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ABSTRAKT 

Brownfieldy jsou jednou ze součástí nepříznivého dědictví po industrializaci, která se rozvíjela 

od 18. do 20. stolení. Brownfieldy mohou nabývat různých forem a ve většině případů mají 

negativní vliv na životní prostředí. Stěžejní pro tuto diplomovou práci byly ty brownfieldy,  

na kterých se vyskytuje určitá míra kontaminace. Areál bývalé rafinérie minerálních olejů 

OSTRAMO, který je označován jako ekologická zátěž, je brownfieldem, který ohrožuje životní 

prostředí ve všech jeho složkách. Z tohoto důvodu bylo OSTRAMO vybráno pro účely této 

diplomové práce. 

Cílem práce bylo zhodnotit ekotoxikologické účinky kontaminovaných vzorků odebraných 

v tomto areálu prostřednictvím testů ekotoxicity v akvatickém a kontaktním uspořádání. 

Výsledky jednotlivých testů potvrdily předpokládaný negativní vliv vzorků odebraných 

z areálu bývalé rafinérie na testovací organismy.  

 

SUMARRY 

Brownfields are one of the unfavorable parts of industrial heritage that developed from  

18th to 20th century. Brownfields are very different and in most cases they have negative 

impact on the environment. Crucial for this thesis were brownfields with certain level of 

contaminations. The site of a former refinery of mineral oils OSTRAMO, which represents 

ecological burden, is a brownfield that can threaten the environment in all its compartments. 

This was the reason why OSTRAMO was selected for this thesis. 

The goal of this thesis was to evaluation of ecotoxicological effects of contaminated samples 

taken from the location via ecotoxicity testing in aquatic and contact arrangement. The result 

of each test confirmed expected negative impact of the samples from the location of former 

rafinery on testing organisms.  

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

analýza rizik, brownfields, ekotoxicita, kontaminace 

KEYWORDS 

risk analysis, brownfields, ecotoxicity, contamination 
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1 ÚVOD 

Problematika týkající se brownfieldů zasáhla území České republiky v 90. letech 20. století, 

kdy docházelo k velkému ukončování a utlumování provozu velkých průmyslových podniků. 

Pojmem brownfields se rozumí pozemky a budovy v urbanizovaném území, které nejsou 

využívány nebo jsou využívány málo, často kontaminované a bez možnosti je dále vhodně  

a efektivně využívat. Obvykle se vyskytují jako pozůstatky bývalé průmyslové, zemědělské, 

popř.  vojenské činnosti. Počet brownfieldů je vyšší u těch měst, jejichž vývoj byl založen  

na existenci těžkého průmyslu a hornictví. Nepříznivé vlivy brownfieldů prostupují do oblasti 

ekologické, ekonomické i sociální. Existence brownfieldů přinejmenším nepodporuje 

udržitelný rozvoj a tento fakt ještě více podtrhuje nutnost regenerace těchto deprimujících zón. 

Regenerace by se měla zabývat ekologickými, ekonomickými, fyzikálními a sociálními 

problémy brownfieldů a snažit se o jejich trvalé řešení.  

Agentura pro ochranu životního prostředí USA (EPA) definuje brownfieldy jako 

nemovitosti, jejichž expanze, přestavba nebo nové využití může být zatíženo přítomností nebo 

potenciální přítomností nebezpečných látek, polutantů nebo kontaminantů [1; 2] 

Typickým brownfieldem je areál bývalé rafinérie minerálních olejů OSTRAMO,  

který je označován jako ekologická zátěž. Tento areál se nachází na území města Ostrava a jeho 

celková výměra činí 17,9 ha. Na území bývalé rafinérie OSTRAMO je evidováno masivní 

znečištění ropnými látkami, které ohrožuje životní prostředí v dané lokalitě i v okolí areálu. 

