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Anotace 

MIKULÁŠEK, A. Požáry tropických deštných pralesů a jejich vliv na životní prostředí. 

Diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, fakulta bezpečnostního 

inženýrství, 2017. 98 s. 

 Tato diplomová práce se zabývá požáry deštných pralesů a jejich vlivem na 

ekosystém. Práce popisuje v úvodu tropický deštný les, jeho druhy a zeměpisnou lokaci. 

Teoretická část práce se věnuje požárům tropických deštných lesů a jejich negativním 

vlivům na flóru i faunu. Experimentální část je zaměřena na simulaci požáru s přítomností 

tropického dřeva a přípravu vzorků hasební vody. Přínosem diplomové práce jsou provedené 

ekotoxikologické testy zachycené hasební vody a to – test semichronické toxicity na hořčici 

bílé (Sinapis alba) a test zhášení bioluminiscence Vibrio fischeri. Cílem práce bylo posoudit 

negativní vliv požárů tropických deštných lesů na životní prostředí prostřednictvím 

stanovení ekotoxicity hasebních vod. 

Klíčová slova: tropický deštný les, požár, životní prostředí, hasební voda,  

   ekotoxicita, Sinapis alba, Vibrio fischeri. 

Summary 

MIKULÁŠEK, A. Tropical Rainforest Fires and Their Environmental Impact. Diploma 

thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 

2017. 98 p.  

 This diploma thesis deals with tropical rainforest fires and their impact on the 

ecosystem. The thesis describes the tropical rainforest, the types and geographical location. 

Theoretical part of the work deals with tropical rainforest fires and their negative impact on 

flora and fauna. The experimental part focuses on the fire simulation involving tropical 

timber and preparation of extinguishing water samples. The benefits of this thesis are 

performed ecotoxicity tests of captured extinguishing water – semichronical toxicity test on 

white mustard (Sinapis alba) and bioluminescence test on Vibrio fischeri. The aim was to 

assess the negative impact of tropical rainforest fires on the environment by determining the 

ecotoxicity of extinguishing water. 

Key words:  tropical rainforest, fire, environment, fire fighting water, ecotoxicity, 

   Sinapis alba, Vibrio fischeri.   
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Úvod 

 Tato diplomová práce se zabývá požáry tropických deštných lesů a jejich vlivem na 

životní prostředí. Problematika ekotoxicity hasebních vod se začíná dostávat do popředí ve 

vědeckém prostředí i v praxi. Při hašení požárů vzniká obrovské množství tepelně 

degradované vody, která se vsakuje do půdy, podzemní vody nebo odteče do blízkého 

vodního toku. Hasební voda může způsobit úhyn rostlin nebo organismů vzhledem ke svým 

toxickým vlastnostem. Česká republika je v porovnání s některými jinými státy teprve na 

počátku celé problematiky týkající se hasebních vod. Pod slovy ekotoxicita hasebních vod 

je často pouze vnímáno používání pěnidel, tato práce se ale bude snažit dokázat, že i prosté 

použití vody při hašení může být ve výsledku pro životní prostředí toxické. 

 Cílem této práce je posoudit negativní vliv požárů tropických deštných pralesů na 

životní prostředí prostřednictvím stanovení ekotoxicity hasebních vod. Při stanovení 

ekotoxicity budou požity dvě různé metody, a to test semichronické toxicity na hořčici bílé 

a test zhášení bioluminiscence bakterií Vibrio fischeri. Testům bude předcházet samotná 

příprava vzorků hasebních vod spočívající v simulaci požáru s přítomností tropického dřeva. 

Po zapálení dřeva bude následovat jeho uhašení a zachycení vzorků hasební vody. Takto 

získaná hasební voda bude v laboratorních podmínkách upravena a testována. 

 První kapitola diplomové práce se bude věnovat teorii o tropických deštných lesech. 

Bude zde zmíněna zeměpisná lokace deštných pralesů a zjednodušená kategorizace pralesů 

od tropických nížinných až po mangrovové pralesy. U každého typu pralesu bude uveden i 

nejčastější výskyt v celosvětovém rámci. V závěru kapitoly bude popsán klimatický jev El 

Niño, který má velký vliv na výskyt požárů v oblasti tropických deštných lesů. 

 Druhá kapitola bude zaměřena na požáry deštných pralesů. Podkapitoly se budou 

věnovat místům, kde jsou požáry nejčastější, tedy Asií, Jižní Amerikou a Afrikou. Budou 

zde uvedeny největší a nejničivější požáry, a také vysvětleny nejčastější příčiny požárů. Dále 

se bude tato kapitola zabývat produkty hoření vzniklých při požárech lesního porostu. 

Poslední část kapitoly se zaměří na pozitivní dopady spojenými s lesními požáry. 

 Třetí kapitola rozebere negativní vliv požárů na životní prostředí. Při požáru vzniká 

obrovské množství škodlivého kouře, který znečišťuje ovzduší a ovlivňuje celý ekosystém. 

Kapitola se bude podrobněji věnovat rostlinám, hmyzu, ptákům a megafauně a bude 
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poukazovat na jejich chování v průběhu požáru i po něm. Část kapitoly bude věnována 

problému odlesňování a znehodnocení lesa v důsledku požáru. 

 Čtvrtá kapitola se zaměří na vlastnosti dřeva, které můžeme rozdělit na fyzikální a 

mechanické. Mezi mechanické vlastnosti můžeme zařadit například pružnost a pevnost, 

naopak mezi fyzikální patří hustota nebo vlhkost. V této kapitole budou tyto vlastnosti, i 

další vybrané, podrobněji popsány.  

 Pátá kapitola se bude věnovat samotné experimentální části. Na začátku kapitoly 

budou popsány vybrané druhy dřev, které jsou v práci použity. Kapitola bude dále zaměřena 

na simulaci požáru s přítomností tropického dřeva. Dřevo bude experimentálně spáleno a 

následně uhašeno a takto získaná hasební voda bude laboratorně upravena. Hasební voda 

bude podrobena dvěma testům ekotoxicity – testu semichronické toxicity na hořčici bílé a 

testu zhášení bioluminiscence Vibrio fischeri. Oba tyto testy budou v této kapitole podrobně 

popsány.  

 Závěrem budou výsledky obou testů porovnány a bude posouzen vliv hasební vody 

na ekosystém. Závěr se bude také zabývat celkovým vlivem požárů deštných pralesů na 

životní prostředí. 

 Hasební vody získané v této práci budou využity v dalším výzkumném projektu. 

Pomocí infračerveného spektrometru FTIR nebo plynového chromatografu GC – MS bude 

provedena analýza obsažených nebezpečných látek a bude hodnocen jejich vliv na životní 

prostředí. Výsledky této diplomové práce budou také opublikovány v zahraničním časopise 

s impakt faktorem.  
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Rešerše  

 Cílem této rešerše bylo provést průzkum publikací, které se týkají problematiky 

požárů tropických deštných pralesů a stanovování ekotoxicity hasební vody. Samotné psaní 

diplomové práce předcházelo shromažďování velkého množství dostupných informací, které 

napomáhaly nahlédnout hlouběji do problematiky tématu a poskytly teoretický základ pro 

řešení experimentální části.  

 Tištěná literatura použitá při tvorbě diplomové práce byla z větší míry získána 

z knihovny na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – technické 

univerzitě v Ostravě. Menší procento použité tištěné literatury bylo získáno z vlastních nebo 

jiných zdrojů. Při psaní práce bylo použito i mnoho internetových zdrojů, které se věnovaly 

zejména problematice požárů tropických deštných lesů.  

 Pro vypracování této diplomové práce bylo použito 7 tištěných publikací, ze kterých 

byly dvě cizojazyčné. Dále bylo v práci použito 32 internetových zdrojů, které byly z větší 

části psané v anglickém jazyce. 

 Teoretický základ týkající se deštných pralesů, jejich popsáním a základním 

rozdělením je uváděn v akademické práci [5]. Tyto informace dále rozvíjí Státní kancelář 

Severní Karolíny zabývající se podnebím [17]. Teorie týkající se požárů deštných pralesů a 

jejich výskytem je uváděna na webových stránkách zabývajících se deštnými pralesy [13], 

[14][15], [22], [36], [41], a také v publikaci z Masarykovy univerzity [29]. K pochopení 

problému týkajícího se vlivu požárů deštných pralesů na faunu i floru napomohly odborné 

publikace [6], [7]. Produkty hoření vzniklé při hoření lesa spolu s pozitivními dopady hoření 

lesa na ekosystém jsou uvedeny v literatuře [10].  Akademická práce [2] a další studijní 

materiály dostupné na webu Mendelovy univerzity v Brně [28], [39] byly přínosné 

k bližšímu nahlédnutí k problematice ohledně vlastností dřeva. K popsání konkrétních 

vlastností použitých dřev při experimentální části napomohla převážně tištěná publikace [4]. 

Testy toxicity, jejich příprava a postupy byly čerpány ze studijních opor [3], normy [1] a 

Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí [23]. 

 Vznik diplomové práce by bez těchto výše uvedených zdrojů nebyl možný. Nelze ale 

zapomínat na určitý tvůrčí význam, který stojí za vytvořením této, respektive každé kvalitní 

vysokoškolské práce. 
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1 Tropický deštný les 

 Tropické deštné lesy (někdy nazývané pralesy) rostou na velmi vlhkých místech 

s výskytem celoročních nebo sezónních silných srážek. Dolní hranice celoročních srážek se 

uvádí v rozmezí 1 700 – 2 500 mm. Podmínkou je, aby i v nejsušších měsících srážkový 

úhrn dosahoval alespoň 60 mm. Deštné pralesy rostou v blízkosti rovníku s celoroční 

teplotou dosahující 20 až 35° C. Vyšší koncentrace oxidů železa a hliníku způsobují 

světločervenou barvu oxisolí s občasným výskytem těžitelných ložisek. Při vypálení pralesa 

dochází k obohacení půdy popelem, která se tak stane velmi úrodnou. Ovšem díky silným 

dešťům dochází k rychlé erozi a vyplavení živin, díky čemuž jsou tyto oblasti po 2 – 3 letech 

pro zemědělství nevhodné. Stromy deštného lesa jsou zcela odlišné od stromů mírného pásu. 

V pralese stromy dorůstají obrovských velikostí – jsou podporovány silným kmenem, který 

dokáže udržet strom v mělkých lesních půdách. Druhová pestrost vyskytující se v deštných 

lesech je jedinečná. Vyznačují se největší biodiverzitou ze všech biotopů planety Země. 

Pouze podmořské korálové útesy se mohou vyrovnat deštným lesům v počtu druhů 

živočichů a rostlin [5].   

 Pro názornost velikosti počtu živočichů a rostlin bude uvedeno pár příkladů. 

Například v malajsijském deštném pralese můžeme najít na jediném hektaru přes 180 druhů 

stromů, což je v porovnání s listnatým lesem obrovské číslo, jelikož na jednom hektaru 

listnatého lesa stěží najdeme druhů deset. Ve Velké Británii žije 56 původních druhů motýlů, 

ale na území středoamerického státu Panama žije 1500 druhů motýlů. Dalším zajímavým 

příkladem může být, že ve vodách řeky Amazonky žije více než 3 000 druhů ryb, což je více 

než v severní polovině Atlantského oceánu. Odhaduje se, že tropické deštné lesy jsou 

domovem pro více než polovinu všech živočišných a rostlinných druhů, i když zaujímají jen 

3 % zemského povrchu [37]. 

1.1 Zeměpisná lokace tropických deštných lesů 

 V Jižní Americe můžeme najít největší komplex tropických deštných lesů nazývaný 

Amazonský prales, který je rozložen v Amazonské nížině podél nejdelší řeky světa 

Amazonky. Do Amazonky během své cesty přitéká více než 1000 dalších řek a vytváří tak 

zaplavenou rovinu o celkové rozloze 7 milionů km2 s objemem vody vytékající do 

Atlantského oceánu 180 000 m3 za vteřinu. Amazonský prales zasahuje více než 70 % své 
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rozlohy do Brazílie, dále pak v menší míře do Kolumbie, Venezuely, Ekvádoru, Bolívie a 

Peru. 

 Deštný prales se vyskytuje ve všech státech Střední Ameriky s výjimkou Mexika. 

V Kostarice, Nikaragui a Panamě zaujímá většinový podíl celého území státu. Například 

v Kostarice můžeme napočítat osm rezervací divokých zvířat, třináct národních parků a tři 

přírodní rezervace – všechny chráněné oblasti se rozprostírají asi na 25 % území. Pro 

zajímavost se zde vyskytuje na 850 druhů ptáků a 40 druhů motýlů a na jednom hektaru 

můžeme napočítat sto druhů stromů. 

 Na africkém kontinentu rostou tropické deštné lesy převážně okolo Guinejského 

zálivu. Mezi celosvětově známé patří pralesy na území Konga, Malawi či Mosambiku. 

Tropický deštný les můžeme najít i na největším africkém ostrovu – Madagaskaru.  

 Dalším místem s výskytem tropických deštných lesů je Asie, kde se tropické pralesy 

rozprostírají na území jihovýchodní Asie, Indie a ostrovů, jako jsou Borneo, Nová Guinea a 

Sumatra. Tropické deštné lesy, i když v malé míře, můžeme nalézt i na severovýchodě 

Austrálie [5]. 

   

 

 Obr. 1: Mapa výskytu tropických deštných lesů na Zemi [30] 

1.2 Typy tropických deštných lesů 

 Typy deštného pralesa se dají ve zjednodušené formě zařadit do pěti kategorií. 

V následující podkapitole bude toto rozdělení blíže objasněno a vysvětleno. 
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1.2.1 Tropický nížinný prales 

 Tento typ pralesa patří k nejvíce se vyskytujícím. Nachází se v nadmořské výšce do 

1000 metrů nad mořem. Některé vrcholky stromů dosahují až 60 metrů, přičemž průměrná 

výška dosahu korun je 45 metrů. Podnebí se stálou vlhkostí je vhodné pro popínavé rostliny 

i další rostliny žijící v korunách stromů. Tropický nížinný prales reprezentuje dvě třetiny 

všech tropických pralesů s výskytem zejména ve Střední Americe, Amazonské nížině a 

v částech západní Afriky či jihozápadní Asie [5], [38]. 

