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Přírodní i antropogenní chemické látky se v životním 

prostředí vyskytují a působí v komplexních a obtížně defino-
vatelných směsích, jejichž ekologická rizika lze jen obtížně 
odhadnout. Byly navrženy různé retrospektivní i prospektivní 
přístupy jako např. koncept toxických jednotek (TU, toxic 
units1), využití bioindikačních indexů jako SPEAR2 nebo 
modelování citlivostí druhů (SSD – Species Sensitivity Distri-
bution modelling3). Doposud však chybí kritické srovnání 
a využití těchto technik v reálných studiích z prostředí. 

Značný potenciál má technika SSD, která s využitím 
pravděpodobnostního modelování kombinuje chemický moni-
toring (údaje o směsích pesticidů a jejich koncentracích – 
např. v říční vodě) s poznatky o jejich ekotoxických účincích 
(distribuce mezidruhové citlivosti – tj. hodnoty EC50, NOEC 
apod.). SSD reflektuje různé mechanismy působení toxických 
látek a pracuje s principy koncentrační- i účinkové- aditivity. 
Riziko směsi je kvantifikováno hodnotou tzv. msPAF (multi 
substance Potentially Affected Fraction), která predikuje, jaký 
díl z přírodní populace organismů (frakce 0–1) je ovlivněn 
chemickou směsí. 

V příspěvku diskutujeme správný postup validace vstup-
ních dat pro SSD, využití SSD pro predikci rizik 
v případových studiích z Belgie (povodí řeky Scheldt) 
a Německa (různé lokality). Provedené analýzy ukazují cesty 
ke standardizaci aplikace SSD.  

Výsledky prokázaly robustnost SSD v retrospektivním 
hodnocení rizik pesticidů ve vodních ekosystémech. Na řadě 
studovaných lokalit byla opakovaně prokázána významná 
rizika (msPAF > 0,05, tj. očekávaný vliv na více než 5 % 
společenstva vodních organismů). Výsledky jsou dobře využi-
telné pro účely prioritizace v rámci Evropské direktivy 
o vodách (EU WFD). V příspěvku budou dále diskutována 
srovnání SSD s dalšími technikami jako TU nebo SPEAR. 

 
Výzkum je podporován projekty AQUAREHAB (EU FP7) 
CETOCOEN (OP VaVpI CZ.1.05/2.1.00/01.0001). 
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V uplynulém století byla věnována pozornost nové  
supertoxické látce se střední těkavostí IVA (Intermediate 
Volatility Agent) s úmyslem postupně nahradit tehdy ve vý-
zbroji zavedené bojové látky, sarin GB a látku VX. Cílem této 
změny měla být eliminace nevýhod, nízké stálosti sarinu 
v terénu v letních podmínkách a u látky VX nízká účinnost při 
překonávání jakékoliv ochranné bariéry. Tyto informace byly 
impulsem pro zahájení a realizaci výzkumu v roce 1983, který  
byl zaměřen na sloučeniny, viz schéma 1, s obecným vzorcem: 
 

 
Schéma 1.  
 

Tyto sloučeniny mají omezenou stabilitu a pro bojové 
použití jsou použitelné jen v binárních systémech, pro něž 
byly ověřeny vhodné metody konečné syntézy. Z řady synteti-
zovaných sloučenin, kdy byly experimentálně ověřeny R1, R2 

= -CH3, -CH2CH3 a -CH(CH3)2, X  = O, S, n = 2–3 vykazoval 
nejvyšší inhibiční účinnost nejjednodušší homolog s R1, R2 = 
-CH3, X  = O, n = 2,  viz schéma 2. 

 

 
 
Schéma 2.  O-(N,N-dimethylaminoethyl)dimethylamidofluorofosfát 
 

Tato sloučenina vykazovala intramuskulární toxicitu 
LD50 i.m. 0,017 mg kg–1 pro potkana (srovnatelná s látkou 
VX) a perkutánně vykazovala LD50 p. c. 1,37 mg kg–1 pro 
potkana.  

