pneumatiky vybíral a skládal na předem určené místo. To 

ale neznamená, ţe by se nepouţívaly také tradiční metody hašení vodou a pěnou, ale díky 

pouţité metodě se zmírnily dopady na ţivotní prostředí a sníţilo se riziko kontaminace 

povrchových a spodních vod. [47][48] 

 

Obrázek 5 Hašení pneumatik postupným namáčením[48] 

V uvedených příkladech je vidět dopad uniklých nebezpečných látek v hasebních vodách na 

vodní ekosystém. Důleţitý je však také vznik události. Při poţárech pneumatik se jedná 

většinou o úmyslné zapálení nebo nedbalost pracujících dělníků. Hasební vody jsou však 

spjaty především s řešením události poţárními jednotkami, uţití vhodných prostředků, 

hasebních látek a postupů. Jak je vidět na zásahu v Novém Boru (viz výše), lze vhodnou 

hasební technikou sníţit uniklé mnoţství nebezpečných látek do vodního ekosystému. Pří 

poţáru v Bojkovicích se velitel zásahu rozhodl nechat pneumatiky kontrolovaně vyhořet díky 
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vhodnému umístění pneumatik v siláţních jámách, kde je malá pravděpodobnost úniku 

vzniklých nebezpečných látek. Při hoření velkého mnoţství pneumatik, jako tomu bylo 

v americké Kalifornii se však ani zachytáváním vzniklého oleje do vyhloubených jam a jeho 

odčerpáváním nepředešlo poškození přírody. 
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2 Pneumatiky 

Jedním z důvodů vzniku velkým poţárům pneumatik je vedle nedbalosti a úmyslu také 

problém recyklace pneumatik a špatné skládkování. Pneumatiky by se měly odvézt 

k recyklaci a v co nejkratším čase zpracovat. Kvůli menšímu odbytu a malému počtu firem 

zabývající se recyklací pneumatik však tyto skládky vznikají právě u zpracovatelů starých 

pneumatik. 

2.1 Využití starých pneumatik 

Vyuţití jiţ nepotřebných pneumatik je v dnešní době stále problematické. Po odevzdání 

pneumatika ze sběrného dvora putuje na skládku pneumatik do jedné z firem, které se touto 

problematikou zabývají. Část pneumatik vrátí firmy do provozu v podobě protektorů. Další 

část se pouţije jako palivo do cementářských pecí díky jejich vysoké výhřevnost (cca 30 

MJ.kg
-1

) nebo se rozemele na gumovou drť. Tato drť se například přidává do asfaltové směsi. 

Další část pneumatik tvoří základ pro zásyp odkališť při jejich rekultivaci jako podkladová 

vrstva. Další vyuţití je moţné v pozemním stavitelství, například při stavbě komunikací jako 

nárazové zóny.[17] 

Jako podkladový a výplňový materiál mají pneumatiky nebo jejich menší části výhodu v tom, 

ţe mají menší tendenci ke sklouzávání a moţným terénním pohybům a proto vytvoří dobrou 

podkladní vrstvu k zasypání zeminou.[17] 

Energetické vyuţití pneumatik není příliš ideální. Při spálení se nenávratně zničí chemická 

látka. Pneumatiky jsou sice dosti výhřevné, ale nesmíme opomenout teplo a energii vyuţitou 

při jejich výrobě. Navíc spálením vznikají nebezpečné látky, i kdyţ například vznikající oxidy 

síry se naváţou na alkalické sloţky cementu.[17] 

2.2 Složení pneumatik 

Směs pouţívaná při výrobě automobilového obutí se liší vyuţitím pneumatiky 

(zimní/letní/osobní/nákladní), jiná směs se také pouţije na běhoun a jiná na bočnice 

pneumatiky.[17] 

Velmi přibliţné sloţení směsi je následující, na 100 hmotnostních dílů kaučuku připadá:   

- 35 dílů sazí  
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- 2,5 dílů síry  

- 0,75 dílu urychlovače 

- 4 díly aktivátoru  

- 1 díl kyseliny stearové 

- 0,7 dílu antioxidantů  

- 2 díly změkčovadla 

Důleţitou součástí pneumatik jsou také kordy, zejména ţelezné (Obrázek 6).[17] 

 

Obrázek 6: Viditelné železné kordy pneumatiky po požáru[33] 

Pro výrobu pneumatik se pouţívá přírodní kaučuk získaný ze stromu kaučukovníku, 

ze synteticky vyráběných kaučuků je to butadienstyrenový kaučuk (SBR). U nás se výrobou 

zabývá podnik Kaučuk Kralupy. Pouţitím částečně chlorovaného izobutan-izoprenového 

kaučuku na vnitřní stranu bezdušových pneumatik, jehoţ vulkanizaci umoţňuje podíl 

izoprenu ve směsi (asi 3%), se zajišťuje plynotěsnost těchto pneumatik. Při poţáru však můţe 

docházet k uvolňování chlorovodíku. [17] 

Tvrdost, pevnost, odolnost proti fotooxidaci, opotřebení a zahřívání dodávají pneumatikám 

saze. Díky nim je také směs tmavé barvy. V ČR vyrábí saze podnik CS CABOT Valašské 

Meziříčí z kamenouhelného dehtu a těţkých frakcí z destilace ropy.[17] 

Pneumatika i po vulkanizaci podléhá stárnutí narušením její struktury nestabilními peroxidy 

nebo ozonidy. To je zapříčiněno napadáním zbylých dvojných vazeb, které se vyskytují 

v zesíťovaném polymeru i po vulkanizaci, kyslíkem a mnohem agresivnějším ozonem a 

reakcí s gumou. Při těchto reakcích se uplatňuje především tzv. fotochemický smog 
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vyskytující se v oblastech s hustou dopravou. Tento proces lze výrazně zpomalit pouţitím 

antioxidantů a antiozonantů. Dnes se pouţívá především parafenylendiamin (N - 

substituovaný alkyly nebo aryly) a substituovaný chinolin. Minerální oleje jsou ve směsi jako 

změkčovadla pro zvýšení plasticity a zjednodušení zpracování. Jako vulkanizační činidlo 

slouţí prášková síra. Její podíl se pohybuje v rozmezí od 1 – 3%. Vyšším obsahem síry 

docílíme vyšší tvrdosti. [17] 

2.3 Fáze hoření pneumatik 

Při běţném pouţívání je velká tepelná kapacita pneumatiky důleţitá, aby se teplo vzniklé při 

tření o vozovku nebo při vystavení pneumatiky vyšší teplotě, absorbovalo. Pneumatika je díky 

tomu nesnadno zapalitelná. Problém nastane, pokud uţ pneumatiky hoří. Naakumulované 

teplo v materiálu pneumatiky ztěţuje její ochlazování a hašení. Mechanismus hoření 

pneumatik můţeme rozdělit do 4 fází, časy uvedené u fází poţáru jsou pouze orientační.[17] 

Během první fáze (zapálení) asi do 15. minuty dochází k rozhořívání pneumatik, kdy je 

potřeba velký přísun tepla. Teplota vzplanutí je vyšší neţ 300 °C a teplota vznícení vyšší neţ 

375 °C. při první fázi není sloţité poţár uhasit pomocí vody nebo dostupných hasících 

prostředků. Pokud jsou pneumatiky natrhány na menší kusy, je rozhořívání rychlejší díky 

jejich větší ploše.[17] 

Během 15 – 30 minuty nastává fáze rozhořívání. Probíhá šíření poţáru na další část hromady 

pneumatik. Rychlost šíření můţe být při vhodných podmínkách aţ 2 m/min. Rychlému šíření 

poţáru také napomáhá volné uloţení pneumatik umoţňující rychlejší přísun vzduchu. Hašení 

se stává problematičtější, protoţe pouze malá část vody se dostane aţ k ohnisku poţáru, vetší 

část se zadrţí v horních vrstvách nad ohniskem.[17] 

Třetí fáze (30 – 60 minut) je charakteristická nárůstem vývinu kouře při nedokonalém hoření 

způsobeném zborcení spodních vrstev pneumatik vedoucímu k menšímu přístupu vzduchu. Ze 

zborcených spodních vrstev se postupně stává polotuhá masa gumové hmoty a kordů 

z pneumatik. Hašení je stále méně účinné, protoţe většina vody se dříve neţ dosáhne ohniska 

odpaří nebo steče stranou.[17] 

V poslední fázi dochází k vyrovnání rychlosti hoření a přístupu vzduchu a dochází 

k dokonalejšímu spalování s menším vývinem kouře. V ohnisku poţáru v této době můţe být 

teplota aţ 1100 °C. Hašení se většinou provádí postupným rozebíráním hořící hromady a 
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hašení oddělených malých částí. V této fázi hoření nastává další problém v podobě 

vznikajícího pyrolýzního oleje. Ten vzniká pod hořící masou za vysoké teploty a tlaku 

horních vrstev materiálu. Postupně je vytlačován na povrch a spláchnut vodou pouţívanou na 

hašení. Problematikou toxicity a společného působení s pěnidlem se budeme zabývat 

níţe.[17] 
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3 Hasební vody jako zdroj znečištění 

Téměř u všech poţárů jednotky poţární ochrany pouţívají pro likvidaci poţáru vodu. 

V kapitole 2 je uvedeno několik případů, kdy poţární vody smíchané s uskladněnými jedy 

nebo chemickými látkami vzniklými při samotném poţáru ohroţovaly, nebo přímo ohrozily 

ţivotní prostředí v dané oblasti. 

Pojem hasební voda jako takový není definován v ţádném právním předpisu ČR. Proto 

definujme tento pojem pro tuto práci jako vodu pouţitou k hašení odtékající z poţářiště 

s příměsí látek vyskytujících se na místě poţáru a vznikající při hoření. Tyto látky se smývají 

během hašení, nebo se jiţ před pouţitím záměrně přidávají pro zlepšení vlastností vody. 

Příklady látek, které se mohou vyskytovat v hasebních vodách, jsou uvedeny níţe. Cesty, 

kterými látky z poţáru mohou kontaminovat okolí je znázorněna na obrázku 7. 