1.2.2 Opadavý tropický prales 

 Opadavý tropický prales můžeme nalézt severně a jižně od rovníku, kde jsou již 

citelné sezonní změny počasí. Pravidelně se zde střídá období dešťů s obdobím sucha, a 

proto zde většina stromů každoročně shazuje své listy. Listy stromům opět narostou 

například s příchodem monzunových dešťů v jižní Asii. Tento typ pralesů se vyskytuje 

kromě Thajska a Indie také v Africe a Jižní Americe [5], [38]. 

1.2.3 Pravidelně zaplavovaný prales 

 Tento typ pralesa nalezneme hlavně v oblastech, kde v období dešťů dochází 

k rozvodnění řek a následnému zaplavení okolí. Prales se liší menší diverzitou rostlinných a 

živočišných druhů a oproti dalším typům se zde vyskytují převážně nižší stromy. Pravidelně 

zaplavované lesy byly v jihovýchodní Asii, kromě pár oblastí, zcela vykáceny. 

Nejrozsáhlejší oblastí s výskytem tohoto typu je Jižní Amerika, kde se pravidelně 

zaplavovaný prales dělí ještě na dva druhy – várzea („bílá voda“ – okolí Amazonky) a ipago 

(„černá voda“ – podél řeky Rio Negro) [5], [38]. 

1.2.4 Tropický horský prales 

 Tropický horský prales se nachází v nadmořské výšce okolo 2 000 metrů nad mořem. 

Stromy dosahují maximálně výšky dva metry, jejich listy jsou menší a prostředí zde spíše 

připomíná floru mírného pásu. Jsou zde nižší teploty, se kterými přichází i mlha, zem je 

pokrytá souvislou vrstvou mechu a stromy jsou potáhnuté lišejníky. Kromě Himalájí se 

tropický horský prales vyskytuje například také ve Střední Americe [5], [38]. 

1.2.5 Mangrovový prales 

 Tento specifický typ deštného pralesa se nachází na chráněných pobřežích, kde je 

rostlinstvo přizpůsobeno životu ve vodě slané a brakické (voda s koncentrací solí mezi 
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mořskou a sladkou vodou). Stromy zde rostoucí mají vzdušné kořeny, které sahají na hladinu 

vody. Kořeny stromům pomáhají v absorpci většího množství vzdušného kyslíku. Největší 

mangrovové pralesy se nacházejí kolem delty Brahmaputry a Gangy, v oblastech západní 

Afriky, dále na pobřeží ostrovů v Karibském moři a na středoamerickém pobřeží [5], [38]. 

1.3 El Niño 

 El Niño (španělsky chlapeček) je původní název jevu, který byl zpozorován 

jihoamerickými rybáři v Tichém oceánu. Tento jev má za následek zeslabení studeného 

oceánského proudu a tím i oteplení místních vod, čímž silně ovlivňuje počasí v tropických 

deštných pralesích. El Niño je ale mnohem složitější děj neodpovídající klimatickým 

modelům. Nedostatečně pochopené zůstávají atmosférické procesy, který děj řídí. Jedním z 

nejdůležitějších faktorů, který může mít při vývinu El Niña dominantní roli je oblačnost [9]. 

1.3.1 El Niño – jižní oscilace 

 El Niño – jižní oscilace (El Niño Southern Oscillation – ENSO) je přirozeně 

vyskytující se jev, který zahrnuje kolísavé oceánské teploty v rovníkovém Tichomoří. 

Teplejší voda v podstatě osciluje tam a zpět přes Pacifik podobně jako voda ve vaně. Pro 

Severní Ameriku a většinu zeměkoule je tento jev známý jako dominantní síla způsobující 

rozdíly v regionálních klimatických modelech. Jev obecně kolísá mezi dvěma stavy: teplejší 

než střední a východní rovníkový Pacifik (El Niño) a chladnější než střední a východní 

rovníkový Pacifik (La Niña). 

 K identifikaci této oscilace se často používá teplota povrchové mořské vody, ale je 

důležité si uvědomit, že změny v teplotě hluboko pod hladinou oceánu jsou první, které 

reagují na blížící se změnu fáze ENSO stavu. Například když ENSO jev přechází do teplé 

fáze, tak se podpovrchová voda začne zahřívat nad průměr, zatímco mělká vrstva vody 

zůstává v blízkosti průměrné teploty vody. Nakonec povrchová vrstva vody oceánu začne 

reagovat na oteplování teplot podpovrchových vod a následuje teplé fáze ENSO cyklu. 

Stejný cyklus se vyskytuje a opakuje pro studenou fázi ENSO jevu. Když jsou teploty 

v oblasti Pacifiku, která je pod vlivem ENSO cyklu, průměrné, tak je tento jev znám jako 

ENSO neutrální (oscilace není ani v teplé ani v chladné fázi). Atmosférické jevy během 

ENSO neutrálního cyklu jsou řízeny jinými klimatickými modely [17]. 
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El Niño 

• slabší atmosférické větry v nízké úrovni podél rovníku 

• zvýšené proudění v celém rovníkovém Tichomoří 

• účinky jsou nejsilnější v období zimy na severní polokouli vzhledem k tomu, že 

oceánské teploty jsou na celém světě nejteplejší 

• během období hurikánů (červen až listopad) je tryskové proudění větru uspořádáno 

takovým způsobem, že se vertikální střih větru zvyšuje nad Karibikem a Atlantikem – 

zvýšení střihu větru pomáhá zabraňovat tropickým poruchám v přeměně na hurikán 

[17] 

La Niña 

• silné atmosférické větry v nízké úrovni podél rovníku 

• pokles proudění v celém rovníkovém Tichomoří má za následek potlačení jižního 

tryskového proudění 

• během období hurikánů jsou větry v horní úrovni mnohem lehčí, a tudíž příznivější 

pro vznik hurikánů [17] 

 

 

Obr. 2: ENSO jev v období prosinec – únor [17] 
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Obr. 3: ENSO jev v období červen – srpen [17] 
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2 Požáry tropického deštného lesa 

 Požáry tropického deštného lesa jsou každoroční záležitostí, která ohrožuje lidské 

majetky, životy a životy zvířat. Požáry nejčastěji vznikají činností člověka nebo 

klimatickými jevy. Při požárech vznikají obrovská množství oxidu uhličitého, uhelnatého a 

mnoho dalších životu nebezpečných látek. Následující podkapitoly více přiblíží a objasní 

příčiny vzniku požárů a samotné následky těchto ničivých, neovladatelných ohňů. Požáry 

deštných pralesů, ačkoliv bývají svou rozlohou největší na Zemi, jsou málo zaznamenávány 

a většina obyvatelstva o obrovských požárech vůbec neví. 

 

Obr. 4: Požár v Amazonském deštném pralese [16] 

2.1  Lesní požáry v Asii  

 Požáry trápí Indonésii už několik tisíc let, ale v poslední době jsou stále častější a 

rozšířenější v důsledku změn v lesním ekosystému vyvolaných člověkem. Během El Niña 

v letech 1982 - 1983 shořelo na Kalimantanu asi 3,7 milionu hektarů lesa zničených 

komerční těžbou a zemědělstvím. V roce 1987 shořely další 2 miliony hektarů lesa na 

Kalimantanu, Sumatře, Východním Timoru, Sulawesi a Javě. V roce 1991 požáry vypálily 

více než 50 000 hektarů lesa. Od června do října 2015 spálily ničivé požáry 52 000 hektarů 

lesa na Sumatře a 138 000 hektarů na Kalimantanu. Kouřem byla pokryta Indonésie, 

Malajsie, Thajsko, Singapur, Brunej, Barma, Filipíny a také Vietnam. V některých 

provinciích Thajska a Vietnamu se vyskytovala nebezpečná koncentrace i v počátcích 

měsíce října [12], [36]. 



 

 

11 

 

 Jeden z největších požárů pralesa se udál v letech 1997 - 1998, kdy se kouř z požárů 

v Indonésii šířil jako mlha od Filipín na severu, Srí Lanky na západu a severní Austrálii na 

jihu. Požáry spálily tisíce kilometrů čtverečních deštného pralesa, plantáží a křovin na 

Kalimantanu, Sumatře, Sulawesi, Papui Nové Guinei, Bali a v Malajsii. Ačkoli oficiální 

vládní odhady předpokládaly, že postižená oblast má velikost 750 000 hektarů, tak odhad 

ekologických organizací, jako je například spolek životního prostředí WALHI (Indonéské 

fórum pro životní prostředí), byl nejméně 1 714 000 hektarů. Do poloviny roku 1998 

vyšplhal odhad nad 5 milionů hektarů. Odhad pro samotnou oblast Východního Kalimantanu 

vzrostl v roce 1998 ze 180 280 hektarů na 284 000 hektarů. Kromě rozsahu spálené plochy 

požáry způsobily vážné zdravotní problémy, ekonomické ztráty a způsobily ekologickou 

noční můru. Do boje s požárem bylo nasazeno 38 000 profesionálních i dobrovolných hasičů 

a zemřelo asi 1 000 obyvatel [29]. 

 Sulfidy, oxidy dusíku a uvolněný popel v kombinaci s průmyslovým znečištěním a 

výfukovými plyny z různých měst, způsobily, že hladina znečištění stoupla do dříve 

nezaznamenaných výšek. Index znečištění ovzduší překročil 800 (jeden den vystavení 

znečištění ve výšce 200 – 300 je ekvivalentní k vykouření 20 cigaret) v Kuchingu (Malajsie) 

a stanovil rekord v Singapuru a Kuala Lumpur. Více než 200 000 lidí bylo hospitalizováno 

s nemocemi srdce a respiračních chorob, se závažnými krváceními z nosu a s podrážděním 

očí. Větší problém byl v dlouhodobých účincích na zdraví na více než 70 milionech lidí v 

šesti zemích postižených kouřovým oparem. Vznikly obavy, že smog vyprodukovaný 

požáry může vést ke zvýšení onemocnění srdce, plic, mozku, očí a kůže v příštím desetiletí. 

Tyto požáry a smog celkově zhoršily ekonomiku v regionu, která se vzpamatovávala 

z dlouhodobých problémů, a zapříčinily bankrot bank a pokles síly tamní měny. Požáry měly 

významné ekonomické dopady: Indonéské fórum pro životní prostředí předpovědělo ztrátu 

3,15 miliardy dolarů pro rok 1997, zatímco program Ekonomika a životní prostředí pro 

jihovýchodní Asii odhadoval, že celkové ztráty za rok 1997 a 1998 by mohly být 5-6 miliard 

dolarů po započítání ztráty dřeva, biologické rozmanitosti, plantáží i dlouhodobých účinků 

na zdraví. Smog zastínil v některých oblastech sluneční svit, což mělo dopad na zrání plodů, 

ale i dopravu. Kouř zapříčinil letištní uzávěry, nehody lodí, a dokonce způsobil i leteckou 

havárii Airbusu A-300, kde zemřelo všech 234 lidí na palubě. Výroba kávy klesla o 40 

procent a výnosy z palmového oleje klesly o 30 procent poté, co požáry spálily plantáže a 
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ovlivnily dopravu. Turismus v Malajsii byl zcela ochromen a vláda vydala zákaz veškerého 

mediálního zpravodajství z oblasti vzniklých požárů.  

 Požáry pralesů jsou podle Světového fondu pro ochranu přírody (WWF) nazývány 

„planetární katastrofou“ pro své dalekosáhlé ekologické efekty. Podle Mezinárodního svazu 

ochrany přírody (IUCN) bylo požáry postihnuto 19 národních parků a rezervací a nenávratně 

shořelo 60 000 hektarů chráněných lesů. Během roku 1998 vyhořelo 45 500 hektarů 

chráněných lesů na Východním Kalimantanu a shořely i lesy obklopující rezervaci 

orangutanů Wanariset. Kouř z požárů měl významný dopad na ekologii celého regionu. 

Došlo ke nížení slunečního světla, den se zkrátil o 20 % a zpomalila se fotosyntéza, což mělo 

dopad na snížení energie celého lesního ekosystému. Nedávné studie v Amazonii naznačují, 

že blokace slunečního světla může podporovat šíření škodlivých bakterií a virů. Smog 

absorbuje UV-B světlo, čímž snižuje jeho přítomnost a umožňuje zvyšování počtu 

vzdušných bakterií. Kouř má vliv i na navigační systém včel, což způsobuje snížení 

opylování stromů a tím pádem méně potravy pro býložravce a následně méně kořisti pro 

masožravce. Studie WWF dokázaly, že ptáci a orangutani velmi trpěli při požárech v letech 

1982 - 1983 na Borneu, jelikož stromům trvalo, než dozrají a urodí ovoce. Pokud dojde 

k poklesu populace zvířat, zejména hmyzu, je celý potravinový řetězec vyhozen 

z rovnováhy. Zvířata také trpí respiračními nemocemi, a proto odcházejí z lesa, aby se 

vyhnuly kouři a našly si potravu. Výsledkem bývá zvýšený počet konfliktů mezi lidmi a 

zvířaty. Zajímavostí je, že po požáru byl zřejmě zpozorován tygr Java, který byl prohlášen 

za vyhynulého v roce 1970. 

 Největší obavy vzhledem ke dlouhodobým ekologickým dopadům se vztahovaly 

k požárům rašelinišť na Kalimantanu. Rašelinné lesy mají potenciál hořet po celá léta a je 

velmi těžké je uhasit, jelikož se požár šíří pod hladinou zeminy. Dokonce ani pravidelné 

monzunové deště nedokáží tento typ požáru uhasit. Zvláštní a důležitý význam má množství 

uvolněného oxidu uhličitého během požáru rašelinného lesa. Rašeliniště obvykle fungují 

jako masivní pohlcovače obrovského množství uhlíku z atmosféry. Dále fungují jako 

přírodní houby, které pohlcují déšť a poté pomalu, pro zachování místní vlhkosti, zvlhčují 

vzduch během sucha.  

 Při období monzunových dešťů lze očekávat silnou erozi a rozsáhlé záplavy. Silné 

tropické deště doslova smyjí uvolněnou ornici. V letech 1998 – 1999 zasáhly Indonésii a 
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Malajsii smrtící záplavy, které způsobily i značné ztráty na životech. Po lesním požáru je 

velká pravděpodobnost kyselých dešťů tvořených uvolněnou sírou. Kyselý déšť může 

způsobit zakyselení půdy s negativním dopadem na zemědělství [36]. 