Celkem bylo syntetizováno 6 nových sloučenin. Byla 
vypracována separační metoda (molekulární destilace), která 
umožňovala přípravu látky o čistotě ≥ 95 %. Byly ověřeny 
podmínky pro skladování v koncentrovaném a zředěném sta-
vu. Byly vypracovány metody detekce a stanovení, včetně 
stanovení v nízkých koncentracích. 
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Potreba stanovenia obsahov rizikových stopových prv-
kov v pôdach vyplýva z ich toxicity pre rastliny a prostredníc-
tvom následného vstupu do potravového reťazca aj pre ďalšie 
živé organizmy. Aktuálne sa odborníci zameriavajú na biolo-
gické faktory potravy, ktorých fyziologická aktivita síce nie je  
pre zachovanie života nevyhnutná, ale sa s ňou spája posilňo-
vanie a upevňovanie zdravia. Tieto skupiny prírodných látok 
sa označujú ako fytonutrienty. K najdlhšie známym patrí sku-
pina fenolických a polyfenolických látok. 

Obsahy ťažkých kovov a polyfenolov vo vybranej plodi-
ne sme zisťovali v simulovaných podmienkach vegetačných 
nádobových pokusov. Na realizáciu experimentu sme použili 
poľnohospodársky využívanú pôdu z lokality Topoľčianky. 
Boli realizované 4 varianty, kontrolný variant, (variant A) len 
s prídavkom NPK a ďalšie tri varianty B, C, D okrem základ-
ného hnojenia aj so stupňujúcim sa prídavkom olova (5,10,15-
násobok limitnej hodnoty kovu podľa zákona č. 220/2004 Zb. 
z. MP SR) vo forme vodorozpustnej soli Pb(NO3)2. 

V pokusoch sme použili slnečnicu ročnú. Danú plodinu 
sme sledovali aj v reálnych poľnohospodárskych podmien-
kach. Získané výsledky sme následne porovnávali s výsledka-
mi získanými z pokusov vo vegetačnej klietke. Ťažké kovy v 
pôde a semenách sa analyzovali metódou atómovej absorpč-
nej spektrofotometrie a obsah polyfenolov  a antioxidačná 
kapacita v semenách sprektrofotmetricky. 

Pri dávkach olova do pôdy sme zaznamenali mierny 
nárast obsahu polyfenolických látok vo variante B o 9,4 % 
a vo variante D o 8,6 % oproti variantu A, jediný pokles                    
v porovnaní s kontrolným variantom sme zaznamenali                
vo variante C a to o 14,7 %. V semenách slnečnice vo varian-
te C sme zaznamenali negatívnu koreláciu medzi obsahom 
olova v pôde a polyfenolickými látkami v semenách, pričom 
korelácia s antioxidačnou aktivitou v semenách bola pozitívna. 

V reálnych podmienkach semenách slnečnice sme za-
znamenali nižšie hodnoty obsahu olova ako je najvyššie prí-
pustné množstvo PK SR, aj keď bola vypestovaná na pôde, 
ktorá bola vysoko kontaminovaná olovom (6,9-násobné pre-
kročenie povoleného limitu). Porovnaním modelových pod-
mienok s použitím pôdy z lokality Topoľčianky, sme zistili 
mierny nárast obsahu celkových polyfenolov v semenách 
slnečnice oproti  reálnym podmienkam. 
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Samčí reprodukční systém je relativně komplexní, proto 
narušení jeho funkce bývá často zapříčiněno spolupůsobením 
více faktorů1. Role endokrinních disruptorů jako jednoho 
z etiologických faktorů celosvětového snížení počtu spermií 
i dalších problémů týkajících se samčí fertility nemůže zůstat 
opomenuta a měla by být intenzívně zkoumána2. Kromě pro-
cesů zprostředkovaných přímým působením estrogenních 
a androgenních hormonů je do vývoje varlat, regulace uvolňo-
vání hormonů, buněčné diferenciace a spermatogeneze zapo-
jena také mezibuněčná komunikace mezerovými spoji (GJIC, 
„gap junctional intercellular communication“)3.  Inhibice 
GJIC v kritických fázích vývoje by mohla vyústit  v dysfunkci 
samčího reprodukčního systému a vést až k neplodnosti.  