3.1 Voda 

Při aplikaci vody jako hasebního prostředku se vyuţívá zejména jejího chladícího účinku, 

působí rovněţ dusivým efektem, který je způsoben vznikající párou. Při odpařovaní jedno 

litru vody při 100°C můţe vzniknout aţ 1700 l. Pára poté vytlačuje vzdušný kyslík 

z poţářiště. U ţhnutí však dusivý efekt není tak významný z důvodu přítomnosti dostatečného 

mnoţství kyslíku ve ţhnoucí látce (dřevo, textilie, prach…). Další nespornou výhodou vody je 

její dostupnost. Při hašení hořlavých a ve vodě rozpustných kapalin se vyuţívá také efekt 

ředící. [31] 

Mezi nevýhody pouţití vody jako hasiva patří tuhnutí a změna objemu při nízkých teplotách, 

nemoţnost uţití při hašení hořlavých kapalin s teplotou vzplanutí pod 80°C kvůli neúčinnosti 

chladícího efektu, moţnost odplavení toxických látek z poţářiště. [34] 

3.2 Zplodiny a zbytky hoření 

Během jakéhokoliv hoření vznikají zplodiny v podobě kouře. Ten obsahuje malé neshořené 

zbytky materiálu (saze), CO2, CO, oxidy síry a další látky škodlivé pro ţivotní prostředí. 

Sloţení kouře závisí hlavně na sloţení hořící látky (například z PVC se při jeho tepelné 

degradaci uvolňuje velké mnoţství chlorovodíku, z kterého se při hašení můţe stát kyselina 

chlorovodíková), ale také na mnoţství oxidovadla vstupujícího do reakce hoření ovlivňující 

mnoţství vzniklého CO, CO2 a oxidů obecně, teplotě hoření, teplotě okolí a dalších faktorech. 
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Při samotném hašení dochází i ke splachování ochlazených a usazených zplodin hoření, a tím 

se tyto látky dostávají do hasebních vod. 

 

 

Obrázek 7 Pohyb látek a možné cesty kontaminace vod při požáru [11] – upraveno 

3.3 Neshořené chemické látky 

Během poţáru se mohou chemické látky, přítomné na místě události, smísit s vodou pouţitou 

na hašení poţáru. Příklady takovýchto havárií jsou uvedeny výše. Pro případ úniku 

nebezpečné látky musí být podle české legislativy (pro závadné látky vyhláška č.450/2005 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů a pro HK ČSN 650201) sklady, zásobníky a výrobní linky 

vybaveny havarijní jímkou. Avšak v případě MU nemusí kapacita jímek dostačovat. 

Z důvodu většího objemu pouţitého hasiva nebo velkému mnoţství dešťových sráţek, hrozí 

přetečení směsi vody a nebezpečné látky přes okraj jímky. 
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3.4 Pěnidla, smáčedla 

Jak je jiţ výše zmiňováno, do vody se před samotným hasebním zásahem mohou přidávat 

látky zlepšující její vlastnosti.  

Pěnidla jsou vodné koncentráty, které se v určitém poměru (procento přimísení) přidávají do 

vody. Při přimísení pěnidla do vody vznikne tzv. pěnotvorný roztok. Příklad poměru látek 

v pěnidle a výsledném roztoku je vidět na obrázku 8. Pomocí speciálních technických 

prostředků se stává z tohoto roztoku pěna. Hlavní hasební schopnost pěny je izolace hořící 

látky od okysličovadla – dusivý efekt. Chladící efekt má pouze těţká pěna, díky většímu 

objemu vody v poměru k objemu vzniklé pěny. U střední a lehké pěny je chladící efekt 

zanedbatelný. Pěny se rozdělují do tří skupin podle čísla napěnění: [34] 

1) Těţká pěna – číslo napěnění do 20 

2) Střední pěna – číslo napěnění 20 – 200 

3) Lehká pěna – číslo napěnění nad 200 [32] 

 

Obrázek 8 Poměr látek v koncentrovaném pěnidle (vlevo) a v pěnotvorném 3 % roztoku (vpravo)[40] 

 

Číslo napěnění znamená, jak velký objem pěny vznikne z jednoho litru pěnotvorného roztoku. 

Tj.: číslo napěnění 50 znamená, ţe z jednoho litru roztoku vznikne 50 litrů střední pěny. 

Smáčedla slouţí ke sníţení povrchového napětí vody a tím k lepšímu proniknutí do hořících 

látek a zvýšení účinnosti chladícího efektu vody. Smáčivého účinku se dosáhne přimísení 

takového mnoţství pěnidla, aby se projevil zlepšením vlastností vody, ale zároveň aby 

nevznikala pěna a byla potlačena nejdůleţitější vlastnost pěn a to dusivý efekt. Smáčivé 

účinky mohou usnadnit hašení ţhnoucího uhlí, dřeva, prachu, atd. [31] 
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Pěnidla se kategorizují do tříd podle chemického sloţení, rozdílné u syntetických a 

proteinových pěnidel (viz tabulka 1) a z toho vyplývajících vlastností: 

- proteinová pěnidla P 

- fluorproteinová pěnidla FP 

- fluorproteinová pěnidla tvořící vodní film FFFP 

- standardní syntetická pěnidla S 

- syntetická pěnidla tvořící vodní film AFFF 

- pěnidla odolné vůči působení alkoholů – pěnidla k hašení polárních kapalin 

- pěnidla třídy A [32] 

Tabulka 1 Porovnání složení pěnidel proteinových a syntetických[5] 

Složka Syntetická pěnidla Proteinová pěnidla 

Proteinový hydrolyzát - Do 100 % 

Voda Do 100 % - 

Uhlovodíková povrchově aktivní látka 2 – 5 % - 

Fluorovaná povrchově aktivní látka 1 – 3 % 1 – 3 % 

Organické rozpouštědlo mísitelné s vodou 10 – 20 % 10 – 20 % 

Polysacharid 0,4 – 3,0 % 0,4 – 3,0 % 

Tříblokovýfluoropolymer 0,3 – 2,0 % 0,3 – 2,0 % 

 

Toxicitu hasebních vod ovlivňují různé faktory. Různá aditiva přidávaná pro zlepšení 

hasebních schopností, látky vyskytujících se na místě poţáru, mnoţství pouţité vody, 

interakce mezi látkami (př.: vznik HCl při styku chlóru s vodou). Proto je důleţité znát 

vlastnosti a toxicitu pěnidel i látek vyskytujících se na místě poţáru, aby bylo moţné účinně 

zasáhnout a aby vzniklé vody nezpůsobily daleko větší škody neţ samotný poţár. 

Podle vlastností je kaţdé z pěnidel vhodné pro určitý druh zásahu. Některé jsou vhodné pro 

průmyslové podniky a sklady hořlavých uhlovodíkových kapalin jiné pro hašení polárních 

kapalin. Liší se sloţením, svou toxicitou, biologickou degradovatelností. Základní přehled 

některých vlastností je uveden v příloze č. 2. U HZS je potřeba pěnidlo s dostatečnou 

ţivotností a zároveň s co nejvšestrannějším pouţitím. Tomu nejlépe odpovídají standardní 

syntetické pěnidla. 
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4 Toxikologie 

Toxikologie je věda o účincích jedovatých látek (jedů) na organismy a ekosystémy. Zkoumá 

také mechanismy působení, jakou cestou se látka do organismu dostane, vlivy stáří organismu 

a další okolnosti projevů toxických účinků. Nejsou to však jen poznatky o jedech, ale také o 

vzájemném působení látek a organismů.[25][44] 

Hlavním ukazatelem účinku jedu je toxicita. Lze ji definovat jako účinek jedovaté látky se 

schopností poškozovat organismy a je neměnná v čase. Z biologického hlediska je důleţitý 

jakýkoliv toxický vliv, který ovlivňuje, nebo by mohl ovlivnit schopnost růstu, rozmnoţování 

nebo mortalitu organismu. Organismy, které nejsou zasaţeny přímo jedovatou látkou, však 

můţe ovlivnit například úbytek potravy a tím způsobit úhyn ţivočichů postavených výše 

v potravním řetězci jedovatá látka nepřímo.[26] 

Existují speciální typy toxicity rozdělené podle způsobu působení látky na organismus. Je to 

například toxicita dermální, orální, pro specifické cílové orgány, pro reprodukci, inhalační, 

atd.[19] Pro tuto práci je důleţitá toxicita pro vodní organismy, která je popsána v směrnici 

rady Evropy 1272/2008. 

Podle rychlosti působení jedovaté látky na organismus rozlišujeme akutní a chronickou 

toxicitu. Akutní toxicita se projevuje velmi rychle, v řádech hodin případně minut a je 

ovlivněn přímo organismus vystavený působení látky. Na rozdíl od chronické toxicity, která 

se projevuje po několika týdnech či měsících a projevy jsou patrné aţ na dalších generacích 

(poruchy plodnosti, degenerace potomků). [41] 

Podle zkoumaných látek, organismů nebo prostředí se toxikologie dělí na další specializované 

disciplíny, např. farmaceutická toxikologie zabývající se vedlejšími účinky a toxicitou léčiv. 

[33] Nebezpečností pro ţivotní prostředí se zabývá ekotoxikologie stejně jako tato práce. 

Proto tímto směrem bude veden i další popis toxicity. 

Pro zjišťování vlastností a účinků jedů slouţí testy toxicity, v dnešní době se nejvíce vyuţívají 

testy podle metodiky OECD a ISO. Jsou rozděleny na několik úrovní podle postavení 

organismu v potravním řetězci, historického vývoje testů, místa provádění testu (laboratoř x 

část ekosystému), toho co je ohroţeno (člověk, voda…) a dále (kapitola 0). Správný výběr 

testu je důleţitý pro relevantnost výsledků. Například při testování málo rozpustných nebo 
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nerozpustných látek na vodních organismech výsledky nemusí prokázat ţádnou toxicitu, 

ačkoliv látka toxická bude (např. PBC). [27] 

Pro porovnání a rozlišení výsledků mezi sebou existují toxické indexy [44]: 

LD(LC)50  - dávka - orální, dermální podání (koncentrace – inhalační expozice), která 

vyvolá úhyn 50 % testovaných organizmů (ryby, potkani, myši…). 

EC50  - koncentrace látky, která vyvolá 50 % úhyn nebo imobilizaci testovaného 

organizmu (perloočky, zpomalení růstu semene,…). 

IC50  - koncentrace, která způsobí 50 % inhibici účinnosti sledovaného enzymu 

(bakterie,…). 

U indexů musí také být uvedeny podmínky, při kterých se stanovovaly, např. 24 h EC50 

znamená, koncentraci při které došlo k úhynu nebo imobilizaci 50 % jedinců po 24 

hodinovém působení látky. 