2.2 Lesní požáry v Jižní Americe 

 Lesní požáry se vyskytují skoro ve všech zemích jihoamerického kontinentu. 

Přestože přesné regionální statistiky ničivých požárů nejsou k dispozici, bylo odhadnuto, že 

v devadesátých letech vypálilo asi 25 000 požárů 4,3 milionu hektarů zarostlých pozemků 

v průměru za každý rok. Většinou ze spálené oblasti jsou lesní pozemky (17 %), zalesněné 

půdy (26 %) a další typy vegetace (20 %), a to především v Brazílii, Bolívii a Argentině. 

Celá roční vypálená oblast se tak rovná velikosti rozlohy Venezuely. Většina požárů je 

způsobena lidmi (přibližně více než 85 %). Mezi lety 1999 a 2010 lesní požáry spálily více 

než 85 500 kilometru čtverečních lesa (což je asi 2,8 %) [13], [41]. 

 Neobvykle silné El Niño z let 1997 - 1998 přispělo k masivním lesním požárům. 

V Amazonii byla vlhkost o 45 až 55 procent nižší, než je obvyklé a Woods Hole Research 

Center odhadovalo, že by během období požárů mohlo shořet až 400 000 kilometrů 

čtverečních lesa. Na začátku roku 1998 se některé z těchto obav zhmotnily, když shořelo 34 

000 km2 území státu Roraima v severní Brazílii. Požáry založené zemědělci se rychle šířily 

přes suché savany a postupovaly do pralesa, který je obvykle příliš vlhký na to, aby hořel. 

Těmito požáry bylo poškozeno nebo zcela vypáleno více jak 10 000 km2 čtverečních 

neporušeného deštného pralesa. Úsilí vlády na boj s plameny nemělo prakticky žádný vliv a 

požár byl uhašen až velkými a dlouhými dešti. Podobné sucho se vrátilo do Amazonie v roce 

2005, kdy Amazonský prales zažil největší sucho v historii spjaté s desetitisícem požárů. 

Kalamita byla ještě zhoršena obrovskými suchy v roce 2010, které ovlivnily milion 

čtverečních kilometrů Amazonského pralesa. Tato obě období sucha nemají spojitost 

s jevem El Niño, ale byla zapříčiněna vysokými teplotami v tropickém Atlantiku, což 

vyvolává obavy, že změna klimatu může zhoršit sucha v Amazonii a zvýšit počet požárů. 

 Požáry uvolnily do atmosféry tisíce tun uhlíku a vzniklý kouř způsobil uzávěry letišť 

a hospitalizaci intoxikovaných lidí. Například ve čtyřměsíčním období (červenec - říjen) 

v roce 1987 vyhořelo asi 50 000 km2 brazilské Amazonie ve státech Para, Rondonia, Mato 

Grosso a Acre. Požáry způsobily produkci oxidu uhličitého, který obsahoval více než 500 
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milionů tun uhlíku, dále 44 tun oxidu uhelnatého a miliony tun jiných částic a oxidů dusíku 

[15]. 

2.3 Lesní požáry v Africe 

 Každý rok v období sucha jsou země v centrální Africe postiženy lesními požáry a 

asi 90 % všech požárů jsou způsobeny lidmi. Úmyslné zapalování má v Africe dlouhou 

tradici mezi usedlými zemědělci a kočovnými národy. Vlády většiny afrických zemí nebrání 

v používání ohně jako důležitého nástroje v rámci zemědělství. Vědci věří, že na rozdíl od 

ostatních oblastí světa náchylných k požárům, mají požáry na africkém kontinentu důležitý 

evoluční význam. Mnoho afrických druhů zvířat a rostlin má růstové a reprodukční cykly 

spojené s požáry, takže by pravděpodobně bez požárů vyhynuly. 

 Na přelomu ledna a března 2016 zasáhl Kongo obrovský lesní požár. Satelitní data 

ukazují, že oheň zasáhl více než 150 čtverečních kilometrů deštného pralesa, což jej dělá 

jedním z vůbec největších pozorovaných ve střední Africe. Výzkumné organizace tvrdí, že 

do značné míry je v tomto regionu na vině El Niño společně s lidskou činností. Konžská 

pánev zasahuje až do středu afrického kontinentu, rozkládá se na území 11 států a její rozloha 

je více než 3 miliony čtverečních kilometrů. Konžská pánev je velikostně na druhém místě 

za Amazonií a poskytuje útočiště ohroženým živočichům nevyskytujících se nikde jinde 

(šimpanz bonobo, gorily a okapi). Jedna z největších ploch neporušených deštných pralesů 

v Africe se nachází na území Konžské republiky. Přímo uprostřed těchto pralesů detekovaly 

satelity NASA obrovský požár spolu s menšími požáry v okolí. Data z NASA ukazují, že se 

požár velice rychle šířil a zasáhl i nedotčené deštné pralesy, které byly neporušené od roku 

2013. Požáry jsou nedílnou součástí afrického kontinentu, ale díky slabé dokumentaci je 

k dispozici málo dat [22]. 
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Obr. 5: Požáry detekované satelity dne 3. 6. 2016 na území Konžské pánve [14] 

2.4   Produkty hoření vzniklé při požáru lesa 

 Při hoření lesa nejčastěji a v největším množství vznikají oxid uhelnatý, oxid siřičitý 

a oxidy dusíku. Před samotným plamenným hořením, během fáze doutnání, dochází 

především k emisím acetonitrilu, acetonu, dále pak toluenu a benzenu. V plynných emisích 

některých požárů byl nalezen kyanovodík, amoniak, acetaldehyd, formaldehyd, 

akrylaldehyd, methanol, kyselina mravenčí a octová, zvýšené množství nasycených a 

nenasycených uhlovodíků, polyaromatické uhlovodíky a celá řada dusíkatých organických 

sloučenin – např. heterocyklické sloučeniny typu alkaloidů, které spolu s nanočásticemi 

uhlíku (sazemi) vytvářejí aerosol s velmi vysokou inhalační toxicitou. Dále při lesních 

požárech vznikají polycyklické aromatické uhlovodíky, které široce zastupují různé látky 

řadící se mezi perzistentní organické polutanty. Některé studie dokazují, že až 50 % těchto 

uhlovodíků uniká do atmosféry právě díky lesním požárům. Zdravotní dopad 

polycyklických aromatických uhlovodíků se mění v závislosti na době působení, 

koncentraci, způsobu expozice a na zdravotním stavu jednotlivé osoby. Tyto látky mohou 

způsobovat rakovinu, mutace živých organismů, genetické poruchy a poruchy krvetvorby. 

Rovněž zapříčiňují zvýšení hladiny cholesterolu v krvi, potlačují imunitní systém a 

vyvolávají poruchy reprodukce. Nebezpečnost těchto uhlovodíků je znásobena tím, že jsou 

vysoce stabilní a jsou schopné se šířit atmosférou na velké vzdálenosti s částicemi sazí a 

prachových zrn, čímž ohrožují i odlehlá území. Při požárech lesů vznikají také dibenzo-p-

dioxiny (PCDD) a polychlorované dibenzofurany (PCDF). Tyto látky se ukládají do zemin, 

na vegetaci a mohou se usazovat v sedimentech na dně vodních ploch. PCDD i PCDF mohou 
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být vdechnuty nebo požity s kontaminovanými potravinami a jsou nebezpečné už ve 

stopovém množství. U lidské populace způsobují v akutní fázi otravy bolesti hlavy, zvracení, 

podráždění kůže a očí, poruchy imunitního systému a poškození jater. Při chronické otravě 

představují riziko zvýšení pravděpodobnosti onemocnění rakovinou a poškození zdravého 

vývoje plodu. 

 Pokud dojde k hoření biomasy, která obsahuje zbytky některých herbicidů a 

pesticidů, tak může docházet k produkci dioxinu, plynného chloru, kyanovodíku, fosgenu a 

dalších vysoce toxických látek. Kašel, dušnost, bolesti hlavy, únava, závratě a nevolnost jsou 

hlavním nebezpečím při intoxikaci. Dlouhodobé negativní zdravotní účinky zahrnují 

zhoršení dýchání a zvýšení rizika vzniku rakoviny. Kouř z lesních požárů může reagovat 

s městskými polutanty za vzniku sekundárních produktů. Díky slunečnímu záření mohou 

tyto produkty fotochemicky reagovat a zvyšovat tak hladinu přízemního ozónu.  

 Při některých lesních požárech dochází i k uvolňování rtuti do ovzduší. Rtuť není 

přímým produktem hoření, ale požár zastává roli prostředníka v její distribuci. Jedovatá rtuť 

je produktem průmyslové výroby (částečně je ale i přírodního původu) a usazuje se 

v rostlinách a v půdě. Intenzivní požáry s vysokými teplotami a prudkým prouděním větru 

uvolňují usazenou rtuť do atmosféry, kde představuje vysoké nebezpečí. Rtuťový spad může 

kontaminovat vodní a zemědělské plochy. Částečky rtuti obsažené v půdě a rostlinách 

dosahují sotva mikroskopické velikosti. Jakmile je pohltí větrné proudy, které stoupají do 

velkých výšek nad místem požáru, dojde k zanesení rtuti stovky kilometrů daleko. Obzvláště 

nebezpečná situace nastává, pokud dojde ke spadnutí takového rtuťového mraku na vodní 

plochu. Celý místní ekosystém je kontaminován a rtuť se usazuje do schránek korýšů, 

drobných vodních živočichů a ryb [10], [18]. 

2.5 Pozitivní dopady spojené s lesními požáry 

 Mezi pozitivní dopady lesních požárů může patřit regenerační účinek na část lesa 

související s likvidací (shořením) nemocných stromů. V některých případech mohou vysoké 

teploty zapříčinit i vyklíčení rostlin a zároveň popel funguje i jako hnojivo. Na vyhořelých 

místech tak může dojít k relativně rychlé obnově původní vegetace. Lesní požáry sehrávají 

určitou pozitivní roli v přirozeném životním procesu lesa. Lesní požár přirozeně vyčistí les, 

protože dojde ke shoření nadměrně popadaného dřeva. Potlačováním vzniku požáru může 

dojít k nadměrné produkci biomasy a shnilého, popadaného dřeva. Tato situace vytváří 
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nepřirozené podmínky, které v lesním ekosystému mohou vést ještě k ničivějším požárům 

z důvodu nadměrného množství dřeva sloužícího jako palivo. Přirozeně vznikající lesní 

požáry jsou známkou normálního fungování ekosystému. Vytvářejí přirozená prostředí pro 

různé organismy vytvořením otevřeného životního prostředí, které se po čase navrátí do 

dřívější podoby lesního porostu [10].      
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3 Negativní vliv požárů na životní prostředí 

 V následujících kapitolách budou uvedeny negativní vlivy požáru na člověka, zvířata 

a rostliny. Požáry lesů mají velký vliv na životní prostředí a mohou ovlivnit i klima 

rozsáhlých území. Názory, že po požáru se les relativně rychle zregeneruje a obnoví ve skoro 

stejné podobě, se v mnoha případech nepotvrzují. Záleží na mnoha faktorech, například na 

délce trvání požáru, ničivosti konkrétního požáru v závislosti na krajině a na dalších 

zvláštnostech ekosystému. Požáry lesních porostů v suchých oblastech mohou vést k 

trvalému odlesnění krajiny a v její přeměnu na poušť a polopoušť [10]. 

3.1 Znečištění ovzduší kouřem  

 Znečištění kouřem z požárů deštných lesů ovlivňuje jihovýchodní Asii přinejmenším 

od počátku 19. století.  Požáry jsou zde označovány jako hlavní zdroj znečištění ovzduší. 

V Indonésii požáry deštných lesů tvořily šedesát až devadesát procent vzniklých kouřových 

emisí v letech 1997 - 1998 a byly také hlavním zdrojem emisí oxidu uhličitého. V roce 1997 

byli hlavními přispěvateli znečištění požáry v rašeliništích v jižních sumaterských 

mokřadech a požár „One Million Hectar Rice Project“ na Středním Kalimantanu, který byl 

iniciován vládou kvůli zvýšení produkce rýže. Požáry lesů v Jambi, Riau, a na Západním 

Kalimantanu, které souvisí s plantážemi a drobnými zemědělci, také v menší míře přispěly 

ke znečištění. Celková plocha spálené plochy činila alespoň 624 000 ha na Sumatře, 1 100 

000 ha na Borneu a 400 000 ha na západní Papui. 

 

Obr. 6: Indonéské provincie zasažené požáry v letech 1997 – 1998 [7] 

 V roce 1997 docházelo také k požárům ploch pro pěstování palmy olejné a dřeva, ale 

tyto požáry se pravidelně opakují i v letech mimo ENSO, kdy jsou pravděpodobně hlavním 
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zdrojem kouřového znečištění v provinciích Riau a Jambi. Další problematické požáry se 

nacházejí v příměstských oblastech. Jsou každoročně zapáleny pro zemědělské účely na 

mělkých rašeliništích, které již byly přeměněny na zemědělskou půdu. Tyto požáry 

způsobují lokální problémy, které mohou negativně ovlivnit dopravu i podnikání. Typické 

požáry tohoto typu jsou každoročně okolo Pontiaku a v dalších městech Kalimantanu a 

Sumatry. Bohužel neexistují žádné přesnější údaje o jejich rozsahu a dopadu. 

 Znečištění ovzduší kouřem má významné dopady na lidské zdraví a životní prostředí. 

V průběhu let 1997 - 1998 bylo odhadem 35 milionů lidí ovlivněno vyšší úrovní znečištění 

a hospitalizovaných osob bylo s odhadem od 19 000 na 267 000. Emise oxidu uhličitého z 

požárů byly odhadnuty v rozmezí od 442 milionů tun do 810 milionů tun. Zdravotní náklady 

regionu byly odhadnuty na 147 až 289 milionů amerických dolarů [7].  

