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Anotace 

WEIPEROVÁ, L. Akutní akvatická toxicita pyrometalurgických strusek pro 

sladkovodní zelené řasy: diplomová práce. Ostrava: Vysoká škola báňská technická 

univerzita Ostrava, Hornicko – geologická fakulta, 2013, 43 s. Vedoucí práce: Doc. Mgr. 

Jana Kukutschová, Ph.D. 

Práce se zabývá posouzením akutní akvatické toxicity vodných výluhů vybraných 

pyrometalurgických strusek pro dva druhy sladkovodních zelených řas Desmodesmus 

subspicatus a Chlorella vulgaris. Elementární složení studovaných vzorků strusek a jejich 

vodných výluhů bylo stanoveno metodami rtg fluorescenční analýzy a atomové absorpční 

spektroskopie. Sledované analyty ve vodných výluzích byly pod limitními koncentracemi 

pro nebezpečné odpady. Ukázalo se, že vodné výluhy inhibují růst buněk u obou 

detekčních organismů. Lze tedy předpokládat, že v případě použití studovaných materiálů 

jako druhotných surovin například pro terénní úpravy by mohlo docházet k interakci 

s vodními organismy a tyto materiály by tedy mohly představovat jistá environmentální 

rizika nejen pro autotrofní zelené řasy. 

 

Klíčová slova: Desmodesmus subspicatus; Chlorella vulgaris; akutní toxicita; kovy; 

pyrometalurgické strusky 

 

 



Weiperová Lenka: Akutní akvatická toxicita pyrometalurgických strusek pro sladkovodní řasy 

 

Summary 

The thesis deals with assesment of acute aquatic toxicity of water leachates from 

selected pyrometallurgical slags to two algal strains Desmodesmus subspicatus and 

Chlorella vulgaris. Elemental composition of the studied samples and thein leachates was 

determined using XRFS AAS-ICP methods. The analytes of interest in both water 

leachates were proved to meer limit concentrations fot inert materials. However toxicity 

bioassays revealed grow inhibition of both the strains. Therefore, it can be assumed that 

usage of these slags as raw materials, e.g. for land reclamation mya lead to interactions 

with water organisms and these materials may potentially pose some environmental risks 

not only for autotrophic green algae. 

 

Keywords: Desmodesmus subspicatus, Chlorella vulgaris, acute toxicity, metals, 

pyrometallurgical slag 



Weiperová Lenka: Akutní akvatická toxicita pyrometalurgických strusek pro sladkovodní řasy 

2012/2013   

 

Obsah 

 

1 Úvod ............................................................................................................................... 1 

2 Teoretická část ............................................................................................................... 2 

2.1 Ekotoxicita .............................................................................................................. 2 

2.2 Sladkovodní řasy ..................................................................................................... 6 

2.2.1 Zelené řasy ....................................................................................................... 7 

2.3 Toxické působení kovů na sladkovodní řasy .......................................................... 9 

2.4 Pyrometalurgické strusky ...................................................................................... 14 

2.5 Nebezpečné kovy .................................................................................................. 18 

2.6 Zdroje kovů a jejich charakteristika ...................................................................... 19 

2.7 Charakteristika vybraných těžkých kovů .............................................................. 19 

2.7.1 Zinek .............................................................................................................. 19 

2.7.2 Olovo ............................................................................................................. 20 

2.7.3 Kadmium ....................................................................................................... 20 

2.7.4 Chrom ............................................................................................................ 20 

3 Experimentální část ...................................................................................................... 22 

3.1 Testované vzorky .................................................................................................. 22 

3.2 Metody charakterizace .......................................................................................... 22 

4 Výsledky a diskuze ...................................................................................................... 28 

5 Závěr ............................................................................................................................ 35 

6 Použitá literatura .......................................................................................................... 36 

7 Seznam obrázků ........................................................................................................... 42 

8 Seznam tabulek ............................................................................................................ 43 

9 Seznam grafů ............................................................................................................... 44 

 



Weiperová Lenka: Akutní akvatická toxicita pyrometalurgických strusek pro sladkovodní řasy 

2012/2013  1 

 

1 Úvod 

Recyklace, a následné využití průmyslem produkovaných odpadů, může významnou 

měrou přispívat k šetření přírodních surovin a energetických zdrojů. V konečném 

důsledku tyto postupy přispívají také k ochraně životního prostředí. Využívání 

průmyslových odpadních materiálů pro výrobu stavebních hmot je již delší dobu aktuálním 

trendem a tyto materiály se hojně využívají v různých odvětvích průmyslu. Z tohoto 

důvodu se z mnohých, původně odpadních, materiálů stávají druhotné suroviny. Kromě 

chemických, fyzikálních a fyzikálně - chemických vlastností těchto odpadních materiálů  

a produktů jejich recyklace, se v současné době věnuje pozornost rovněž jejich 

vlastnostem, které mohou mít vliv na životní prostředí. Tyto vlastnosti jsou v přímém 

vztahu k možným environmentálním rizikům, spojeným s použitím vybraných materiálů 

v různých složkách životního prostředí, a tyto informace se stávají nezbytnou součástí 

procesu rozhodování o vhodnosti využití a aplikací daného odpadního materiálu v praxi. 

Významnou skupinou odpadních materiálů, které nacházejí další uplatnění, například 

ve stavitelství, jsou pyrometalurgické strusky. Těchto materiálů vznikají jen v České 

republice tisíce tun ročně a stále se hledají možnosti dalšího uplatnění těchto levných  

a dostupných materiálů. Důležitým aspektem posouzení vhodnosti strusek pro jejich 

aplikaci například v pozemním stavitelství je nejen zhodnocení jejich mechanických 

vlastností ve vztahu k jejich použití, ale také posouzení obsahu nebezpečných látek a jejich 

ekotoxický charakter.  

Cílem diplomové práce bylo: 

 vypracovat literární rešerši týkající se toxicity pyrometalurgických strusek, toxického 

působení vybraných kovů a metod hodnocení akutní akvatické toxicity,  

 provést testování akutní akvatické toxicity vybraných vzorků strusek na dvou 

řasových kmenech (Desmodesmus subspicatus a Chlorella vulgaris) a interpretovat 

získaná experimentální data, 

 zpracovat diskuzi získaných výsledků včetně posouzení vhodnosti testovaných 

materiálů pro jejich případné použití jako druhotné suroviny například pro 

rekultivace a stavební účely. 
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2 Teoretická část 

2.1 Ekotoxicita 

Při hodnocení odpadních materiálů se standardně sleduje řada parametrů, které 

ovlivňují nebezpečnost těchto materiálů ať už při jejich skládkování nebo při jejich využití 

jako druhotné suroviny. Jedním z těchto parametrů je ekotoxicity. Ekotoxicita je 

definována jako vlastnost chemické látky nebo odpadu, která představuje akutní či pozdní 

nebezpečí v důsledku nepříznivého zatížení životního prostředí biologickou akumulací 

nebo toxickými účinky na biotické systémy [1]. Ekotoxicita je jedním z významných 

ukazatelů pro posuzování nebezpečnosti materiálů ukládaných na povrchu terénu nebo 

využívaných k terénním úpravám a rekultivacím. Tato vlastnost materiálu se využívá pro 

posouzení případného působení na živé organismy např. u stavebních odpadů, 

rekultivačních materiálů či sedimentů používaných k: 

 vyrovnávání terénních nerovností a jiným úpravám, 

 tvorbě uzavíracích vrstev skládek, 

 rekultivacím uzavřených skládek, 

 zavážení povrchových dolů, lomů a pískoven. 

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., stanovuje pravidla pro nakládání s odpady. 

Dodržování ochrany životního prostředí a zdraví člověka rozděluje odpady podle vlivu na 

životní prostředí na nebezpečné a komunální. Nebezpečný odpad je odpad, který má jednu 

nebo více z nebezpečných vlastností definovaných výše uvedeným Zákonem o odpadech 

(viz tabulka 1). Materiál s ekotoxickými vlastnostmi je definován jako látka nebo odpad, 

který po svém uvolnění, představuje okamžité nebo opožděné nebezpečí v důsledku 

nepříznivého zatížení životního prostředí biologickou akumulací nebo jedovatými účinky 

na biotické systémy je označován kódem H14 pro Ekotoxicitu. Odpady se materiálově 

využívají buď jako odpad v souladu se zákonem o odpadech, nebo jako stanovený výrobek 

pro posouzení shody výrobku podle zákona o technických požadavcích na výrobky. 
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Tabulka 1: Seznam nebezpečných vlastností odpadu 

Kód Nebezpečná vlastnost odpadu 

H1 Výbušnost 

H2 Oxidační schopnost 

H3 Hořlavost 

H4 Dráždivost 

H5 Škodlivost zdraví 

H6 Toxicita 

H7 Karcinogenita 

H8 Žíravost 

H9 Infekčnost 

H10 Teratogenita 

H11 Mutagenita 

H12 
Schopnost uvolňovat toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo 

kyselinami 

H13 
Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při 

odstraňování 

H14 Ekotoxicita 

 

Stanovení škodlivých složek v sušině a ve výluhu odpadu se opírá o vyhlášku 

č.383/2001 Sb. se změnou ve vyhlášce č. 41 /2005 Sb. a vyhláškou 294/2005 Sb., 

zohledňuje požadavky vyhlášky č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadu se změnou ve vyhlášce č. 502/2004 Sb. V případě dalšího využívání ve 

stavebnictví se řídí Nařízením vlády 163/2002 Sb., popř. Metodickým doporučením 

Státního zdravotnického úřadu pro hodnocení škodlivých a nežádoucích látek uvolňujících 

se z vybraných skupin výrobků pro stavby do vody a půdy. 