4.1 Ekotoxita 

Ekotoxicita je schopnost látek působit negativně na rozvoj ekosystému. [27] 

Pojem ekotoxicita se v české legislativě objevuje v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech jako 

nebezpečná vlastnost odpadů uvedená v příloze tohoto zákona pod označením H14 - 

ekotoxicita. Pro určení této vlastnosti se pouţívají podle vyhlášky č. 502/2004 Sb. tyto 4 

metody: 

1. ČSN EN ISO 6341 Jakost vod - Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus 

(Cladocera, Crustacea) - Zkouška akutní toxicity 

2. ČSN EN 28692 Jakost vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních řas Scenedesmus 

subspicatus a Selenastrum capricornutum (ISO 8692; 1989) 

3. ČSN EN ISO 7346-2 Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity pro sladkovodní ryby 

[Brachydaniorerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - část 2: Obnovovací 

metoda 

4. Test inhibice růstu kořene hořčice bílé (Sinapsis alba). Metodický pokyn Ministerstva 

ţivotního prostředí ke stanovení ekotoxicity odpadů. 
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Odpad vykazuje vlastnost ekotoxicita podle tohoto zákona tehdy, projeví-li se alespoň v jedné 

z těchto zkoušek toxická koncentrace rovna nebo menší neţ 10 ml/l. To znamená, ţe zákon 

bere v potaz jen, zda látka vykazuje tuto vlastnost nebo ne, ale uţ neuvaţuje její míru. [27] 

Nevýhodou české legislativy je fakt, ţe se tato vlastnost určuje pouze z vodných výluhů. 

Z toho vyplývá, ţe zákon nepostihuje všechny měřitelné toxické účinky látek, protoţe 

rozpustnost některých látek ve vodě je malá nebo dokonce tyto látky budou hydrofobní. [27] 

Dalším předpisem kde se vyskytuje pojem spojený s ekotoxickou je směrnice rady Evropy 

1272/2008. Zde je v příloze I popsána nebezpečnost pro vodní prostředí. Vztahuje se jak na 

samostatné látky, tak na směsi. 

4.2 Toxicita směsí 

Hasební vody odtékající z místa poţáru jsou směsi nejrůznějších látek. (viz. Kapitola 3) Na 

výslednou toxicitu směsi mají vliv všechny látky v ní obsaţené. Toxicita jednotlivých látek je 

známější neţ jejich společné působení na organismy.[37] 

Při společném působení dvou a více látek (definice směsi podle nařízení (ES) 1272/2008) 

mohou být účinky jednotlivých sloţek rozdílné od účinků sloţky, pokud působí na 

organismus samostatně. Účinky se mohou projevovat synergisticky, tedy ţe látky působí 

souhlasně a zesilují toxické účinky, jednostranně (jedna látka zesiluje účinek druhé ale ne 

naopak) nebo oboustranně (látky ovlivňují a zesilují své účinky navzájem). Antagonismus je 

působení protichůdné, jako v předchozím případě jednostranně nebo oboustranně avšak zde se 

účinek potlačuje. Adice je prosté sčítání intenzity účinků z kvantitativního hlediska, ale 

neposuzuje mechanismus působení. Jedná se o společné působení dvou látek různou cestou se 

stejným efektem. O potenciaci se jedná v případě mnohonásobného zesílení toxicity 

přesahující jejich prostý součet.[37] 

 Při poţárech pneumatik jsou hasební vody tvořeny zejména ve vodě rozpuštěným 

vznikajícím pyrolýzním olejem a pouţitým pěnidlem. Budeme zkoumat tuto směs a zjišťovat 

toxicitu v porovnání s původními produkty, které jsou uţ také směsmi. 
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5 Biologické testy toxicity 

Pro zjišťování ekotoxikologických účinků látek na ţivé organismy se dnes pouţívají 

biologické testy toxicity, biotesty, bioassays, laboratorní zkoušky toxicity. Pomocí testů 

dokáţeme posoudit vliv látek přítomných v testovaném roztoku na testovaný organismus. 

Můţeme také rychle a dostatečně zhodnotit vliv odpadů, odpadních vod, chemických látek, 

atd. na vodní organismy a vodní biotopy, ale také na látky nově vyvinuté a uváděné do praxe. 

Dále umoţňují zjistit i informace o biologické aktivitě a schopnostech toxických látek 

procházet biomembránami.[41] 

Testy toxicity se provádějí na třech úrovních: 

1. na úrovni buněk a tkání. Slouţí k hodnocení teoretických účinků látek před provedením 

testů na jedincích.  Výhodou je vysoká citlivost, menší časová a finanční náročnost neţ 

při testech jedinců. Nevýhodou - implementace výsledku pouze pro pouţitou buněčnou 

linii (zdrojovému orgánu či tkáni), protoţe nedokáţí suplovat enzymaticko-imunitní 

systém organismu.[21] 

2. na úrovni jedinců či organismů. Testování probíhá na celých jedincích. Abychom měli 

ucelenou představu o působení toxické látky je důleţité zjistit její účinky pro organismy 

z více trofických úrovní (viz. níţe). Výhodou je působení látky na organismus jako 

celek.[21] 

3. na úrovni společenstev, výhodou je sledování účinku toxické látky přímo v přírodě nebo 

na modelu přírodě blízkém. Toxický účinek se však nemusí projevit vţdy stejně (reakce 

na určitý druh, narušení potravního řetězce). [25] 

Jak je zmíněno výše, pro pochopení mechanismu a správné interpretaci výsledků toxicity, se 

vybírají organismy z více trofických úrovní. Jsou to: 

1. producenti (řasy, sinice,…) – zaměření na testování organismů produkujících 

z anorganických, organické látky a kyslík. Jsou to zejména řasy, sinice, mechorosty, 

atd. Tyto organismy jsou důleţité v potravním řetězci. [34][41] 

2. konzumenti (ryby, ptáci, savci,…) – ke svému vývoji vyuţívají organické látky, které 

zpracovávají a pouţívají jako stavební kameny. Patří sem většina jednobuněčných a 

mnohobuněčných organismů. Dělí se na více stupňů podle své stravy.[41]  
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3. destruenti (bakterie, kvasinky,…) – tyto organismy rozkládají organické látky na 

jednodušší a tím tyto látky zainkorporovávají do biomasy.[34][41] 

Podle historického vývoje se uvádějí 3 generace testů: 

- První generace testů pracuje s organismy chovanými v laboratořích za stálých 

podmínek. Jedná se o akutní testy na rybách Poecilia reticulata (ţivorodka duhová) a 

Brachydanio rerio (danio pruhovaný), korýši Daphnia magna (hrotnatka obecná), 

chlorokokální řasy druhů Scenedesmus quadricauda a Scenedesmus subspicatus, 

semene klíčících kulturních rostlin Sinapis alba (hořčice bílá) a Lactuca sativa (salát 

setý). [3] 

- Druhá generace testů se začíná stále více pouţívat. Jedná se o mikrobiotesty. 

Vyuţívají se klidová stádia testovaných organismů, u bezobratlých cysty (vířníci) a 

ephipia (dafnie), u ryb tkáňové kultury a jikry, lyofilizované kultury bakterií a řasové 

kultury zmraţené. [3] 

- Třetí generace testů vyuţívá biosenzory a biosondy. [3] 

5.1 Testy akutní toxicity  

Testy akutní toxicity slouţí k pozorování účinků látky v krátké době nebo po podání jedné 

dávky látky. [3][37] 

Pro moţnost porovnání výsledků mezi jednotlivými pracovišti je snaha zavést do co nejvíce 

zemí stejnou metodiku testů.  Mezi nejrozšířenější patří metodiky ISO a OECD.[3][37]  

Nejpouţívanější testy akutní toxicity jsou testy na bakteriích (bioluminiscenční bakterie 

Vibrio fischeri), testy toxicity na řasách (chlorokokální druh Scenedesmus quadricauda kmen 

Greifswald 15), testy toxicity na semenech (krátkodobý test klíčivosti na semenech hořčice 

bílé Sinapis alba), bezobratlých (testy toxicity na korýších, např. perloočka Daphnia magna 

STRAUS) a testy toxicity na rybách (akvarijní rybka Poecilia reticulata či Brachydanio rerio). 

Rozšiřují se také mikrobiotesty, které jsou méně náročné na čas a zajišťují větší 

reprodukovatelnost a opakovatelnost. [37][41] 

5.2 Testy chronické toxicity 

Testy chronické toxicity zkoumají projevy látek při dlouhodobém působení na organismus, 

látka působí v menších dávkách, ale pravidelně. Proto je důleţité z hlediska zjišťování 

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/hesla/T001.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/hesla/K023.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/hesla/T002.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/hesla/T003.html
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přizpůsobit testy pro delší dobu expozice testovanou látkou. Zjištěné hodnoty toxicity při 

těchto testech jsou důleţité pro určování NPK. Hodnoty NPK hrají roli ve stanovení 

prahových koncentrací látek v pitné vodě, při chovu ryb a z hlediska dlouhodobějšího zatíţení 

krajiny. Zkoumají se projevy také na dalších vývojových stádiích, generacích a 

potomcích.[37][41] 

Testy chronické toxicity se nejčastěji provádějí na řasách a vodních korýších.  Např. 

alternativa dlouhodobého testu na Daphnia magna dle ISO/CD 20 664 s dobou expozice 7 

dní, Ceriodaphnia dubia dle ISO/CD 20 665 nebo Brachionus calyciflorus dle ISO/CD 20 

666. Vyuţívají se i testy na semenech s prodlouţením doby testu. [37][41] 
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6 Výzkumy spojené s toxicitou hasebních vod 

Tématem spojeným s toxicitou hasebních vod a jejich dopad na ţivotní prostředí se zabývají 

vědci z celého světa.  