Studie z poslední doby ukazují, že znečištěné ovzduší 
může potenciálně hrát roli v narušení reprodukce u lidí 
i zvířat4. Polycyklické aromatické uhlovodíky ovlivňují funkci 
spermií a mění hladinu endokrinních hormonů u exponova-
ných zvířat5. Cílem této studie bylo přinést nové informace 
o účincích endokrinních disruptorů ve vzorcích životního 
prostředí na samčí plodnost a o jejich mechanismech působení 
se zaměřením na mezibuněčnou komunikaci a její roli 
v endokrinní disrupci.  
 
Výzkum je podporován projektem 2SGA2764 programu So-
MoPro (financováno příspěvkem Evropského společenství 
v rámci FP/2007-2013 dle Grantové dohody č. 229603 a spo-
lufinancováno Jihomoravským krajem). 
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Masové rozvoje toxických sinic ve vodárenských nádr-
žích vyžadují existenci dostupných a účinných nástrojů, které 
umožní sledování koncentrací cyanotoxinů v pitných vodách 
a následnou analýzu zdravotních rizik vyplývajících 
z případné kontaminace pitné vody cyanotoxiny. Pasivní 
vzorkování představuje perspektivní metodu, která by mohla 
být efektivně využívána pro účely environmentálního 
a hygienického monitoringu cyanotoxinů. 

Tento příspěvek prezentuje výsledky studie, která byla 
zaměřena na sledování koncentrace cyanotoxinů mikrocystinů 
ve dvou českých vodárenských nádržích a přilehlých úprav-
nách vod pomocí pasivních vzorkovačů a současně tradičního 
diskrétního vzorkování. Pasivní vzorkovače byly deponovány 
v nádržích a v jednotlivých krocích úpravy vody a během 
vzorkovacího období červen–listopad 2011 vyměnovány ve 
2-týdenních intervalech. Paralelně byly odebírány rovněž 
vzorky vody ke stanovení mikrocystinů. Kvantita a druhové 
složení fytoplanktonu bylo hodnoceno mikroskopicky a po-
mocí ponorných fluorimetrů, koncentrace mikrocystinů byly 
stanoveny ve vzorcích vody a extraktech pasivních vzorkova-
čů imunochemicky (ELISA) a/nebo pomocí HPLC-DAD.  

V příspěvku budou prezentována naměřená data, disku-
továno využití metod pasivního vzorkování pro sledování 
cyanotoxinů v pitných vodách, hodnocení účinnosti eliminace 
cyanotoxinů během jednotlivých kroků úpravy vody, kontrolu 
kvality pitné vody a pro hodnocení zdravotních rizik.  
 
Výzkum je podporován projektem 2SGA2858 programu So-
MoPro (financováno příspěvkem Evropského společenství 
v rámci FP/2007-2013 dle Grantové dohody č. 229603 a spo-
lufinancováno Jihomoravským krajem) a projektem Nadace 
Tomáše Bati. 
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Mikrocystiny tvoří nejčastější skupinu toxinů sinic 
(cyanotoxinů) ve sladkovodních ekosystémech. Jejich hlav-
ním mechanismem účinku je inhibice proteinfosfatas1, jsou 
výrazně hepatotoxické a jsou považovány za promotory karci-
nogeneze. Pro odstraňování mikrocystinů v pitných vodách se 
využívají např. metody na bázi oxidace. V této práci je studo-
vána možnost sorbce mikrocystinů  na polymerní nanotkaniny 
a jejich potenciální fotodegradace  v nanotkaninách enkapsu-
lovaným meso-tetrafenylporfyrinem (TPP).  

