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Anotace: 

Tato práce se zaměřuje na studium zelených řas Pleuroccocus a Trentepohlia a jejich schopnost 

kumulovat těžké kovy ve svých buňkách. Řasy byly odebírány v industriálním prostředí 

na území města v Ostravy, z míst zatížených dopravou a další průmyslovou činností. Metodou 

atomové absorpční spektrometrie byla analyzována přítomnost prvků  Cd, Co ,Cr, Cu, Fe, Mn, 

Ni, Pb, Zn, V a As v biomase řas a bylo srovnáváno, která z výše uvedených řas projevuje vyšší 

schopnost bioakumulace jednotlivých kovů. 

 

Klíčová slova: řasy; Pleurococcus; Trentepohlia; biotechnologie; bioremediace; biosorbenty; 

bioakumulace; těžké kovy 

 

Abstract: 

This work focuses on the study of green algae Pleuroccocus and Trentepohlia and their ability 

to accumulate heavy metals in their cells. In the analyzes, we focused on a wide range of metals, 

including: Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, As, V. Subsequently, it was compared which 

algae have the higher ability to accumulate individual metals. 

 

Keywords: algae; Pleurococcus; Trentepohlia;  biotechnology; biremediation; biosorbents; 

bioaccumulation; heavy metals 



 

Seznam použitých zkratek 

 

AAS – Atomová absorpční spektrometrie 

ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav 

ICP-MS – spektrometrie s indukčně vázanou plazmou a hmotnostním detektorem 

ŽP – životní prostředí 
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

 Ostrava je známé průmyslové město na území Moravskoslezkého kraje, 

které bylo v minulosti vysoce zatíženo průmyslovou těžbou uhlí a průmyslovou výrobou, 

především železa a oceli. Produkce polétavého prachu a emisí zplodin byly v minulém století 

enormní. Nejlepší dostupné technologie a legislativa tyto faktory znečištění výrazně zmenšily. 

I když je mnoho provozů v dnešní době uzavřeno, i po skončení jejich činností je životní 

prostředí v těchto oblastech nadále znečištěno.  

 Je známo, že těžké kovy a polokovy negativně ovlivňují živé organismy. Pomocí rozboru 

biomasy mikroskopických řas Pleurococcus a Trentepohlia, které dokážou kumulovat těžké 

kovy ve svých buňkách, byla sledována nejen schopnost jejich bioakumulace, ale také 

schopnost těchto mikroorganismů indikovat uvedené antropogenní znečištění. 

 Aerofytní řasy žijí v koloniích na borkách stromů. Často tvoří zelené povlaky (řasa 

Pleurococcus) a červené povlaky (řasa Trentepohlia) na borkách stromů a vyskytují se kolem 

rušných dopravních tahů i v místech s výrazným průmyslovým znečištěním. Zejména řasa 

Trentepohlia, která   nebyla dříve tak četná, se dnes stává velice rozšířenou a vyskytuje se 

zejména na ovocných stromech, převážně třešních (Prunus avium). Kolonie řas, které tvoří 

rozsáhlé povlaky na borkách stromů působí v našem životním prostředí nejen 

jako bioindikátory znečištění, ale jsou schopny akumulovat těžké kovy z ovzduší, 

což bylo potvrzeno v experimentální části této diplomové práce. 

 Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit přítomnost těžkých kovů v biomase  řasy 

Pleurococcus a Trentepohlia  v průmyslově  zatížených místech v Ostravě.  Analýza obsahu 

kovů byla  provedena metodou atomové absorpční spektrometrie a bylo prokázáno, že  vybrané 

druhy řas jsou schopny bioakumulace kovů, převážně se jedná o Cr, Pb,  Cu, a Fe. Dále bylo 

prokázano, že řasa Trentepohlia je schopna 2-3 krát vyšší bioakumulace vybraných kovů než 

řasa Pleurococcus. 
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2 VLIV INDUSTRIALIZACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDROJE 

TOXICKÝCH KOVŮ 

 Kovy jsou hojně průmyslově využívány pro své ojedinělé fyzikální vlastnosti 

a pro  snadnou zpracovatelnost. Mezi kovy řadíme v periodické soustavě prvků asi 80 prvků. 

Přibližně 30 z nich je zařazeno a označeno jako těžké kovy nebo také toxické kovy. 

Pod pojmem těžké kovy se označují kovy a metaloidy, jejichž hustota je větší než 5 g / cm3 

a tyto látky – prvky řadíme mezi toxické, neboť jejich zvýšené koncentrace ohrožují biologické 

cykly, životní prostředí, biotu a ekosytémy (Mortimer, Charles, 1975). 

 Těžké kovy jsou obecně definovány jako kovy s relativně vysokou hustotou, atomovými 

hmotnostmi nebo atomovými čísly. Například v metalurgii může být těžký kov definován 

na základě hustoty, ve fyzice může být rozlišovacím kritériem atomové číslo, zatímco chemik 

by se pravděpodobně více zajímal o chemické chování. Těžké kovy jsou v zemské kůře 

relativně vzácné, ale vyskytují se v mnoha aspektech moderního života. Používají se například 

v autech, antiseptikách, samočisticích pecích, plastech, solárních panelech, mobilních 

telefonech a urychlovačích částic ekosytémy (Mortimer, Charles, 1975). 

 Těžké kovy jsou v přírodě velmi hojné a je mezi ně řazena  měď (Cu) a zinek (Zn) 

jako základní prvky rostlin, zatímco chrom (Cr), kadmium (Cd) a olovo (Pb) vykazují malou 

biologickou užitečnost. Cu není jen klíčovou součástí řetězců přenosu elektronů, 

ale také koenzymatických faktorů, které hrají důležitou roli ve fotosyntéze rostlin a dýchání, 

ale hladina mědi (Cu) a dalších těžkých kovů v životním prostředí se v důsledku lidských 

činností zvyšuje. Například roční průtok Cu do oceánu je 9 × 106 t ročně (Pinto a kol., 2003). 

Přestože je Cu stopovým prvkem nezbytným pro vývoj fotosyntetických druhů, jeho vysoké 

hladiny jsou pro buňky fytotoxické, mohou významně inhibovat růst a mohou tak vést 

až k buněčné smrti (Yan a Viraraghavan 2003). 

  Kovy jsou obvykle schopny tvořit kationty v důsledku ztráty elektronů. Většina 

z nich reaguje s kyslíkem za vzniku oxidů v různých časových úsecích (draslík hoří 

v sekundách, zatímco železo oxiduje během let). Některé jiné, jako palladium, platina a zlato, 

s atmosférou vůbec nereagují. Oxidy kovů jsou obecně bazické, na rozdíl od oxidů nekovů, 

které jsou kyselé až neutrální (Yonezawa, 2017). 

 Toxické kovy jsou kovy antropogenního nebo přirozeného původu, které mají zpravidla 

toxické účinky. Vše je závislé na koncentraci, dovolím si zde citovat Paracelsuse, alchymistu, 
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astrologa a lékaře(1492–1541): ,,Všechny sloučeniny jsou jedy. Neexistuje sloučenina, která by 

jedem nebyla. Rozdíl mezi lékem a jedem tvoří dávka“. Příklady těžkých kovů, které mohou být 

klasifikovány jako toxické kovy, dnes zahrnují zejména olovo (Pb), kadmium (Cd), chrom (Cr) 

a rtuť (Hg). Také arsen (As) je obvykle klasifikován jako těžký polokov kvůli svým chemickým 

vlastnostem a chování v životním prostředí.  

 Periodickou tabulku prvků tvoří tři hlavní skupiny prvků – kovy, polokovy a nekovy, 

které se dále dělí na: 

• alkalické kovy, 

• kovy alkalických zemin, 

• přechodné kovy, 

• nepřechodné kovy, 

• ušlechtilé kovy,  

• kovy skupiny železa,  

• platinové kovy: lehké a těžké, 

• lanthanoidy, 

• aktinoidy. 

 Toxické těžké kovy vstupují do atmosféry z půdních ekosystémů, povrchových vod 

a následně i podpovrchových vod z různých zdrojů. Těžké kovy jsou buď přírodního původu, 

nebo vznikají antropogenní činností, jako je: 

• těžba (dobývání) nerostných surovin,  

• zpracování a tavení kovů,  

• průmyslová výroba, zejména výroba chemická,   

• průmyslové i domácí splaškové odpadní vody, 

• užívání léčiv (léky a jejich metabolity, které nedokáže ČOV zachytit, tudíž dále 

zůstávají v recipientu), 

• a emise z ovzduší způsobené průmyslovou výrobou, které jsou následně 

atmosférickými srážkami vymývány do životního prostředí.  

Tyto činnosti člověka se ukázaly jako primární zdroje znečištění prostředí těžkými kovy. 