 Podle zveřejněných odhadů z Global Fire Emission Database, bylo v Indonésii za rok 

2015 detekováno téměř 100 tisíc aktivních požárů. Tyto požáry od září vyprodukovaly tolik 

emisí, že překročily denní průměrný limit emisí ze všech amerických průmyslových aktivit. 

Požáry tropických rašelinišť jsou významné pro emise skleníkových plynů, protože jsou zde 

ukládány jedny z největších zásob uhlíku na Zemi nahromaděné v průběhu tisíce let. 

Vypalování lesů kvůli zemědělské expanzi (na plantáže palmy olejné nebo dřevní drť) vede 

k obrovským emisím skleníkových plynů. Požáry také produkují metan, skleníkový plyn, 

21krát silnější než oxid uhličitý (CO2). Požáry rašeliny mohou emitovat až 10krát více 

metanu než požáry na jiných typech půdy. Celkově vzato, dopad požárů rašeliny na globální 

oteplování může být více než 200krát větší než u jiných požárů [18]. 
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Obr. 7: Porovnání denních emisí požárů v Indonésii s emisemi vyprodukovanými americkou ekonomikou 

[18] 

3.2 Odlesňování a znehodnocení lesů 

 Požáry v Indonésii v letech 1997 - 1998 vyvolali značnou mezinárodní pozornost, a 

to nejen z důvodu vzniklého znečištění, ale také kvůli domnění, že požáry způsobily 

ekonomické a ekologické ztráty spojené s degradací a odlesňováním zasažených ploch. 

Kritizovány byly také požáry sloužící k vyčištění půdy v plantážních oblastech, které 

přispívaly k úbytku lesů. Požáry na Východním Kalimantanu v letech 1997 – 1998 jsou 

nejvíce do očí bijícím příkladem. Více než 2 000 000 ha spáleného lesa na Východním 

Kalimantanu bylo klasifikováno jako znehodnocený a zničení nížinný les. Východní 

Kalimantan byl také oblastí, která byla nejvíce postižena na úrovni národní a jednou z 

nejvíce zasaženou oblastí v globálním měřítku.  

 Za velký problém jsou považovány požáry způsobené žháři. Zatímco tento typ 

požáru je vnímán jako trestný a rozporuplný, měl by být vnímán jako požár, který slouží 

k obživě – úmyslně zapálené požáry jsou pokusem o přístup k půdě, která je potřebná pro 

obživu. I když mohou být problematické z hlediska strany, která kontroluje zasažené oblasti 

a zdroje, jsou prospěšné pro ty, kteří je zapálili. V letech 1997 - 1998 požáry způsobené žháři 
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ovlivnily již založené plantáže a národní parky. Dostupných údajů je málo a není jasné, zda 

požáry zapálené pro obživu postihly více než jen pár tisíc hektarů půdy. Existují také požáry, 

které by neměly být považovány za problematické. Požáry založené kvůli vytvoření plantáže 

do této kategorie patří pouze pokud neprodukují významné množství kouře. Požáry při 

vzniku plantáží vynášejí důležitou otázku, a tou je zvážení použití ohně v kontextu procesů 

využití půdy. 

 Přímé dopady z požárů, které se vyskytují v ENSO letech je obtížné posoudit, protože 

požární statistika postižených lesů v oblastech mimo ENSO roky není k dispozici. Můžeme 

však udělat hrubé posouzení tak, že jako měřítko zvážíme roční míru odlesňování. Tato míra 

je odhadována v rozmezí 1,7 - 2 milionů ha. Vzhledem k tomu, že asi 6 000 000 ha lesa bylo 

spáleno v letech 1997 - 1998, tak asi 4 000 000 ha lesa bylo spáleno díky této ENSO události. 

Ekonomické ztráty vztahující se ke spálenému dřevu, ztrátě budoucího vzrostlého dřeva a 

produktů ze dřeva, byly odhadnuty v rozmezí 1,25 - 1,93 miliard amerických dolarů. Ztráty 

vztahující se k ochraně před povodněmi, erozí půdy a biologické rozmanitosti byly 

odhadnuty v celkové částce až 340 000 000 dolarů [7]. 

Tab. 1: Požárem postižené oblasti v letech 1997 – 1998 (uvedeno v hektarech) [7] 

 

3.3 Rostliny 

 Při vyšetřování rozmanitosti rostlinných společenstev je důležité vnímat jejich 

chování jako reakci na změny. Nicméně studie analyzující nejen krátkodobé snímání, ale 

právě soustřeďující se na dlouhodobou dynamiku v interakci mezi požáry a chováním 

vegetace v tropických deštných lesích jsou velmi vzácné. Existuje množství důkazů, že 

vysoká frekvence požárů překáží dřevinám v usazení se v savanách a tropických deštných 

lesích a období, ve kterém se vyskytuje požár, ovlivňuje hustotu a složení regeneračních 
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druhů. Časté požáry udržují v půdě semena krátkodobých rostlinných druhů (trav) nad 

rostlinnými formami s dlouhodobým životním cyklem, jako jsou listnaté byliny a dřeviny. 

Následkem tohoto jevu je vyšší podíl jednoleté trávy v bylinném podrostu, což snižuje 

celkovou rozmanitost ekosystému. V obecné rovině lze konstatovat, že oheň podporuje 

druhy tolerantní k požáru, a že zvýšená frekvence požárů selektuje rostlinná společenstva.  

Při pohledu na biologickou rozmanitost je třeba vzít i v úvahu potenciální dlouhodobý vývoj 

suchých lesních rostlinných společenstev v nepřítomnosti ohně. Existuje jen málo 

dostupných studií, které zkoumaly tento jev pro tropické deštné lesy. Tyto empirické studie 

uvádějí, že rozmanitost dřevin při nepřítomnosti požárů roste. Naopak existují také studie, 

které simulovaly požární scénáře v tropických deštných lesech po dobu 400 let, při kterých 

bylo zjištěno, že vyloučení požárů v oblasti nemusí nutně vést ke zvýšení rozmanitosti 

dřevin. Ekosystémy, které se vyvíjely s relativně vysokou frekvencí požárů, mohou 

vyžadovat pravidelné pálení pro zachování stávající diverzity. Odlišné ekosystémy dokážou 

být velice rozmanité pouze při vyloučení všech požárů [6]. 

3.4 Hmyz 

 Hmyz hraje klíčovou roli v pozemním fungování ekosystémů. Obecně platí, že 

bezprostředně po požáru dojde k výraznému uhynutí velkého množství hmyzu. Požár přežije 

pouze ten hmyz, který žije pod zemí nebo v korunách požárem nezasažených stromů. 

Jednotný směr v oblasti biologické rozmanitosti hmyzu po delší dobu po požáru nelze 

stanovit. Například studie pro indické deštné pralesy o vlivu požáru na hmyzí společenstva 

skoro neexistují. Pro celosvětové deštné pralesy a savany byly některé studie provedeny na 

termitech a mravencích. Termiti jsou dominantní skupinou rozkladačů v tropech a zdá se, že 

požár na termity může mít buď stimulující, škodlivý anebo naprosto žádný účinek. Požáry 

snižují hojnost termitů, ale jejich rozmanitost není tímto jevem ovlivněna. To znamená, že 

rychlost rozkládání tropického deštného lesa je snížena ihned po požáru (díky úhynu 

termitů). Nicméně rozmanitost termitů může být snížena v delším časovém intervalu i bez 

nepřítomnosti ohně. Jedna ze studií našla více termitích druhů ve spáleném suchém lese než 

v lese, který nehořel po dobu 26 let. Jasná struktura, do jaké míry požár ovlivňuje výkon 

termitích komunit, není zatím pro tropické deštné lesy známa. 

 Mravenci jsou také hojně zkoumanou skupinou hmyzu, ale jejich interakce 

s požárem je zatím málo pochopena. Komunity mravenců jsou propojeny s tvorbou 



 

 

23 

 

vegetace, ve které žijí v a také se systémem požárů, které postihují tento typ vegetace. 

Předpokládá se, že druhy mravenců žijících v savanách jsou odolnější vůči ohni a schopné 

bez problému přežít po uhašení požáru. Při testování druhové rozmanitosti mravenců v 

dlouhodobém časovém experimentu (23 let) bylo zjištěno, že nastal pokles druhů mravenců 

o 72 druhů na spálených místech a až o 45 druhů na nespálených lokalitách. Po vzniku 

požáru v tropickém deštném lese je nepravděpodobné, že dojde k celkovému úhynu 

mravenců, ale dojde ke změně ve složení žijících druhů, která s časem může vést k jejich 

snížení [6].  

3.5  Ptáci 

 Ptáci hrají také jednu z klíčových rolí ve fungování ekosystémů, proto změny 

v ptačích společenstvech mohou ovlivnit významně ekosystém. Oheň je důležitou hnací 

silou ptačí rozmanitosti, zvláště když je oheň částečně zodpovědný za přeměnu lesa 

v savanu. Požár může být identifikován jako převládající faktor při určování rozmanitosti 

ptáků v jihoafrických pastvinách. Bylo zjištěno celkové snížení ptačích druhů na pastvinách, 

zatímco s rostoucí vegetací a biomasou rozmanitost ptačích druhů roste. Na Madagaskaru se 

jasné snížení ptačí diverzity shodovalo s přeměnou lesa na savanu, kdy ale významně více 

druhů ptáků bylo spočítáno ve vyhořelých částech lesa než v nespálených. Studie ze severní 

a jihovýchodní Austrálie ukazují, že oheň je obecně negativně spjat s ptačí druhovou 

rozmanitostí, ale ne vždy s celkovým počtem ptáků. Oheň může mít i pozitivní vliv na 

možnosti krmení hmyzožravých ptáků díky odhoření vrstvy trávy. Tyto spálené skvrny jsou 

také výhodné pro ptáky, kteří žijí na holých částech krajiny. To by mohlo vést k závěru, že 

požáry zvyšují ptačí rozmanitost. Nebylo to ovšem ověřeno, jelikož nebyl nalezen silný 

vztah mezi požárem vytvořenou různorodou krajinou a ptačí rozmanitostí. Byl ale nalezen 

pozitivní vztah mezi ptačí druhovou pestrostí (zejména vzácných druhů) a staršími typy 

vegetace. Je tedy pravděpodobné, že ve vysoce ohněm zasažených tropických deštných 

lesích je méně druhů, než by mohlo být. Také vyloučení požárů by přispělo k zachování 

vzácných druhů ptáků ve vysoce požárně náchylných krajinách [6]. 

3.6 Megafauna 

 Megafauna (tímto termínem jsou označována velká zvířata) je často terčem úsilí o 

zachování druhové biodiverzity. Hojnost a druhová pestrost býložravců a masožravců 
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souvisí s požárními podmínkami dané oblasti. Zvýšení požární intenzity a frekvence vede k 

přeměně lesů na savany či pastviny. Tráva poskytuje více příležitostí pro pasoucí se druhy a 

díky tomu jejich množství souvisle roste. Po požáru lze pozorovat vysoký nadbytek 

býložravců. To lze vysvětlit tím, že dojde ke zvýšení hladiny živin dostupných v bylinné 

vrstvě ve srovnání před požárem. Čím více láká výživné krmivo býložravce, tím více také 

narůstá pravděpodobnost zvýšení populace dravců. Požáru náchylná stanoviště mohou být 

atraktivní pro býložravce dlouhou dobu po požáru.  

 V Indii se požár používá jako nástroj k zachování stanovišť velkých býložravců 

(jednorohý nosorožec) a predátorů (tygr) a je důležitým nástrojem pro správu velkých 

býložravců v chráněných územích. Údržba a tvorba požárně závislých stanovišť má zcela 

jistě zásluhu na přežití jednoho nebo více ohrožených druhů. To nám ale neposkytuje žádnou 

možnost nahlédnout na souvztažnost mezi ohněm a celkovou rozmanitostí megafauny. 

Komplexní studie zkoumající závislost mezi kopytníky a požárem byla provedena pro celou 

západní Afriku. Studie zjistila, že kromě evapotranspirace (celkový výpar) a úrodnosti půdy 

byl oheň jediným dalším faktorem, který by mohl vysvětlit druhovou bohatost pasoucích se 

zvířat. Nicméně oheň neovlivňuje megafaunu nepřímo jen změnami vegetace, ale může mít 

i vážné přímé dopady na pomalu se pohybující zvířata a zároveň může způsobit i lokální 

vymírání [6]. 
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4 Vlastnosti tropického dřeva 

 V této kapitole budou obecně popsány vlastnosti dřeva a dále také konkrétní 

vlastnosti použitého tropického dřeva při samotném testu toxicity. Vlastnosti dřeva jsou 

často rozdělovány na fyzikální a mechanické. Toto rozdělení není ale zcela přesné, jelikož 

vlastnosti mechanické lze zařadit pod fyzikální. Pro větší přehlednost bude ale toto rozdělení 

zachováno i v následujících podkapitolách. 

4.1 Fyzikální vlastnosti 

 Mezi fyzikální vlastnosti dřeva můžeme zařadit: vlhkost, nasáklivost, pórovitost, 

hustotu, tepelné, elektrické a akustické vlastnosti. 

• Vlhkost  

 Vlhkostí dřeva se rozumí přítomnost vody ve dřevě vyjádřená podílem hmotnosti 

vody k hmotnosti dřeva v absolutně suchém stavu. Absolutní a relativní vlhkost dřeva se 

vyjadřuje v procentech pomocí vztahu [39]: 

𝑤𝑎𝑏𝑠 =
𝑚𝑤−𝑚0

𝑚0
∗ 100% =

𝑚𝑣

𝑚0
∗ 100%  

𝑤𝑟𝑒𝑙 =
𝑚𝑤−𝑚0

𝑚𝑤
∗ 100% =

𝑚𝑣

𝑚𝑤
∗ 100%  

mw – hmotnost vlhkého dřeva 

m0 – hmotnost suchého dřeva 

mv – hmotnost vody 

 Dřevo přijímá a vydává vlhkost ve formě páry a kapaliny. Největší vliv na vlhkost 

dřeva má stavba, hustota, teplota a mechanické namáhání dřeva. Vlhkost je v kmeni 

rostoucího stromu rozložena nerovnoměrně a dochází k její změně s rostoucí výškou a 

průměrem kmene. Voda se ve dřevě nachází v buněčných stěnách a ve vnitřních prostorech, 

ale v rozdílném množství. Hustota dřeva také ovlivňuje samotnou hustotu, jelikož obecně 

platí, že čím je hustota dřeva vyšší, tím se snižuje obsah vody. Vlhkost dřeva má také velký 

význam při jeho zpracování a používáním výrobků ze dřeva [2], [39]. 
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• Nasáklivost  

 Nasáklivost dřeva je schopnost nasávat vodu ve formě kapaliny vlivem pórovité 

stavby dřeva. Dřevo je maximálně nasáklé, pokud obsahuje nejvyšší množství volné vody a 

je zcela nasyceno vodou vázanou. Nasáklivost dřeva souvisí s jeho pórovitostí – množství 

volné vody závisí na objemu pórů, který je nepřímo úměrný hustotě dřeva [2]. 