Posouzení ekotoxicity je nezbytné při procesu hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů. V legislativě České republiky je ekotoxicita zahrnuta mezi nebezpečné vlastnosti 

odpadů ve vyhlášce MŽP č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

Jako nebezpečný se dle vyhlášky hodnotí odpad, jehož vodný výluh vykazuje ve 

zkouškách akutní toxicity hodnoty LC50 (EC50, IC50) menší než 10 ml l
-1

, alespoň pro jeden 

z testovacích organismů při určené době působení testovaného odpadu. 

Ve vyhlášce jsou v příloze 3 definovány následující parametry, které jsou stěžejní pro 

vyjádření míry toxického charakteru studovaného materiálu pro daný detekční organismus: 
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- LC50 (angl. lethal concentration)- koncentrace látky, která způsobí úhyn 50 % 

organismů ve zvolené době expozice, 

- EC50 (angl. effective concentration) - koncentrace látky, která způsobí úhyn nebo 

imobilizaci 50 % testovacích organismů (Daphnia magna), 

- IC50 (angl. inhibitory concentration)- koncentrace látky, která způsobí 50% inhibici 

růstu nebo růstové rychlosti řasové kultury nebo 50% inhibici růstu kořene Sinapis 

alba ve srovnání s kontrolou ve zvoleném časovém úseku 

Dalším parametrem, na základě něhož je určován toxický charakter studovaných 

materiálů je tzv. hodnota NOEC (angl. no observed effect concentration). Jedná se  

o koncentraci testovaného výluhu, která ještě nezpůsobuje nepříznivý efekt, a při které 

nedochází k významné inhibici růstu ve srovnání s kontrolním vzorkem. Hodnoty EC50  

a NOEC jsou toxikologickými parametry odvozenými z laboratorního pokusu, 

provedeného za definovaných normalizovaných podmínek. Prokazují potenciální riziko, 

avšak nemohou být přímo použity pro predikci účinků na daný organismus [2-6]. 

Výše zmíněnou vyhláškou MŽP č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných 

vlastností odpadů je rovněž definována tzv. baterie testů ekotoxicity. Jedná se o skupinu 

testů na vybraných organismech z odlišných trofických úrovní (producenti, konzumenti)  

a tato baterie testů má umožnit lepší predikci ekotoxického charakteru testovaného 

materiálu pro různé biologické složky ekosystému. Vyhláškou jsou doporučeny následující 

detekční organismy: 

a) Poecilia reticulata nebo Brachydanio rerio (doba expozice 96 hod.) – sladkovodní 

ryby, zástupce obratlovců a heterotrofních konzumentů,  

b) Daphnia magna (doba expozice 48 hod.) – sladkovodní korýš, zástupce zooplanktonu,  

c) Raphidocelis subcapitata (Selenastrum capricornutum) nebo Desmodesmus 

subspicatus (doba expozice 72 hod.) – sladkovodní zelená řasa, zástupce 

fytoplanktonu, 

d) semena Sinapis alba (doba expozice 72 hod.) – vyšší rostlina, zástupce autotrofních 

suchozemských organismů. 

http://www.enviwiki.cz/w/index.php?title=LC_50&action=edit&redlink=1
http://www.enviwiki.cz/w/index.php?title=EC_50&action=edit&redlink=1
http://www.enviwiki.cz/w/index.php?title=IC_50&action=edit&redlink=1
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Pro hodnocení vlastnosti H14, ekotoxicity se využívají následující metody dané 

legislativou: 

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

(Cladocera, Crustacea) - Zkouška akutní toxicity 

– ČSN EN 28692 Jakost vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních řas Desmodesmus 

subspicatus a Selenastrum capricornutum (ISO 8692; 1989) 

– ČSN EN ISO 7346-2 Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity pro sladkovodní 

ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - část 2: 

Obnovovací metoda 

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

životního prostředí České republiky ke stanovení ekotoxicity odpadů, Praha 2007, 

Ročník XVII 

– ČSN EN 28692 Jakost vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních řas Desmodesmus 

subspicatus a Selenastrum capricornutum (ISO 8692; 1989). Tato norma určuje 

metodu stanovení toxických účinků chemických sloučenin na růst planktonních 

sladkovodních řas. Metoda je použitelná pro látky snadno rozpustné ve vodě, které se 

výrazně nerozkládají nebo nevylučují ze zkoušeného systému. Jednodruhové řasové 

kmeny se kultivují v definovaném médiu, které obsahuje koncentrační řadu zkoušené 

látky a inokula, tj. exponenciálně rostoucích řasových buněk. Zkoušené roztoky se 

inkubují společně s řasovou kulturou nejméně 72 hodin.  Inhibice se měří jako snížení 

růstu nebo růstové rychlosti ve vztahu k růstu kontrolních kultur kultivovaných za 

stejných podmínek 

Ve vztahu k přípravě vodných výluhů z pevných odpadů pro použití v testech 

akvatické toxicity je definována norma: 

- ČSN EN 12457-4 je Česká technická norma týkající se charakterizace odpadů, 

konkrétně Vyluhovatelnosti. Je to ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých 

odpadů a kalů – Část 4: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné 

fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 10 mm. Vzorek, který původně nebo 

po předúpravě má zrnitost menší než 10 mm, se za definovaných podmínek vyluhuje 
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destilovanou vodou. Tato norma je založena na předpokladu, že se v průběhu zkoušky 

ustaví úplná rovnováha mezi kapalnou a pevnou fází. Pevný zbytek je následně 

odstraněn filtrací. Po zkoušce je nutno zaznamenat další parametry, které mohou mít 

souvislost s vyluhovatelnosti, což je hodnota pH, konduktivita a podle potřeby 

oxidačně redukční potenciál. 

- ČSN ISO 14442 je norma s návodem na provedení zkoušek inhibice růstu řas s málo 

rozpustnými materiály, těkavými sloučeninami, sloučeninami potencionálně těžkých  

a jiných kovů a odpadní vodou a environmentálními vzorky obsahující vodu  

a sedimenty. Tato mezinárodní norma uvádí postupy pro zkoušky inhibice růstu řas  

s obtížnými sloučeninami (jako jsou např. potenciálně toxické kovy), které nejsou 

zahrnuty do metod popsaných v ISO 8692 a ISO 10253 [5-10]. 

 

2.2 Sladkovodní řasy  

Řasy (Algae) jsou systematicky řazeny do čtyř říší. Na Zemi v různých biotopech 

může existovat více než 250 000 druhů řas. Vyskytují se ve formě jednotlivých buněk až 

po vícebuněčné řasy dosahující délky 150 metrů, které se nazývají makrořasy. Mikrořasy 

jsou organismy, které mají průměr menší než 2 milimetry. Mikrořasy, které řadíme mezi 

tzv. fytoplankton, jsou základem potravinového řetězce všech vyšších organismů. Patří zde 

modrozelené mikrořasy, zelené řasy, červené řasy a také hnědé, fialové, růžové, žluté  

a černé mikrořasy. Osídlují všechny typy biotopů – vodu, půdu, skály, vegetaci. Tabulka 2 

uvádí jednotlivé systematické zařazení sladkovodních řas [11, 12]. 
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Tabulka 2: Systematické zařazení sladkovodních řas  

Doména Říše Oddělení 

Prokaryota Bakterie (Bacteria) Sinice (Cyanobacteria) 

  

Prvoci (Protozoa) Eugleny (Euglenophyta) 

  

Obrněnky (Dinophyta) 

Chlorarachniophyta 

Chromista Skrytěnky (Cryptophyta) 

  Heterokontophyta 

Rostliny (Plantae) Glaucophyta 

  

Ruduchy (Rhodophyta) 

Řasy  

Parožnatky (Charophyta) 

 

Většina řas je fotosynteticky aktivní a využívá energie slunečního záření, avšak 

některé druhy řas jsou schopny využít pro zisk energie organickou hmotu, stejně jako 

bakterie. Z toho vyplývá, že řasy jsou převážné fotoautotrofními organismy.  

V chloroplastech buněk řas organismů jsou přítomny fotosyntetické pigmenty, jejichž 

hlavním zástupcem je chlorofyl. Chlorofyl je zelený pigment, který se vyskytuje  

v tylakoidech a u řas se vyskytuje v čtyřech formách: chlorofyl a, b, c, a d. Hlavním 

fotosyntetickým pigmentem u všech skupin řas je chlorofyl a. Dalšími významnými 

fotosyntetickými pigmenty jsou karotenoidy – červenooranžové nebo žluté pigmenty. 

Karotenoidy se dělí na dvě skupiny: karoteny a xantofyly. U všech skupin řas se vyskytuje 

beta-karoten. Karoteny plní mimo jiné také ochrannou funkci proti UV záření a eliminují 

volné radikály. Xantofyly jsou tvořeny skupinou asi třiceti látek, které je možno nalézt  

v plastidech řas, řadí se zde např. lutein, zeaxantin, violaxantin, anteraxantin, neoxantin. 

Některé xantofyly jsou charakteristické vždy jen pro určitou skupinu řas, například 

fukoxantin určuje žlutohnědou barvu hnědých řas. U většiny řas dochází ke střídání 

pohlavního a nepohlavního rozmnožování. Výjimku tvoří například sinice, které se 

pohlavně nerozmnožují [11-13]. 

 

2.2.1 Zelené řasy 

Jedním ze základních organismů v baterii testů ekotoxicity pro hodnocení akutní 

toxicity materiálů jsou sladkovodní zelené řasy. Tyto organismy jsou důležitou součástí 
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potravního řetězce ve vodním prostředí, kde jsou primárními producenty biomasy  

a považujeme je za zástupce sladkovodního fytoplanktonu [14]. Zelené řasy jsou velice 

širokou skupinou jednobuněčných autotrofních organismů, zahrnujících obrovské množství 

druhů žijících ve všech možných typech biotopů. Fotosyntetickými pigmenty těchto 

organismů jsou chlorofyl a a b, α- a β-karoten a několik karotenoidů. Poměr chlorofylů  

a i b a α- a β-karotenů je stejný jako u vyšších rostlin [15]. 