 Velmi významné jsou v současné době zejména znečistění pedosféry, která vznikají 

v důsledku nadměrného působení množství těžkých kovů, které zde pronikají především vlivem 

průmyslové výroby a automobilové dopravy. Bylo prokázáno, že vlivem působení toxických 



Bc. Jan Dvořák: Vliv industrializace na bioakumulaci mikroskopických řas 

 

4 

Ostrava 2020 

 

kovů a polokovů kvalita zemědělské půdy klesá a dochází především k významnému  snížení 

produktivity humusu (Alloway, 2013; Wei a kol., 2016). 

 Obecně se těžké kovy do půd dostávají antropogenními činnostmi , z nichž mezi 

nejvýznamnější patří průmyslové procesy, likvidace odpadu, skládkování, aplikace 

agrochemikálií a zavlažování nedokonale vyčištěnými odpadními vodami. Bylo prokázáno, 

že akumulace rtuti (Hg), olova (Pb), kadmia (Cd), zinku (Zn), mědi (Cu), chromu (Cr), arsenu 

(As) a niklu (Ni) v půdě souvisí s průmyslovými emisemi, především s těžbou a spalováním 

fosilních paliv, zpracováním rudy a dopravou. Fosfátová hnojiva, pesticidy a fungicidy 

jsou také považovány za jedny z hlavních zdrojů Cu, Zn a Cd v zemědělských půdách. 

Identifikace zdrojů těžkých kovů v životním prostředí je důležitá pro prevenci a snižování 

znečištění (Yang a kol., 2018). 

  Relevantní vlastnost, která odlišuje toxické kovy od ostatních toxických znečišťujících 

látek, je však skutečnost, že nejsou biologicky rozložitelné, tedy mají vysokou perzistenci 

v životním prostředí, a to i při nízkých koncentracích. Jedná se tedy o látky velmi škodlivé 

pro všechny živé organismy. Jejich hromadění v určitých částech životního prostředí 

se tak stalo vážným, dnes už globálním problémem (Malik, 2004). 

 Těžké kovy a metaloidy představují hlavní znečišťující látky životního prostředí 

a četnými výzkumy bylo potvrzeno, že úroveň znečištění v průmyslových a rozvinutých 

městech je mnohem vyšší než na venkově. 

 
Obr. 1 - Antropogenní a přírodní zdroje tě těžkých kovů a jejich vnik do ekosystémů (upraveno podle Rai a kol. 2019) 



Bc. Jan Dvořák: Vliv industrializace na bioakumulaci mikroskopických řas 

 

5 

Ostrava 2020 

 

Expozice těžkým kovům představuje také vážné zdravotní riziko pro člověka, příkladem 

je akutní a chronická expozice, která vede k vážným poruchám kardiovaskulárního systému, 

což může nakonec vést až k nádorovým změnám (Mazumder a kol., 2000). 

 Je znepokojující, že v posledních 5 desetiletích bylo do životního prostředí vypuštěno 

globálně více než 30 000 tun Cr a 800 000 tun Pb (Chen a kol., 2012). Většina z těchto kovů 

se hromadí v půdě a působí tak závažné znečištění těžkými kovy. Z důvodu rychlého sociálního 

a ekonomického rozvoje se především v asijských státech světa (Indie, Čína, atd.) znečištění 

těžkými kovy v půdě stává stále závažnějším problémem životního prostředí, zejména 

v průmyslových a zemědělských regionech (Chen a kol., 2012). Kontaminace půdy těžkými 

kovy byla v procesu industrializace a urbanizace tedy uznána za primární problém životního 

prostředí. Uvádí se, že po celém světě je více než pět milionů míst silně kontaminováno těžkými 

kovy. Až 16,1 % analyzovaných vzorků půdy z Číny překračuje národní normy kvality 

životního prostředí, což je způsobeno tím, že západní svět a evropské státy přesunuly většinu 

průmyslové výroby právě do Číny. Proto máme ,,čistější“ Evropu a splňujeme evropské normy, 

ale je to na úkor jiných zemí. Kromě výše uvedeného, vysoký obsah těžkých kovů v půdě 

způsobuje vážná ohrožení ekologického prostředí ve smyslu narušení přirozené diverzity, 

a to včetně lidského zdraví vznikem celé řady otrav (Liu a kol., 2018). 

 Problémem se stala i organická xenobiotika jako jsou pesticidy a jejich rezidua, 

používaná v zemědělství. Studie ukázaly, že většinou aplikovaných pesticidů nebylo dosaženo 

původních  cílů, ale naopak, dostaly se do půdy a dalších složek životního prostředí 

přes povrchový odtok, vodní erozi z polí a následnou infiltraci (Prado a kol., 2009). 

Z uvedených důvodu jsou dnes tyto látky stále častěji detekovány jako toxické kontaminanty 

ve vodních ekosystémech, včetně podzemních toků, jezer, řek nebo dokonce pobřežních 

vodních toků, ale také dochází k jejich akumulaci ve vodních rostlinách a vodních organismech 

(Prado a kol., 2009). 

2.1 Těžké kovy a jejich výskyt, akumulace, význam a vliv na ŽP 

 Polutanty jako jsou těžké kovy se mohou dostat do ekosystémů po přímém 

nebo nepřímém uvolnění z průmyslu, zemědělství a domácností (Fathi a kol., 2005). Jedná 

se o důležitou skupinu různých chemických látek, které mohou v půdě perzistovat a mohou 

se dále bioakumulovat v živých organismech. Narušení rovnováhy ekosystémů vyvolané 

znečištěním kovy má za následek ztrátu biologické rozmanitosti v půdě a také zvýšenou 

akumulaci toxických látek v mikroorganismech. Nepříznivé účinky toxických kovů na skupinu 



Bc. Jan Dvořák: Vliv industrializace na bioakumulaci mikroskopických řas 

 

6 

Ostrava 2020 

 

mikroorganismů – řas tak může ovlivnit organismy na vyšších trofických úrovních a následně 

narušit i jejich potravní řetězce (Chu a kol. 2019).  

 Na druhou stranu, mikroskopické řasy jsou citlivými ukazateli – indikátory změn 

životního prostředí. U sladkovodních a mořských ekosystémů se často používají při posuzování 

ekotoxicity těžkých kovů, v současné době již existuje pozoruhodný počet výzkumů 

prokazujících toxické účinky těžkých kovů na různé druhy řas (Levy a kol., 2007; El-Sheekh 

a kol., 2003; Fathi a kol., 2005; Akira a kol., 2005; Muwafq and Bernd, 2006; Anne a kol., 

2006). Těžký kov představuje pro celou řadu mikroorganismů včetně mikroskopických řas 

významný stresový faktor.  I když některé z kovů jsou vyžadovány pro růst buněk, obecně 

vysoké koncentrace kovů vyvolávají toxické účinky na metabolický mechanismus řas i mnoho 

dalších organismů.  

2.1.1 Vliv kovů na řasy  

 Některé z těžkých kovů mohou být pro řasy, rostliny i jiné organismy nebezpečné, 

až toxické již ve velice nízkých koncentracích. Mezi tyto extrémní kategorie, které jsou toxické 

v malých dávkách můžeme zařadit např. As, Cd, Cr, Hg a Pb, avšak existují kovy, které bývají 

pro řasy, rostliny i živé organismy esenciální (důležité, podstatné) – Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, 

Zn (Duffus 2002). 

 Bylo prokázáno, že zinek je základní složkou různých enzymů podílejících 

se na fotosyntéze a metabolismu buněk (Pawlik-Skowroska 2002). Růst řas 

je podporováncelou řadou prvků včetně kovových. Pokud některý prvek chybí, rychlost růstu a 

fotosyntéza rostliny se výrazně sníží. Příklademje Cu a Zn. Oba kovy se však mohou stát 

toxickými při vyšších hladinách.   

Na rozdíl od Cu a Zn, těžké kovy jako je Cr, Cd a Pb nejsou pro růst nebo respiraci rostlin 

nezbytné, avšak s rychlým rozvojem průmyslu a průnikem velkého množství Cr, Cd a Pb 

do prostředí bylo prokázáno, že tyto kovy mají nepříznivé účinky na rostliny. Toxicita Cr 

je závislá na formě výskytu, přičemž nejtoxičtější je CrVI (Vignati a kol. 2010). Cd, potenciálně 

toxický kov, který je ve vodním prostředí velmi stabilní, může přímo ovlivnit fyziologické 

procesy akvatických řas (Sandalio a kol 2001), rovněž Pb se snadno akumuluje řasami a stává 

se toxickým ve vyšších koncentracích. Účinky těžkých kovů na fyziologii  řas se projevily  v 

inhibici rychlosti růstu, omezené aktivitě enzymů a ve snížení schopnosti fotosyntézy (Chen a 

kol. 2002). Výzkum v roce 2002 ukázal, že sloučeniny kovů a pesticidů ve znečištěné vodě 
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mohou interagovat s DNA buněk rostlin i mikroskopických řas, což ve výsledku projeví 

genotoxické účinky (Galloway a kol. 2002). 