TPP patří mezi fotosensitisery s vysokým kvantovým 
výtěžkem singletového kyslíku (1O2) po absorpci záření 
z viditelné oblasti spektra. Protože 1O2 je silné oxidační čini-
dlo, má potenciál degradovat mikrocystiny2. Polymerní nanot-
kaniny, ve kterých je TPP enkapsulován, mají velký povrch, 
jsou stabilní a splňují předpoklady pro to, být ideálním nosi-
čem, který zprostředkuje styk fotosensitiseru s oxidovaným 
substrátem. TPP se z nanotkanin nevymývá a i při opakova-
ném použití výrazněji nedegraduje3,4. 

V této práci byly testovány nanotkaniny z polystyrenu, 
sulfonovaného polystyrenu, polyuretanu, polyamidu 6 a poly-
kaprolaktonu. Nejprve byla studována míra sorpce mikro-
cystinu-LR na jednotlivé nanotkaniny, které mají odlišné 
vlastnosti (hydrofobicita, náboj). Poté byla studována fotode-
gradace mikrocystinu-LR ozařováním jeho roztoku 
s vloženou nanotkaninou. 

První výsledky ukazují, že mikrocystin-LR se výrazně 
sorbuje na nanotkaninu ze sulfonovaného polystyrenu, která 
je záporně nabitá. Míra fotodegradace mikrocystinu-LR však 
není podle prvních výsledků vysoká. Pilotní výsledky indikují 
značnou stabilitu mikrocystinu-LR vůči fotodegradaci během 
kratších (technologicky zajímavých) časů ozařování. Proble-
matika bude detailněji prostudována. 

 
Tato práce vznikla za podpory projektu CETOCOEN 
(OP VaVpI CZ.1.05/2.1.00/01.0001). 
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Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou 
závislost (EMCDDA) vydává každoročně zprávu o stavu 
drogové problematiky v Evropě. Ze zprávy za rok 2011 (cit.1), 

vyplývá, že informace o trzích s nelegálními látkami 
a o obchodování s nimi jsou stále omezené. Data jsou získá-
vána zejména pomocí dotazníkových průzkumů, které jsou 
však finančně náročné a mohou být zatíženy nepřesnostmi.  

V posledních letech bylo zjištěno, že ke kvalifikované-
mu odhadu spotřeby drog může přispět analýza odpadních 
vod. V mnoha zemích Evropy již byly provedeny studie2–4, 
zabývající se stanovením nelegálních drog a jejich metabolitů 
v odpadních vodách. Celkové objemy návykových látek je 
možné určit na základě znalostí jejich koncentrací v odpadní 
vodě a několika dalších údajů, charakterizujících dané odbě-
rové místo. Nedílnou součástí těchto studií jsou vzorkovací 
kampaně, probíhající ve stanovených časových úsecích, zpra-
vidla na městských čistírnách odpadních vod. Z jejich vyhod-
nocení pak vyplývají časové průběhy spotřeb. 

 VÚV TGM, v.v.i., Praha, získal v rámci Bezpečnostní-
ho výzkumu ČR podporovaného Ministerstvem vnitra ČR 
grant, který se bude zabývat stanovením množství nelegálních 
drog a jejich metabolitů v komunálních odpadních vodách. 
Jeho řešení bude zahrnovat stanovení kokainu a jeho metabo-
litů, norkokainu a benzoylekgoninu, metamfetaminu 
(pervitinu), amfetaminu, derivátů MDA, heroinu, derivátů 
morfinu, kyseliny lysergové a jejích derivátů, methadonu 
a buprenorfinu v přítocích na komunální čistírny odpadních 
vod na různých místech ČR. V každé z lokalit bude realizová-
no několik odběrových kampaní tak, aby byly zachyceny 
rozdíly v užívání drog v průběhu týdne. Jedná se o pilotní 
projekt v České republice, který bude monitorovat spotřebu 
drog pomocí poznatků získaných z rozborů odpadních vod. 
Jeho výsledky poskytnou důležité informace o užívání nele-
gálních drog v populaci a doplní údaje získané dotazníkovými 
a případnými dalšími přímými metodami.  
 