• Pórovitost 

 Pórovitost dřeva je vyjádřena jako podíl objemu pórů k objemu suchého dřeva a je 

nepřímo závislá na hustotě dřeva. Pórovitost dřeva nám dává informace o stavbě dřeva a 

přispívá k pochopení vlastností závislých na pórovité struktuře dřeva – propustnost a difúze 

vody ve dřevě [28].  

• Hustota  

 Pro charakteristiku hustoty dřeva se nejčastěji používají vlhkostní stav dřeva 

v suchém stavu (w = 0 %), vlhkostní stav dřeva při vlhkosti w = 12 % a hustota dřeva vlhkého 

(w ˃ 0 %). Hustota dřeva je v praxi jednou z nejdůležitějších charakteristik dřeva, protože 

ovlivňuje většinu mechanických i fyzikálních vlastností. Například, čím vyšší je hustota 

dřeva, tím má dřevo nižší pórovitost, ale zvyšuje se tvrdost a hmotnost dřeva. Hustotu 

vlhkého dřeva (kg.m-3) můžeme vypočítat podle vztahu [28]: 

𝜌𝑤 =
𝑚𝑤

𝑉𝑤
   

mw – hmotnost vlhkého dřeva 

Vw – objem vlhkého dřeva 

• Tepelné vlastnosti  

 Mezi tepelné vlastnosti dřeva patří teplotní roztažnost, měrné teplo, tepelná vodivost, 

hořlavost a výhřevnost dřeva.  

Teplotní roztažnost 

 Zvyšováním teploty tělesa dosáhneme zvýšení energie molekul a v konečném 

důsledku i zvětšení rozměrů tělesa. Koeficient teplotní roztažnosti nám vyjadřuje změnu 

délky dřeva při jeho ohřátí o 1 K. 
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Měrné teplo 

 Měrné teplo dřeva je závislé na teplotě a vlhkosti a udává množství tepla, které je 

nutné na ohřátí jednotkové hmotnosti dřeva o jeden kelvin. 

Vedení tepla 

 Přenos tepla ve dřevě můžeme rozdělit na 3 druhy – vedení (kondukce), sálání 

(radiace) a proudění (konvekce). Znalost procesů, které jsou spojeny s přenosem tepla, může 

pomoci s předvídáním rychlosti teplotního spádu a s rozložením teplot při existenci 

gradientu teplot v tělese. Tepelný tok lze popsat analogicky vzhledem k pohybu vázané vody 

ve dřevě. Přenos tepla je důležitý hlavně pro posouzení tepelně – izolačních vlastností dřeva. 

Tepelná vodivost 

 Koeficient tepelné vodivosti vyjadřuje množství tepla proteklého jednotkovou 

plochou za jednotku času při jednotkovém gradientu teploty. Hodnoty koeficientu naznačují, 

že dřevo je relativně dobrým izolantem (hlavně ve směru napříč vlákny). Tepelnou vodivost 

ovlivňuje hodně faktorů – největší vliv má anatomická stavba, hustota a vlhkost dřeva. Dobré 

tepelně – izolační vlastnosti podporuje navíc značná pórovitost dřeva a celkovým výsledkem 

může být dobrá odolnost dřevěných konstrukčních prvků proti ohni. Díky dlouhé době 

potřebné pro změnu teploty v objemu dřeva a měrnému teplu je dřevo dobrým stavebním 

materiálem. 

Hořlavost dřeva 

 Hořlavost dřeva úzce souvisí s přenosem tepla ve dřevě a je nejvíce ovlivněna 

chemickým složením dřeva. Chemické složky se kromě výhřevnosti odlišují také svou 

odolností vůči termickému rozkladu – pyrolýze. Nejméně jsou pyrolýze odolné 

hemicelulózy, které podléhají termickému rozkladu při teplotě 170 – 240 °C. Rozklad 

celulózy nastává do 250 °C pozvolněji, ale v rozmezí 250 – 350 °C je rozklad již intenzivní. 

Nejodolnější složkou dřeva je lignin, který se rozkládá při teplotě 300 – 400 °C. Při teplotě 

nad 100 °C dochází k dehydrataci dřeva, kterou se zvyšující se teplotou následuje rozklad 

dřeva. Při 180 – 195 °C nastává uvolňování velkého množství plynů a následně dochází 

k exotermickému rozkladu při teplotě 270 – 280 °C.  

 Hořlavost dřeva můžeme charakterizovat bodem vzplanutí, hoření a zápalností. Bod 

vzplanutí se pohybuje u dřeva v mezích 180 – 275 °C a je závislý na druhu dřeva, hustotě, 
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chemickém složení a vlhkosti dřeva. Bod hoření je u dřeva udáván v rozmezí 260 – 290 °C. 

Bodem zápalnosti rozumíme takovou teplotu, při které se samovolně vznítí plyny vzniklé 

termickým rozkladem při dodání kyslíku. Bod zápalnosti se u dřeva pohybuje od 330 °C do 

520 °C. 

Výhřevnost dřeva 

 Množství tepla, které vznikne spálením 1 kg dřeva, nazýváme výhřevnost. 

Výhřevnost dřeva se pohybuje v mezi 18 – 19 MJ.kg-1, jistou výjimku ale tvoří dřeva, která 

jsou bohatá na pryskyřice a další hořlavé doprovodné látky. Číselná hodnota výhřevnosti je 

nejčastěji zjišťována kalorimetricky [35]. 

• Elektrické vlastnosti 

 Mezi elektrické vlastnosti patří zejména dielektrické vlastnosti (za sucha je dřevo 

izolant, ale od určité vlhkosti polovodič), malá elektrická vodivost, elektrický odpor a 

elektrická pevnost [2].  

• Akustické vlastnosti  

 Akustické vlastnosti dřeva se vyjadřují schopností materiálu zvuk utlumit, zesílit 

nebo vést. Dřevo jako materiál má velmi dobré akustické vlastnosti, díky nimž se dřevo 

používá k výrobě hudebních nástrojů a také ke zlepšení akustických vlastností velkých 

společenských sálů [2]. 

4.2 Mechanické vlastnosti 

 Mezi mechanické vlastnosti můžeme zařadit pevnost, tvrdost, pružnost, štípatelnost 

ohybatelnost a houževnatost.  

• Pružnost  

 Pružnost dřeva můžeme definovat jako schopnost dřeva vracet se zpět na původní 

velikost i tvar po působení vnějších sil. Pružnost dřeva může být znázorněna a vyjádřena 

pomocí modulů pružnosti, které se obvykle zjišťují experimentálně [2]. 
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• Pevnost 

 Hodnota napětí, při jejíž překročení dochází k trvalým deformacím, se vyjadřuje jako 

pevnost. U dřeva rozlišujeme více druhů pevností: v tlaku, v tahu, ve vzpěru, v ohybu, ve 

smyku a v krutu [2]. 

• Tvrdost 

 Tvrdostí se rozumí schopnost dřeva klást odpor při vnikání jiného tělesa do jeho 

struktury. Tvrdost je u jednotlivých druhé dřev odlišná. S rostoucí vlhkostí klesá tvrdost 

dřeva a s rostoucí hustotou roste. Pro třídění dřeva je tvrdost jedním z hlavních kritérií [2]. 

• Štípatelnost 

 Štípatelnost je odpor kladený dřevem při jeho rozdělení na dvě části. Jedná se o 

složitý proces, při kterém dochází ke kombinaci působení ohybu a tlaku [2]. 

• Ohýbatelnost 

 Jedná se o schopnost dřeva přijmout nový tvar díky působení ohybového zatížení [2]. 

• Houževnatost 

 Houževnatostí rozumíme odolnost proti nárazům a náhlým zatížením [25].  
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5 Experimentální část 

 Tato část diplomové práce se bude zabývat simulací požáru tropického i tuzemského 

dřeva v laboratorních podmínkách. Dřeva budou postupně spálena a uhašena a získaná 

hasební voda bude laboratorně upravena. Upravená voda bude podrobena dvěma testům 

ekotoxicity – testu semichronické toxicity na hořčici bílé a testu zhášení bioluminiscence 

Vibrio fischeri. Každý test bude obsahovat dílčí vyhodnocení a porovnání výsledků všech 

vzorků. 

5.1 Stručná charakteristika použitých druhů dřev 

 Pro potřeby diplomové práce bylo vybráno 5 druhů dřev, z toho 3 dřeva tropická. 

Zástupci tropických dřev (Obr. 8) jsou Massaranduba (1), Ipé (2) a Merbau (3), která se 

všechna řadí mezi tvrdá dřeva. Vybraná exotická dřeva zastupují oblast Jižní Ameriky a 

Asie. Pro porovnání byla exotická dřeva doplněna dvěmi tuzemskými druhy (Obr. 9), a to 

smrkem (4) a dubem (5). V případě dubu se jedná taktéž o tvrdé dřevo, naopak smrk se řadí 

mezi dřeva měkká. Tropická dřeva byla oproti dřevům tuzemským tmavší a pocitově těžší. 

Všechny použité druhy dřev nebyly před testováním ničím ošetřeny. Jakékoliv chemické 

ošetření by způsobilo vysokou nepřesnost při testech ekotoxicity. U dřev nebyly nijak 

laboratorně upravována vlhkost. Všechna použitá dřeva byla ponechána dva týdny ve stejné 

místnosti, a tudíž můžeme předpokládat, že jejich vlhkost byla podobná. 

 

Obr. 8: Použitá tropická dřeva 
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Obr. 9: Použitá tuzemská dřeva 

5.1.1 Merbau 

 Merbau (botanické jméno Intsija bijuga) je dřevina pocházející z jihovýchodní Asie, 

zejména se vyskytuje v Indonésii, Vietnamu, Thajsku a Malajsii. Roste v pobřežních 

oblastech a v polohách do 400 m. n. m. Strom dorůstá výška 30 – 40 m s kmenem tlustým 

až 1 metr. Kůra stromu je obvykle hladká a listy mají 2 – 3 páry lístků. Jádro dřeva má 

proměnlivou barvu od hnědošedé až po bronzovou. Merbau se řadí mezi tvrdé dřevo 

s hrubou strukturou. Opracovatelnost dřeva je poněkud náročná a vyžaduje speciální nástroje 

[4], [19].  

 

Obr. 10: Intsia bijuga [20] 
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5.1.2 Ipé 

 Ipé (botanické jméno Tabebuia ipe; Tabebuia serratifolia) se vyskytuje v Jižní a 

Střední Americe, zejména v Kolumbii, Venezuele, Ekvádoru a Peru. Průměrně dorůstá 

výšky 30 metrů, ale může vyrůst až do výšky 45 metrů. Lístky stromu jsou úzce elipticky 

vejčité. Dřevo je hnědé s nazelenalým nádechem. Ipé se řadí mezi velmi tvrdá, obtížně 

opracovatelná dřeva a používá se u silně namáhaných konstrukcí [4], [33]. 

 

Obr. 11: Listy stromu Tabebuia serratifolia [34] 

5.1.3 Massaranduba 

 Massaranduba (botanické jméno Manilkara bidentata) je dřevina vyskytující se 

v Jižní Americe, zejména v Brazílii, Venezuele a Kolumbii. Strom dorůstá do výšky 25 – 40 

metrů, má vejčité až 21 cm dlouhé listy, které jsou kožovité až papírové. Dřevo je červené 

až tmavočervené, čerstvě pokácené dřevo má barvu červenou podobnou masu. 

Massaranduba se řadí mezi tvrdá dřeva, samotný pořez vyžaduje silné stroje a při zpracování 

dochází k silnému otupování nástrojů. Při sebemenším poranění vytéká ze stromu latex. 

Dřevo se používá na mosty, pražce, těžké konstrukce a díky odolnosti na mořskou vodu i na 

lodní konstrukce [4], [21].  
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Obr. 12: Pokácené kmeny stromu Manilkara bidentata [8] 

5.1.4 Smrk 

 Smrk ztepilý (botanické jméno Picea abies) je jehličnan rostoucí skoro po celé 

Evropě. Strom dorůstá maximální výšky 50 metrů a má kuželovitou korunu, která je 

v rozvolněných porostech zavětvená často až k zemi. Smrku se daří v horských oblastech i 

na rovinách, snáší dobře teplo i zimu. Barva smrkového dřeva se pohybuje od téměř čistě 

žlutobílé až po načervenale žlutobílou. Dřevo se řadí mezi měkká dřeva, je dobře 

opracovatelné a používá se k výrobě nábytků, oken, dveří apod. Má velmi dobré akustické 

vlastnosti, kterých se využívá při výrobě těl houslí, kytar a klavírních desek [26], [27]. 

 

Obr. 13: Smrk ztepilý [32] 
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5.1.5 Dub 

 Dub (botanické jméno Quercus robur – dub letní; Quercus petraea – dub zimní) se 

nachází v mírných oblastech severní polokoule, zejména po celé Evropě a v části Asie. 

Dorůstá až do maximální výšky 45 metrů. Dub je listnatý, dlouhověký strom, který se může 

dožít až 800 let. Dubové dřevo je světle hnědé až nažloutle hnědé. Řadí se mezi tvrdá dřeva 

s širokou využitelností – používá se k výrobě dýh, jako stavební dřevo, k výrobě pražců, 

parket, sudů, nábytku a v neposlední řadě se používá i v lodním stavitelství. Kůra dubu se 

používá k výrobě třísla [31].  