2.2 Biotransformace toxických kovů v životním prostředí pomocí řas 

 Výzkum biotransformace xenobiotik pomocí zelených řas je z hlediska životního 

prostředí velmi zajímavým pohledem, protože rozšíření těchto sloučenin v zemědělských 

oblastech se stalo jedním z hlavních problémů půdního ekosystému v současnosti. Z důvodu 

modernizace zemědělství vede k vysokému riziku kontaminace půdy především používání 

pesticidů, které jsou často na bázi kovů.. Současné přístupy k odstranění toxických sloučenin z 

kontaminovaných míst s využitím mikroorganismů zahrnují chemickou degradaci, adsorpci 

na aktivním uhlí nebo chemickou extrakci. Tyto metody však mají nevýhody, jako je nízká 

účinnost, vysoká cena a tvorba vedlejších produktů, které mohou způsobit sekundární 

kontaminaci a další degradaci kvalitativních vlastností půd (Schröder a kol., 2002).  

 V současné době je věnována velká pozornost vývoji alternativních biologických metod 

pro čištění nebo degradaci toxických polutantů v půdách pomocí kořenů rostlin – fytoremediace 

a asociujících rhizosférních mikroorganismů (Angelinia a kol., 2011). Tyto metody se ukazují 

jako nákladově efektivní a šetrné k životnímu prostředí, i když zdlouhavé. Proces degradace 

organických polutantů se opírá o katabolismus cizorodých látek v rostlinách. Tento proces 

je založen na degradaci anorganických látek, a slučuje dílčí procesy rhizofiltrace, fytoextrakce 

a následné fytoakumulace (Schröder a kol., 2002). Avšak je nutné podotknout, že po výsledné 

absorpci kovů rostlinnými organismy pak  je nutné nakládat s biomasou jako s nebezpečným 

odpadem. 

 Potřeba levných a účinných metod vhodných pro odstraňování těžkých kovů z prostředí 

vyvolává zájem zejména o studium procesů biosorpce a bioakumulace. Velkými výhodami 

těchto metod jsou: 

• nízké provozní náklady,  

• selektivita pro konkrétní kov, 

• v případě použití ve vodních ekosystémech, vysoká účinnost při detoxikaci 

velmi zředěných odpadních vod.  

 Oba procesy zahrnují interakce a koncentraci toxických kovů v biomase, buď živé 

(bioakumulace) nebo neživé (biosorpce). Jedním ze základních rozdílů mezi oběma procesy 

je jejich kinetika a hodnoty aktivační energie (Chojnacka, 2010). 
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 Biosorpce, také známá jako pasivní absorpce kovů, je metabolicky nezávislá absorpce 

kovů neživou biomasou na jejím povrchu. Mechanismy sorpce buněčného povrchu jsou 

založeny na fyzikálně-chemických interakcích mezi kovem a funkčními skupinami buněčné 

stěny (Chojnacka a kol., 2005).  

 Bioakumulace je akumulace intracelulárního kovu, která se také označuje biosorpčním 

procesem, který se vyskytuje ve dvou fázích: první identický s biosorpcí, který je rychlý 

a následující – pomalejší, který zahrnuje transport sorbátu do živých buněk nejčastěji aktivním 

transportním systémem. Bioakumulace je nerovnovážný proces a je složitější než samotná 

biosorpce. Bylo prokázáno, že těchto procesů se mohou aktivně účastnit také mikroorganismy 

– kvasinky, houby, řasy a bakterie (Chen, 2012).  

Řasy a sinice byly rozsáhle studovány pro odstraňování těžkých kovů z odpadních vod 

kvůli jejich kosmopolitním výskytu v přírodě. Dle Chojnacka a kol. (2005) jsou druhy Chlorella 

vulgaris, Chlorella fuscas, Spirogyra, Spirulina sp., Chaetophora elegans, Cladophora 

fascicularis a Enteromorpha sp. Opakovaně uváděny jako potenciálně vhodné 

pro odstraňování těžkých kovů z vod, avšak s různou účinností (Chojnacka a kol., 2005; Gupta 

a Rastogi, 2008; Vogel a kol., 2010).   
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3 OBRANA ŘAS VŮČI TOXICITĚ KOVŮ A OXIDAČNÍMU STRESU 

 Mikroskopické řasy jsou citlivými ukazateli změn životního prostředí 

a u sladkovodních i mořských ekosystémů se často používají jako indikátorové organismy 

při posuzování jejich ekotoxicity. Existuje pozoruhodný počet výzkumů prokazujících toxické 

účinky těžkých kovů na různé druhy řas (Levy a kol., 2007; El-Sheekh a kol., 2003; Fathi akol., 

2005; Akira a kol., 2005; Muwafq and Bernd, 2006; Anne a kol., 2006). Kovy a polokovy 

také představují pro mnoho mikroorganismů včetně mikroskopických řas významný stresový 

faktor.  

 Mikroskopické řasy produkují různé sloučeniny s vysokou a nízkou molekulovou 

hmotností pro řízení vzniku oxidačního stresu, které pocházejí z endogenních procesů 

i z exogenních podmínek. Ačkoli mnoho exogenních vlivů může vyvolat stresové reakce, 

mikrořasy mohou mít zvýšené úrovně oxidačního stresu a toxicity v důsledku změn fyzikálně-

chemických podmínek prostředí. Rozdíl v těchto příčinách oxidativního stresu může vyústit 

v metabolickou reakci, která využívá různé metabolické dráhy (Pinto a kol., 2003). 

 Bylo zjištěno, že v podmínkách zvýšeného stresu mohou řasy tvořit kolonie. Agregací 

několika buněk řas se zmenší plocha jejich buněčných stěn, čímž se omezí jejich kontakt 

s okolním prostředím a minimalizuje se tak vstup toxických kovů do buňky (Chen a kol., 2012). 

Buněčná stěna má tak dvojí funkci: může zvyšovat účinnost při příjmu kovů, ale zároveň 

představuje i bariéru pro jejich vstup. V podmínkách nedostatku živin byla pozorována 

také zvýšená produkce slizu, která se současně uplatňuje i při obraně vůči toxickým 

koncentracím kovů (Chen  a kol., 2012). Stabilizace kovů je doprovázena jejich vazbou 

na buněčnou stěnu, což ale na druhé straně může vést k jejich intracelulární akumulaci. 

Tomu se řasa může vyhnout tak, že zvyšuje hustotu slizu nadměrným vylučováním exsudátů 

(výměšků), případně, může vytvářet silnější buněčnou stěnu. Zmíněné exsudáty pak interagují 

s kovy, čímž je imobilizují a neutralizují jejich náboj, resp. redukují jejich náboj, a to ještě 

v extracelulárním prostoru. Uvedeným mechanismem se v podstatě omezí bioprostupnost kovů 

do buněk řas (Hussein, 2009).  

 Buňky řas jsou schopny reagovat s kovy pomocí celé řady biotransfomačních reakcí, 

například tím, že kovy precipitují do nerozpustných, a tím pro mikroorganismus nedostupných 

forem (González-Dávila, 1995). Toxické kovy jsou schopny vstupovat do jejich buněk 

přes vnější biomembrány a mohou se v různé míře hromadit uvnitř jejich buněk, což současně 

buňky stimuluje ke zvýšení její intracelulární obrany. Jednou z obranných strategií řas 
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je enzymatická redukce kovu na oxidační stavy s nižší toxicitou (González-Dávila, 1995). 

K dalším deoxidačním mechanismům, které využívají řasy při snižování toxicity kovů 

a polokovů patří např. jejich vyloučení  s využitím změny membránové permeability 

nebo pomocí membránových přenašečů a efluxních pump (Hussein, 2009). Mezi takovou 

obranu lze zařadit i precipitace již přijatých kovů z cytoplazmy mimo buňku.  

 V literatuře se uvádí, že tolerance řas na stres vyvolaný těžkými kovy je založen 

na mechanismu "permanentně zvýšené aktivitě obranného systému" (Hayat a kol., 2012). 

Základem této rezistence je kovy stimulovaná intracelulární tvorba signálních molekul, 

které pak zajišťují ochranu buněk a vyšší aktivitu antioxidačního systému (Hayat a kol., 2012). 

 Adaptace mikroskopických řas na oxidační stres zahrnuje především antioxidační 

enzymy ze skupiny kataláz, peroxidáz reduktáz, jakož i neenzymatické antioxidační molekuly, 

jako jsou fytolatiny, pigmenty, polysacharidy a polyfenoly, případně další neenzymatické 

ochranné sloučeniny, např. glutathiony, tokoferoly, askorbáty a karotenoidy.  Účastnit těchto 

procesů u řas se mohou také enzymatické ochranné sloučeniny (např. superoxiddismutáza), 

o kterých je známo, že se podílejí také na ochraně rostlin před toxickými hladinami těžkých 

kovů a polokovů (Li a kol., 2010). 