Rod Desmodesmus subspicatus je zástupcem sladkovodních, zelených řas, které lze 

nalézt ve vodním fytoplanktonu, je kosmopolitním a lze jej nalézt po celém světě. Je často 

nazýván jako tzv. “zelená tráva”, protože poskytuje podmínky, při kterých je přítomno 

větší množství živin, které může způsobovat eutrofizaci vod. Rod Desmodesmus může být 

užitečný jako indikátor pro stav živin v rybních a jezerech. Morfologie a velikost buněk 

tohoto druhu je patrná z Obrázku 1. 

 

Obrázek 1: Buňky sladkovodní zelené řasy Desmodesmus subspicatus [16] 

 

Dalším zástupcem sladkovodních zelených řas, který se hojně používá v testech akutní 

akvatické toxicity je Chlorella vulgaris. Je to jednobuněčná zelená řasa kulovitého tvaru 

(Obr. 2), jejíž buňky obsahují zelené fotosyntetické pigmenty chlorofyl a i b  

v chloroplastech. Prostřednictvím fotosyntézy se rychle dělí, ke svému růstu vyžaduje 

pouze oxid uhličitý, vodu, sluneční světlo a malé množství minerálních živin [17]. 

http://www.sinicearasy.cz/files/chlorofyl_a.gif
http://www.sinicearasy.cz/files/chlorofyl_b.gif
http://www.sinicearasy.cz/files/alfa_karoten.gif
http://www.sinicearasy.cz/files/beta_karoten.gif
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Obrázek 2: Buňky sladkovodní zelené řasy Chlorella vulgaris [16] 

V případě výskytu některých látek kontaminujících prostředí, může docházet k jejich 

interakci s těmito organismy. Tyto interakce mohou vést k inhibici růstu řas nebo  

v krajním případě mít letální účinky. Mezi takovéto látky, vyskytující se v životním 

prostředí, patří například kovy, které jsou známy pro své toxické účinky. 

 

2.3 Toxické působení kovů na sladkovodní řasy 

Kovy, v rozpustné a tím i biologicky dostupné formě, mohou v prostředí představovat 

vážná environmentální a zdravotní rizika. Kovy se ve významném množství nacházejí 

v horninách a minerálech. V minoritním množství se kovy vyskytují v rostlinách, v tělech 

živočichů, ve vodách a půdách jako biogenní prvky, které jsou součástí biomolekul. 

Problémová situace vzniká, když pod vlivem určitých okolností, nastane zvýšení dané 

minoritní přirozeně se vyskytující v tělech rostlin a živočichů. V takovém případě se na 

kovy díváme jako na polutanty životního prostředí. 

Bylo publikováno několik studií, které hodnotily vliv vybraných kovů na sladkovodní 

zelené řasy. Vosáhlová a kolektiv prováděli výzkum s cílem navrhnout a ověřit novou 

baterii testů pro hodnocení ekotoxicity odpadů, s cílem minimalizovat negativní dopady 

odpadového hospodářství na životní prostředí. Pro hodnocení ekotoxicity odpadů používali 

mimo jiné i akvatické zkoušky na kmeni Desmodesmus subspicatus po expozici 72 hodin. 
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Mezi zkoušenými odpady byly také vzorky vysokopecní strusky, která vykazovala inhibici 

růstu ve výši 25% ve srovnání s kontrolou [18-20]. 

Kaspřák [21] se ve své práci zabývá kontaminací povrchových vod toxickými látkami 

z průmyslových podniků a zemědělství. Dále se věnuje základním ekotoxikologickým 

biotestům, které se týkají vodního prostředí a rozlišuje je podle trofických úrovní. 

Experimentální část se zabývá testy akutní toxicity na řase Desmodesmus subspicatus. 

Podstatná část se soustředí na zavedení metodiky zkoušky inhibice růstu řas a metodiky 

spektrofotometrického stanovení koncentrace chlorofylu-a. Další část se zabývá samotnou 

zkouškou inhibice růstu řas na standardní látce dichromanu draselném, na reálném vzorku 

povrchové vody z Černého příkopu, recipientu odpadních vod Ostravy Přívozu a na 

druhém vzorku povrchové vody z Bohumínské stružky, která odvádí odpadní vody  

z Bohumínských průmyslových podniků. Výsledkem je zjištění inhibice nebo stimulace 

růstu řas po třech dnech. Poslední část se zaměřuje na spektrofotometrické stanovení 

koncentrace chlorofylu-a a feopigmentů, které zhodnotí fyziologický stav řas [21]. 

Bakalářská práce Šimíčkové se zabývá vlivem těžkých kovů na rychlost růstu 

zelených sladkovodních řas Desmodesmus subspicatus. V experimentální části své 

bakalářské práce se zabývá hodnocení toxických účinků kovů pomocí řasového testu na 

sladkovodní řase Desmodesmus subspicatus. Standardní látkou pro toto testování byl 

zvolen dichroman draselný (K2Cr2O7). Jako další látky byly zvoleny síran olovnatý 

[Pb(SO4)2] síran kademnatý [Cd(SO4)2]. Výsledkem bylo zjištění inhibice nebo stimulace 

růstu zelených řas po 72 hodinách. Inhibice růstu zelených řas Desmodesmus subspicatus 

byla také měřena po expozici tří sloučenin kovů: síranu kademnatého [Cd(SO4)2], chloridu 

nikelnatého (NiCl2) a chloridu kobaltnatého (CoCl2) a dvou jejich binárních směsí (Cd-Ni 

a Cd-Co). Lahovská zjistila, že inhibice byla odhadnutá oběma modely, nicméně byla 

obecně vyšší než experimentální [22]. 

Práce Kalbáčové se zabývá působením syntetických nanočástic oxidu titaničitého na 

živé organismy sladkovodního ekosystému. Pro zkoumané vzorky nanočástic oxidu 

titaničitého a stříbrem dopovaných nanočástic oxidu titaničitého metodou sol gel, byly 

experimentálně zjištěny hodnoty toxicity EC50 pro detekční organismus sladkovodní 

zelené řasy Desmodesmus subspicatus. Bylo zjištěno, že nanočástice oxidu titaničitého 
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dopované stříbrem měly přiližně 6,5 krát nižší parametr EC50 než nanočástice oxidu 

titaničitého, což značí vyšší toxicitu stříbrem dopovaných částic [14]. 

Rostoucí využívání syntetických nanočástic stříbra může vést k jejich následnému 

uvolňování do vodního prostředí, kde představují potenciální riziko pro vodní organismy. 

Cílem diplomové práce od Smékalové bylo posoudit vliv nanočástic stříbra (AgNP)  

a iontového stříbra (Ag
+
) na fotosyntézu analýzou fluorescenčních indukčních křivek. Dále 

byla testována akutní toxicita (72 h) AgNP a Ag
+
 metodou stanovení počtu jedinců. 

Experimenty probíhaly na sladkovodní zelené řase Desmodesmus subspicatus. Tyto 

nanočástice neovlivňovaly fotosyntézu a toxické byly až po stabilizaci. V koncentračním 

rozsahu 10-80 mg/l způsobily úhyn všech buněk. Toxicita nebyla způsobena ionty Ag
+
 

přítomnými v disperzi AgNP [23]. 

Šimková ve své bakalářské práci sledovala akutní toxicitu čistírenských kalů, které 

vznikají jako sekundární produkt při čistění odpadních vod. K hodnocení byl využit test 

akutní toxicity na sladkovodní zelené řase Desmodesmus subspicatus. Bylo hodnoceno, 

zda dochází ke snižování nárůstu řas v závislosti na koncentracích testovaných látek. 

Výsledkem testu bylo zjištění, zda dochází v průběhu testování látek k inhibici růstu řas 

[24]. 

Stefan Tukaj a Zbigniew Tukaj se zabývali různými chemickými kontaminanty, které 

způsobují syntézu proteinu Hsp70 u zelených řas Desmodesmus subspicatus, kdy jejich 

teplotní adaptace zvyšuje odolnost vůči kadmiu. Použitím techniky „western-blotting“ 

zkoumali efekt různě působících kontaminantů, jako jsou antracen (PAH), kadmium (těžký 

kov) a chloridazon (herbicid), dále také vliv tepelného šoku na produkci dvou Hsp70 

proteinů v planktonických řasách Desmodesmus Subspicatus. Všechny použité 

kontaminanty stimulovaly produkci obou Hsp70 v závislosti na koncentraci, ale tepelný 

šok se ukázal jako nejefektivnější. Předpříprava pro tepelný šok (po 1h při 40°C) vyvolala 

odolnost na kadmium v buňkách řas (měřeno změnami v rychlosti růstu), ale žádná 

odolnost na anthracen nebo chloridazone nebyla vyvolána. Dva Hsp70 proteiny z buněk 

Desmodesmus Subspicatus, reprezentující cytoplasmatické proteiny, byly čištěny pomocí 

ATP - afinitní chromatografií [25, 26]. 
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Kombinovaný efekt anthracenu a kadmia na fotosyntetickou aktivitu tří Desmodesmus 

druhů zkoumali W. Pokora a Z. Tukaj. V důsledku častého společného výskytu těchto 

sloučenin v životním prostředí jsou rostliny vystaveny poškození z jejich kombinovaného 

účinku. Kadmium a anthracen mohou generovat produkci reaktivních kyslíkových 

radikálů. Inhibice, stimulace nebo žádný efekt nebyl pozorován na vývoj kyslíku po 

vystavení kontaminantům, ať už aplikovaných samostatně nebo najednou. Expozice buněk 

Desmodesmus anthracenu nebo kadmiu mělo buďto žádný nebo mírně vylepšený efekt na 

aktivitu superoxid dismutázy (SOD) nebo qN hodnoty. Zatímco směs kontaminantů vedla  

k mnohonásobnému zvýšení v obou případech, SOD aktivitě a qN hodnotách. Výsledky 

naznačují, že chloroplasty řas jsou dobře chráněné proti kombinovanému působení dvou 

uvedených kontaminantů [27]. 