 

Obr. 14: Dub letní [11]  

5.2 Simulace požáru s přítomností tropického dřeva 

 Příprava vzorků hasební vody probíhala 14. 3. 2017 na Fakultě bezpečnostního 

inženýrství Vysoké školy báňské v Ostravě ve zkušební laboratoři LC 310. Všechny vzorky 

dřev byly nařezány na menší kusy o velikosti přibližně 10 x 10 mm z důvodu lepší 

zapalitelnosti. Dřevo bylo před zapálením kontrolně zváženo na vahách Kern PES a zkušební 

váhy Leon Engineering byly zkalibrovány. Příprava zkušebního vzorku probíhala tak, že se 

dřevo vyskládalo do malé hráně na záchytnou vanu, která byla položená na kontrolní váze 

Leon Engineering LD 5204. Před zapálením byly na dva protilehlé rohy odběrné vany dány 

kusy cihel kvůli stabilizaci samotné vany.   
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Obr. 15: Ukázka sestavení hráně se vzorky dřeva Massaranduba 

 Dřevo bylo postupně zapáleno ve všech rozích pomocí ručních plynových 

zapalovačů u tuzemských dřev a laboratorním plynovým hořákem u dřev tropických. Prvotní 

myšlenka, že zapalování bude probíhat pouze pomocí zapalovačů byla mylná, jelikož hned 

první tropické dřevo nešlo zapálit. Prvním zkoušeným tropickým dřevem bylo Merbau, které 

se nepodařilo zapálit pomocí zapalovače ani po uplynutí 19 minut. Po zapálení hráně byl 

sledován úbytek hmotnosti na displeji váhy. Po klesnutí hmotnosti zapáleného dřeva na 

polovinu se začalo s hašením pomocí ručního rozprašovače, který obsahoval destilovanou 

vodu. V průběhu hašení byly zbytky hráně rozebrány a hašeny až do úplného uhašení. 

Všechny vzorky dřev hořely plně rozvinutým plamenným hořením, které pouze u dřeva 

Merbau nebylo intenzivní a přecházelo do žhnutí. Celkový objem použité destilované vody 

byl na vybraný druh dřeva odlišný, jelikož každé dřevo mělo jinou hmotnost a rozdílné 

vlastnosti, zapříčiňující různou délku a intenzitu hašení. Po uhašení byly vzorky hasebních 

vod odebrány do skleněných uzavíratelných lahví o objemu 500 ml. Tyto skleněné 

vzorkovnice byly zabaleny hliníkovou fólií, která zabraňovala světelné i vzduchové 

degradaci vzorku. Všechny vzorky hasebních vod byly následně přeneseny do laboratoře F 

303, kde byly přefiltrovány, nality zpět do vzorkovnic a umístěny do laboratorní chladničky. 

Filtrace probíhala především kvůli testu na mořských bakteriích Vibrio fischeri, jelikož 

pevné částečky by mohly ovlivnit test bioluminiscence. Spálení všech vzorků probíhalo ve 



 

 

36 

 

zkušební komoře umístěné v samostatné místnosti laboratoře LC 310 za přístupu světla i 

s využitím vzduchotechniky, která byla zapnutá pouze při hašení.  

   

Obr. 16: Hořící hráň se dřevem Massaranduba 

 

Obr. 17: Uhašená hráň se dřevem Massaranduba před odebráním hasební vody 
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Obr. 18: Odebraná hasební voda ze dřeva Massaranduba po filtraci 

 

Pomůcky použité při experimentu: 

• nařezané vzorky pěti vybraných dřev 

• zkušební váhy Leon Engineering LD 5204 (maximální hmotnost váženého 

předmětu: 30 kg, minimální hmotnost: 20 g, přesnost: 1 g) 

• kontrolní laboratorní váhy Kern PES (maximální hmotnost: 6,2 kg, minimální 

hmotnost 1 g, přesnost: 0,01 g) 

• kovová záchytná vana o velikosti 40 x 40 x 4,5 cm  

• ruční plynové zapalovače 

• 11 - kilogramová lahev s propan – butanem a laboratorní plynový hořák 

• ruční postřikovač o objemu 1,5 l 

• destilovaná voda 

• vzorkovnice – skleněné uzavíratelné lahve na odběr hasební vody o objemu 500 ml  

• sádrokartonové desky a alobal na tepelnou izolaci zkušebních vah, dvě cihly na 

zajištění stability odběrné vany 

• stopky 
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Obr. 19: Displej vah Leon Engineering LD 5204 v průběhu simulace požáru 

 

Obr. 20: Skleněná vzorkovnice a její zabalení do alobalu  
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Tab. 2: Tabulka výsledků zkoušených dřev 

Název dřeva 
Hmotnost 

[g] 

Doba do odhoření poloviny 

hmotnosti         

[s]    

Hmotnostní rychlost 

odhořívání  

[g/s] 

Smrk 166 240 0.346 

Dub 209 210 0.498 

Merbau 240 1500 0.080 

Ipé 336 210 0.800 

Massaranduba 602 480 0.627 

 V Tab. 2 můžeme vidět rychlost odhoření poloviny hmotnosti testovaného dřeva, ze 

které byla pak jednoduchým výpočtem stanovena orientační hmotnostní rychlost odhořívání. 

Tyto výsledky slouží pouze pro lepší znázornění, vzhledem k tomu, že u dřev tuzemských a 

tropických byly použity různé prostředky iniciace. Dřevo Merbau mělo rychlost odhořívání 

zdaleka nejnižší. Při samotném experimentu muselo být hoření tohoto dřeva skoro celou 

dobu podporováno plynovým hořákem, jelikož plamenné hoření se u tohoto dřeva 

vyskytovalo pouze po dobu maximálně 20 vteřin. Plamenné hoření ustávalo a přecházelo do 

žhnutí, při kterém docházelo pouze k minimálnímu úbytku na hmotnosti, tudíž se přikročilo 

k variantě s pomocí plynového hořáku. Fotodokumentace celého experimentu je uvedena 

v Příloze A.  

5.3 Ekotoxicita hasebních vod 

 V legislativě České republiky je ekotoxicita zahrnuta pod kódem H14 mezi 

nebezpečné vlastnosti odpadů ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí. Tato vyhláška 

definuje ekotoxicitu jako vlastnost odpadů, které představují nebo mohou představovat 

akutní nebo pozdní nebezpečí pro jednu nebo více složek životního prostředí [40].  

 Environmentální dopady požární vody mohou být zjištěny prostřednictvím 

ekotoxikologických testů. Každý ekotoxikologický test začíná předběžným testem, který se 

používá pro první identifikaci toxicity vzorku. Pokud testovaný organismus přežije, je 

výsledek označen za negativní a následuje ověřovací test. V případě, že se negativní 

výsledek zopakuje, je testování ukončeno [42]. V opačném případě se pokračuje v dalších 

zkouškách s cílem stanovit hodnoty EC50, IC50 a případně i LC50. Pokud se zaměříme na 

akutní toxicitu, tak stanovujeme především letální koncentraci – LC50 [3]. 
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• EC50 – efektivní koncentrace, při které reaguje 50 % pokusných jedinců 

• IC50 – koncentrace způsobující 50 % - ní inhibici sledovaného enzymu 

• LC50 – smrtelná (letální) koncentrace pro 50 % pokusných jedinců 

 Při stanovení akutní toxicity pro živočichy se zjišťuje jejich mortalita (úmrtnost) – 

LC50. Procentuální výsledek úmrtnosti se často převádí na tzv. probitovou křivku. Akutní 

testy toxicity určují přímý vliv toxické látky na organismus. Sledují kolik testovaných 

organismů uhyne během známé doby. Doba akutního testu se pohybuje v rozmezí minut až 

několika hodin – např. test na nitěnkách trvá 3 – 4 minuty, naopak test na žábronožkách je 

dlouhý 24 – 48 hodin. Úmrtnost se poté vyjádří jako efektivní koncentrace testované látky 

EC50 (mg/l) nebo jako letální koncentrace testované látky LC50 (mg/l), při které došlo 

k úhynu 50 % testovaných organismů oproti počátečnímu stavu. Akutní toxicita pro 

živočichy se stanovuje podle vzorce [3]:  

𝑀𝑚,𝑐 =  
𝑁𝑚

𝑁0
∗ 100 

Mm,c – mortalita jedinců v procentech a v daném čase pro toxickou látku 

Nm – průměrný počet uhynulých jedinců v dané koncentraci toxické látky 

N0 – počet živých jedinců vložených na počátku do toxické látky 

 Dnes se častěji pro testy akutní toxicity vybírají místo obratlovců nižší organismy 

(např. červi). Význam alternativních postupů je důležitý hlavně z hlediska etiky, kvůli 

omezení využívání laboratorních zvířat pro testování. Alternativní postupy mají mnoho 

výhod – nižší náklady, rychlejší dostupnost informací a snížení doby trvání testů akutní 

toxicity. Test, který by na potkanech trval 3 a více dnů teď na prvocích trvá 48 hodin. 

 Testy semichronické toxicity se od testů akutní toxicity liší testovanými organismy. 

Semichronické testy se provádějí na rostlinách a vzniká zde i rozdíl v interpretaci výsledků. 

Inhibice růstu kořene rostliny se stanovuje podle následujícího vzorce [3]:  
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𝐼 =
𝐻𝑘 − 𝐻𝑣𝑖

𝐻𝑘
⋅ 100 

I – inhibice růstu kořene v procentech 

Hk – délka kořene při slepém stanovení (bez toxické látky) v mm 

Hvi – délka kořene v dané koncentraci toxické látky v mm 

5.4 Test semichronické toxicity na hořčici bílé 

 Test semichronické toxicity na hořčici bílé je relativně jednoduchá metoda ke 

stanovení toxických účinků látek. Spočívá v porovnání délce kořínků vyrostlých ze semen 

uložených v toxické koncentraci oproti semenům, které byly „zasazeny“ do kontrolního 

roztoku. Nevýhodou této metody je dlouhá časová náročnost v délce 72 hodin. Při testování 

byly dodrženy podmínky obsažené v Metodickém pokynu Ministerstva životního prostředí 

[23]. 

5.4.1 Charakteristika hořčice bílé 

 Hořčice bílá, latinsky Sinapis alba L., je u nás hlavním druhem pěstované hořčice. 

Pěstuje se pro potřeby potravinářského průmyslu, ale i pro lékařství, kde se hořčičné semeno 

používá k přípravě hořčičné mouky, ze které se vyrábí hořčičné těsto používané na obklady 

k tišení revmatických bolestí. V potravinářství se semena využívají jako produkt k výrobě 

hořčice. Pro krmení zvířat se hořčice používá pouze jako pícnina, než začne kvést. Semena 

se pro krmení nevyužívají, protože obsahují vysoký obsah antinutričních látek. 

Nejvýznamnější z těchto látek jsou sinapiny a glukosinoláty sinalbin a sinigrin. Štěpné 

produkty sinigrinu – allylkyanid a allylisothiokyanát – mohou pravděpodobně stát za 

poruchami zdravotních stavů při zkrmování velkým množstvím brukvovitých pícnin, jejímiž 

příznaky jsou nechutenství, pokles užitkovosti, poruchy plodnosti, ale také léze na játrech a 

ledvinách.  

 Ve výživě lidí se hořčice využívá ke zlepšení trávení a chuti k jídlu, jelikož její 

antinutriční látky v nízkých dávkách mírně dráždí trávicí trakt. Dále také podporuje srdeční 

činnost a zvyšuje krevní tlak [3]. 
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5.4.2 Postup provedení testu 

 Pro provedení samotného testu potřebujeme: 

• odebranou hasební vodu  

• semena hořčice bílé (Aros – osiva) 

• Petriho misky 100/20 mm 

• filtrační papír 

• pipetu, špičky k pipetám 

• laboratorní sklo (kádinky, odměrné válce a baňky, skleněné tyčinky) 

• dichroman draselný (K2Cr2O7) 

• ředící vodu, která je připravena smícháním a zředěním čtyř chemikálií 

• pravítko, nůžky, kružítko 

• pinzetu, laboratorní lžíce  

Tab. 3: Roztoky solí použité na smíchání ředící vody [3] 

Chemikálie Navážka (g) 

CaCl2 . 2H2O 117,6 

MgSO4 . 7H2O 49,3 

NaHCO3 25,9 

KCl 2,3 

 

 Daná navážka solí z Tab. 3 byla rozpuštěna v 1 litrové odměrné baňce, následně 

doplněna destilovanou vodou a zamíchána. Z takto připravených roztoků bylo z každé baňky 

odpipetováno 5 ml do jedné 1 litrové baňky, doplněno destilovanou vodou a důkladně 

promícháno. Takto byla připravena zřeďovací voda používaná při testech semichronické 

toxicity na hořčici bílé [3], [23].  
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Obr. 21: Pomůcky potřebné pro vložení semen do Petriho misek 

 Samotné provedení testu záleží na testované toxické látce. Pro tuto diplomovou práci 

byla jako toxická látka použita hasební voda, která měla koncentraci 100 %. Hasební voda 

byla naředěna na dané koncentrace pomocí zřeďovací vody. Dále byly připraveny Petriho 

misky s filtračním papírem. Do každé Petriho misky bylo napipetováno 2,5 ml jednotlivých 

koncentrací a dáno 20 semen hořčice bílé. Pro každou koncentrační řadu je potřeba třech 

paralelních stanovení – to znamená, že např. pro 20 % koncentraci byly použity 3 Petriho 

misky a celkově 60 semen. Byl připraven i vzorek o 0 % koncentraci (kontrolní vzorek), což 

znamená, že do Petriho misky byl napipetován pouze zřeďovací roztok. Nulová koncentrace 

je nezbytná ke stanovení inhibice růstu kořene. Po vložení semen byly Petriho misky 

zavřeny, popsány (datum, čas, koncentrace a číslo koncentrační řady) a vloženy do prostředí 

bez přístupu světla o laboratorní teplotě (22 °C) – k tomuto účelu byla použita papírová 

krabice. Po uplynutí 72 hodin byly Petriho misky vyndány a kořínky změřeny. Hodnoty tří 

paralelních stanovení byly zprůměrovány a následně byla spočtena inhibice růstu kořene 

hořčice pomocí následujícího vzorce [3]: 
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𝐼𝜇 =  
(𝐿𝑐 −  𝐿𝑣)

𝐿𝑐
∗ 100 

Iμ – inhibice růstu kořene v procentech 

Lc – aritmetický průměr délky kořene kontrolního vzorku v mm 

Lv – aritmetický průměr délky kořene v testovacím roztoku v mm  

 

Obr. 22: Nasazená semena hořčice bílé do Petriho misek s hasební vodou ze dřeva Massaranduba 

5.5 Výsledky testů semichronické toxicity na hořčici bílé 

 Pro ověření správnosti měření byl jako první proveden test na standardu dichromanu 

draselného (K2Cr2O7). Test byl proveden s koncentrační řadou 0, 10, 20, 40, 80, 160, 320 

mg/l. Všechny koncentrace byly připraveny pomocí ředící vody. Po uplynutí 72 hodin byla 

na základě inhibice růstu kořene v závislosti na koncentraci stanovena hodnota IC50 = 39,33 

± 1,09 mg/l. Rozmezí hodnot IC50 pro test semichronické toxicity na hořčici bílé je 10–50 

mg/l. K vyhodnocení byl použit software Origin verze 6.1 od firmy OriginLab. Výsledků 

testů s použitím dichromanu draselného jsou zobrazeny na Obr. 23. 
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Obr. 23: Graf sigmoidní závislosti růstu kořene na log koncentrace pro K2Cr2O7 

 Testy semichronické toxicity na hořčici bílé byly provedeny na všech vzorcích 

hasební vody. Pro testy byly stanoveny koncentrace hasební vody 100 %, 80 %, 60 %, 40 

%, 20 % a kontrolní vzorek. Při testu se postupovalo přesně podle postupu, který je popsán 

v kapitole 5.4.2. Petriho misky byly vloženy do papírové krabice, která byla dále umístěna 

do uzavřené skříňky v laboratoři. Po uplynutí 72 hodin byla semínka přeměřena a vypočítána 

inhibice růstu kořene. Fotodokumentace testu je zobrazena v Příloze B. 