3.1 Vliv kovů na oxidační stres 

 Řasy jsou obecně po dlouhou dobu vystaveny zvýšeným koncentracím těžkých kovů 

ve znečištěných vodních útvarech, urbanizovaných a industrializovaných oblastech. 

Někdy dochází také ke krátkodobé expozici v důsledku náhodného vypouštění kovů do vodních 

útvarů. 

 Při vysoké koncentraci mědi dochází k poškození membrán rostlin a řas, narušení 

elektronových toků a inhibici fotosyntézy. Toxicita kovů a polokovů v buňkách řas je primárně 

důsledkem jejich vazby na sulphydrylové skupiny v proteinech, čímž dochází k narušení 

proteinové struktury a přemístění esenciálního prvku. Pro vysvětlení tolerance řas vůči 

zvýšeným hladinám těžkých kovů bylo navrženo mnoho mechanismů, příkladem 

je extracelulární detoxikace, snížená absorpce, reflux, sekvestrace a další (Gaur a Rai, 2001). 

Buňky řas chrání před oxidačním stresem enzymatické (i neenzymatické) obranné systémy 

(Pinto a kol., 2003), což obecně vede ke zvýšené hladině kovů v buňkách. Bylo však prokázáno, 

že např. aminokyselina prolin může zmírnit negativní kovové vlivy v řasách tím, že je chrání 

před oxidačně vyvolaným stresem (Mehta a Gaur, 1999; Siripornadulsil a kol., 2002). 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST PRÁCE – BIOAKUMULACE KOVŮ 

VYBRANÝMI AEROFYTNÍMI ŘASAMI 

4.1 Zájmové oblasti 

   Experiment a odběry vzorků byly provedeny na vybraných lokalitách v Ostravě 

v různých jejich částech (viz mapa zájmových oblastí, obr. 2). Zájmové oblasti byly vybrány 

dle míry znečištění v průmyslových oblastech města Ostravy (Dolní oblast Vítkovic a Nová 

huť atd.), ale také v místech výrazně znečištěných automobilovou dopravou – hlavní dopravní 

uzly Ostravy. Jako kontrolní vzorek byla vybrána nekontaminovaná oblast Stará Ves nad 

Ondřejnicí a také sušina biomasy mikroskopické řasy Chlorella od firmy Greenways, 

která je přímo určená ke konzumaci a detoxikaci lidského organismu.  

 
Tab. 1 GPS souřadnice zájmových oblastí 

Lokalita, druh aerofytní řasy GPS souřadnice 

Bělský les Trentepohlia 49.7830542N, 18.2447558E 

Bělský les Pleurococcus 49.7829156N, 18.2446700E 

Stará Ves nad Ondřejnicí, Pleurococcus 49.7164011N, 18.1934719E 

Mariánské hory, sad Dr. M. Horákové Pleurococcus 49.8321656N, 18.2727153E 

Dolní oblast Vítkovic, Pleurococcus 49.8205308N, 18.2821136E 

Kunčičky Nová Huť, Pleurococcus 49.8044206N, 18.3051164E 

Chlorella Poruba Všb, Pleurococcus 49.8335772N, 18.1627231E 

Obr. 2 Mapa zájmových oblastí Obr. 2 Mapa zájmových oblastí (www.mapy.cz) 
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4.1.1  Nová huť 

 Hutnickému a strojírenskému komplexu Nová Huť, který se nachází v jižní části 

Ostravy v prostoru Kunčic, Kunčiček a Bartovic, patří většina výrobních kapacit společnosti 

Liberty Ostrava a. s. Mezi další podniky působící v areálu patří Maxion Wheels Czech s.r.o., 

VÍTKOVICE, a.s., První Signální, a.s. (wikipedia.org) 

 Provozy v Nové huti dlouhodobě významně zatěžují životního prostředí v okolí 

Ostravy. Mezi největší zatížení ovzduší patří provozy aglomerace, energetika a ocelárna. 

Všechny tyto provozovny patří společnosti ArcelorMittal Ostrava – nyní Liberty Ostrava a.s. 

a produkují do ovzduší prach, arsen a benzo(a)pyren (www.novahut.cz). 

 V roce 2013 započala etapa ekologizace Nové huti a jejich provozů energetiky v celkové 

výši investic 3 miliard korun. Tato investice má za úkol snížit emise prachu o více než 500 tun 

ročně. Do provozů Nové huti se instalovaly tkaninové filtry – nejlepší odprašovací technika 

na světě. Tyto filtry dokážou zachytit i ty nejmenší částice prachu. Proces ekologizace byl 

dokončen v roce 2015. V roce 2018 byly celkové roční emise prachu na úrovni 400 tun, 

tedy o 2/3 méně, než vyžaduje evropská legislativa založená na nejlepších dostupných 

technikách BAT (Best avaiable technologies).  Pro srovnání: v roce 1978 huť vypouštěla 40 000 

tun prachu ročně, v roce 2003 to bylo kolem 2 000 tun. Díky investicím do ekologizace patří 

nyní Nová huť mezi nejčistější srovnatelné provozy na světě (www.novahut.cz/historie).  

 Tato oblast byla zvolena se záměrem ověřit aktuální koncentrace kovů v okolí Nové 

Huti a jejich porovnání s nekontaminovanou oblastí, která není zatížena průmyslovým 

ani dopravním znečištěním.  

4.1.2 Dolní oblast Vítkovic 

 Dolní oblast Vítkovic tvoří lokalita, dnes již průmyslově neaktivní, která se rozkládá 

v centru Ostravy a utváří charakteristické panorama našeho rodného města. Dolní oblast 

Vítkovic tvoří tři na sebe navazující celky – důl Hlubina, koksovna a vysokopecní provoz 

Vítkovických železáren. Celý areál dolu Hlubina, koksovny a vysokých pecí byl prohlášen 

v roce 2002 za technickou památku a od této doby byly zahájeny práce na zpřístupnění provozů 

a prohlídek pro veřejnost formou industriálního skanzenu. Dnes se na zdejším brownfieldu 

vyskytuje několik kaváren, nástavba na vysoké peci č. 1 – Bolt Tower, zábavní centrum pro děti 

a další volnočasové aktivity, například Fajn dílna, kde mají děti možnost tvorby v keramickém 

kroužku. 



Bc. Jan Dvořák: Vliv industrializace na bioakumulaci mikroskopických řas 

 

13 

Ostrava 2020 

 

4.2 Charakteristika zkoumaných řas 

 Schopnost odolat vysychání byla důležitou výzvou, kterou řasy a z nich vyvinuté 

rostliny během evoluce překonaly. Řasy se vyvíjely ve vodě a kolonizace půdy zahrnovala 

vývoj charakteristik a schopností, které jim pomohly vyhnout se vysychání. Vyvinuly se jim 

tlusté buněčné stěny a kulovitý tvar buněk, aby zabránily únikům vody a mohly 

se přizpůsobit aerofytním podmínkám (herbaria.plants.ox.ac.uk). 

4.2.1 Pleurococcus sp. 

 Zelená barva na severní straně stromů a zdí je způsobena častým růstem aerofytní zelené 

řasy zvané zrněnka, Pleurococcus. Pleurococcus je rod zelených řas z čeledi Chaetophoraceae, 

která se vyskytuje na vlhkých, místech, např. na borce stromů, skal a na povrchu půd. Řasy 

tvoří samostatné buňky nebo jejich kolonie, které jsou spojeny slizkou vrstvou. Pleurococcus 

je řasa, která vydrží účinky suchého prostředí, protože její buňky mají kulovitý tvar se silnou 

buněčnou stěnou, která řasu chrání před nadměrným únikem vody (herbaria.plants. ox.ac.uk). 

 Když kolonizující Pleurococcus přilne na povrch objektu, uvolní sliz bohatý 

na uhlovodíky, který drží buňky na místě a zabraňuje jejímu smytí. Po přilnutí k povrchu 

se tato řasa rozmnožuje dělením buněk a započne růst kolonií. Protože každá z nových buněk 

Pleurococcus uvolňuje lepkavý sliz, kolonie se brzy vyvíjí na extracelulárním exudátu, který 

nejen připojuje stále se rozmnožující buňky Pleurococcus k substrátu, ale také tvoří seskupení 

řas na povrchu, který mohou kolonizovat i jiné organismy, jako jsou bakterie. Tato seskupení 

se brzy stávají prostředím s velkým množstvím různých chemických látek bohatých na různé 

typy řas a bakterií (herbaria.plants.ox.ac.uk). 

 Tyto skupiny různých mikroorganismů, suspendované na borce stromu, či jiném 

povrchu mají schopnost tvořit biofilmy. Schopnost tvorby biofilmu projevuje i zvolená 

řasa k analýze – Pleurococcus. Zelený odstín, který je vidět na vlhkých, exponovaných 

plochách a stromech, je připomínkou procesu, který se v historii Země mnohokrát 

objevil – kolonizace zemského povrchu živým organismem.  