Neonikotinoidy jsou široce používané pesticidy díky své vysoké afinitě pro nikotinové 

acetylcholinové receptory hmyzu. Tyto sloučeniny jsou značně používány pro kontrolu 

hmyzích škůdců v různých zemědělských plodinách. Nicméně mohou také ovlivnit 

necílovou skupinu bezobratlých. Malev a kol. zkoumali efekt toxicity jejich 

transformačních produktů na vodní organismy. Odezvy oxidačního stresu a změn chování 

blešivce potočního Gammarus fossarum byly prozkoumány stejně tak dobře jako rychlost 

růstu sladkovodních řas Desmodesmus subspicatus po 96h expozici imidaclopridu,  

s označením Confidor 200SL a jeho transformačnímu produktu 6 - chloronikotinové 

kyselině. Růst řas se ukázal silně citlivý na působení Confidor 200SL a 6 - 

chloronikotinovou kyselinu ve srovnání s imidaclopridem. V případě různonožců, nízké 

dávkyimidaclopridu (102,2 µg/l
-1

) byly dostatečné k vyvolání peroxidaci lipidu, zatímco 

Confidor 200SL způsobil nárust katalytické aktivity (511,3 µg l
-1

) a peroxidaci lipidu 

(255,6 µg l
-1

). 6 - chloronikotinová kyselina značně změnila pouze mechanismus 

antioxidantu, bez změny úrovně zůstal lipid peroxidázy. Tyto rozdílné biochemické odezvy 

jsou nápomocné k porozumění mechanismu imidaclopridu a 6 - chloronikotinovou 

kyselinou vyvolaného oxidačního stresu. Navíc získaná data demonstrují potenciální 

nebezpečné efekty pesticidů na bázi neonikotinu na necílové vodní organismy [28, 29]. 

V disertační práci Melčákové byla studována schopnost biomasy řas Chlorella 

vulgaris vázat z vodného roztoku ionty Cr (III) a Zn (II). Výsledky této biosorpční studie 
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ukazují, že rychlost a rozsah vázání byly ovlivněny pH, dobou trvání adsorpce a počáteční 

koncentrací kovů [30]. 

Biosorpcí mědi, zinku, kadmia a niklu pomocí Chlorella vulgaris se zabýval Freile  

a kol. Sorpční kapacita mikrořasy Chlorella vulgaris byla zkoumána po expozici různým 

kovům (Cu, Zn, Cd a Ni). V případě mědi (Cu) byla vyžadována předúprava biomasy 

kyselinou o pH 3, aby nedošlo k nadměrnému navýšení pH a následnému srážení kovu v 

průběhu experimentu. Tato předúprava nebyla nezbytná pro ostatní testované kovy. Vliv 

pH vedl k větší absorpci kovu při vyšších hodnotách pH, což naznačuje konkurenci mezi 

kationty kovu a protony v průběhu biosorpčního procesu. Koncentrace biomasy byla také 

významnou proměnnou a nejvyšší sorpční kapacita byla dosažena při nejnižší koncentraci 

biomasy. Velký vliv na vymývání zadrženého kovu biomasou mělo i pH rozlohu. Nejlepší 

regenerační výtěžky byly získány při nižších pH roztoku eluentu. Sorpční izotermy 

korelovaly s Langmuirovým modelem pro oba systémy. V obou případech biomasy 

vykazovala silnější afinitu pro kadmium (Cd) [31, 32]. 

Vlivem pH na růst Chlorella vulgaris a její interakcí s toxicitou kadmia se zabývali 

také Rachlin a Grosso [33]. Byly zkoumány efekty samotného pH v kombinaci  

s vystavením kadmiu na odezvu růstu zelené řasy Chlorella vulgaris. Kyselé (3,0 – 6,2)  

a zásadité (8,3 – 9,0) hodnoty pH zpomalily růst této řasy. Optimální růst byl zjištěn, když 

bylo pH média upraveno na hodnoty 7,5 a 8,0. Když byly buňky vystaveny upravenému 

médiu s přítomnosti 0,89 ~M Cd, což je hodnota, u které je známo, že inhibuje růst o 50% 

při hodnotě pH 6,9, efekty byly aditivní kyselým rozsahům pH (3,0 – 5,0). V zásaditých 

hodnotách pH (8,3 – 9,0) všechny odezvy toxicity mohou být vysvětleny samotnou 

úpravou pH, což naznačuje, že zde toxicita kadmia (Cd) není. Při hodnotách pH 7,5 a 8,0 

byla toxicita kadmia zmírněna a výsledný růst buněk při pH 8,0 byl stejně zvýšený jako ten 

při stejném pH, ale bez obsahu kadmia (Cd) [33]. 

Studii týkající se toxicity nanočástic oxidu hlinitého na druhy řas: Desmodesmus 

subspicatus a Chlorella vulgaris uskutečnil Sadiq a Pakrashil. Nanočástice oxidu hlinitého 

mají široké spektrum využití v průmyslu, ale také v produktech pro kosmetiku atd. 

Hlavním cílem této studie je demonstrovat efekt nanočástic na řasy izolované z vodního 

prostředí. Byl pozorován inhibující vliv nanočástic oxidu hlinitého na růst u obou druhů 

(hodnota EC50(72h), 45,4 mg/L pro Chlorella vulgaris; 39,35 mg/L pro Desmodesmus 
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subspicatus). I částice oxidu hlinitého o rozměrech větších než nano vykazují jistou 

toxicitu, i když v nižším rozsahu (EC50(72h) hodnota, 110,2 mg/L pro Chlorella vulgaris; 

100,4 mg/L pro Desmodesmus subspicatus). Zřetelný pokles obsahu chlorofylu byl 

pozorován v buňkách vystavených oxidu hlinitému (Al2O3) oproti těm, které (Al2O3) 

vystaveny nebyly, přitom větší pokles chlorofylu byl pozorován opět v případě nanočástic. 

Předběžné výsledky založené na FT-IR studiích, mikroskopického hodnocení použitím 

optické a skenovací elektronové mikroskopie naznačují jistou interakci nanočástic 

s povrchem buněk [34-36]. 

V práci Leškové byla hodnocena akutní akvatická toxicita Zn, Pb a Cd a mutagenita 

perzistentních organických polutantů v jemnozrnných pyrometalurgických odpadech, tj. 

kalech a odprašcích. Na základě vyluhovatelnosti kovů bylo zjištěno, že dominantním ve 

vodních výluzích je zinek, v důsledku vyššího obsahu jeho rozpustných forem. Akutní 

toxicita byla hodnocena pomocí tří biotestů akvatické toxicity, imobilizační test - Daphnia 

magna, inhibice růstu  - Desmodesmus subspicatus) a navíc test na mořské bakterii Vibrio 

fischeri podle EN ISO. Výsledky hodnocení akutní toxicity byly v korelaci 

s vyluhovatelností. Pouze výluh z odprašku z elektrické obloukové pece byl toxický pro 

všechny detekční organismy a proto má tento materiál charakter nebezpečného odpadu. 

Z výsledků těchto testů vyplynulo, že kaly nevykazují akvatickou toxicitu [37]. 

 

2.4 Pyrometalurgické strusky 

Pyrometalurgie je významným odvětvím  chemické metalurgie a se vyznačuje 

používáním vysokoteplotních procesů pro extrakci a rafinaci kovů. Výhody, které 

vyplývají z použití vysokých teplot, zahrnují příznivou chemickou rovnováhu a vysoké 

reakční rychlosti. Prostředí, ve kterém mohou pyrometalurgické reakce a procesy probíhat, 

může být vzduch, reaktivní atmosféry obsahující halogeny, inertní plyny nebo dokonce 

vakuum [38]. Kromě elementárního kovu jako hlavního produktu je vedlejším produktem 

také metalurgická struska. Na povrchu lázně ve vysoké peci vzniká různě silná vrstva 

metalurgické strusky, ta je schopna vázat látky narušující zdárný výsledek zpracování 

kovu. Struska na sebe například váže nekovové složky, produkty nedokonalé oxidace, 

korozní částice a naplaveniny. Struska je schopna napojit jen určitý počet molekul odpadní 
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části taveniny, pak se stává hlušinou, před sléváním se velice pečlivě odstraňuje stažením 

hladiny strusky. Mnohé metalurgické strusky obsahují také sloučeniny kovů, které lze 

znovu využít po recyklaci [39]. 

Kromě strusky vznikají při metalurgické výrobě, jako vedlejší produkty také pevné 

jemnozrnné odpady obsahující kovy a jejich sloučeniny, zejména železo, zinek, kadmium  

a olovo. Tyto odpady bývají recyklovány ale rovněž skládkovány. Při skládkování může 

docházet k uvolňování těchto kontaminantů do podzemních a povrchových vod a tím 

následně i do potravních řetězců. Z tohoto důvodu je nezbytné posuzovat nebezpečnost 

těchto odpadů před samotným skládkováním již ve vztahu k možnému zařazení daného 

odpadu mezi nebezpečné, které následně vyžadují speciální opatření při jejich skládkování. 