Tab. 4: Inhibice růstu kořene hořčice bílé u vzorků hasebních vod 

 Koncentrace hasební vody 

Typ dřeva 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 

Dub -0.50 1.90 2.81 3.62 4.40 

Smrk 0.14 0.63 0.41 1.09 3.72 

Massaranduba -0.14 0.59 0.77 9.38 11.37 

Ipé 1.18 2.36 2.90 11.55 17.63 

Merbau 1.50 9.97 10.33 28.41 31.90 

 V Tab. 4 můžeme vidět získaná data inhibice růstu kořene hořčice bílé v testovaných 

hasebních vodách. Data v tabulce vyjadřují procentní inhibici vůči kontrolnímu vzorku, 

který měl velikost kořene 36,78 mm. Záporné znaménko před hodnotami znamená, že 

kořínky v dané koncentraci vyrostly procentuálně více než v kontrolním vzorku – docházelo 

tedy ke stimulaci. Můžeme si všimnout, že největší inhibici vykazují semínka zasazená do 

100 % koncentrace hasební vody získané při spálení dřeva Merbau. Bohužel ani u tohoto 
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dřeva se nepodařilo stanovit hodnotu IC50, jelikož nejvyšší inhibice dosahovala pouze     

31,9 %. Jak je uvedeno v literatuře [3], pokud není dosaženo úhynu většího, než 50 % je 

testování ukončeno. Není tedy ani vykreslena sigmoidní křivka ve speciálním programu, 

která by podrobněji znázorňovala inhibici růstu kořínků. Pro lepší přehlednost byla ale 

vytvořena zjednodušená křivka inhibice viz. Obr. 24.  

 

Obr. 24: Zjednodušený graf závislosti inhibice růstu kořene hořčice bílé na koncentraci hasební vody 

5.6 Test zhášení bioluminiscence bakterií Vibrio fischeri 

 Test zhášení bioluminiscence je velice jednoduchá a plně automatizovaná metoda 

používaná ke stanovení toxických účinků na mořských bakteriích Vibrio fischeri. I když je 

tato metoda celosvětově používaná a rozšířená, tak v České republice není zahrnuta do 

standartních testů toxicity. Test zhášení bioluminiscence bakterií Vibrio fischeri se provádí 

podle norem ČSN EN ISO 11348-1, ČSN EN ISO 11348-2 a ČSN EN ISO 11348-3, kde 

jsou stanovena kritéria platnosti zkoušky: hodnota korekčního faktoru pro 15 a 30 minut se 

nachází v rozmezí 0,6 – 1,8 a paralelní stanovení se neodchylují od svých průměrů o více 

než 3 % [1], [3].  

5.6.1 Charakteristika Vibrio fischeri    

  Bakterie Vibrio fischeri jsou jednoznačně nejrozšířenějšími organismy v oblasti 

analýzy toxicity emitující světlo. Vibrio fischeri jsou gramnegativní, pohyblivé a variabilní 

mořské bioluminiscenční bakterie. Jsou používány k rychlému, snadnému a spolehlivému 

stanovení a sledování toxicity chemických látek a odpadních vod. Pro test byly použity 
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luminiscenční bakterie LCK 480, které jsou mražené a konzervované při teplotě -18 °C. 

Bakterie Vibrio fischeri jsou přepravovány v suchém ledu a musí být ihned přendány do 

mrazícího boxu, který má být zajištěn proti výpadku elektrické energie. Pokud by bakterie 

neplánovaně rozmrzly, došlo by ke znehodnocení bakterií a nebylo by možné je použít k 

testování [3].  

 

Obr. 25: Uložení bakterií Vibrio fischeri v suchém ledu 

5.6.2 Postup provedení testu 

 Pro provedení testu potřebujeme: 

• bakterie Vibrio fischeri LCK 480 dodávané s reakčním roztokem a 2 % roztokem 

chloridu sodného (NaCl) 

• vzorek hasební vody 

• luminometr Lumistox 300 

• inkubační blok Lumistherm 

• kyvety 

• pipety, špičky k pipetám 

• pH metr Eutech Ecoscan pH 5 

• laboratorní sklo (odměrné baňky a válce, kádinky) 

• kyselinu chlorovodíkovou (HCl), hydroxid sodný (NaOH) 

• stopky, teploměr 
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• záznamový protokol (viz Příloha E) 

 

Obr. 26: Luminometr Lumistox 300 (vlevo) a inkubační blok Lumistherm s kyvetami 

 Test spočívá ve srovnání bioluminiscence bakterií před a po vystavení toxické látce. 

V genomu bakterií Vibrio fischeri byla zjištěna přítomnost operonu lux CDABE, který je 

tvořen geny zodpovědnými za emitování světla. Bakterie emitují světlo, které vzniká v jejich 

organismu při chemické reakci katalyzované luciferázou. Děj, který je katalyzován tímto 

enzymem, se nazývá bioluminiscence. Tento jev je už po tisíce let pozorován jako 

světélkování oceánu, pařezů nebo světlušek. Reakce vedoucí k luminiscenci probíhá podle 

rovnice [3]: 

FMNH2 + O2 + R-CHO + luciferin            oxyluciferin + FMN + R-COOH + H2O + světlo 

FMNH2 – redukovaný fiboflavin 

FMN – flavinmononukleotid 

R – organický substituent 

 Sledovaným jevem při testu zhášení bioluminiscence je snížení luminiscence 

bakterií, která se měří při stálé teplotě 15 °C po 15 a 30 minutách. Při testech lze stanovit 



 

 

49 

 

koncentrace, při kterých je inhibice minimální nebo lze stanovit celý interval až po 

koncentrace způsobující úplné zhášení Vibrio fischeri [3]. 

 Před samotným měřením je potřeba upravit pH testované toxické látky – v našem 

případě hasební vody. Hasební voda musí mít pH v rozmezí 7 ± 0,2 a pokud tak nemá, tak 

jej musíme upravit pomocí HCl (kyselina chlorovodíková – pH klesá dolů) nebo NaOH 

(hydroxid sodný – pH stoupá vzhůru). Kyselinu i zásadu kapeme pomocí kapátka, jehož 

jedna kapka má objem 0,05 ml. Dále postupujeme tím, že nejprve napipetujeme řadu A a to 

tak, že začneme u kyvety A10, do které napipetujeme 1,5 ml 2 % roztoku NaCl a 1,5 ml 

zkušební hasební vody. Můžeme napipetovat i jiný poměr (vždy celkem 3 ml), tento krok 

záleží pouze na nás, a hlavně na tom, zdali chceme začínat s koncentrací vyšší než 50 % 

nebo rovné padesáti procentům. Pokračujeme tak, že do kyvet A9 – A2 napipetujeme 1,5 ml 

NaCl a do kyvety A1 2 ml NaCl – celý tento krok můžeme udělat zároveň s pipetováním 

NaCl do kyvety A10. Dále vezmeme do pipety 1,5 ml roztoku z kyvety A10, přidáme jej do 

kyvety A9, promícháme a vyměníme špičku. Poté znovu 1,5 ml roztoku z kyvety A9 

napipetujeme do kyvety A8, promícháme a vyměníme špičku. Postup opakujeme až po 

kyvetu A2 a tím vytvoříme tzv. dvojkovou metodu měření, kdy zleva doprava koncentrace 

toxické látky (hasební vody) klesá vždy o polovinu. V kyvetě A1 ponecháme pouze NaCl, 

tato kyveta bude sloužit pro kontrolní, slepé stanovení.  

 

Obr. 27: Zobrazení použití dvojkové metody (řada A)  

 Po zapnutí a vytemperování chladícího přístroje Lumistherm na 15 °C vyndáme 

z mrazničky zkumavku s reakčním roztokem pro bakterie. Tuto zkumavku vložíme do 

přístroje Lumistherm a za občasného protřepání ji ponecháme rozmrznout a vytemperovat 

na teplotu 15 °C. Poté z mrazničky vyndáme mikrozkumavku s bakteriemi Vibrio fischeri a 

vložíme ji na 2 minuty do vodní lázně o teplotě 20 ± 2 °C. Po uplynutí dvou minut 

napipetujeme do mikrozkumavky 0,5 ml reakčního roztoku a vložíme ji do přístroje 
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Lumistherm na dobu 15 minut. Po uplynutí této časové doby přelijeme celý obsah 

mikrozkumavky do zkumavky s reakčním roztokem. Do každé kyvety B a C napipetujeme 

0,5 ml roztoku bakterií Vibrio fischeri a to tak, že začínáme pipetovat u kyvety B1 (poté C1, 

B2, C2 atd. až C10) a v tu samou chvíli začínáme měřit 15 minut. Po uplynutí 15 minut 

změříme počáteční luminiscenci bakterií v kyvetě B1 v přístroji Lumistox 300 a do kyvety 

následně napipetujeme 0,5 ml z roztoku v A1 (slepé stanovení). Od této chvíle začínáme 

měřit časový interval 15 minut a ve 30 sekundovém intervalu pokračujeme stejně tak 

s kyvetou C1, které nejprve změříme luminiscenci a poté napipetujeme roztok z A1. Po 

dalších 30 sekundách změříme kyvetu B2 a napipetujeme do ní 0,5 ml roztoku z A2. Vše 

opakujeme až po poslední kyvetu C10. Při každé změně koncentrace v kyvetě řady A 

měníme špičku na pipetě. Časový úsek 15 minut necháme doběhnout a ve 30 sekundovém 

intervalu opět měříme luminiscence jednotlivých kyvet (již bez pipetování). Totéž můžeme 

opakovat po uplynutí 30 minut. Změřené luminiscence každé kyvety si pečlivě zapisujeme 

a následně vyhodnocujeme. 

 

Obr. 28: Zobrazení aplikace testovaného vzorku (řada B a C) 

5.6.3 Potřebné vzorce pro vyhodnocení testu 

 Ze změřených hodnot z řad B a C jsou vypočteny následující veličiny: korekční 

faktor, korigovaná hodnota, inhibiční účinek a hodnota gama. 
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• Korekční faktor fkt  

fkt =
IkI

I0
 

 fkt - korekční faktor pro expozici 15 nebo 30 minut 

 I0 - intenzita luminiscence kontrolní suspenze před přidáním ředícího roztoku 

 IkI - intenzita luminiscence vzorku po expozici 15 nebo 30 minut [1] 

• Korigovaná hodnota Ict 

ICt = I0 ∙ fk̅t 

 fk̅t - průměr hodnot korekčního faktoru 

 I0 - intenzita luminiscence kontrolní suspenze před přidáním ředícího roztoku 

 ICt - korigovaná hodnota pro kyvety se zkoušeným vzorkem před přidáním  

 testovaného vzorku [1] 

• Inhibiční účinek testovaného vzorku Ht 

Ht =
ICt − It

ICt
∙ 100 

 Ht - inhibiční účinek zkoušeného vzorku po expozici 15 nebo 30 minut v procentech 

 It - intenzita luminiscence zkoušeného vzorku po expozici 15 nebo 30 minut 

 ICt - korigovaná hodnota pro kyvety se zkoušeným vzorkem před přidáním 

 testovaného vzorku [1] 

• Hodnota gama testovaného vzorku Г𝐭 

Гt =
H̅t

100 − H̅t

 

 H̅t - průměrná hodnota inhibičního účinku zkoušeného vzorku po expozici 15 nebo 

 30 minut v procentech 

 Гt - hodnota gama zkoušeného vzorku po expozici 15 nebo 30 minut [1] 
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Závislost účinku na koncentraci je pak popsána pro danou expozici lineární rovnicí [1]: 

log ct = b log Гt + log a 

 ct - podíl vzorku vody ve zkoušeném roztoku v procentech 

 b - směrnice popisované přímky 

 log a - úsek na ose y vymezený popisovanou přímkou 

 Гt - hodnota gama zkoušeného vzorku po expozici 15 nebo 30 minut 

5.7 Výsledky testů zhášení bioluminiscence bakterií Vibrio fischeri 

 Pro každý vzorek hasební vody byly udělány dva testy zhášení bioluminiscence 

z důvodu dosažení větší přesnosti při stanovování efektivní koncentrace EC50. Testy byly 

prováděny v laboratoři F 303 na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Výsledky a výpočty ze 

všech testů na bakteriích Vibrio fischeri jsou uvedeny v Příloze D.  