Tato práce vznikla za podpory  grantu MV ČR – VG 
20122015101.  
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Územie Hornej Nitry je niekoľko desaťročí ovplyvňova-
né intenzívnou industriálnou činnosťou. Napriek tomu, že 
v posledných rokoch nastal jej útlm, rezíduá kontaminantov 
dlhodobo vnášaných do všetkých zložiek životného prostredia 
aj v súčasnosti významne ovplyvňujú tak kvalitu pôdy ako aj 
vody v tejto oblasti. 

Rieka Nitra patrí medzi najviac postihnuté vodné eko-
systémy v SR. V roku 1965 sa v Zemianskych Kostoľanoch 
stala ekologická havária, pri ktorej sa dostal popolček do rie-
ky Nitra, Následkom tejto havárie nastala dlhodobá kontami-
nácia ťažkými kovmi (Hg, As, Pb, a pod.) všetkých čiastko-
vých zložiek v ekosystéme.  

 V práci sme sledovali obsah rizikových kovov                  
v aluviálnych naplaveninách horného toku rieky Nitra. Vzor-
ky naplavenín sme odoberali v 9 odberových miestach v cel-
kovej dĺžke toku 43 km. Začiatočným miestom odberu vzo-
riek bola lokalita Opatovce nad Nitrou, posledným miestom 
boli Topoľčany. Pretože aluviálne pôdy rieky Nitra sú inten-
zívne poľnohospodársky využívané, získané výsledky sme 
porovnali s limitnými hodnotami rizikových prvkov v poľno-
hospodárskej pôde (Zákon 220/2004). Naše výsledky potvrdi-
li kontamináciu aluviálnych naplavenín ortuťou Hg, kadmiom 
Cd a olovom Pb.  

Stredná hodnota celkového obsahu Hg bola 1,064 ± 
0,612 mg kg–1, pričom najvyššia koncentrácia bola zazname-
naná v mieste odberu Bošany (1,893 mg kg–1 Hg), čo predsta-
vuje prekročenie limitnej hodnoty (0,15 mg kg–1 Hg) takmer 
13 násobne. 

Prekročené hodnoty boli zaznamenané aj pri  Cd, takisto 
v mieste odberu Bošany (1,88 mg kg–1 Cd), čo je takmer 
5 násobné prekročenie limitnej hodnoty (0,40 mg kg–1 Cd). 

Tretí prvok, u ktorého bolo zaznamenané prekročenie 
limitnej hodnoty, bolo olovo Pb, kde najväčšia hodnota bola 
zaznamenaná v mieste odberu Malé Krsteňany (0,25 mg kg–1 
Pb),  kde bola limitná hodnota (0,10 mg kg–1 Pb) prekročená 
2,5 násobne. 
 
Táto práca vznikla za podpory grantu VEGA 1/0456/12. 
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Beryllium patří mezi potenciální karcinogeny a vykazuje 
i genotoxické účinky. Pro člověka je především škodlivá inha-
lační expozice, při orálním příjmu je méně škodlivé, ale hod-
nocení vlivu beryllia na člověka při orálním příjmu není do-
sud dostatečné.  

Beryllium se ve vodách vyskytuje jak v iontové formě, 
tak ve formě komplexů (hydroxoberyllnatany až fluoroberyll-
natany). Jen několik sloučenin beryllia je rozpustných ve 
vodě. Hlavním zdrojem sloučenin beryllia ve vodách je spalo-
vání uhlí a průmyslová odvětví využívající beryllium.  