Nebezpečnost odpadů je posuzována z chemického a biologického hlediska. Z chemického 

hlediska se převážně hodnotí pouze celkový obsah složek v daném odpadu vzorku a jeho 

schopnost odpadu uvolňovat tyto složky ve styku s vodou, tzv. vyluhovatelnost. Biologické 

hledisko zahrnuje zejména testy akutní toxicity. Biotesty doplňují v ekotoxikologických 

studiích chemický a biologický přístup k monitoringu znečištění životního prostředí [1]  

a umožní tak lépe predikovat nebezpečnost daného odpadu a jeho chování v životním 

prostředí. 

Kozubíková ve své práci zmapovala problematiku využití vedlejších energetických 

produktů. Kromě toho je v práci popsána spolupráce producentů vedlejších energetických 

produktů (ČEZ a. s.) a organizace provádějící rekultivace složišť odpadů ze spalovacích 

procesů, které obsahují pyrometalurgickou strusku, která je toxická pro vodní prostředí.   

V práci jsou popsána současná řešení v oblasti nakládání s těmito produkty, příslušná 

legislativa týkající se této problematiky a vlastnosti vedlejších energetických produktů. Byl 

popsán průběh konkrétní již provedené rekultivace a vypracován návrh plánu technické 

rekultivace dalšího úložiště k zajištění podmínek pro následné využití lokality [40]. Uhlí, 

které se spaluje v elektrárnách Skupiny ČEZ, po sobě zanechává nespalitelný podíl v 

hodnotě 25–30 % původního objemu paliva. Ten je třeba z elektrárny odstranit. Nikoli 

však jako klasické odpady, ale jako tzv. vedlejší energetické produkty. Ty našly v 

souvislosti s odsířením kouřových spalin v 90. letech minulého století velké uplatnění jako 

cenné druhotné energetické suroviny. Suchý popílek se po částečné úpravě – a za 

předpokladu splnění technických a zákonných podmínek – může použít na výrobu betonu 
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nebo umělého kameniva, zčásti se používá na vyplňování prázdných prostor ve vytěžených 

dolech. Největší uplatnění však nachází při výrobě tzv. stabilizátu a aglomerátu. Stabilizát 

je směs produktů spalování energetického uhlí a odsíření s vodou v různém poměru. Je 

vhodný pro sanaci důlních výsypek a k revitalizaci krajiny. Je chemicky velmi stálý  

a nemá žádné negativní vlivy na životní prostředí. Některé popílky se používají jako 

účinné náplně filtrů pro čistění odpadních vod (životnost náplní je 10–20 let). Čištění je 

vysoce účinné při likvidaci patogenních bakterií, těžkých kovů a PCB. Produkt odsíření – 

energosádrovec – je vhodnou surovinou pro výrobu sádrokartonových desek, které se 

uplatňují ve stavebnictví. Popílek a struska ze spalovacích procesů uhelných elektráren 

ČEZ, a. s., je vhodný též k využití při úpravách terénu po těžbě uhlí, ke tvarování reliéfu 

krajiny i k rekultivaci odkališť. 

Vedlejší energetické produkty vznikající v Elektrárnách Tušimice jsou certifikované 

výrobky, které lze využít ke stavebním účelům (popílek, struska a deponát). Deponát je 

dopravován do vytěžených prostor k revitalizaci krajiny po důlní činnosti, certifikovaná 

struska bude využívána i k asanaci a samotný certifikovaný popílek je nabízen ke 

komerčnímu využití. Zájem je také u jiných způsobu rekultivace, například na vybudování 

golfového hřiště.  

Elektrárna Dětmarovice vyprodukuje ročně cca 250 000 tun vedlejších energetických 

produktů. Z tohoto množství je 80 % jemného popele, který je certifikován a ze 70 % 

využíván ve stavebnictví jako přísada do cementu nebo betonu. Zbytek je ukládán na 

úložiště jako odpad. Struska, jíž je z celkové produkce popelovin okolo 10 %, je využívána 

k výrobě cihel a přebytky jsou rovněž ukládány, stejně jako energosádrovec [41]. 

Odstraněním šestimocného chromu pomocí železochromové strusky se zabýval 

Yellishetty a kol. Cílem této práce je ukázat potenciál tvorby Cr (VI) v průběhu třepání na 

získání ferrochromu ze strusky.  Koncentrace Cr (VI) ve vodě, která je v kontaktu s 

ferrochromovou struskou (W/FS = 10) v uzavřeném cyklu po 50 dávkách, byla určena na 

0,61 mg/l. Dalším cílem práce byla také redukce Cr (VI) na Cr (III) a následné srážení Cr 

(II) pomocí ferrochromové strusky (FS) v modelovém roztoku. Efekty množství kyseliny, 

času kontaktu, dávka FS, počáteční koncentrace Cr (VI) a teplota na Cr (VI) redukci, byly 

studovány v průběhu jednotlivých vsádek. Bylo zjištěno, že nejvíce ovlivňuje redukci Cr 

(VI) množství kyseliny. Bylo demonstrováno, že úprava vody, obsahující Cr (VI) 
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generované v ferrochromové továrně, může být uskutečněna použitím ferrochromové 

strusky a kyseliny sírové. Pomocí TCLP testu bylo také zjištěno, že pevné residua procesu 

jsou environmentálně stabilní [42]. 

Vlivem redukčních podmínek na rozpuštění strusek bohatých na Mn z alkalických 

baterií recyklovaných pyrometalurgicky se zabýval P. Pareuil a spol. Studoval dopad 

redoxních změn na pevný materiál ve dvou vsádkových procedurách: A) gradient 

redoxních podmínek získaných použitím sodné soli kyseliny askorbové v různých 

koncentracích; B) bubláním N2 do vody. Tyto experimenty byly provedeny na dvou 

vzorcích strusek bohatých na mangan (Mn), které pocházely z pyrometalurgických 

továren, které recyklují alkalické baterie. Oba vzorky se mírně lišily v jejich chemickém 

složení a charakterizaci pevné fáze (např.: přítomnost Mn oxidu) a také jiným chováním. 

Tato studie je zaměřena na uvolňování hlavních složek strusky (Mn, Si) vybraných jako 

indikátory rozpustnosti hlavních silikátových (křemičitanových) fází. Přítomnost Mn oxidu 

zvyšuje mobilizaci (aktivaci) Mn v silnějších redukčních podmínkách (-320 ± 5 mV/SHE) 

a to až o 42% z celkového vylouženého Mn [43]. 

Syntézami rutilu ze strusky s vysokým obsahem oxidu titaničitého pyrometalurgickou 

cestou se zabýval Li Zhang a spol. Vyvinul novou techniku na konverzi strusky s vysokým 

obsahem oxidu titaničitého (TiO2), která obsahuje 70-75% TiO2. A dále MgO, FeO, CaO, 

Al2O3 a SiO2 jako nečistoty, 90-95% TiO2, což uspokojuje požadavky pro fluidizující 

chlorační proces s ohledem na obsah nečistot. Po předoxidaci okolo 1042 °C a tepelné 

úpravě nad 1510°C mohou být titanové komponenty ve strusce s vysokým obsahem oxidu 

titaničitého obohaceny do rutilové fáze, která se může vysrážet a růst a také může být 

separována pomocí zředěné kyseliny chlorovodíkové (HCl), případně sírové (H2SO4). 

Výsledky ukazují, že průměrná velikost krystalu rutilové fáze je víc jak 25 μm, a že 

syntetický rutil obsahující více než 95% TiO2 může být vyroben selektivním loužením 

[44]. 

Strusky jsou nepostradatelným nástrojem pro pyrometalurgický průmysl především  

k extrakci a čistění kovů. Ročně je produkováno obrovské množství strusek, což vede  

k důležitým ekonomickým a ekologickým otázkám zabývajících se dalším využitím 

strusek po skončení jejich životnosti. Aby se využil maximální recyklační potenciál, tak 

zpracování strusky se stalo základní částí valorizačního řetězce.  Nicméně zpracování je 
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často vedeno výhradně k chlazené strusce. Článek D. Durincka a spol. presentuje přehled 

vědeckých studií zabývajících se horkým zpracováním strusky, od okamžiku separace 

strusky od kovu ke kompletnímu ochlazení ve struskovém prostoru. Použitím hloubkové 

studie, na základě rozkladu strusky hnané C2S a loužením chromem, je ukázáno, že 

funkční vlastnosti ochlazené strusky mohou být značně vylepšeny malým nebo i větším 

přídavkem teploty nebo variacemi v krocích chlazení, a to bez zásahu do metalurgického 

procesu. Zdá se, že výhody ve zpracování strusky horkou fází, se spoléhají primárně na 

dalším rozuzlování vztahů mezi procesem, strukturou a vlastnostmi. Tato znalost je 

vyžadována k identifikaci kritických procesních parametrů pro kontrolu kvality [45]. 

Recyklace strategických kovů probíhá také z průmyslové strusky pomocí 

hydrometalurgického a pyrometalurgického procesu. Cínová struska může obsahovat až 

25% (Nb+Ta)2O3. Tantal a niob jsou využívány v pokročilých technologiích. Klasické 

metody pro extrakci těchto prvků jsou založeny na kompletním rozpuštění těchto strusek 

pomocí HF nebo (HF+H2SO4). Toto vede k velké spotřebě činidel a to vzhledem k 

přítomnosti Si, Fe, Mn, Ca, Al oxidů a také k produkci toxických odpadů. Článek Sadiqa a 

Pakrashia popisuje nový přístup pro charakterizaci a extrakci těchto kovů, založený na 

kombinovaném hydrometalurgickém a pyrometalurgickém procesu. Plánování postupného 

alkalického nebo kyselinového loužení této strusky založené na „pseudo-struktuře“ těchto 

amorfních materiálů dovoluje selektivní rozpuštění ekonomických kovů, nižší spotřebu 

chemických činidel, obzvláště HF, nižší toxické zbytky a vyšší řád koncentrace (až 60% 

oxidu tantaličného a niobičného) s uspokojivým stupněm návratnosti (okolo 85%). Tyto 

koncentrace jsou podrobeny následné selektivní karbochlorinaci při teplotách nižších než 

500°C, což vede ke kompletní extrakci sloučenin niobu při 300°C a sloučenin tantalu při 

500°C [46]. 