4.2.2 Trentepohlia 

 Trentepohlia je rod subaeriálních vláknitých chlorofytních zelených řas v oddělení 

Trentepohliaceae, žijících volně na pozemních substrátech, jako jsou kmeny stromů a mokré 

skály, nebo mohou žít symbioticky s lišejníky. Tento rod je rozšířen v tropických, 

subtropických až mírných oblastech s vlhkým podnebím. Vlákna Trentepohlia mají silnou 
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oranžovou barvu (fotografie vpravo), která je způsobená přítomností velkého množství 

karotenoidních pigmentů překrývajících zelený chlorofyl (Liu a kol., 2012) 

 Největší výskyt zástupců tohoto rodu řasy je na skalách některých ledovcových údolí 

na severních svazích Mt. Gongga v Číně.  Po mnoho let zde jezdí vědci studovat tento 

rod řas neboť v údolí řeky Yajiageng je většina skal hustě pokryta temně červenými pokryvy 

z řas, které nyní tvoří známou  turistickou atrakci známou jako „údolí červeného kamene“ (Liu 

a kol., 2012). Tvorba takto masivní biomasy řas Trentepohlia, která je v současnosti pozorována 

v ledovcovém údolí Mt. Gongga, souvisí se změnou klimatu, zejména s globálním oteplováním, 

ústupem ledovců a silným deštěm. Před rokem 2005 se v údolí Yajiageng vyskytovaly 

jen drobné populace řasy Trentepohlia. V roce 2005 došlo vlivem tajících ledovců a silných 

dešťů ke smyvu sedimentu rychlým proudem vody, tyto proudy s sebou přinesly četné balvany, 

odkryly povrch existujících hornin a přenesly buňky řas do celé lokality. Zdejší druh řasy dostal 

název podle údolí řeky Yajiageng –  T. jolithus var. yajiagengensis a stal se nejhojnějším 

pionýrským druhem na holých exponovaných skalách. Zajímavé je, že buňky tohoto druhu jsou 

bohaté na sekundární karotenoidy, které pomáhají buňkám řas odolávat silnému ultrafialovému 

záření i ve vysokých nadmořských výškách (vyskytují se také na skalních površích v nadmořské 

výšce 1900 – 3900 m); buňky jsou také bohaté na oleje, což jim dává vysokou odolnost proti 

chladným suchým zimám. Díky přizpůsobení se okolním faktorům jako je chlad a silné UV 

záření druh rychle roste a v celém údolí postupně vytvořil velké červeně zbarvené povlaky 

(obr. 3) (Liu a kol., 2012). 

 Druhy Trentepohlia, které se nacházejí v naší krajině, tvoří nejčastěji červený povlak 

na borce ovocných stromů kolem cest, a liší se od předchozích druhů v tom, že  koncové buňky 

hlavního vlákna jsou často rhizoidní (Liu a kol., 2012). 

 A-B: Údolí červených kamenů a řeka Yajiageng; C: Čerceny kobercovitý povlak Trentepohlia v zimě; D: Trentepohlia roste 

i na kamenných zdech u silnice; E: Okolí řeky Yajiageng; F-G: Údolí červených kamenů v mlhavých podmínkách; H: Tibetské 

seskupení kamenů s řasou Trentepohlia. I: Údolí červených kamenů v zimě. 

Obr. 3 Údolí červených kamenů a kameny pokryté řasou Trentepohlia  
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4.3 Laboratorní materiál a přístrojové vybavení 

 Odběry vzorků aerofytních řas byly provedeny na vybraných lokalitách v Ostravě (mapa 

zájmových oblastí, obr. 2). Jako zájmové oblasti byly vybrány lokality s výrazným znečištěním 

průmyslovou výrobou na území města Ostravy, kontrolní vzorek byl odebrán z relativně 

nekontaminované oblasti.  

 

Laboratorní přístroje a materiál: 

• sterilní plastové zkumavky se závitem 

• skalpel k odebrání vzorků 

• Petriho misky 

• sušárna (Memmert, Německo) 

• analytické váhy (DENVERT) 

• ICP-MS spektrometr (Analytik Jena, Německo)  

• atomový absorpční spektrometr VARIAN AA 280FS (Varian Australia Pty Ltd, 

Austrálie) 

 

4.4 Příprava vzorku k analýze 

4.4.1 Odběr vzorků 

 Vzorky aerofytních řas byly odebrány seškrabem sterilním skalpelem do sterilních 

plastových zkumavek. Vzorky byly dále vysušeny, naváženy a poté byly analyzovány 

na přítomnost kovů. 

 
Obr. 4 Trentepohlia v naši lokalitě a podnebném pásmu 

 
Obr. 5 Trentepohlia z menší vzdálenosti 
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 Vlastní experimentální práce začínala vždy obchůzkou a sledováním zájmových lokalit, 

kde bylo zapotřebí najít vhodné stromy, které měly velký nárůst řas (Pleurococcus sp., 

Trentepohlia sp.) na svém povrchu kmene. Ukázalo se, že ne každý strom, který byl původně 

vytipován pro odběr řas, byl vhodný také k odběru vzorku – hraje tu velikou roli povrch borky 

stromu a stáří stromu. Při odběru z drsné, vrásčité a staré borky, by byly vzorky kontaminovány 

velikým poměrem borky vůči biomase řas, proto byly upřednostňovány takové stromy, 

u kterých byl tento faktor snížen na minimum. Současně se ukázalo, že z příliš vrásčité borky 

stromu potřebné množství řasy nebylo možné seškrábnout, řasa se totiž nevyskytuje v souvislé 

vrstvě, ale v záhybech borky, což je velmi pracné. Bylo tedy zapotřebí najít stromy s hladkým 

povrchem kůry a se zřetelným povlakem řas Pleurococcus (Trentepohlia sp) tak, aby mohla být 

odebrána dostatečná biomasa vzorku, potřebná k analýze. Borky dubu letního (Quercus robur), 

lípy srdčité (Tilia cordata), břízy bělokoré (Betula pendula), olše se projevily jako nevhodné. 

Naopak, jako velmi vhodné se projevily tyto stromy: olše šedá (Alnus incana), jilm drsný 

(Ulmus glabra) a buk lesní (Fagus sylvatica). 

 Když byl nalezen vhodný strom, vzorky řas byly získány z borky stromů seškrabem 

pomocí sterilního skalpelu. Je nutné zdůraznit, že bylo nutné vždy seškrábnout dostatečně velké 

množství biomasy řas – takové množství aerofytních řas rostoucích na borce stromu, 

aby po vysušení byl získán aspoň 1g sušiny, která by mohla být analyzována. Odběr byl 

proveden do sterilních plastových zkumavek. Borky stromů s vhodným nárůstem řas k odběru 

jsou uvedeny na obr. 6 – 9. 

  

 

Obr. 6 Vhodný strom k odběru vzorku Obr. 7 Pleruococcus sp. rostoucí na borce stromu před odběrem 
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4.4.2 Sušení 

 Dalším krokem experimentální práce byla příprava vzorků pro jejich analýzu na obsah 

kovů. Tato příprava představovala jejich vysušení v laboratoři. Obsah zkumavek se vysypal 

do Petriho misek, vzorky byly řádně označeny, aby nedošlo k jejich záměně, a byly umístěny 

do sušárny Memert. 

  Postup sušení vzorku byl proveden dle normy ČSN EN 15002 a ČSN EN 14346: 

porcelánový kelímek nebo odpařovací miska se umístí do sušárny při teplotě 105 ± 5 °C 

po dobu 60 minut. Poté se vysušená miska nechá vychladnout v exsikátoru na okolní teplotu 

(cca 45 min). Do zvážené misky se v závislosti na očekávaném podílu sušiny naváží vhodné 

množství vzorku tak, aby množství vzorku po vysušení bylo dostatečné pro přípravu pelety, 

obvykle 5 – 6 g. Miska s naváženým vzorkem se umístí do sušárny a vzorek se suší při 105 ± 5 

°C po dobu 60 minut. Podíl sušiny je považován za konstantní, jestliže hmotnost získaná po 

další hodině sušení se neliší o více než 0,5 % od předcházející hodnoty nebo jejich rozdíl 

nepřevyšuje 2 mg. Miska s vysušeným vzorkem se vždy před vážením nechá vychladnout 

v exsikátoru po dobu 30 min. 

  

Obr. 8 Borka stromu po odběru vzorku Pleurococcus sp. 

(vzorky se dobře odebíraly z velkých ploch porostlých 

řasou, když byla borka stromu hladká) 

Obr. 9 Borka stromu po odběru vzorku Pleurococcus sp., 

(z prohlubní a záhybů kůry stromu nebylo často možné řasu 

dobře seškrábnout) 
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4.4.3 Navážka vzorků  

 Navážení vzorků k analýze proběhlo na analytické váze (DENVERT Instrument, USA).  