V letech 1996 aţ 1997 byl americkými vědci proveden výzkum vlivu tehdy pouţívaných 

retardérů hoření a pěnidel. Výzkum se zaměřoval na látky, které jsou pouţívány při hašení 

lesních poţárů. Byly vybrány látky PhosChek G75F, Silv-Ex, Fire-Trol GTS-R, Fire-Trol 

LCG-R, Phos-Chek D75-F, Phos-Chek WD-881, Fire-Trol LCA-F, Fire-Trol LCM-R,Phos-

Chek 259F, Fire-Trol FireFoam 103B, Fire-Trol FireFoam 104, Fire Quench,ForExpan, 

Pyrocap B-136.[21] 

Přípravky byly postupně testovány na pěti organismech, pstruhu duhovém, perloočce 

(Daphniamagna), Hyalella azteca, střevli potoční ve čtyřech ţivotních fázích a řase 

Selenastrum capricornutum. Dále byl také zkoumán vliv na rostliny ve vybrané oblasti 

v Severní Dakotě, kde byly aplikovány roztoky vybraných látek. [21] 

Výsledky testů ukázaly, ţe pěnotvorné látky jsou toxičtější neţ retardéry hoření a to 

v některých případech aţ 100x v závislosti na testovaném organismu. Vliv na výsledky měla 

také tvrdost vody. Například při testu s Daphnia magna se toxicita stejné látky sníţila v tvrdé 

vodě asi o 1/3.[21]  

Také australští vědci se zabývali otázkou toxicity poţárních pěn. Výzkum se zaměřil na vliv 

hasebních látek pouţívaných v dané oblasti na faunu a flóru. Jako pouţívanou koncentraci při 

poţáru udávají 0,1 % - 1,0 %. Z výsledků však vyplývá, ţe pro dosaţení nezávadné 

koncentrace bylo by potřeba pouţít aţ 50000x zředěný pěnotvorný roztok.[1] 

V České republice prováděla výzkum s poţárními pěnidly fa DEKONTA, cílem bylo zjistit 

toxicitu, vliv na rozpustnost, na povrchové napětí a na propustnost ropných látek s příměsí 

pěnidel zeminou. Závěr z této studie udává vliv nejen typu zeminy ale i pouţitého pěnidla na 

propustnost ropných látek zeminou. [10] 

Kontaminací prostředí poţárními vodami se zabývá také dizertační práce vypracovaná na 

Ţilinské univerzitě – Fakultě speciálního inţenýrství. Práce se zabývá výzkumem vodní 

toxicity (ekotoxicky) pěnidel a připraveností na environmentální havárie. Testovány byly jak 

roztoky čistých pěnidel, tak vzorky z reálných poţárů. Byla prokázána rozdílná toxicita 
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posuzovaných pěnidel. Také mnoţství vody na zředění pěnidla na bezpečnou hranici je různé 

v závislosti na jeho toxicitě. [11] 

Většina provedených studií se zabývá toxicitou samotných pěnidel nebo jejich vlivem na 

jinou sloţku (nafta, olej). Studií, která zkoumala i reálné poţární vody byla zmíněná 

dizertační práce. Tato práce čerpá z výše zmíněných studií především základní informace o 

toxicitě pěnidel. 
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7 Cíl práce 

Cílem diplomové práce je najít nebo navrhnout metodu hodnocení relativní nebezpečnosti 

hasebních vod a vypracovat doporučení pro ochranu vodotečí před toxickými účinky 

hasebních vod se zaměřením na poţáry pneumatik. 
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8 Použité metody 

Pro splnění cílů práce bylo nutné zjistit toxicitu vzorků materiálů. K tomuto účelu byly 

vybrány 2 metody, vyuţívané pro zjišťování ekotoxicity podle vyhlášky č. 502/2004 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. Kaţdý z organismů má jinou trofickou úroveň, abychom mohli 

lépe zhodnotit výslednou toxicitu a účinky látek. Bakterie Vibrio fischeri je zástupcem 

producentů, Daphnia magna patří mezi konzumenty 1. řádu. 

Měření probíhalo na VÚV TGM v Ostravě. Testované organismy, vybavení a přístroje byly 

poskytnuty VÚV TGM. Organismy jsou chovány ve shodě s metodikou norem, podle kterých 

se postupovalo. Bakterie pouţité při testech byly připraveny podle metodiky pro přípravu 

čerstvých bakterií. Následně byly zamraţeny pro další pouţití. 

Při testech se pouţilo pěnidlo STHAMEX F-15 a pyrolýzního olej. Pěnidlo bylo poskytnuto 

HZS MSK. Pyrolyzního olej byl poskytnut VÚV TGM. Nejprve proběhly testy samostatných 

vzorků, následně jejich společné směsi. 

8.1 Vzorky 

STHAMEX F-15 

Pěnidlo STHAMEX F-15 bylo vybráno jako vzorek z důvodu uţivání u profesionálních 

jednotek PO v ČR. Při hašení pěnou se tak nejčastěji setkáme právě s tímto pěnidlem. Cílem 

této práce nebylo srovnávat pěnidla mezi sebou, ale zjistit toxicitu hasebních vod. Proto byl 

vybrán pouze jeden, nejčastěji pouţívaný zástupce z pěnidel. 

Pěnidlo tvoří účinný koncentrát pro tvorbu všech typů pěny. Skládá se z povrchově aktivních 

látek (tenzidů), stabilizátorů, konzervačních látek a látek odolných proti mrazu.[7] Vlastnosti 

a sloţení pěnidla je uvedeno v bezpečnostním listu, viz příloha č. 1. 

Pyrolýzní olej 

Pyrolýzní olej vzniká ve spodní vrstvě hořící masy pneumatik za minimálního přístupu 

vzduchu pod tlakem vytvářeným vrchními vrstvami pneumatik. Při hoření 1 miliónu 

pneumatik můţe vzniknout aţ 500 m
3
 tohoto oleje (sada pneumatik osobního automobilu 

uvolňuje 6-7 litrů). [17] Olej se skládá z lehké frakce (teplota varu do 120°C, asi 20%), 

střední frakce (teplota varu od 160°C do 204°C, asi 6%), těţké frakce (teplota varu od 204°C 
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do 350°C, asi 31%) a destilační zbytek s teplotou varu nad 350°C. Asi třetinu pyrolýzního 

oleje vydestilovaného ve vakuu při teplotě 510°C tvoří pyrolýzní nafta. Dále olej obsahuje 

polycyklické aromatizované uhlovodíky, coţ je skupina látek obsahující největší mnoţství 

karcinogenů. V pyrolýzním oleji z pneumatik jsou to především alkylované naftaleny, 

floureny a fenantreny.[39][14] V tabulce č. 2 jsou uvedeny vlastnosti pyrolýzního oleje podle 

typu pneumatik.  

Pouţitý pyrolyzního olej byl připraven synteticky v laboratořích HGF VŠB – TU Ostrava, 

protoţe nebylo moţné připravit tento olej poţárem ani získat jej při reálném zásahu. Olej byl 

připraven bez přístupu vzduchu a tak lze očekávat, ţe skutečné produkty poţáru, ovlivněné 

částečnou oxidací, budou mít vlastnosti ještě méně příznivé pro ţivé organismy. 

Tabulka 2 Vlastnosti pryolytického oleje [14] 

Vlastnost Pneumatiky 

osobních aut 

Pneumatiky osobních 

aut s křemičitým 

plnivem 

Pneumatiky 

nákladních aut 

Hustota při 20 °C (kg/m
3
) 950 976 939 

Viskozita při 50 °C (cSt)  9,7 23,5 17,8 

Viskozita při 100 °C (cSt) 3,2 5,2 6,0 

Teplota vznícení (°C) 28 59 22 

Výhřevnost (MJ/kg) 43,7 43,8 44,8 

Obsah vody (hm. %) 0,3 1,6 1,5 

Obsah síry (hm. %) 0,8 1,5 1,0 

Obsah chlóru (ppm) 130 180 100 

Obsah popelovin (hm %) Stopové mnoţství N/A 0,005 

 

8.2 Test toxicity na korýši Daphnia magna Straus 

Při testech se postupovalo podle normy ČSN 6341 Jakost vod - Zkouška inhibice pohyblivosti 

Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Zkouška akutní toxicity. Cílem je zjistit 

účinek vodného roztoku nebo výluhu látky na mortalitu a imobilizaci jedinců Daphnia magna 

Straus. Imobilizací se rozumí neschopnost samostatného pohybu.[14] 
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Po připravení roztoků do kádinek a přesunutí mladých jedinců (obrázek 9) nejdéle 24 h od 

narození do kádinek (minimální poţadavek je 5 ml na 1 jedince), v našem případě se na 

kaţdou koncentraci v testované řadě pouţilo 20 jedinců nasazených do dvou 50 ml kádinek, v 

kaţdé po 10 jedincích (platí pravidlo 5 ml na jednoho jedince). Při světelném reţimu 16 h tma 

a 8 hodin světlo a teplotě 20 ± 2 °C se nechají vzorky působit. Jedinci se nepřikrmují. Počty 

imobilizovaných jedinců se zaznamenávají po 24 a 48 h do protokolu. Pro kontrolu zda jsou 

jedinci správně nasazení, se připravuje kontrolní vzorek s jedinci v čisté ředící vodě, kde 

nesmí imobilizace přesáhnout 10 %. 

Tento test byl vybrán z důvodu vysoké citlivosti zkoušeného organismu. 

 

Obrázek 9 Mladý jedinec Daphnia magna Straus 

Test se povaţuje za platný pokud: 

- Imobilizace v kontrolním vzorku nepřesáhne 10 %[14] 

- Koncentrace rozpuštěného kyslíku na konci testu je ≥ 3 mg/l[14] 

- Alespoň dvě koncentrace v řadě vykazují imobilizaci ≤50 % a alespoň dvě ≥ 50 % 

8.2.1 Příprava vzorků 

Na zředění vzorků potřebujeme kultivační vodu, která se připraví se ze 4 zásobních roztoků 

solí odpovídající poţadavkům ČSN 6341: 

- Zásobní roztok č. 1: 117,6 g CaCl2.2H2O se rozpustí ve vodě a roztok se doplní 

vodou na objem 1 litru. 
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- Zásobní roztok č. 2: 49,3 g MgSO4.7H2O se rozpustí ve vodě a roztok se doplní 

vodou na objem 1 litru. 

- Zásobní roztok č. 3: 25,9 g NaHCO3 se rozpustí ve vodě a roztok se doplní vodou na 

objem l litru. 

- Zásobní roztok č. 4: 2,3 g KCl se rozpustí ve vodě a roztok se doplní vodou na objem 

1 litru. 

Ředící vodu připravovali zaměstnanci VÚV – TGM tímto postupem. Odměřením 25 ml 

z kaţdého ze zásobních roztoků a smícháním ve společné nádobě a doplněním do 1 litru. 