2.5 Nebezpečné kovy 

Těžké kovy jsou jedna z nejrizikovějších skupin znečišťujících životní prostředí. 

Pojem těžké kovy není ustálen, je to běžně používané hmotnostní kritérium, ne každý 

těžký kov je toxický a naopak. Jako těžké kovy se označují prvky, jejichž hustota je vyšší 

než 5 g cm
-3

,
 
patří mezi ně např. železo, měď, zinek, chrom, nikl, kadmium, olovo a rtuť. 

Toxické kovy představují určité riziko pro živé organismy a při určitých koncentracích na 
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ně působí škodlivě. Jsou obzvlášť nebezpečné nejen svou toxicitou, ale také stálostí a 

schopností kumulace v organismu. Obecně se za nejtoxičtější a biologicky nejlépe 

dostupné formy kovů považují jednoduché iontové formy, které ve vodných roztocích 

převažují při pH nižším než 4, dále organické sloučeniny antropogenního původu a 

biomethylované organokovové sloučeniny [1, 47-49]. 

 

2.6 Zdroje kovů a jejich charakteristika 

Přirozeným zdrojem kovů je zvětrávání mateřské horniny a rud dotyčných kovů a je 

většinou převažujícím zdrojem v půdě. V atmosféře pochází většina kovů z antropogenních 

činností ve formě aerosolu či popílku. Z tohoto hlediska jsou hlavními antropogenními 

polutanty olovo, kadmium, arsen a rtuť. U většiny kovů je to metalurgický průmysl, 

spalování fosilních paliv, prašné provozy, automobilová doprava, dále k uvolňování kovů 

dochází při průmyslových procesech, kde se využívají jejich sloučeniny (výroba cementu a 

skla), při použití výrobků obsahujících těžké kovy (výfukové plyny motorových vozidel) 

nebo při spalování odpadků a čistírenských kalů. Akumulace a geochemické cykly těžkých 

kovů v půdě závisí rozhodujícím způsobem na hodnotě pH půdy- pokud dojde k okyselení, 

např. v důsledku kyselých dešťů, těžké kovy se uvolňují a jsou více mobilní v půdním 

roztoku a snáze dostupné rostlinami, případně vyplavované do spodních vod.  

Těžké kovy se v atmosféře vyskytují v plynné i pevné formě, i když v plynné formě 

pouze výjimečně (Hg). Jsou silně obohaceny na povrchu částic hlavně ve formě 

chemických sloučenin. Čím je částice menší, tím hůře sedimentuje, má tedy delší dobu 

setrvání v ovzduší a má díky relativně velkému povrchu i schopnost vázat na svůj povrch 

další škodliviny [1, 47, 49]. 

2.7 Charakteristika vybraných těžkých kovů 

2.7.1 Zinek 

Zinek je jedním z biogenních prvků, který je ve specifických koncentracích nezbytný 

pro živé organismy a je součástí různých biomolekul, například metaloproteinů, které plní 

funkci enzymů nebo hormonů. 
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Mezi antropogenní zdroje zinku patří hlavně podniky barevné metalurgie. Zinek se 

používá na galvanické pozinkování různých korodujících předmětů. Dále se může využívat 

na výrobu galvanických článků nebo na výrobu různých slitin (mosaz - slitina mědi a 

zinku). Do vodních toků se zinek může dostávat vypouštěním zinku a dalších kovů z 

továren, s odpadními vodami z domácností [1, 30] 

2.7.2 Olovo 

Olovo je nejrozšířenější ze skupiny těžkých kovů. Antropogenním zdrojem olova je 

sklářský, elektrotechnický, metalurgický, chemický a strojírenský průmysl. Olovo se 

uvolňuje do životního prostředí také při výrobě pyrotechniky nebo při zpracování 

kovového odpadu. 

Olovnaté ionty, podobně jako ionty dalších těžkých kovů jsou karcinogenní. Do 

trofických řetězců se olovo dostává především z půdy absorpcí autotrofními organismy, 

obtížněji než kadmium [1, 2] 

2.7.3 Kadmium 

Kadmium je prvek patřící do skupiny těžkých kovů. Je to bílý kov svými vlastnostmi 

podobný zinku. Vyskytuje se v zemské kůře ve velmi nízkých koncentracích.  

Kadmium se do organismu může dostat několika cestami. S malými částicemi prachu 

po inhalaci dýchacími cestami nebo po požití v potravě. Eliminace kadmia v organismu 

živočichů je velmi pomalá. V lidském těle se hromadí hlavně v ledvinách a játrech, 

přičemž příjem i velmi malých dávek tohoto kovu může vést k selhání ledvin. Do 

životního prostředí se kadmium dostává několika cestami. Do ovzduší vstupuje v důsledku 

spalování uhlí, odpadů, z dolů a rafinérií. Do vody se uvolňuje z odpadních vod, jak z 

domácností, tak z průmyslu [1, 50] 

2.7.4 Chrom 

Chrom je prvek vyskytující se v přírodě - lze jej nalézt v horninách, živočiších, 

rostlinách a v sopečném prachu a plynech. V životním prostředí se vyskytuje v několika 

různých formách. Nejčastější formou je chrom (Cr
0
), trojmocný chrom (Cr

III
) a šestimocný 

chrom (Cr
VI

). Cr
III

 se přirozeně vyskytuje v životním prostředí a pro lidské tělo představuje 
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důležitou živinu. Kovový chrom se používá se hlavně při výrobě oceli a dalších slitin [1, 

50]. 
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3 Experimentální část 

3.1 Testované vzorky 

Pro experimentální hodnocení akutní toxicity byly vybrány dva modelové vzorky 

pyrometalurgických strusek pocházející z primární a sekundární metalurgie, tj. struska 

vysokopecní a ocelárenská (pánvová) (Tabulka 3). Studované vzorky byly pro potřeby 

charakterizace chemického složení i následnou přípravu vodných výluhů pro testy 

akvatické toxicity upraveny mletím v kulovém mlýnu a sítováním, čímž byla získána 

podsítná frakce o velikosti zrn pod 0,002 mm.  

Tabulka 3: Vzorky testovaných vysokopecních pyrometalurgických strusek 

Vzorek Charakterizace strusky 

1 Vysokopecní struska 

2 Ocelárenská struska (pánvová) 

 

3.2 Metody charakterizace  

Pro detailnější posouzení nebezpečnosti studovaných materiálů a stanovení jejich 

toxického charakteru byly použity metody chemické analýzy ve spojení s testem akutní 

akvatické toxicity. 

3.2.1. Chemická analýza  

Elementární složení studovaných vzorků strusek a jejich vodných výluhů bylo 

stanoveno metodami rtg fluorescenční analýzy a atomové absorpční spektroskopie. 

3.2.1.1 RTG fluorescenční analýza 

Chemické složení pevných vzorků bylo stanoveno metodou rtg fluorescenční 

spektroskopické analýzy (XRFS) s použitím přístroje  SPECTRO XEPOS vybaveného 50 

W Pd zdrojem rtg záření. 
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3.2.1.2 Vyluhovatelnost 

Z obou pevných vzorků strusek byly připraveny vodné výluhy dle Vyhlášky 294/2005 

Sb. v poměru tuhé a kapalné fáze 1 : 10. Výluhy byly připraveny použitím 

demineralizované vody v láhvi z inertního materiálu. Vodná suspenze studovaného 

materiálu byla třepána na vertikální třepačce po dobu 24 hodin. Následně byla tuhá fáze od 

kapalné, v prvním kroku, oddělena použitím klasické filtrace přes filtrační papír pro 

prvotní oddělení pevného vzorku, který by při použití pouze membránové filtrace zanesl 

filtr. Po klasické filtraci byly jemnější částice pevného vzorku odstraněny pomocí 

membránového filtru se střední velikostí pórů 0,45 μm. Takto získané vodné výluhy byly 

následně použity pro stanovení koncentrace vybraných kovů, konduktivity a také pro testy 

akutní akvatické toxicity na sladkovodních zelených řasách. 

3.2.1.3 Konduktivita 

U vodných výluhů připravených z testovaných vzorků byla měřena rovněž 

konduktivita, což je parametr, který do jisté míry odpovídá koncentrace elektrolytů ve 

vodném roztoku. Konduktivita tedy vyjadřuje nepřímo obsah minerálních látek, které jsou 

ve výluhu rozpuštěny. Na základě konduktivity lze odhadnout i salinitu studovaných 

výluhů, což je parametr, který se může rovněž podílet na odezvě detekčních organismů 

v testech akutní toxicity. Konduktivita byla měřena použitím laboratorního konduktometru 

WTW inoLab Cond 730.    

3.2.1.4 AAS – ICP 

Atomová absorpční spektroskopie (AAS) je spektrometrická analytická metoda 

sloužící ke stanovení obsahu stopových i významných koncentrací jednotlivých prvků v 

analyzovaném roztoku. Zásadní podmínkou pro měření koncentrace prvku metodou AAS 

je převedení atomů analyzovaného prvku do elementárního stavu Me
0
, tedy do stavu, kdy 

se v měřeném médiu (plamen, plyn) vyskytují převážně nenabité volné atomy analytu. 