Smrk ztepilý 

 Test hasební vody ze smrku byl proveden pouze jednou, z důvodu chvilkové 

nefunkčnosti luminometru Lumistox 300, který hlásil závadu led diody. Luminometr musel 

být několikrát restartován, tudíž nebyl dodržen časový limit pro tento test a bakterie byly 

nepoužitelné. Jsou zde tedy uvedeny výsledky pouze z druhého testu, kde byla dosažena 

hodnota EC50. Při testu byla počáteční koncentrace vzorku po úpravě pH 99,0099 % a obsah 

v kyvetě A10 byl smíchán v poměru 2 ml hasební vody a 1 ml NaCl. 
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Obr. 29: Graf závislosti log (Г) na log koncentrace pro 15 a 30 minutový test hasební vody ze smrku 

Tab. 5: Efektivní koncentrace testu zhášení bioluminiscence pro 15 a 30 minut pro hasební vodu ze smrku  

ECx 15 min 30 min 

5 1.9379 1.7226 

10 4.0160 3.4789 

20 8.8559 7.4596 

50 34.2252 27.4811 

80 132.2694 101.2398 

90 291.6746 217.0832 

95 604.4404 438.4018 

 V Tab. 5 můžeme vidět efektivní koncentrace, kterých bylo dosaženo při testu 

hasební vody ze smrku. Koncentrace EC80 a výše by nebylo možné dosáhnout bez extrakce 

vzorku.  

Dub letní 

 Pro vzorek hasební vody z dubu byly provedeny dva testy. Počáteční koncentrace po 

dosažení správného pH byla u obou testů 99,2556 %. Při prvním testu byly do první kyvety 

odpipetovány 2 ml hasební vody a 1 ml NaCl. Nebylo ale dosaženo efektivní koncentrace 
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EC50, tudíž po propočtu došlo ke změně poměru v první kyvetě a to 2,7 ml hasební vody a 

3 ml NaCl. Při tomto počátečním poměru již došlo k dosažení koncentrace EC50.  

 

Obr. 30: Graf závislosti log (Г) na log koncentrace pro 15 a 30 minutový test hasební vody z dubu 

Tab. 6: Efektivní koncentrace testu zhášení bioluminiscence pro 15 a 30 minut pro hasební vodu z dubu 

ECx 15 min 30 min 

5 0.7371 0.8683 

10 2.2354 2.4375 

20 7.4520 7.4722 

50 58.3728 50.7150 

80 457.2476 344.2126 

90 1524.3095 1055.1990 

95 4622.8335 2962.2144 

Ipé 

 Hasební voda ze dřeva Ipé byla podrobena dvěma testům, kdy oběma testy byla 

dokázána téměř totožná hodnota EC50. Počáteční koncentrace při prvním testu zhášení 

bioluminiscence Vibrio fischeri byla 98,2801 %. Poměr v kyvetě A10 byly 2 ml hasební 

vody a 1 ml NaCl. Při prvním stanovení bylo dosáhnuto hodnoty EC50 a druhé měření mělo 

tedy přiblížit tuto hodnotu. Koncentrace hasební vody při druhém měření byla 18,1818 % a 
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obsah v první kyvetě byl smíchán v poměru 1,5 ml hasební vody a 1,5 ml NaCl. Následující 

graf a tabulka uvedou výsledky druhého měření. 

 

Obr. 31: Graf závislosti log (Г) na log koncentrace pro 15 a 30 minutový test hasební vody ze dřeva Ipé 

Tab. 7: Efektivní koncentrace testu zhášení bioluminiscence pro 15 a 30 minut pro hasební vodu ze dřeva Ipé 

ECx 15 min 30 min 

5 0.1124 0.0928 

10 0.3186 0.2822 

20 0.9866 0.9432 

50 6.8124 7.4228 

80 47.0391 58.4163 

90 145.6584 195.2727 

95 412.7087 593.7028 

Massaranduba 

 U dřeva Massaranduba byla předpokládána podobná hodnota EC50 jako u dřeva Ipé 

vzhledem k výsledkům testu toxicity na hořčici bílé. Počáteční koncentrace u prvního testu 

po úpravě pH byla 98,7654 %. Poměr hasební vody a NaCl v první kyvetě byl stanoven 

v poměru 2:1. Při tomto testu bylo dosaženo efektivní koncentrace EC50 a druhým testem 

měla být tato koncentrace více přiblížena. Ve druhém testu byla počáteční koncentrace 
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ponechána, ale byl změněn poměr v počáteční kyvetě a to 1 ml hasební vody a 1 ml NaCl. 

Tento poměr byl stanoven proto, aby bylo v této kyvetě dosaženo předpokládaného EC50 

dosaženého v prvním testu. V druhém testu nebylo bohužel těsně dosaženo EC50 po 15 

minutách, po 30 minutách však hodnota EC50 odpovídala prvnímu testu. Budou zde tedy 

uvedeny výsledky prvního testu. 

 

Obr. 32: Graf závislosti log (Г) na log koncentrace pro 15 a 30 minutový test hasební vody ze dřeva 

Massaranduba 

Tab. 8: Efektivní koncentrace testu zhášení bioluminiscence pro 15 a 30 minut pro hasební vodu ze dřeva 

Massaranduba 

ECx 15 min 30 min 

5 0.9607 0.6004 

10 2.3407 1.6593 

20 6.1533 5.0007 

50 32.1133 32.9661 

80 167.5951 217.3213 

90 440.5715 654.9479 

95 1073.4721 1809.9535 
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Merbau 

 U posledního z testovaných dřev byl předpoklad nejnižší hodnoty EC50 vzhledem 

k testu na hořčici bílé. Počáteční koncentrace po úpravě pH měla hodnotu 98,0392 % a obsah 

první kyvety A10 při prvním měření byl stanoven v poměru 1 ml NaCl a 2 ml hasební vody. 

Prvním měřením byla dosažena hodnota EC50, která měla být druhým měřením přiblížena. 

Po přepočtu byl poměr v první kyvetě u druhého testu určen tak, že bylo napipetováno 1,7 

ml hasební vody a 1,3 ml NaCl. Tento test se hodnotě EC50 přiblížil, ale k přesnému 

dosažení chyběly tři procenta. Následující graf a tabulka budou prezentovat výsledky 

prvního testu.  

 

Obr. 33: Graf závislosti log (Г) na log koncentrace pro 15 a 30 minutový test hasební vody ze dřeva Merbau 
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Tab. 9: Efektivní koncentrace testu zhášení bioluminiscence pro 15 a 30 minut pro hasební vodu ze dřeva 

Merbau 

ECx 15 min 30 min 

5 0.0550 0.0830 

10 0.3135 0.4261 

20 2.0732 2.5147 

50 52.3725 52.2841 

80 1323.0284 1087.0794 

90 8749.0145 6414.7291 

95 49875.8186 32924.8229 

  

 Z předchozích tabulek efektivních koncentrací jsme si mohli všimnout, že každé 

dřevo, ať tropické či domácí, vykazuje jiné hodnoty EC50. Hodnoty této efektivní 

koncentrace jsou společně zobrazeny v následující tabulce. 

Tab. 10: Porovnání efektivních koncentrací EC50 u všech typů dřev 

 EC50 

Typ dřeva 15 minut 30 minut 

Smrk 34.2252 27.4811 

Dub 58.3728 50.715 

Ipé 6.8124 7.4228 

Massaranduba 32.1133 32.9661 

Merbau 52.3725 52.2841 

 V Tab. 10 si můžeme povšimnout, že nejnižší (tudíž nejhorší) hodnota EC50 pro 15 

i 30 minut byla dosažena u hasební vody z tropického dřeva Ipé. Efektivní koncentrace, při 

které reaguje 50 % jedinců byla u této hasební vody v patnácti minutách na hodnotě 6,8 % a 

ve třiceti minutách dosáhla hodnoty 7,4 %. Hasební voda ze smrku byla svými oběma 

koncentracemi podobná hasební vodě z tropického dřeva Massaranduba, stejně jako si byl 

dub svou toxicitou blízko s Merbau.  
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Závěr 

 Cílem této diplomové práce bylo posouzení negativního vlivu požárů tropických 

deštných pralesů na životní prostředí prostřednictvím stanovení ekotoxicity hasebních vod. 

Požáry jsou s deštnými pralesy úzce provázány, jelikož zde slouží k obstarávání nové 

zemědělské půdy, kdy je popel z dřeva používán jako hnojivo. Požáry mají ale i negativní 

vliv jak na faunu a floru, tak na samotného člověka a ekonomiku. 

 Teoretická část práce se věnovala převážně samotnému tropickému deštnému lesu, 

jeho světovému výskytu a typům. Větší podíl této části se věnoval negativním vlivům požárů 

na okolí a samotné otázce, proč jsou požáry v deštném pralese tak rozšířené. Výskytu požárů 

napomáhá klimatický jev El Niño, který má za následek zeslabení studeného oceánského 

proudu. Největší vliv na požáry má ale sám člověk, který požáry zakládá za cílem rozšíření 

své orné půdy. Požáry deštných lesů se nejčastěji vyskytují v Asii, Jižní Americe a Africe. 

Například pouze v období od června do října roku 2015 spálily ničivé mohutné požáry 190 

000 hektarů lesa v Indonésii. Jen pro porovnání měl největší lesní požár v České republice 

v Bzenci roku 2012 rozlohu 165 hektarů, což je asi 1000krát menší plocha. Takto ničivé 

požáry mají obrovský vliv na celý ekosystém. Je třeba si uvědomit, že v oblastech s lesními 

požáry to jsou právě požáry, které jsou největším místním producentem oxidu uhličitého. 

V letech 1997 – 1998 bylo jen v Indonésii vlivem požárů do atmosféry uvolněno odhadem 

až 810 milionů tun oxidu uhličitého. Požárem jsou přímo i nepřímo ovlivněna všechna 

zvířata od mravenců až po velké savce, u kterých mohou způsobit nižší druhou rozmanitost 

nebo i celkové vymírání. 

 Praktická část byla zaměřena na zjištění ekotoxicity hasební vody s použitím dvou 

testů ekotoxicity – testu semichronické toxicity na hořčici bílé a testu zhášení 

bioluminiscence bakterií Vibrio fischeri. Vzorky hasební vody byly nejprve připraveny 

spálením tří druhů tropických dřev a pro porovnání i dvou tuzemských dřev. Dřeva byla 

nařezána na špalíčky o rozměru 10 x 10 mm a postupně naskládána do hráně, která se 

zapálila pomocí ručních plynových zapalovačů nebo laboratorního plynového hořáku. Při 

hoření byl sledován úbytek hmotnosti a po odhoření poloviny hmotnosti dřeva se začalo 

s hašením pomocí destilované vody. Hasební voda byla odebrána a před následujícím 

měřením ekotoxicity i přefiltrována, protože pevné částečky by mohly způsobit chybné 

výsledky zejména u testu zhášení bioluminiscence. Dřevu nebyla nijak před spálením 
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upravována vlhkost, jelikož by úprava vlhkosti byla časově náročná. Všechny druhy dřev 

ale byly ponechány 14 dní ve stejné místnosti, takže můžeme odhadnout, že jejich vlhkost 

byla zhruba stejná.  

 Na stanovení semichronické toxicity byla použitá hořčice bílá, která zastupuje 

užitkové rostliny. Hasební voda ze všech dřev byla namíchána do koncentrací 20 %, 40 %, 

60 %, 80 % a 100 % a byl připraven i kontrolní vzorek, od kterého se odečítala inhibice růstu 

kořenů. V tomto testu se nepodařilo dosáhnout hodnoty IC50 ani u jednoho vzorku. 

Nejtoxičtějším byl vzorek hasební vody ze dřeva Merbau, u kterého byla ve 100 % 

koncentraci dosažena 31,9 % inhibice růstu kořene. Další dvě tropická dřeva, Massaranduba 

a Ipé, dosáhla podobných výsledků inhibice. Inhibice kořenů hořčice bílé byla ve 100 % 

koncentraci až 4krát vyšší než u tuzemských dřev – smrku a dubu. Z dosažených výsledků 

se tedy dalo předpokládat, že v testu zhášení bioluminiscence budou mít tropická dřeva nižší 

hodnotu EC50. 

 Poté následoval test zhášení bioluminiscence bakterií Vibrio fischeri. Tento test byl 

vyhodnocen po 15 a po 30 minutách na všech vzorcích hasební vody. Jako nejtoxičtější 

z tohoto testu byla zjištěna hasební voda ze dřeva Ipé, která po 15 minutách dosáhla efektivní 

koncentrace EC50 s hodnotou 6,8 % a po třiceti minutách bylo EC50 rovno 7,4 %. 

Podobných výsledků dosáhla Massaranduba a smrk, kdy jejich efektivní koncentrace EC50 

v 15 i 30 minutách dosáhly hodnot okolo 30 %. Překvapením bylo dřevo Merbau, které bylo 

v testu na hořčici bílé nejtoxičtější. Výsledky tohoto dřeva byly v testu zhášení 

bioluminiscence podobné dubu a jejich efektivní koncentrace se pohybovaly blízko 50 %.  

 Když se zaměříme na výsledky testů, tak musíme konstatovat, že námi získaná 

hasební voda neměla významný toxický vliv na růst hořčice bílé. Test na bakteriích Vibrio 

fischeri ale ukázal, že hasební voda má velký vliv na mikroorganismy. Po vsáknutí hasební 

vody do půdy může dojít k ovlivnění a poškození půdního mikroklimatu. Pokud bychom 

chtěli zabránit požárům deštných pralesů, tak by museli hlavně domorodí zemědělci přestat 

s vypalováním. Příčiny vzniku požárů deštných pralesů jsou různorodé, ale lidský faktor 

představuje největší podíl. Je asi zbytečné mluvit o preventivní činnosti ohledně zabránění 

zakládání požárů, jelikož lidé ohně rozdělávají z důvodu obživy a nezřídka jsou kvůli tomu 

požáry zakládány i státními organizacemi. Požáry lze v této době poměrně lehce pozorovat 
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pomocí satelitů, ale boj s nimi je velice obtížný. Většina požárů je uhašena až díky velkým 

a vytrvalým dešťům.   
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