Výsledný roztok se provzdušňuje do doby, kdy koncentrace rozpuštěného kyslíku odpovídá 

nasycení vzdušným kyslíkem. Hodnota pH musí být 7,8 ± 0,2, pokud není, upraví se pomocí 

NaOH nebo HCl. Voda se nechá 12 hodin odstát a nemusí se dále provzdušňovat. [14] 

Základní roztok pěnidla tvořily 3 % koncentrátu STHAMEX F-15 a 97 % ředící vody, tj. 

koncentrace 30000 mg/l.Tato koncentrace se pouţívá v hasičské praxi. Jako 100 % se v rámci 

této práce povaţuje koncentrát pěnidla. 

Základní roztok se připravoval v 0,5 l baňce odměřením 30 ml v 5 ml mikropipetách a 

doplněním do 0,5 l ředící vodou. Tím vznikl roztok dvakrát koncentrovanější. (viz kapitola 

8.2.2). Vzhledem k tomu, ţe relativní hustota koncentrátu pěnidla při 20 °C je 1,027 – 1-037 

g/cm
3
[7], můţeme koncentraci uvádět i v mg/l bez vzniku nepřesnosti.  

Základní roztok pyrolýzního oleje o koncentraci 5 mg/l byl namíchán s ohledem 

k poskytnutým hodnotám EC50 z předchozích zkoušek na VÚV TGM s pyrolýzním olejem. 

Vzorek byl připraven naváţením 1 mg pyrolýzního oleje a doplněn do 100 ml baňky. Vznikl 

dvakrát koncentrovanější roztok (viz kapitola 8.2.2). Olej se v této koncentraci rozpouštěl bez 

tvorby viditelných „kuliček“ oleje nebo mastných ok na hladině připraveného roztoku. 

Poměr vzorků ve společné směsi byl 30000 mg pěnidla a 5 mg oleje na litr roztoku. Roztok se 

opět připravil dvakrát koncentrovanější, tedy 6 % pěnidla a 10 mg/l oleje. Nejprve se vytvořil 

roztok pěnidla. Do 100 ml baňky se 5 ml mikropipetou odměřilo 6 ml pěnidla a doplnilo 

ředící vodou asi do tří čtvrtin. Poté se přidal 1 mg/l naváţeného oleje. Ani ve společné směsi 

obou vzorků nebyl pozorovatelný vznik „kuliček“ oleje nebo mastných ok na povrchu. 
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8.2.2 Průběh testu 

Před začátkem testu musí být určena posloupnost roztoků s různými koncentracemi a jejich 

hodnoty. V kaţdém z provedených testů, bylo nejméně 5 roztoků. Nejprve se začne s roztoky 

o koncentracích s větším rozptylem pro určení přibliţné koncentrace, kde dochází k 50 % 

imobilizaci jedinců, tzv. orientační test. Z tohoto testu vycházíme při určování posloupnosti 

roztoků s danými koncentracemi v dalších testech. 

Příklad: posloupnost roztoků v orientační zkoušce bude – 150, 100, 75, 50, 25,10 mg/l. 

Příklad výsledku ukazuje tabulka 3. Výsledky ukázaly, ţe hodnota EC50 bude v mezích 

koncentrací 25 mg/l a 50 mg/l. Proto v dalších testech si zvolíme koncentrační řadu např. 50, 

45, 40, 35, 30, 25 mg/l. 

Tabulka 3 Příklad výsledku orientační zkoušky 

Koncentrace 

[mg/l] 
150 100 75 50 25 10 

Imobilizace 

[%] 
100 100 100 95 5 0 

 

Jednotlivé roztoky s určenými koncentracemi pro test jsou připravovány v 50 ml baňkách. 

Nejprve se podle (1) vypočítá objem základního roztoku (pro STHAMEX F-15 je to 30000 

mg/l) potřebného pro vznik roztoku o poţadované koncentraci (např. 1000 mg/l). 

V uvedeném příkladu by to bylo 1,67 ml základního roztoku. Toto mnoţství se mikropipetou 

přenese do 50 ml baňky a doplní po rysku ředící vodou. 

v

vr

vr V
c

c
V   (1) 

 

Vvr= objem odebraný z výchozího roztoku [ml], 

c = konečná koncentrace [mg/l], 

cvr = koncentrace výchozího roztoku [mg/l], 

Vk = výsledný objem roztoku [ml]. 

Vzniklý roztok se pomocí 25 ml odměrného válce rozdělil do připravených 50 ml kádinek. 

Připravený roztok v kádinkách byl dvakrát koncentrovanější, neţ bylo poţadováno. Následně 

došlo ke zředění vodou s dafniemi. Jedinci dafnií se loví pomocí pipety s balónkem tak, aby 
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byli stále ve vodě a nedocházelo ke zbytečným kontaktům se vzduchem a jedinci nebyli 

vystaveni zbytečnému stresu, který by mohl ovlivnit test. Do připravených roztoků se 

umisťují nejvíce 24 hodin staré dafnie. Obsah odměrného válce se poté přelije do kádinky 

s testovanou látkou. 

Tác s kádinkami se nakonec přesune do místnosti s teplotou 20 °C ± 2 °C a zdrojem světla 

nastaveným na reţim 16 h tma a 8 h světlo. Kontrolu počtu imobilizovaných jedinců 

provádíme pomocí mikroskopu a zaznamenáváme do protokolu po 24 h a 48 h. Za 

imobilizované jedince povaţujeme ty, kteří se ani 15 s po mírném zatřepání nepohnou. Na 

konci testu změříme mnoţství rozpuštěného kyslíku v roztocích oxymetrem. 

Při testech pěnidla (STHAMEX F-15) se počáteční koncentrace určila jako hodnota, při které 

se tato látka pouţívá při hašení poţárů, tj. 3 % (30000 mg/l). Další koncentrace orientačního 

testu byly v %: 1,5; 0,75; 0,38; 0,19; 0,09. Roztok o dvojnásobné koncentraci připravený v 50 

ml baňce ze základního roztoku (viz níţe), je rozdělen po 25 ml do dvou 50 ml kádinek. 

Kádinky jsou vyrovnány na tác a označeny hodnotami koncentrací daného roztoku. Nakonec 

do kaţdé kádinky přidá 10 jedinců dafnií nalovených do 25 ml ředící vody, na kaţdou 

koncentraci v řadě tedy připadá 20 jedinců. 

Koncentrace 5 mg/l byla zvolena jako výchozí koncentrace u pyrolýzníhoho oleje. Při určení 

této hodnoty se vycházelo z výzkumů provedených dříve VÚV TGM. 

Základní poměr látek ve směsi byl zvolen na 30000 mg/l pěnidla a 5 mg/l oleje. Hodnoty 

koncentrací jednotlivých sloţek byly ve směsi ponechány tak jako v základních směsích 

samotných vzorků. 

8.3 Bakteriální bioluminiscenční test toxicity na Vibrio fischeri 

Podle metodiky ČSN EN ISO 11348-1 Jakost vod – Stanovení inhibičního účinku vzorků vod 

na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) se prováděly testy 

na bakteriích Vibrio fischery. Jde o test zhášení bioluminiscence bakterií.  Působení toxické 

látky se projevuje na „svítivosti“ (obrázek 10) vzorku měřené v přístroji Dr. LangeLUMIStox 

300. [4] 

Výhodou je malá časová náročnost v řádu hodin. Měření je automatické tudíţ se vylučuje 

moţnost subjektivního hodnocení účinků testovaného vzorku. 
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Platnost testu: 

- Inhibice kontrolního roztoku dichromanu by se měla pohybovat v rozmezí od 20 do 80 

% 

- Inhibice vzorku by měla být alespoň v rozmezí 30 – 70 % 

 

Obrázek 10 Luminiscence bakterie Vibrio fischery 

 

8.3.1 Příprava vzorků 

Bakterie Vibrio fischeri ţije ve volné přírodě v mořské vodě, proto se jako ředící voda 

pouţívá 2 % roztok NaCl v destilované vodě. 

Jako u testů s dafniemi se zvolila počáteční koncentrace 3 % (30000 mg/l). Mnoţství roztoku 

pouţitého při této metodě je v řádu jednotek ml, proto se roztoky připravovaly maximálně do 

100 ml baněk. Prvotní roztok se připraví dvojnásobně koncentrovaný stejně jako u testů s 

dafniemi.  Zde se bude ředit roztokem s kulturou Vibrio fischery 1:1. 

U vzorků pyrolýzního oleje se vycházelo z předchozích výsledků poskytnutých VÚV TGM. 

Olej byl namíchán v koncentraci 100 mg/l. První koncentrace v testu tedy bude 50 mg/l. 
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U směsi obou vzorkům se stejně jako v případě testů s dafniemi určil počáteční poměr vzorků 

 jako jejich koncentrace v základní směsi u samostatného testu, tedy 30000 mg/l pěnidla a 50 

mg/l oleje. Druhý vzorek obsahoval 300 mg/l pěnidla a 50 mg/l oleje (viz kapitola 9.2).  

Problém nastal u míchání směsi s poměrem 300/50, pokud se olej vmíchával do roztoku 

pěnidla s vodou, vznikaly díky působení povrchově aktivních látek v pěnidle samostatné 

„kuličky“ oleje a ten se nerozpouštěl ani při protřepání. Směs zůstala průzračná. Při opačném 

postupu kdy se nejprve namíchal roztok oleje s vodou asi do poloviny objemu baňky a poté se 

přidal koncentrát pěnidla. Rozpuštěný olej se jiţ neshlukoval do viditelných „kuliček“ a barva 

směsi byla nahnědlá. Z tohoto zbarvení bylo usouzeno, ţe olej je rozpuštěný. K testu se 

pouţila pouze směs s rozpuštěným olejem. 

8.3.2 Průběh testu 

V testu máme k dispozici 3 řady po 10 vialkách viz obrázek 11 (A1 – C10, označení pro lepší 

orientaci). První řada (tzv. ředící řada) obsahuje připravenou řadu koncentrací v 8 vialkách 

(A3 – A10), 1 kontrolu v podobě 52,9 % roztoku dichromanu draselného (K2Cr2O7, vialka 

A2), kdy se průměrná inhibice musí pohybovat v rozmezí 20 – 80 % a 1 vialka s 2 % 

kontrolním roztokem NaCl (A1). Vialky s připravenými roztoky o určených koncentracích 

musí obsahovat alespoň 1,2 ml vzorku, dvakrát po 0,5 ml se pouţije na samotné měření. 0,2 

ml je rezerva pro ztráty při pipetování, aby nenastal případ s rozdílným objemem směsi ve 

vialkách. Kaţdá vialka v řádku A je připravena pro 2 vialky ve sloupci pod sebou. 
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Obrázek 11 Termoblok s řízenou teplotou (Fa LUMIStherm)[30] 

Nejprve se nalije roztok NaCl a roztok dichromanu do vialek A1 a A2. Do vialek A3 – A9 se 

rozpipetuje po 1,2 ml roztoku soli, kvůli následnému ředění. Poslední zbylá vialka obsahuje 

připravený základní roztok, v našem případě roztok o koncentraci 30000 mg/l pěnidla. 