Roztok analytického vzorku je zmlžen a vzniklý aerosol je zaveden do plamene, kde se 

roztok okamžitě odpaří a rozruší se chemické vazby v molekulách přítomných sloučenin. 

Plamenem prochází paprsek světla ze speciální výbojky, jehož fotony jsou při setkání  

s atomy analyzovaného prvku absorbovány a atom prvku přechází do příslušného 
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excitovaného stavu. Dochází tak k úbytku intenzity procházejícího světla a tento úbytek je 

dán Lambert-Beerovým zákonem ve tvaru (1): 

I = I0 . e 
– (k . n . l)

      (1) 

kde I0 je intenzita budícího záření, I je intenzita záření po průchodu absorbujícím 

prostředím (plamenem), k je atomový absorpční koeficient pro danou absorpční čáru, n je 

počet atomů analyzovaného prvku v jednotce objemu a l je délka absorpční vrstvy (délka 

hořáku, vytvářejícího plamen). V praxi se pak jako měřená veličina používá logaritmus 

úbytku světelné energie nazvaný absorbance A, pro niž platí vztah (2): 

A = log (I0/I) = 2,303 . k . n . l    (2) 

Pro absorbanci pak platí velmi jednoduchá lineární závislost na koncentraci atomů 

měřeného prvku.  

Pro stanovení koncentrace vybraných analytů byl použit atomový absorpční 

spektrometr s induktivně vázaným plazmatem (AAS-ICP) VARIAN AA 280FS (Varian 

Australia). 

 

3.2.2. Test akutní akvatické toxicity – růstové inhibice sladkovodní řasy 

Ekologická rizika jsou spojená se znečištěním jednotlivých složek životního prostředí, 

a proto i testy toxicity jsou zaměřeny na hodnocení účinku toxikantů ve složkách prostředí 

(voda, půda, vzduch). V souvislosti s těmito testy byla pozornost věnována akutní 

akvatické toxicitě a to zejména pro posouzení akutní toxicity kovů ve vodných výluzích, 

které se mohou uvolňovat ze studovaných odpadů do povrchových vod při jejich 

skládkování [23]. 

Testování akutní akvatické toxicity bylo provedeno podle normy ČSN EN ISO 8692  

a směrnice OECD 201, kde mírou toxicity je experimentálně stanovený parametr EC50, tj. 

efektivní koncentrace (dávka v mg/l) způsobující 50% inhibici růstu řasové kultury. Jako 

detekční organismus byly v testech toxicity použity dva druhy sladkovodní zelené řasy 

Desmodesmus subspicatus (dříve známý jako Scenedesmus subspicatus) a Chlorella 
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vulgaris z důvodu jejich odlišné citlivosti na působení různých toxikantů, které mohou být 

přítomny ve studovaných materiálech. 

Pro potřeby kultivace zásobní řasové kultury bylo připraveno růstové médium  

o složení uvedeném v tabulce 4. Všechny použité chemikálie byly od firmy Merck 

o analytické čistotě p.a.. Růstové médium (bez NaHNO3) bylo sterilizováno 

autoklávováním. Sterilizace NaHNO3 byla provedena membránovou filtrací, bylo tak 

zabráněno ztrátám při odpařování. 

Tabulka 4: Hmotnostní koncentrace živin 

Složka Hmotnostní koncentrace v médiu 

HNCl4 15 mg/l 

MgCl2·6H2O 12 mg/l 

CaCl2·2H2O 18 mg/l 

MgSO4·7H2O 15 mg/l 

 KN2PO4 1,6 mg/l 

 FeCl3·6H2O 64 μg/l 

 Na2EDTA·2H2O 100 μg/l 

 H3BO3 185 μg/l 

 MnCl·4H2O 415 μg/l 

 ZnCl2 3 μg/l 

 CoCl2·6H2O 1,5 μg/l 

 CoCl2·2H2O 0,01 μg/l 

 Na2MO4·2H2O 7 μg/l 

NaHNO3 
50 g/l 

 

Před samotným nasazením testu byla provedena předkultivace řasové kultury, která 

byla započata vždy čtyři dny před začátkem zkoušky. Růstové médium bylo inokulováno 

dostatečně nízkým počtem buněk tak, aby se udržel jejich exponenciální růst. 

Předkultivace byla prováděna za stejných laboratorních podmínek jako při samotné 

zkoušce. Bezprostředně před použitím předkultivace byl stanoven počet řasových buněk  

a dle vztahu (3) byl spočten potřebný objem inokula V0, který má být přidán na počátku 

testu toxicity: 

       (3) 
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kde c0 je stanovená koncentrace buněk, c1 je koncentrace buněk na začátku zkoušky a V1 je 

testovaný objem. V zkouškách byla koncentrace buněk na začátku zkoušky okolo 10 000 

buněk na ml a objem testovaného vzorku 100 ml. Testované vzorky ve formě vodných 

výluhů, připravených dle platné legislativy, byly nejprve testovány v koncentrované 

podobě, tj. o koncentraci získané při poměru pevné a kapalné fáze 1:10. V případě, že 

vzorek  

Inkubace řasové kultury probíhala v Erlenmayerových baňkách, které byly opatřeny 

zátkou z buničinové vaty, aby se zamezilo kontaminaci a umožnil přístup CO2 do nádob 

nezbytný pro růst řasové kultury. Inkubace probíhala v klimatizovaném boxu při teplotě 23 

± 2 °C a baňky byly třepány po celou dobu inkubace na orbitální třepačce při 125 ± 2 rpm 

(otáček za minutu). Celková doba expozice byla 72 ± 2 hodin. 

 

Výpočet inhibice růstu 

Po uplynutí celkové doby expozice byla odebrána řasová suspenze, u níž byl stanoven 

celkový počet buněk na 1 ml použitím světelného mikroskopu Olympus CX31 s počítací 

Bürkerovou komůrkou (viz Obr. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3:  A) Fotografie Bürkerovy komůrky, B) detail výbrusu komůrky, C) detail jednoho 

čtverce komůrky 

 

 

B A C 
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Inhibice byla vypočtena pomocí vzorce (4) na určení plochy Ai pod růstovou křivkou, 

který odpovídá celkovému nárůstu biomasy: 

   (4) 

kde c0 počáteční koncentrace řasové kultury (buněk/ml),  koncentrace řasové 

kultury v čase t24 až t72 hodin (buněk/ml), t24  t72, je doba měřeni od počátku testu (hod).  

Z hodnot ploch pod jednotlivými křivkami byla určena inhibice růstu Ii v % pro 

jednotlivé testované koncentrace zkoušeného vzorku (5): 

      (5) 

kde  je průměrná plocha pod růstovou křivkou u kontrolních vzorku a  je průměrná 

plocha pod růstovou křivkou u testované koncentrace i. S použitím získaných dat inhibicí 

byl vypočten parametr toxicity EC50. 
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4 Výsledky a diskuze  

Na základě experimentálních metod chemické analýzy pevných vzorků studovaných 

strusek byly získány informace o jejich elementárním složení. Obsahy majoritních složek 

ve vzorcích pyrometalurgických strusek jsou uvedeny v tabulce 5. 

 

 

Tabulka 4: Obsahy majoritních sloučenin a prvků v pevných vzorcích [hm.%], získané metodou 

XRFS 

 

Analyt [hm.%]  

Vzorek Fe celk. S SiO2 CaO MgO Al2O3 Fe2O3 TiO2 

1 3,72 0,05 21,97 41,29 11,58 15,69 0,86 0,37 

2 8,7 0,45 17,7 39,3 9,85 8,92 5,92 0,31 

 

 

Z výsledků XRFS analýzy pevných vzorků je patrné, že majoritními prvky v obou 

vzorcích strusek jsou Ca, Si, Al, Mg a Fe, což je ve shodě s literárními údaji o průměrném 

složení strusek [45, 46]. Tyto prvky jsou s největší pravděpodobností přítomny ve formě 

příslušných oxidů.  Detekovaná síra může být přítomna ve formě síranů. Kromě výše 

uvedených složek však strusky mohou obsahovat jeste další stopové prvky, které se mohou 

podílet na jejich nebezpečném charakteru. Z hlediska nebezpečnosti, není stěžejním 

parametrem celkový obsah daného analytu, nýbrž jeho biologická dostupnost, tj. schopnost 

dané složky (např. kovu) přecházet do roztoku [37].  

Pro prvotní odhad přítomnosti mobilních forem kovů, které mohou přispívat 

k nebezpečnému charakteru pyrometalurgických strusek, byly připraveny vodné výluhy. 

Koncentrace vybraných kovů v těchto výluzích jsou uvedeny v tabulce 6. Ve studovaných 

výluzích nebyly stanoveny všechny kovy, které jsou sledovány legislativou pro posouzení 

nebezpečnosti odpadů, z důvodu omezení dostupného přístrojového vybavení a metod 

stanovení jednotlivých kovů. 
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Tabulka 5: Koncentrace vybraných prvků ve vodném výluhu stanovené metodou AAS-ICP 

 
Analyt [mg/dm

3
] 

Vzorek Zn Pb Cd Cr Mn Ni Fe Cu 

1 0,014 <0,03 <0,006 <0,03 <0,015 <0,03 0,065 <0,015 

2 0,484 <0,03 <0,006 <0,03 <0,015 <0,03 0,03 <0,015 

 

Z tabulky 6 je patrné, že koncentrace sledovaných kovů jsou poměrně nízké. Prvky, 

které byly detekovány ve znatelnějších množstvích, jsou zinek a železo. V případě železa 

se nejedná o vysoce rizikový kov, avšak zinek je znám pro svůj významný toxický účinek 

na vodní organismy [37]. Z tohoto hlediska by bylo možné předpokládat vyšší toxický 

účinek výluhu ze vzorku 2, tj. ocelárenské strusky, na použité detekční organismy v testech 

toxicity. Na základě Vyhlášky Evropské Unie pro hodnocení nebezpečnosti skládkovaných 

materiálů (Council Directive 2003/33/EC), která definuje koncentrace jednotlivých kovů 

ve vodném výluhu, je možné rozdělit materiály z hlediska vyluhovatelnosti na inertní, 

nehazardní a nebezpečné. Tyto limitní koncentrace jsou uvedeny v tabulce 7. 