Při práci s váhou byly zachovány zásady aseptické práce, aby při procesu vážení nedošlo 

k žádnému kontaktunavážky sušiny řas s miskou váhy. K navážení vzorku byla použita vhodná 

plastová nádobka, aby bylo možné na misku vah umístit sterilní zkumavku. Navážka k analýze 

spektometrií činila 0,3 g s přesností na 3 desetinná místa.  

Obr. 12 Odebrané vzorky v plastových zkumavkách Obr. 13 Bližší pohled na zkoumané druhy řas mimo jejich 

přirozené prostředí, vlevo Pleuroccocus sp., vpravo 

Trentepohlia 

Obr. 11 Vzorky v Petriho miskách připraveny ke vložení 

do sušárny 

Obr. 10 Všechny vzorky, které byly  připraveny k sušení 
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4.4.4 Příprava a ředění vzorků kyselinou dusičnou 

 Navážené vzorky (cca 0,3 g) byly rozředěny 5 ml kyseliny dusičné a poté se navážka 

biomasy nechala 5 minut rozpouštět v kyselině. Reakcí vznikají tmavě červené roztoky. Je třeba 

dbát na to, aby žádný zbytek neulpěl na stěnách zkumavek. Ihned po protřepání byly vzorky 

ve zkumavkách umístěny do stojanu a uzavřeny skleněným víčkem.  

4.4.5 Postup analýzy obsahu prvků ve zorcích metodou ICP-MS (spektrometr 

s indukčně vázanou plazmou a hmotnostním detektorem) 

 Technika ICP-MS je založena na analýze iontů měřených prvků. Princip metody 

spočívá v ionizaci prvků vzorku přítomných v plazmě, které jsou následně detekovány a pomocí 

naměřené intenzity signálu jsou převedeny na koncentrační data vhodným PC programem. 

Obr. 14 Příprava navážky vysušené biomasy Obr. 15 Navážka vysušené biomasy 

Obr. 17 Ředění navážených vzorků 5 ml kyseliny dusičné Obr. 16 Umístění a zavření zkumavek, příprava k analýze 

ve spektrometru 
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Technika ICP-MS poskytuje vynikající detekční limity pro velké množství analyzovaných 

prvků, proto je vhodná hlavně pro měření stopových koncentrací prvků v různých materiálech.   

4.4.6 Technický popis a zařízení 

 K analýzám  kovů byl  využit kompaktní stolní ICP-MS spektrometr  PlasmaQuant MS 

Elite. Jeho základním prvkem je optika s vysokou citlivostí. Systém vnášení vzorků je řešen 

mlžnou komorou, která je chlazená a vybavená skleněným koncentrickým zmlžovačem, 

peristaltickou plně programovatelnou pumpou se čtyřmi kanály a plazmovou hlavicí.  

 Vakuový systém je tvořen jednou rotační a dvěma turbomolekulárními pumpami 

pro dosažení účinného vakua s vysokou spolehlivostí. Přístroj je doplněn externím 

autosamplerem – plně automatickým podavačem vzorků se 114 pozicemi a chladící 

recirkulační jednotkou. K vyhodnocení a zpracování dat slouží Software Aspect MS, intuitivní 

uživatelský software s nápovědami a šablonami pro tvorbu metod a sekvencí.  

4.4.7 Postup zkoušky 

 Analýza technikou ICP-MS se provádí ze vzorku ve formě roztoku. Pro jeho převedení 

do plazmatu je proto nejprve třeba jej dopravit do zmlžovače. To se provádí za použití 

peristaltické pumpy. Vytváření aerosolu vzorku probíhá ve zmlžovači, z něhož vychází jemně 

dispergovaná „mlha“ kapiček roztoku a je proudem argonu unášena do plazmového hořáku, 

ve kterém je za pomoci střídavého vysokofrekvenčního magnetického pole udržováno 

argonové plazma o teplotě 6 000 – 10 000 K. V plazmatu se rozpouštědlo okamžitě odpaří 

a zanikají chemické vazby v molekulách přítomných sloučenin. Jednotlivé volné atomy 

ve většině případů vytvoří jednou kladně nabité ionty Me+, které jsou dále unášeny 

do přechodové komory, dále ke kvadrupólovému detektoru a dopadají na zesilovač.  

 Analýzu obsahu jednotlivých iontů ve vzorku lze provést pouze za podmínek poměrně 

vysokého vakua, proto je třeba ionty analyzovaných prvků transportovat do tohoto prostředí. 

Dosahuje se toho průchodem vzorku dvěma kónusy s průměrem vstupního otvoru několik 

desetin milimetru. Vakuum je získáváno kombinací činnosti několika vakuových pump. 

Po převedení iontů do vakuové části spektrometru se tam však také dostává velké množství 

nechtěných částic, které by rušily závěrečnou detekci jednotlivých separovaných iontů. 

Pro další oddělení jednotlivých iontů podle jejich relativní atomové hmotnosti slouží 

tzv. kvadrupólový separátor. Tak kvadrupólem proletí pouze částice o definované hmotě 

a dopadne na detektor.  
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 Pro detekci a kvantifikaci počtu dopadlých iontů se v ICP-MS nejčastěji využívá 

vícekanálový elektronásobič. Jeho funkce spočívá v mnohonásobném zesílení elektrického 

signálu, vzniklého dopadem měřeného iontu na měrnou plošku. Dopadem pozitivně nabitého 

iontu dojde k vypuzení velkého počtu tzv. sekundárních elektronů, které jsou dále směrovány 

elektrickým polem k dalším elektrodám a znovu zesilovány, až je na výstupu detektoru získán 

měřitelný elektrický proud. 

 Pomocí výpočetního programu jsou naměřené intenzity signálu převedeny 

na koncentrační data a výsledkem analýzy jsou údaje o koncentraci měřených prvků 

v analyzovaném roztoku. 

4.5 Postup analýzy prvků metodou AAS (atomové absorpční spektrometrie) 

 K této analýze byl využit atomový absorpční spektrometr VARIAN AA 280FS (Varian 

Australia Pty Ltd, Mulgrave Victoria, Australia). 

 Atomová absorpční spektrometrie (AAS) využívá k analýze vlastnost absorpce záření 

volnými atomy sledovaného prvku. Úbytek primárního záření je mírou koncentrace volných 

atomů prvku, který záření absorboval. Rozdíly energií mezi jednotlivými elektronovými stavy 

atomu jsou charakteristické pro každý prvek. Pro tvorbu (generaci) volných atomů se nejčastěji 

v AAS používá plamen, který podle druhu paliva a oxidovadla dosahuje teploty 2000 – 3150 

K. Při těchto teplotách se převážná část volných atomů většiny prvků nachází v základním 

energetickém stavu a pohlcením fotonu se dostává na některou z vyšších hladin. V AAS mají 

největší pravděpodobnost přechody mezi základním a nejbližším excitovaným stavem. Těmto 

přechodům odpovídají tzv. základní rezonanční čáry, které jsou pro atomy jednotlivých prvků 

nejcitlivější a zcela specifické. 

 Naprostá většina volných atomů se tedy nachází v základním stavu a je proto schopna 

absorbovat záření svých rezonančních vlnových délek. Atomová absorpční spektra nalézáme 

v rozpětí vlnových délek 190 – 900 nm a prochází‐li monochromatické záření vhodným 

absorpčním prostředím, dochází k zeslabení toku záření.  

 Metoda AAS je metodou srovnávací, měřenou veličinou je absorbance. Hodnota 

absorbance je míra koncentrace sledovaného prvku. Vyhodnocování výsledků se provádí 

metodou kalibrační křivky sestrojené proměřením absorbancí srovnávacích roztoků o známé 

koncentraci. Složení srovnávacích roztoků by mělo co nejlépe odpovídat matrici vzorku, 

ve kterém se sleduje určitý prvek.  Měření absorbance analytu ve vzorku se provádí za stejných 

podmínek (zmlžování, vlnová délka, složení plamene, délka štěrbiny hořáku aj.). Lineární 
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závislost však platí jen v oboru nízkých koncentrací, při vyšších hodnotách se závislost 

zakřivuje k ose koncentrací. 

 Metoda AAS s plamenovou ionizací umožňuje měřit koncentraci asi 60 prvků (kovů 

a přechodných prvků) a používá se při analýzách vzorků různého původu. Významný je podíl 

této metody při sledování nízkých obsahů toxických prvků ve vzorcích životního prostředí, 

kde se velmi dobře uplatňuje pro svou vysokou citlivost a selektivitu. 
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5 VÝSLEDKY  

 Výsledky obsahu kovů, získané metodou AAS – atomové absorpční spektrometrie (Cu, Fe, Mn, Zn)  a ICP-MS – spektrometrií s indukčně 

vázaným plazmatem a hmotnostním detektorem. Výsledky pro kovy a polokovy (Cd, Co,Cr, Ni, Pb, As, V) byly zaznamenány a přeneseny 

do tabulky 2.  Pro větší přehlednost byly výsledky také graficky znázorněny v grafu 1. 