Pomocí mikropipety se z roztoku ve vialce A10 nabere 1,2 ml a postupně se ředěním, 

znázorněným šipkami na obrázku 12, ve vialkách, obsahujících roztok NaCl, docílí 

posloupnosti polovičních koncentrací (100% na obrázku 13 znázorňuje nejvyšší koncentraci 

30000 mg/l). 

 

Obrázek 12 Příklad ředění roztoku 

Při přípravě zkušebních roztoků se přidáním 0,5 ml aktivačního roztoku a vloţením na 15 

minut do termobloku se stálou teplotou 15 °C připravila původně zamraţená kultura Vibrio 
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fischery. Rozmraţená a na 15 °C vytemperovaná kultura bakterií se po uplynulém čase vylila 

do lahvičky s 12 ml aktivačního roztoku (0,5 ml pouţito jiţ při rozmrazování) se stejnou 

teplotou, tj. 15 °C. Po opatrném promíchání se roztok s kulturou Vibrio fischeri mikropipetou 

rozdělil po 0,5 ml do zbylých dvou řad vialek. Při rozdělování roztoku s bakteriemi se spustily 

stopky. 

Po dalších 15 minutách začíná samotné měření. Měříme hodnotu I0 – počáteční luminiscenci. 

Hodnota se zapíše do protokolu a do měřené vialky se přidá 0,5 ml z vialky s roztokem NaCl, 

dichromanu nebo připravených koncentrací podle toho, ve kterém sloupci se nacházíme. 15 

minut poté se změří hodnota luminiscence I15 a po dalším 15 minutovém intervalu I30. 
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9 Shrnutí výsledků 

K výpočtu hodnot EC(IC)50 byl vyuţit program TOXICITA 3.01 poskytnutý VÚV – TGM. 

Do tohoto programu se zadávaly posloupnosti koncentrací vzorků a k nim se přiřazovaly 

zjištěné hodnoty imobilizace nebo inhibice podle druhu testu. Na základě zadaných hodnot 

program vypočte EC(IC)50 vzorků a vykreslí graf závislosti imobilizace (inhibice) na 

koncentraci (Obrázek 13 – záporné hodnoty inhibice jsou ve skutečnosti nemoţné, zde to 

značí stimulaci bakterií, tj. jejich luminiscence se postupem času zvyšovala). 

Výsledky testů jsou přehledně shrnuty do tabulek. Hodnoty EC(IC50) jsou zprůměrovány ze 

všech platných výsledků. Za potvrzený výsledek testu byly povaţovány dva výsledky odlišné 

maximálně o 20 %. Korelace uvádí jak „věrně“ kopíruje křivka závislosti body vzniklé 

zadáním výše zmiňovaných hodnot. Čím se blíţí korelace 1, tím je křivka a určená hodnota 

EC(IC50) přesnější. Pokud je korelace rovna 1 znamená to tedy, ţe všechny body leţí na 

křivce. Odchylka udává „rozptyl“ zadaných hodnot od vypočtené hodnoty EC(IC50), čím více 

se odchylka blíţí nule, tím je výsledek přesnější. 

 

Obrázek 13 Průběh závislosti inhibice na koncentraci test luminiscence pro Sthamex F-15  

 



 

38 

 

9.1 Shrnutí výsledků testů na korýši Dafnie magna Straus 

Pro první řadu koncentrací 900, 1900, 3800, 7500, 15000, 30000 mg/l STHAMEXU F-15 

byla koncentrace látky tak vysoká ţe se toxicita projevila jiţ po 24 h a všichni jedinci byli 

imobilizováni. Proto se při dalším testu postupovalo dále v řadě k niţším koncentracím 30, 

60, 110, 230, 450 mg/l. Po 24 h se i v nejniţší koncentraci projevila 50 % imobilizace. Po 48 

h byly opět všechny organismy imobilizovány. 

Další řadou tedy byly koncentrace 1, 3, 5, 10, 30 mg/l. Při těchto koncentracích se jiţ začaly 

projevovat menší toxické účinky. Po 48 h však stále byla imobilizace jedinců vysoká 

v koncentraci 5 mg/l - 20  imobilizovaných jedinců. Avšak v koncentraci 30 mg/l ve stejné 

koncentrační řadě jako předešlá koncentrace 5 mg/l byl počet imobilizovaných jedinců pouze 

devět (viz Tabulka 4). Vzhledem k výsledkům a moţné chybě při měření nebo manipulací 

s jedinci se provedl experiment s touto koncentrační řadou ještě jednou. 

Tabulka 4 Výsledky testu s hodnotami nepoužitelnými k výpočtu 

Koncentrace 

[mg/l] 
1 3 5 10 30 

Počet 

imobilizovaných 

jedinců 

8 19 20 19 9 

Imobilizace [%] 40 95 100 95 45 

 

V dalších testech s koncentrační řadou 1, 3, 5, 10, 30 mg/l se jiţ podařilo získat výsledky 

pouţitelné k výpočtu EC50 pomocí programu Toxicita 3.01. Výsledky jsou zobrazeny do 

tabulky 5. V testu ze dne 8. 2. 2012 se při výpočtu vyřadila koncentrace 30 mg/l. V tomto 

testu vykazovaly koncentrace 10 i 30 mg/l 100 % imobilizaci. Hodnota 100 % imobilizace u 

koncentrace 30 mg/l by ovlivnila přesnost výsledku ve smyslu větší toxicity. 

 

 



 

39 

 

Tabulka 5 Hodnoty EC50 48 h pro STHAMEX F-15 

Datum 

nasazení 

dafnií 

Počet 

koncentrací 

Počet 

koncentrací 

pouţitých při 

výpočtu 

Hodnota 

EC50 (48 

h) [mg/l] 

Odchylka Korelace 

Rozmezí 

imobilizace 

[%] 

8. 2. 2012 5 4 7,1 167 0,98 10-95 

15. 2. 2012 5 5 5,8 140 0,98 20-95 

21. 2. 2012 5 5 6,0 24 1,00 20-95 

Průměr 
  

6,3 
 

0,98 
 

 

Při určování výchozích koncentrací pro test pyrolýzního oleje byly pouţity výsledky 

předchozích testů prováděných na VÚV TGM, které se pohybovaly v rozmezí 0,10 - 0,18 

mg/l. 

Počáteční tedy byla zvolena koncentrace 5,0 mg/l. Řada koncentrací pro první test obsahovala 

8 hodnot 0,01; 0,03; 0,05; 0,1; 0,3; 0,5; 1,0; 5,0 mg/l. Po 24 h se počty imobilizovaných 

jedinců pohybovaly od 3 do 11. Při další kontrole po 48 h však u nejniţší koncentrace bylo 

imobilizováno 50 % jedinců. Podle předchozích výsledků však kolem koncentrace 0,1 mg/l 

měla být hranicí 50 % inhibice. 

Při dalších testech se tedy vyselektovaly některé koncentrace a nejniţší koncentrace se zvolila 

menší tedy 0,005 mg/l. Výsledná řada koncentrací: 0,005; 0,01; 0,05; 0,5; 5,0 mg/l. Tyto 

koncentrace pak zůstaly stejné aţ do konce testu. Výsledky shrnuje tabulka 6. 

Tabulka 6 Hodnoty EC50 48 h pro pyrolýzní olej 

Datum 

nasazení 

dafnií 

Počet 

koncentrací 

Počet 

koncentrací 

pouţitých při 

výpočtu 

Hodnota 

EC50 (48 

h) [mg/l] 

Odchylka Korelace 

Rozmezí 

imobilizace 

[%] 

15. 2. 2012 5 5 0,10 76 0,99 20-100 

21. 2. 2012 5 5 0,11 223 0,97 5-90 

Průměr 
  

0,11 
 

0,98 
 

 

Testování směsi pyrolýzního oleje a pěnidla STHAMEX F-15 se provádělo s roztokem 30000 

mg/l pěnidla s 5 mg/l oleje. Tato hodnota se zvolila výchozí stejně jako u samotného oleje a 

pěnidla. U prvního testu s počáteční koncentrací 0,5 mg/l oleje v 3000 mg/l roztoku pěnidla se 
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projevila vysoká toxicita vzorku jiţ po prvních 24 h, kdy byla inhibice u všech vzorků 100 %. 

V řadě koncentrací olej (pěnidlo): 1,0 (3000); 0,5 (1500);0,3 (900); 0,1 (300);0,05 (150); 0,03 

(90); 0,01 (30) mg/l byla jen u poslední hodnoty inhibice po 24 h 55 % a po 48 h 90 %. Dále 

se tedy při testech pokračovalo s niţšími koncentracemi, řadou: olej (pěnidlo) 0,03 (90); 0,01 

(30);0,005 (15); 0,003 (9); 0,001 (3) mg/l. Výsledky experimentů směsné toxicity jsou 

shrnuty v tabulce 7. Při všech experimentech bylo mnoţství rozpuštěného kyslíku nad 3 mg/l. 

Tabulka 7 Hodnoty EC50 48 h pro směs pyrolýzního oleje a pěnidla 

Datum 

nasazení 

dafnií 

Počet 

koncentrací 

Počet 

koncentrací 

pouţitých při 

výpočtu 

Hodnota 

EC50 (48 h) 

[mg/l] 

Odchylka Korelace 

Rozmezí 

imobilizace 

[%] 

25. 1. 2012 5 5 7,5 215 0,97 30-100 

15. 2. 2012 5 5 7,4 516 0,96 20-100 

Průměr 
  

7,5 
 

0,97 
 

9.2 Shrnutí výsledků testů toxicity na Vibrio fischeri 

Podle výsledků testů s hrotnatkami Daphnia magna se při testech luminiscence předpokládal 

podobný výsledek. Proto počáteční test měl nejvyšší koncentraci 5 mg/l a nejniţší 0,04 mg/l. 