Jako přírodní pozadí v podzemních vodách se považuje 
koncentrace beryllia 0,2 g l–1. V ČR platí pro pitnou vodu 
nejvyšší mezní hodnota koncentrace beryllia 2 g l–1 
a pro balenou vodu 0,5 g l–1. Jelikož jsou povolené koncen-
trace beryllia ve vodách velmi nízké, je nutné najít vhodný 
selektivní sorbent.  

Pro odstranění beryllia z vodných roztoků byly použity 
komerčně dostupné ionexy: slabě kyselé katexy 
s karboxylovou funkční skupinou (Lewatit CNP 
80,DUOLITE C 433) a středně kyselé katexy s fosfonovou 
funkční skupinou (SEPLITE LCS 500,Purolite S940). Sorben-
ty byly používányv sodné a v hořečnaté formě. Pro zjištění 
účinnosti odstranění beryllia z roztoku byly provedeny vsád-
kové pokusy, kdy byly v časových intervalech 0,25–96 h 
měřeny zbytkové koncentrace beryllia. Byl použit modelový 
roztok o objemu 1 dm3 se vstupní koncentrací beryllia 10 mg l–1 
a množství sorbentu 0,5 ml. V rámci měření byl sledován také 
vliv doprovodných kationtů Ca2+, Mg2+ na sorpci beryllia, 
které jsou běžně přítomné v pitných vodách. Výsledky jsou 
vyhodnoceny pomocí sorpčních kapacit. 

U všech sorbentů se projevila vhodnější pro odstranění 
beryllia hořečnatá forma než forma sodná. 
 
Financováno z účelové podpory na specifický vysokoškolský 
výzkum (MŠMT č.21/2012). 
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Při běžném mechanicko-biologickém čištění odpadních 
vod jsou problémem fosfáty a sloučeniny těžkých kovů (Cd, 
Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn). Tyto látky nemusí být čistírnou úpl-
ně zachyceny a ve formě rozpustných solí pak mohou částeč-
ně odcházet s vyčištěnou vodou. Problematika sorpčního od-
straňování těžkých kovů a fosfátů z vodných roztoků byla 
dosud řešena odděleně. Cílem této práce je nalezení optimál-
ních podmínek pro selektivní sorpci Cu(II) z vodných rozto-
ků obsahujících i fosfáty.  

Jako sorbent Cu(II) byl použit oxyhumolit Dralig (OX), 
výrobek firmy Humatex a.s. Dřívější výzkumy ukázaly, že 
tato látka sorbuje v omezené míře i fosfáty1. Významné rozdí-
ly byly zjištěny v kinetice sorpce. Pro Cu(II) se sorpční rov-
nováha ustavuje již po 30 min, zatímco pro P až po 8 h. Jako 
sorbenty fosfátů byly testovány původní (HT) a kalcinovaný 
(cHT)2 Mg-Al-CO3 hydrotalcit, vysokopecní struska (VPS)3 
a dvě modifikované strusky (VPS-I, VPS-II). VPS-I je struska 
aktivovaná pomocí Ca(OH)2, VPS-II je struska se zvýšeným 
obsahem MgO. Nejvyšší sorpční účinnost (E = 99 %) pro P 
byla zjištěna u vzorků cHT, VPS-I a VPS-II. 

V práci byl navržen dvoustupňový sorpční mechanis-
mus. V prvním stupni byla pomocí OX odstraňována Cu(II) 
s účinností 90,5 %. Vzhledem ke krátké sorpční době 
(90 min) nedošlo k sorpci P. V druhém stupni byly pomocí 
cHT, VPS-I a VPS-II zachyceny fosfáty i zbytková měď. 
Výsledné obsahy Cu(II) i P v roztoku byly menší než 1 % 
(obr. 1). 

 
Obr. 1. Srovnání obsahů Cu(II) a P v roztoku během dvoustupňo-
vé sorpce při použití OX a VPS-I 
 
Práce byla realizována díky finanční podpoře projektů speci-
fického výzkumu SP 2012/17 a SP 2012/196. 
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