 
Tab. 2 Výsledky akumulace (obsahu) kovů vybranými druhy řas 

Kov Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn As V 

hmotnostní koncentrace µg/g µg/g µg/g µg/g mg/g mg/g µg/g µg/g mg/g µg/g µg/g 

Metoda ICP-MS ICP-MS ICP-MS AAS AAS AAS ICP-MS ICP-MS AAS ICP-MS ICP-MS 

Trentepohlia, Bělský les 0,27 0,50 16,8 8,48 2,23 0,06 6,48 7,65 0,04 0,17 2,66 

Pleurococcus, Bělský les 0,30 0,17 7,98 4,66 1,25 0,04 <1 2,33 0,04 0,17 1,50 

Pleurococcus, Nová Huť 0,48 0,99 52,6 24,0 11,6 0,19 7,61 35,6 0,12 0,83 10,3 

Pleurococcus, Dolní oblast Vítkovic 0,99 1,34 57,5 33,4 9,36 0,11 6,04 55,2 0,11 2,52 14,4 

Pleurococcus, Mariánské Hory 0,86 1,01 41,6 13,9 7,29 0,14 5,20 32,7 0,11 0,67 5,03 

Pleurococcus, Poruba  <0,2 0,33 14,8 8,83 1,16 0,10 2,33 5,83 0,05 0,33 2,50 

Pleurococcus, Stará Ves nad Ondřejnicí 0,39 0,99 18,7 12,0 3,30 0,35 4,11 25,3 0,07 2,63 4,27 

Chlorella, Greenways <0,2 0,99 9,59 5,95 1,78 0,03 <1 <1 0,04 0,17 0,17 
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Graf 1 Srovnání akumulace kovů biomasou řas ze zájmových lokalit 
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 Nejvyšší schopnost akumulace se projevila u železa, manganu a zinku (v tabulce i grafu 

jsou uvedeny hodnoty v mg/g sušiny u ostatních prvků jsou hodnoty v µg/g ) za nimi následoval 

chrom, olovo a měd (viz graf 1). Nejvyšší hodnoty akumulace byly zjištěny u chromu v oblasti 

Dolních Vítkovic (57,5 µg/g), Nové huti (52,6 µg/g) a Mariánských horách (41,6 µg/g). 

Nejméně akumulovanými kovy byly kadmium a kobalt, zde byly naměřeny u všech vzorků 

hodnoty <1 µg/g sušiny. 

 Nejvyšší hodnoty   chromu (57,5 µg/g), olova (52,2 µg/g), kadmia (0,99 µg/g ), vanadu 

(14,4 µg/g) i arsenu (2,52 µg/g) byly zjištěny ve vzorku řasy Pleurococcus z lokality Ostrava – 

Dolní Vítkovice, který byl odebrán poblíž velkých nádrží (domnívám se, že to byla čistírna 

odpadních průmyslových vod). Tyto vysoké kovů koncentrace jsou jistě způsobeny emisemi, 

které vznikaly při provozech Dolních Vítkovic. 

 Vzorek Pleurococcus z oblasti Nové huti Ostrava – Kunčičky, který byl odebrán 

na hlavním dopravním tahu Ostrava – Havířov, přesněji na křižovatce ulice Rudná 

a Vratimovská, byl po rozboru vyhodnocen jako druhý nejzatíženější po vzorku z Dolních 

Vítkovic. Nejvyšší hodnoty byly zjištěny v akumulaci, železa (11,6 mg/g) i niklu (7,61 µg/g). 

Myslím si, že kdybych měl možnost odebrat vzorky řas přímo uvnitř areálu Nové Huti, byly 

by hodnoty ještě vyšší než z oblasti Dolních Vítkovic, protože i na okrajových částech provozu 

byly naměřeny velmi vysoké hodnoty olova (35,6 µg/g) i chromu (52,6 µg/g). 

 Dalším vzorkem s vysokým obsahem kovů byl vzorek řasy Pleurococcus sp. 

z Mariánských hor, tento vzorek byl odebrán v Sadu Milady Horákové, mezi ulicí 28. října 

a ulicí Várenská, v místech velice zatížených automobilovou dopravou. Právě vysoká expozice 

automobilové dopravě měla za následek vysokou koncentraci chromu (41,6 µg/g) i olova 

(32,7 µg/g) v biomase řasy. 

 Jako srovnávací – kontrolní vzorky měly sloužit vzorky Pleurococcus sp. ze Staré Vsi 

nad Ondřejnicí a Chlorella sp. od firmy Greenways. Zde se ukázalo, že původní domněnka, 

že ve Staré Vsi nad Ondřejnicí bude znečištění minimální, byla chybná. I když byl vzorek 

odebrán v lese, vzorky obsahovaly zvýšené koncentrace sledovaných kovů. Vzhledem k tomu, 

že v blízkosti lesa se  rozkládají široká a veliká pole, kovy se v řasách tohoto vzorku mohly 

akumulovat vlivem postřiků, kterými pole zemědělci každoročně ošetřují. Tento vzorek 

tedy nakonec nebylo možno považovat za vzorek kontrolní. Teprve vzorek řasy Chlorella sp. 

od firmy Greenways, která jej prodává jako doplněk stravy (a je určená ke konzumaci 

a detoxikaci organismu), měl výsledné koncentrace sledovaných kovů na nízké úrovni.  
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 Zajímavých výsledků bylo dosaženo u vzorku Pleurococcus z Ostravy – Poruby, 

který byl odebrán z borky stromů přímo v areálu VŠB – TU, přesněji mezi budovou CPIT 

a budovou C – tzv. kruhovkou. Po vzorku Pleurococcus sp. z Bělského lesa a kontrolním 

vzorku řasy Chlorella sp. Greenways, se jednalo o nejméně znečištěný vzorek kovy.  

 Pro srovnání schopnosti akumulace kovů obou sledovaných druhů řas byla nalezena 

vhodná lokalita Ostrava Bělský les, kde rostly v těsné blízkosti řasy Trentepohlia 

i Pleurococcus (viz obr. 2 – lokalita a graf. 1 – konečné výsledky akumulace). Bylo zjištěno, 

že řasa Trentepohlia sp.  kumulovala v některých případech i dvojnásobně vyšší koncentrace 

kovů, což bylo analyzováno např. u Cr, Cu, Ni, V. U prvků Co a Pb byly dosaženy koncentrace 

dokonce třikrát vyšší než u řasy Pleurococcus.  

 Z uvedených výsledků vyplývá, že Trentepohlia sp. byla mnohem citlivější 

při akumulaci těžkých kovů z ovzduší a lze ji považovat za velmi vhodný indikátor znečištění.
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6 DISKUSE VÝSLEDKŮ 

 Dle ročních statistik ČHMÚ jsou na území České republiky průměrné roční koncentrace 

těžkých kovů v  mírně klesajícím trendu (zejména v posledních 11 letech) nebo setrvávající 

na stejných hodnotách, s výjimkou některých výkyvů v letech 2010, 2012 a 2013. Jejich příčina 

není dosud dostatečně objasněna, existuje možný vliv zhoršující se disperze toxikantů 

v důsledku náhlých změn meteorologických podmínek. V roce 2010 byly na dopravních 

a průmyslových lokalitách pozorovány vyšší koncentrace olova (ČHMÚ 2018). Mezi lety 2012 

a 2015 byly v Tanvaldu (Liberecký kraj) dokonce detekovány vysoké až nadlimitní koncentrace 

kadmia, s ohledem na tuto skutečnost by bylo zajímavé zde udělat stejný experiment a porovnat 

výsledky akumulací těžkých kovů v řasách Pleurococcus a Trentepohlia, následně pak srovnat 

a vyhodnotit výsledky z obou průmyslových oblastí. Tyto nadlimitní koncentrace kadmia 

v Tanvaldu byly v minulosti také z důvodu intenzivního působení sklářského průmyslu 

v této oblasti za spolupůsobení změn klimatických podmínek. Významným zdrojem emisí 

kadmia jsou používané barvy a tavidla při průmyslové výrobě skla. V letech 2015 a 2016 

byly výrobní procesy upraveny tak, aby byly ekologicky příznivější, což vede postupně 

ke snížení průměrných ročních koncentrací kadmia pod limitní hodnotu stanovenou na území  

České republiky (ČHMÚ 2018). 