Podle výsledků však tímto mnoţstvím byly stimulovány. Minimální inhibice se projevila 

právě v nejvyšší koncentraci 5 mg/l. Dalšími testovanými koncentracemi tedy byly ty nna 

opačné straně spektra, s počáteční hodnotou 30000 mg/l a nejniţší 0,03 % 300 mg/l. Zde se 

projevovala opačná vlastnost, vysoká inhibice od 87 do 99 %. Z těchto dvou výsledků se tedy 

vycházelo a při třetím testu se nejvyšší koncentrace určila jako poslední nejniţší z druhého 

testu 300 mg/l, nejniţší koncentrací 3 mg/l. Výsledky z rozmezí těchto koncentrací pro 15 

minutovou expozici jsou uvedeny v tabulce 8, pro 30 minutovou v tabulce 9. 

Tabulka 8 Hodnoty IC50 po 15 minutové expozici pro STHAMEX F-15 

Datum 

provedení 

testu 

Počet 

koncentrací 

Počet 

koncentrací 

pouţitých 

při výpočtu 

Hodnota 

IC50 (15 

min) [mg/l] 

Odchylka Korelace 
Rozmezí 

inhibice [%] 

3. 2. 2012 8 8 15,2 207 0,99 25-87,7 

6. 2. 2012 8 8 18,0 692 0,97 18,0-88,2 

Průměr 
  

16,6 449 0,98 
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Tabulka 9 Hodnoty IC50 po 30 minutové expozici pro STHAMEX F-15 

Datum 

provedení 

testu 

Počet 

koncentrací 

Počet 

koncentrací 

pouţitých 

při výpočtu 

Hodnota 

IC50 (30 

min) [mg/l] 

Odchylka Korelace 
Rozmezí 

inhibice [%] 

3. 2. 2012 8 8 19,3 141 0,99 21,1-86,2 

6. 2. 2012 8 8 23,0 615 0,98 6,5-84,0 

Průměr 
  

21,1 378 0,98 
 

 

S pyrolýzním olejem se provedly pouze 2 testy. Jelikoţ se vycházelo z předchozích testů 

provedených na VÚV TGM na stejném vzorku a zvolily se shodné koncentrace, nemusely se 

provádět orientační testy. Výsledky těchto testů jsou v tabulce 10 (15 min) a tabulce 11 (30 

min). 

Tabulka 10 Hodnoty IC50 po 15 minutové expozici pro pyrolýzní olej 

Datum 

provedení 

testu 

Počet 

koncentrací 

Počet 

koncentrací 

pouţitých při 

výpočtu 

Hodnota 

IC50 (15 

min) [mg/l] 

Odchylka Korelace 

Rozmezí 

inhibice 

[%] 

1. 2. 2012 8 8 8,4 390 0,98 17,0-86,9 

9. 2. 2012 8 8 7,9 192 0,99 10,2-86,8 

Průměr 
  

8,2 
 

0,99 
 

 
Tabulka 11 Hodnoty IC50 po 30 minutové expozici pro pyrolýzní olej 

Datum 

provedení 

testu 

Počet 

koncentrací 

Počet 

koncentrací 

pouţitých při 

výpočtu 

Hodnota 

IC50 (15 

min) 

[mg/l] 

Odchylka Korelace 

Rozmezí 

inhibice 

[%] 

1. 2. 2012 8 8 9,0 291 0,9847 17,1-85,2 

9. 2. 2012 8 8 9,0 117 0,9944 7,1-83,2 

Průměr 
  

9,0 204 0,99 
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Jako základní roztok se pro první testy pro směs oleje a pěnidla pouţil roztok s koncentrací 

30000 mg/l pěnidla s 50 mg/l oleje, tato směs je označena jako směs 1. Výsledky těchto testů 

jsou uvedeny v tabulce 12 a 13. Jelikoţ se výsledná toxicita směsi 1 velice nelišila od toxicity 

samotného pěnidla, provedly se další experimenty s poměrem 300 mg/l pěnidla a 50 mg/l 

pyrolýzního oleje (značeno jako směs 2). V tabulkách 14 a 15 jsou shrnuty výsledky směsi 2. 

Směs 2 je toxičtější neţ směs 1, pravděpodobně díky většímu působení oleje ve směsi, 

protoţe poměr pěnidlo:olej je menší. 

Tabulka 12 Hodnoty IC50 po 15 minutové expozici pro směs 1 

Datum 

provedení 

testu 

Počet 

koncentrací 

Počet 

koncentrací 

pouţitých při 

výpočtu 

Hodnota IC50 

(15 min) 

[mg/l] 

Odchylka Korelace 

Rozmezí 

inhibice 

[%] 

6. 2. 2012 8 8 16,8 252 0,99 17,5-89,0 

9. 2. 2012 8 8 19,6 132 0,99 15,0-85,1 

16. 2. 2012 8 8 24,5 112 0,99 3,9-86,9 

Průměr 
  

20,3 
 

0,99 
 

 
Tabulka 13 Hodnoty IC50 po 30 minutové expozici pro směs 1 

Datum 

provedení 

testu 

Počet 

koncentrací 

Počet 

koncentrací 

pouţitých při 

výpočtu 

Hodnota IC50 

(30 min) 

[mg/l] 

Odchylka Korelace 

Rozmezí 

inhibice 

[%] 

6. 2. 2012 8 8 22,1 423 0,98 15,7-87,0 

9. 2. 2012 8 8 22,7 205 0,99 17,6-82,3 

16. 2. 2012 8 8 30,8 37 1,0 3,7-84,8 

Průměr 
  

25,2 
 

0,99 
 

 
Tabulka 14 Hodnoty IC50 po 15 minutové expozici pro směs 2 

Datum 

provedení 

testu 

Počet 

koncentrací 

Počet 

koncentrací 

pouţitých při 

výpočtu 

Hodnota IC50 

(15 min) 

[mg/l] 

Odchylka Korelace 

Rozmezí 

inhibice 

[%] 

21. 2. 2012 8 8 13,0 40 1,0 22,2-97,3 

22. 2. 2012 8 8 13,8 97 1,0 15,0-85,1 

Průměr 
  

13,4 
 

1,0 
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Tabulka 15 Hodnoty IC50 po 30 minutové expozici pro směs 2 

Datum 

provedení 

testu 

Počet 

koncentrací 

Počet 

koncentrací 

pouţitých při 

výpočtu 

Hodnota IC50 

(30 min) 

[mg/l] 

Odchylka Korelace 

Rozmezí 

inhibice 

[%] 

21. 2. 2012 8 8 16,8 35 1,0 17,4-96,8 

22. 2. 2012 8 8 17,3 38 1,0 17,6-82,3 

Průměr 
  

17,1 
 

1,00 
 

 

9.3 Výpočet teoretického účinku směsi, vyhodnocení experimentů 

Abychom mohli vyhodnotit provedené experimenty, máme všechny průměrné hodnoty 

EC(IC)50  uvedené v jednotlivých tabulkách předchozí kapitoly shrnuté do tabulek podle 

druhu testů. Poloţky koncentrací základních směsí označené hvězdičkou popisují poměr látek 

ve směsi v pořadí uvedeném v prvním okénku stejného řádku. 

Takto seřazená data nám pomohou při výpočtu teoretického účinku směsi, které pak 

porovnáme s výsledky experimentů. Pro výpočet účinků směsi pouţijeme vzorec (2). Tímto 

zjistíme, zda pro směs pěnidla a pyrolýzního oleje platí aditivní zákon. Tento vzorec je 

zakotven v právě zaváděné Směrnici rady Evropy (ES) 1272/2008 a slouţí pro klasifikaci 

směsí. 





 i

i

m

i

CEL

C

CEL

C

5050 )()(
, (2) 

kde: 

Ci = koncentrace i-té sloţky (hmotnostní procento) 

L(E)C50i = (mg/l) LC50 nebo EC50 pro i-tou sloţku 

η = počet sloţek 

L(E)C50m= L(E) C50 části směsi s údaji ze zkoušek 

Postupně dosazením hodnot do tohoto vzorce vypočteme teoretické výsledky seřazené v 

tabulce 19. 
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Tabulka 16 Souhrn průměrných hodnot EC50 48 h pro testy s Daphnia magna 

 

Koncentrace 

základní směsi 

[mg/l] 

Průměrná 

EC50 48 h 

[mg/l] 

Průměrná 

korelace 

Počet 

průměrovaných 

hodnot 

STHAMEX F-15 30000 6,3 0,98 3 

Pyrolyzní olej 10 0,11 0,98 3 

Směs STHAMEX F-15 

/pyrolýzní olej 
30000/10* 7,5 0,97 2 

* Poměr látek ve směsi v mg/l první hodnota uvádí koncentraci STHAMEXU F-15, koncentrace uvedená za lomítkem je pro 

pyrolýzní olej 

 

Tabulka 17 Souhrn průměrných hodnot IC50 po 30 minutách expozice pro testy s Vibrio fischeri 

  

koncentrace 

základní směsi 

[mg/l] 

Průměrná IC50 

15 minut [mg/l] 

Průměrná 

korelace 

Počet 

průměrovaných 

hodnot 

Sthamex F-15 30000 16,6 0,98 2 

Pyrolyzní olej 50 8,2 0,99 2 

Směs 1 STHAMEX F-

15 /pyrolýzní olej 
30000/50* 20,3 0,99 3 

Směs 2 STHAMEX F-

15 /pyrolýzní olej 
300/50* 13,4 1,00 2 

* Poměr látek ve směsi v mg/l první hodnota uvádí koncentraci STHAMEXU F-15, koncentrace uvedená za lomítkem je pro 

pyrolýzní olej 
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Tabulka 18 Souhrn průměrných hodnot IC50 po 30 minutách expozice pro testy s Vibri fischeri 

  

Koncentrace 

základní směsi 

[mg/l] 

Průměrná 

IC50 30 

minut 

[mg/l] 

Průměrná 

korelace 

Počet 

průměrovaných 

hodnot IC50 

STHAMEX F-15 30000 21,1 0,98 2 

Pyrolyzní olej 50 9 0,99 2 

Směs 1 STHAMEX F-

15 /pyrolýzní olej 
30000/50* 25,2 0,99 3 

Směs 2 STHAMEX F-

15 /pyrolýzní olej 
300/50* 17,10 1,00 2 

* Poměr látek ve směsi v mg/l první hodnota uvádí koncentraci STHAMEXU F-15, koncentrace uvedená za lomítkem je pro 

pyrolýzní olej 

 
Tabulka 19 Porovnání hodnot získaných výpočtem a experimentálně 

 

Daphnia 

magna 

Vibrio fischeri 

směs1 

Vibrio fischeri 

směs 2 

Hodnota EC(IC)50 směsi získaná 

experimentálně [mg/l] 
7,5 25,2 17,1 

Hodnota EC(IC)50 směsi získaná 

výpočtem [mg/l] 
6,2 21,1 17,7 

 

Z experimentálně naměřených dat vyplývá, ţe pyrolýzní olej je pro testovaný organismus 

Dafnia magna Straus asi 60 x toxičtější neţ pěnidlo. Při testech s bakteriemi Vibrio fischery je 

to pouze v řádu jednotek, olej je asi dvakrát toxičtější. Zajímavým poznatkem je fakt, ţe při 

malém podílu pyrolýzního oleje ve směsi je toxicita směsi menší neţ u samotného pěnidla. 