 
Tabulka 7: Limitní koncentrace ve vodném výluhu pro stanovení nebezpečnosti odpadů  

Parametr Limitní koncentrace  

Inertní Nehazardní Nebezpečný 

Cr 0,1 2,5 15 

 Cd
 
 0,02 0,3 1,7 

Hg 0,002 0,03 0,3 

Cu 0,6 30 60 

 Pb
 
 0,15 3 15 

Zn 1,2 15 60 

As 0,06 0,3 3 

Ba 4 20 60 

Se 0,04 0,2 3 

Sb 0,1 0,15 1 

Mo 0,2 3,5 10 

Ni 0,12 3 12 

Ze srovnání koncentrací kovů ve výluzích ze studovaných vzorků strusek a limitních 

hodnot pro nebezpečné odpady lze konstatovat, že dle tohoto hodnocení spadají oba 

vzorky strusek do kategorie interních materiálů.  
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Experimentálně získané údaje o konduktivitě vodných výluhů obou strusek jsou 

uvedeny v tabulce 8 a je patrné, že z hlediska konduktivity bude více rozpuštěných forem 

obsahovat výluh ze vzorku 2, tj. ocelárenské strusky. Nicméně lze konstatovat, že 

konduktivita obou vodných výluhů je srovnatelná. 

Tabulka 8: Konduktivita vodných výluhů 

Vzorek konduktivita [μS/cm] 

1 1281 

2 1864 

 

Použitím testů akutní akvatické toxicity na dvou druzích sladkovodní zelené řasy byly 

získány průměrné hodnoty růstové inhibice pro jednotlivé koncentrace testovaných výluhů. 

Tyto údaje byly následně použity pro vytvoření závislosti dávka-odezva, z níž byly 

odhadnuty hodnoty EC50, tj. koncentrace testovaného vzorku způsobující 50% inhibici 

růstu řas. Pro každou koncentraci byly hodnoceny alespoň 2 paralely, u nichž byly hodnoty 

inhibice růstu následně využity pro získání průměrné hodnoty inhibice růstu.  

V tabulkách 9 a 10 jsou uvedeny průměrné inhibice růstu řas Desmodesmus 

subspicatus a Chlorella vulgaris po expozici výluhu ze vzorku 1. Z uvedených hodnot je 

patrné, že testovaný výluh ze vzorku 1 vyvolává jistou odezvu detekčních organismů ve 

vztahu k inhibici růstu. Hodnota EC50 pro Desmodesmus subspicatus se pohybuje okolo 

koncentrace 500 ml/l. Druhý použitý řasový druh (Ch. vulgaris) vykazoval větší citlivost 

vůči působení vodného výluhu ze vzorku 1. Hodnoty EC50 pro Ch. vulgaris  se pohybovaly 

okolo koncentrace testovaného výluhu 60 ml/l. Tato odlišnost může být dána například 

odlišnou citlivostí obou druhu vůči salinitě vzorku. 

Tabulka 9: Inhibice růstu řasy Desmodesmus subspicatus po expozici výluhu vzorku 1  

Kontrola Počet buněk ve 100 čtvercích 
Průměrná 

inhibice [%] 

A 250 
0 

B 360 

Koncentrace 500ml/l 
 

 

A 43 

51,50 
B 27 

C 31 

D 16 
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Tabulka 10: Inhibice růstu řasy Chlorella vulgaris po expozici výluhu vzorku 1  

Kontrola Počet buněk ve 100 čtvercích 
Průměrná 

inhibice [%] 

A 654 
0 

B 725 

Koncentrace 500 ml/dm
3
 

 
 

A 6 
95 

B 4 

Koncentrace 250 ml/ dm
3 

  A 10 
86,53 

B 6 

Koncentrace 125 ml/ dm
3 

  A 13 
73,20 

B 19 

Koncentrace 60,5 ml/dm
3 

  A 41 
51,06 

B 59 

 

Grafické znázornění závislosti dávka – odezva je pro detekční organismus Chlorella v.  

po expozici různým koncentracím vodného výluhu ze vzorku 1uvedeno v grafu 1. 

 

Graf 1: Závislost dávka - odezva u Chlorella vulgaris po expozici vzorku 1 
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Výluh ze vzorku 2 rovněž vyvolával jistou odezvu u obou detekčních organismů, 

avšak nebyl natolik patrný rozdíl mezi jednotlivými organismy. Hodnota EC50 se u obou 

organismů pohybovala okolo 250 ml výluhu na dm
3
. 

Tabulka 61: Inhibice růstu řasy Desmodesmus subspicatus po expozici výluhu vzorku 2  

Kontrola Počet buněk ve 100 čtvercích 
Průměrná 

inhibice [%] 

A 360 
0 

B 250 

Koncentrace 500 ml/ dm
3
 

  
A 17 

62 
B 40 

Koncentrace 400 ml/ dm
3 

  A 54 
42 

B 33 

Koncentrace 250 ml/ dm
3 

  A 31 
53 

B 21 

 

 

Tabulka 72: Inhibice růstu řasy Chlorella vulgaris po expozici výluhu vzorku 2 

Kontrola Počet buněk ve 100 čtvercích 
Průměrná 

inhibice [%] 

A 390 
0

 

B 231 

Koncentrace 500 ml / dm
3
 

 
 

A 8 
80,38 

B 14 

Koncentrace 250 ml/ dm
3 

  A 62 
49,45 

B 46 

 

Grafická znázornění závislosti dávka – odezva u obou detekčních organismů po 

expozici výluhu ze vzorku 2 jsou prezentovány na grafech 2 a 3. 
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Graf 2: Závislost dávka – odezva u Desmodesmus subspicatus po expozici vzorku 2 

 

 

Graf 3: Závislost dávka – odezva u Chlorella vulgaris po expozici vzorku 2 

 

Při srovnání výsledků chemických analýz a testů akutní akvatické toxicity lze 

pozorovat jistou neshodu ve výsledném charakteru materiálu. Výsledky chemických analýz 

shledaly oba studované vzorky pyrometalurgických strusek, na základě vyluhovatelnosti, 

jako inertní a potenciálně vhodné pro další použití jako druhotné suroviny, které by dle 

těchto metod hodnocení neměly představovat významnější environmentální rizika. Oproti 
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tomu testy akutní akvatické toxicity odhalily toxický charakter vodných výluhů 

studovaných materiálů pro oba druhy sladkovodních zelených řas. Tento rozdíl je 

pravděpodobně dán nedostatky v čistě chemickém postupu hodnocení nebezpečnosti 

materiálů, kdy jsou závěry hodnocení dělány pouze na základě obsahů předem 

stanovených analytů ve studovaných vzorcích. Je dosti pravděpodobné, že za toxický 

charakter vodných výluhů jsou zodpovědné složky materiálů, respektive jejich vodných 

výluhů, které nebyly stanoveny chemickými analýzami (může se jednat například  

o kyanidy nebo jiné ionty, které jsou biologicky dostupné a mají toxický charakter). Oproti 

chemickým analýzám, testy toxicity odrážejí skutečný charakter studovaných materiálů.  

Na základě těchto zjištění je třeba poukázat na nutnost propojení chemických postupů  

a toxikologických hodnocení při komplexní charakterizaci nebezpečnosti odpadních 

materiálů, zejména v případě záměrů na jejich další využití jako druhotné suroviny. 

V případě vzorků hodnocených v rámci této práce lze, na základě experimentálních 

dat, zejména testů toxicity, konstatovat, že při použití těchto materiálů pro rekultivaci 

krajiny a pro dalších možné aplikace, by mohly představovat jistá environmentální rizika 

pro vodní organismy a potažmo i organismy z dalších trofických úrovní. 
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5 Závěr 

V rámci práce byla hodnocena akutní akvatická toxicita dvou vzorků 

pyrometalurgických strusek, vysokopecní a ocelárenské pro dva detekční organismy ze 

zástupců sladkovodního fytoplanktonu, zelené řasy Desmodesmus subspicatus a Chlorella 

vulgaris. Akutní toxicita společně s kombinací metod chemické analýzy byly použity pro 

charakterizaci studovaných materiálů z hlediska jejich možných environmentálních rizik  

a pro posouzení možného využití těchto materiálů jako druhotných surovin. 

Metody chemické analýzy shledaly oba studované vzorky pyrometalurgických strusek 

jako inertní a vhodné pro další využití. Sledované analyty ve vodných výluzích byly pod 

limitními koncentracemi pro nebezpečné odpady. Oproti tomu testy akutní toxicity na 

sladkovodních zelených řasách ukázaly schopnost vodných výluhů inhibovat růst těchto 

řas. Lze tedy předpokládat, že v případě použití studovaných materiálů jako druhotných 

surovin například pro terénní úpravy by mohlo docházet k interakci s vodními organismy  

a tyto materiály by tedy mohly představovat jistá environmentální rizika nejen pro 

autotrofní zelené řasy.  

Na základě těchto odlišných zjištění metodami chemických analýz a testů toxicity je 

třeba poukázat na nutnost propojení chemických postupů a toxikologických hodnocení při 

komplexní charakterizaci nebezpečnosti odpadních materiálů a pro možnou predikci 

chování daného materiálu v životním prostředí. 
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