 Jak již bylo zmíněno v úvodu, skupina těžkých kovů zahrnuje kovy se specifickou 

hustotou vyšší než 4,5 g·cm-3 a jejich sloučeniny. Těžké kovy se vyskytují přirozeně 

jako součást pevných paliv a jejich obsah v palivech se liší v závislosti na místě těžby. Druh 

paliva, typ spalovacího zařízení a teplota spalování, to jsou proměnné, které udávají množství 

emisí těžkých kovů při spalování tuhých paliv. Při průmyslových výrobních procesech 

a technologiích je třeba přihlížet na to, že těžké kovy jsou obsaženy ve výchozích materiálech 

(např. železná ruda, kovový šrot, skleněné střepy a další odpad) a je nutno počítat s emisemi 

toxických kovů do ovzduší či okolí provozovny. Nejlepšími dostupnými technologiemi (BAT) 

a ekologizací je však možné docílit snížení dopadů na životní prostředí, dalším možným 

zmírněním mohou být již zmíněné mikroskopické řasy, které dokážou akumulovat ve svých 

buňkách tyto emise těžkých kovů. 

 Mezi nejvýznamnější odvětví, které na celostátní úrovni ovlivňuje množství emisí 

arsenu a niklu do ovzduší, patří výroba elektřiny a tepla. Tato výroba v roce 2017 přispěla 

k 22,9 % emisí arsenu a k 37,5% emisí niklu.  Také emise kadmia a olova pocházejí aglomeraci 
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Ostrava / Karviná / Frýdek-Místek převážně z podniků vyrábějících železo a ocel (ČHMÚ 

2018). 

 Experimentální část této práce ukázala, že řasy Pleuroccocus a Trentepohlia jsou 

schopny akumulovat ve svých buňkách všechny sledované kovy a polokovy – Cr, Cd, Pb, Fe, 

V, Mn. I když koncentrace Cd byly naměřeny velice nízké (všechny lokality měly koncentrace 

<1 µg/g, viz graf 1), vlivem zpracování železa byly naměřeny vysoké koncentrace Pb – nejvyšší 

právě u vzorku odebraného seškrabem přímo z areálu Dolní oblasti Vítkovic (52,2 µg/g), 

kde se po 170 let vyrábělo ve vysokých pecích železo a ocel. Vlivem automobilové dopravy 

byla zjištěna také vysoká hodnota akumulace Pb u vzorků Pleurococcus sp. z oblasti Ostrava 

Nová Huť (35,6 µg/g) a Ostrava – Mariánské Hory (32,7 µg/g). Uvedené vzorky byly odebrány 

na hlavních dopravních uzlech, avšak v porovnání s provozy v Dolních Vítkovicích byly 

tyto výsledky nižší – od roku 1996 je zakázáno přidávat olovnatá aditiva do benzinových směsí 

pro pohonné motory automobilů. I přesto je velmi důležité tento problém emisí těžkých i jiných 

kovů do ovzduší minimalizovat a zkoumat vhodné a ekonomicky proveditelné techniky 

pro odstranění těchto kontaminantů z biologických systémů a celého ŽP.  

 Dle výzkumu Esmaeil (2015) se stopové kovy, jako jsou Cu, Zn a Cr, mohou 

akumulovat v buňkách řas aktivním biologickým transportem. Cu a Zn jsou nezbytnými 

mikroživinami, které hrají důležitou roli v mnoha enzymových systémech. 

Mezi mikroelementy potřebnými pro správné fungování buněk je Cu přítomna v plastocyaninu, 

fotosyntetické molekule zapojené do reakcí přenosu elektronů (Lobban a Harrison, 1994), 

Mn hraje zásadní roli v systému fotosyntézy produkující kyslík a je také kofaktorem v různých 

procesech Krebsova cyklu. Bylo také prokázáno, že Zn působí jako strukturální a funkční 

složka četných enzymů v některých regulátorech transkripce genu a jako kofaktor v regulaci 

mitózy (Nguyen-Deroche a kol., 2012).  Bioakumulaci Zn v řasách Trentepohlia lze tedy použít 

jako bioindikátor znečištění životního prostředí tímto kovem, stejně jako u jiných druhů 

organismů, např. lišejníků (příkladem je program TEEM – Terrestrial Environmental Effects 

Monitoring, který dokumentoval geografické ukládání emisí do ovzduší z ropných písků 

v oblasti Athabasca s využitím epifytických lišejníků rostoucích v této oblasti (Adamo a kol., 

2003). Stejně jako řasy, také lišejníky jsou citlivé na znečištění ovzduší, především lišejníky 

rodu Usnea a Bryoria, které vykázaly různé známky stresu, zvýšeného růstu asexuálních 

struktur a změny v barvivech vlivem těžebních procesů (Adamo a kol., 2003). Byly 

také publikovány práce, které používají tyto organismy ke sledování znečištění ovzduší kovy 
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tím, že jsou vystaveny přímému působení prostředí města v pytlích a poté jsou stopy kovů 

analyzovány ICP-MS (Adamo a kol., 2003). Stresové znaky vykazovaly i mikroskopické řasy 

Pleurococcus odebrané v nejzatíženější oblasti Dolních Vítkovic, které byly tmavší než ostatní 

vzorky, velmi špatně se odebíraly z borek stromů a byly hodně vysušené.  

 Výzkum Li a kol. ukázal, že také řasy ve vodním prostředí akumulují celou řadu látek 

z vod, např. dusičnany, fosfor a těžké kovy, což může vést v konečném důsledku ke zlepšení 

kvality vody (Li a kol. 2010). Je  známo, že různé vodní řasy jsou schopny kumulovat kovy 

z vodných roztoků a dále ukládat tyto kovy ve svých buňkách, příkladem je je vápník (Ca), 

kobalt (Co), hořčík (Mg), selen (Se), měď (Cu), Zinek (Zn), chrom (Cr) a olovo (Pb), které řasy 

akumulují ve svých buňkách aktivním biologickým transportem (Afkar a kol. 2010; Kumar 

a Gaur 2011; Chen a kol. 2012). 

 Mikroskopické řasy nejsou náročné na nutrienty a lze je snadno kultivovat ve vodních 

i jiných ekosystémech – např. aerofytní mikroskopické řasy dobře rostou v běžném prostředí, 

a proto mohou být vhodným a ekologickým řešením pro zmírnění dopadů člověka na životní 

prostředí.  

 Experimenty také této diplomové práce prokazují, že i aerofytní řasy dokážou 

kumulovat kovy ve svých buňkách a mohou tak sloužit jako vhodné biologické indikátory 

znečištění životního prostředí zejména v lokalitách velkých průmyslových aglomerací. 
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7 ZÁVĚR 

 V této práci jsou popsány výsledky experimentální práce, které poukazují na užitečnost 

biofilmů aerofytních mikroskopických řas, které zahrnují druhy Trentepholia a Pleurococcus 

jako hlavní kolonizátory a bioindikátory znečištění atmosféry kovy a polokovy. Je to poprvé, 

kdy jsou tyto druhy řas rostoucí na borkách stromů navrhovány jako bioindikátory kovů. 

I když role aerofytních řas jako bioakumulátorů a bioindikátorů prostředí znečištěných kovy 

je zatím méně prozkoumána, lze uváděné řasy považovat za výhodné bioindikátory, 

a to i přes skutečnost, že většina prací dosud publikovaných se zaměřuje na úlohu řas 

ve vodním prostředí.  

 Moje hypotéza pro využití výsledků mé diplomové práce a potvrzených akumulačních 

vlastností řas v praxi je následující: v průmyslově a industriálně zatížených městech (např. 

Třinec, Ostrava Karviná atd.) by se aplikovaly řasy Trentepohlia i Pleurococcus na borky 

stromů předkultivované v laboratoři na vhodném přilnavém substrátu, který by byl současně 

zdrojem živin řas tak, aby se řasy mohly rychle adaptovat na nová prostředí a akumulovat těžké 

kovy z ovzduší. K dořešení celé problematiky však zůstávají následující témata:  

• zda ponechat pak řasy volně na stromech s akumulovanými kovy v jejich biomase, 

• nebo vyřešit efektivní způsob, jak mohutné povlaky ze stromů dostat do nádob 

a dále je upravovat s výhledem recyklace kumulovaných kovů – jak získat následně 

kovy, které by se daly znovu použít (řasy by se například mohly rozpouštět 

ve vhodných roztocích a kovy by se postupně vylučovaly – součást tohoto projektu je 

tedy také nalezení vhodné fyzikálně-chemické metody pro uplatnění v procesech 

praktické  biohydrometalurgie). 

 

 I když v biomase řas nedochází k dostatečné koncentraci těžkých kovů, aby tento způsob 

byl  z finančního hlediska efektivní, je částečně realizovatelný – v praxi se dá alespoň částečně 

využít bioakumulační schopnosti  řas na borkách stromů a tím trochu zmírnit negativní dopady 

průmyslové výroby. Globální průmyslová výroba a její produkce kovonosných odpadů a jiných 

látek s obsahem rizikových prvků s toxickými vlivy na organismy vede k jejich nárůstu 

v životním prostředí a k vzrůstajícím negativním vlivům na biotu v celosvětovém měřítku.  
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