Můţe to být způsobeno rozdílným mechanismem působení oleje a pěnidla na organismus. 

Dalším moţným vysvětlením by mohla být vzájemná reakce látek mezi sebou s tím, ţe 

rozpuštěný olej na sebe naváţe část povrchově aktivních látek a ty poté nepůsobí na 

organismus. Tyto otázky však není moţné z provedených experimentů zodpovědět. Dalším 

zajímavým faktem je, ţe při testech s bakteriemi se projevovala větší toxicita při kratší 15 

minutové expozici. Zdá se, ţe se bakterie dokázaly během doby testu částečně adaptovat na 

zkoumané látky a tím jejich luminiscence stoupala. 

Při výpočtech teoretického účinku směsí, vycházely hodnoty toxicity vypočítané pomocí (2) 

větší neţ ty experimentálně získané. To však platí pouze u směsí, v nichţ je podíl pěnidla 
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několikanásobně vyšší neţ podíl pěnidla. U směsi, kdy je podíl pěnidla vůči oleji asi 6:1 je jiţ 

experimentální hodnota IC50 směsi niţší neţ ta vypočítaná, to znamená toxičtější. Při reálném 

poţáru bude pravděpodobnější poměr 6:1 i více. To znamená, ţe toxicita reálné směsi pěnidla 

s olejem můţe být daleko vyšší. Navíc při poţáru na hasební vodu působí mnoho negativních 

vlivů, které mohou také zvyšovat její toxicitu. 

Jak bylo poznamenáno v kapitole 8.3.1, došlo při míchání směsi pěnidla s pyrolýzním olejem 

k vytvoření „kuliček“ a minimálnímu nebo ţádnému rozpuštění oleje. Tento jev můţe při 

reálném poţáru způsobit unášení většího mnoţství oleje z poţářiště neţ by se za normálních 

podmínek rozpustilo ve vodě. Také to můţe mít za následek jeho větší prostupnost půdou. 

Výsledná toxicita jednotlivých látek jsou hodnoty, které prokázaly experimenty s Daphnia 

magna. Protoţe podle (ES) 1272/2008 se za výslednou toxicitu povaţuje ten nejnepříznivější 

z  výsledeků. Tedy pro pěnidlo EC50 48 h = 6,3 mg/l, pro pyrolýzní olej EC50 48 h = 0,11 mg/l 

a pro směs EC50 48 h = 7,5 mg/l. 

Jak nám ukazují naměřené data a poznatky z experimentů je toxicita hasebních vod závaţným 

problémem při hašení poţárů pneumatik. Poţáry pneumatik tedy neškodí jen zplodinami 

stoupajících do ovzduší, ale také půdě a vodnímu prostředí.  
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10 Relativní hodnocení toxicity hasebních vod 

K porovnání toxicity pěnidel, směsí vyskytujících se u poţáru a hasebních vod z různých 

událostí můţeme vyuţít hodnoty EC(IC)50 získané při toxikologických zkouškách. Další 

moţností můţe být přepočítání podle jistého společného faktoru.[11] 

Jedním z řešení můţe být mnoţství vody vzniklé zředěním předem určeného objemu (1 l, 1 

m
3
, apod.) původní směsi na předem určenou koncentraci (EC50). Tento faktor bude index 

toxicity hasebních vod (hasebních látek)[11]. Vypočítáme ho následovně: 

p

ec

t
V

V
i 50 [11] (3) 

kde  

it
  

index toxicity hasebních vod (hasebních látek) 

50ECV  objem hasební vody (hasební látky) naředěné na EC50
 
[l] 

Vp původní objem [l] 

Vypočtené hodnoty jsou seřazeny v tabulce 20. Pro výpočet se koncentrace uvaţovaly takto: 

u STHAMEXU F-15  - jako 3 % roztok pěnidla tedy 30000 mg/l 

u pyrolýzního oleje - 100 % pyrolýzní olej tedy koncentrace 1 000 000 mg/l 

u směsi - poměr pyrolýzního oleje a pěnidla 1:1 tedy koncentrace směsi 60000    

mg/l 

Tabulka 20 Indexy toxicity testovaných vzorků 

 

 EC50 [mg/l] it 

STHAMEX F-15 3% roztok 6,3 4762 

Pyrolýzní olej 0,11 9090909 

Směs STHAMEX F-15 

/pyrolýzní olej 
7,5 8000 
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Hodnoty indexu toxicity hasebních vod (hasebních látek) znamenají, ţe na naředění dané 

látky na hodnotu EC50 budeme potřebovat stejné mnoţství vody v litrech jako je její toxický 

index. Nebo také, ţe například 1 l pyrolýzního oleje dokáţe znečistit přibliţně 9 miliónů litrů 

vody na koncentraci EC50. Pokud se it < 1 znamená to, ţe koncentrace směsi je pod danou 

hranicí (v našem případě EC50). Pokud se it = 1 koncentrace směsi je rovna poţadované 

koncentraci. Případ, kdy je hodnota it > 1 je popsán výše na příkladu pyrolýzního oleje. 
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11 Doporučení pro ochranu vodotečí 

Abychom zamezili nebo alespoň co nejvíce zmírnili dopady hasebních vod na přírodu, měli 

bychom jiţ při výběru hasebních prostředků myslet na jejich toxické účinky. I kdyţ se výrobci 

pěnidel snaţí o to, aby jejich výrobky co nejméně ohroţovaly ţivotní prostředí, liší se hodnoty 

toxicity někdy i o stovky mg/l. V příloze č. 1, 3 a 4 můţeme porovnat hodnoty EC50 u tří 

vybraných pěnidel, které jsou dostupné na českém trhu. Z těchto informací můţeme posoudit, 

ţe pěnidlo FINIFLAM MB15 je řádově pětkrát méně toxické neţ pěnidlo STHAMEX F-15. 

Záleţí však také jak menší toxicita pěnidla ovlivní jeho hasební schopnosti. 

Největší vliv na to, zda hasební vody ovlivní ekosystémy v blízkosti havárie má hlavně fakt, 

kolik a zda jestli hasební vody do půdy a vodních toků uniknou. Mnoţství uniklé vody 

můţeme ovlivnit i uţitím různých hasebních postupů (viz kapitola 1).  

Další moţností je hasební vody zachytávat vytvořením provizorních bariér ze zeminy okolo 

zásahu a postupně zachycenou hasební vodu čerpat a zajistit její dekontaminaci odbornou 

firmou. Jako preventivní opatření můţou být na hladinách vodotečí v blízkosti zásahu 

instalovány norné stěny s kombinací se sorpčními prostředky (hady, rohoţe), pro zachycení 

případných úniků. Hasební vody se od zásahu mohou také šířit kanalizací, proto je vhodné 

zabezpečit otvory kanálů proti vniknutí kontaminované hasební vody speciálními 

nafukovacími kanálovými ucpávkami, deskovými ucpávkami, provizorně přikrýt 

nepropustným matriálem a zatíţit nebo vytvořit malou hráz okolo vpusti (obrázek 14). 

 

Obrázek 14 Příklady ochrany kanálových vpustí 

Tyto doporučení by měly vést ke zmenšení úniku hasebních vod a zmírnění dopadu hasebních 

vod na ekosystém. 
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Závěr 

Diplomová práce se zaměřila na řešení problému hasebních vod se zaměřením na poţáry 

pneumatik. V první části této práce je uvedeno hned několik případů havárií a poţárů kdy 

došlo k váţnému poškození vodního prostředí hasebními vodami. Tyto události stojí za 

zamyšlení, proč k nim došlo a jak jim předcházet. 

Nedílnou součástí poţárních vod je při poţárech pneumatik pěnidlo. Zlepšuje vlastnosti vody 

a zkracuje dobu potřebnou ke zdolání poţáru. Na druhou stranu také přispívá k toxicitě vod 

odtékajících z poţářiště. A protoţe JPO má chránit zdraví, majetek také ţivotní prostředí, měl 

by se při výběru pěnidla brát ohled na jeho toxicitu, ale jsou zde také jiné hlediska výběru 

pěnidla. Nejdůleţitější vlastností pro JPO bude všestrannost pěny při hašení, korozivita vůči 

hasičské technice a v neposlední řadě také cena. 

Další produktem vstupujícím do hasebních vod je toxický pyrolýzní olej vznikající z původně 

netoxické pneumatiky. Z provedených experimentálních výsledků jasně vyplývá, ţe ho podle 

směrnice (ES) 1272/2008 řadíme mezi akutně toxické škodlivé pro vodní prostředí kategorie 

1. Navíc olej pouţitý při experimentech byl vytvořen synteticky a lze předpokládat, ţe 

vlastnosti při reálném poţáru budou ještě horší. 

Problémem stále zůstává pouţití a odbyt pouţitých pneumatik. Proto je důleţité zaměřit se 

také na prevenci. Při skladování starých pneumatik netvořit jednu velkou hromadu, ale spíše 

více malých od sebe oddělených hromad. Moţností je také vyuţití nepouţívaných areálů JZD, 

kde jsou k dispozici siláţní jámy, které při vzniku poţáru i usnadní hašení. 

Pokud jiţ dojde k poţáru většího rozsahu a je moţnost ohroţení vodní nádrţe, řeky nebo se 

v blízkosti nachází zdroj pitné vody, mít přichystány moţnosti a prostředky pro zachycení 

unikajících vod. Další moţností je pouţití netradičních technik hašení s menší spotřebou 

vody. 

Problematika týkající se tohoto tématu je velice rozsáhlá, proto není v moţnostech jedné 

diplomové práce, aby popsala a vyřešila tuto problematiku, ale můţe se stát podkladem pro 

další zkoumání v této oblasti.
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