Rovněž budovy v tomto areálu jsou v havarijním stavu a z těchto důvodů je této lokalitě 

věnována pozornost.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Brownfield 

Neexistuje jednotná definice, která by charakterizovala, co pojem brownfield vlastně 

představuje. Jak již bylo v úvodu zmíněno a můžeme tak vidět i na Obr. č. 1, pod pojmem 

brownfields si lze představit nevyužívané, opuštěné, často kontaminované průmyslové, 

obchodní nebo jinak účelově zařazené areály. Stále častěji se setkáváme s víceslovnými 

ekvivalenty podle toho, o jaký typ znečištěného území jde. Jedná se například o: 

• zdevastované průmyslové plochy 

• průmyslově znečištěné plochy, chátrající průmyslové kapacity, staré areály 

• pozemky a plochy využívané v minulosti, na kterých byla skončena původní činnost 

• ekologicky poškozené území, silně znečištěné lokality, pozemky postižené starou 

ekologickou zátěží [2]. 

Všechny definice charakterizující pojem brownfield se shodnou na tom, že se jedná o plochu, 

která byla dříve využívána a může být znovu revitalizována, a to hlavně pro ekologické, 

urbanistické nebo sociální účely.  

Problematika týkající se brownfieldů se začala jako první řešit ve Spojených státech  

v 50. letech minulého století. Evropa se s touto problematikou začala potýkat až na konci  

70. let 20. století v souvislosti s útlumem průmyslu, a to nejvíce na území Velké Británie, 

Francie a Německa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1: Charakteristiky definující pojem brownfield ve Velké Británii [2]. 
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2.1.1 Kategorizace Brownfieldů 

Brownfieldy bývají rozličného charakteru, a proto schopnost rozpoznat a definovat o jaký typ 

brownfieldu se jedná, důvod jeho vzniku nebo určit jeho případnou kontaminaci je prvním 

krokem při řešení tohoto problému.  

Brownfieldy se mohou dělit podle různých hledisek a názorů do mnoha kategorií.  

Jedná se kupříkladu o rozdělní: 

• dle původního účelu 

• dle polohy 

• dle míry ekologické zátěže 

• dle ekonomické atraktivity 

• dle záměru na regeneraci  

• dle cílového typu regenerace. 

2.1.1.1 Dělení brownfieldů dle původního účelu 

V rámci kategorizace brownfieldů „dle původního účelu“ je můžeme dále rozdělit podle 

plochy, kterou zaujímají, popř. podle počtu lokalit, které pod tuto kategorii spadají. 

Dělení dle počtu lokalit 

Ačkoliv se v minulosti mluvilo o brownfieldech téměř výlučně jako o důsledku 

transformačních změn v průmyslu, studie dokazují, že nejvíce lokalit typu brownfield bylo 

dříve využíváno v zemědělství. 

 

Graf č. 1: Rozdělení brownfieldů dle původního účelu (počet lokalit) [3]. 
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Dělení dle plochy lokalit 

Když zhodnotíme brownfieldy podle rozlohy ploch, tak největší plochu v ČR zaujímají 

průmyslové brownfieldy.  

Graf č. 2: Rozdělení brownfieldů dle původního účelu (plocha lokalit) [3]. 

2.1.1.2 Dělení dle ekologické zátěže 

U více než poloviny brownfieldů (52,3 %) se ekologická zátěž nepředpokládá, byla 

prokázána pouze u 7,5 % lokalit a u 38 % je prozatím předpokládaná (viz graf č. 3) [3]  

Graf č. 3: Rozdělení brownfieldů dle ekologické zátěže [3]. 
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2.2 Brownfieldy a životní prostředí 

Problém pro životní prostředí představují hlavně ty brownfieldy, které jsou postiženy určitou 

mírou kontaminace. Jedná se o znečištění horninového prostředí, podzemních vod  

a o kontaminaci staveb a technické infrastruktury, což vede k ohrožení kvality životního 

prostředí v jejich okolí. Není pravidlem, že by byly všechny brownfieldy zatíženy ekologickou 

zátěží, naopak ekologická zátěž byla potvrzena pouze u 7,5 % všech brownfieldů, ovšem velké 

množství je ve větší či menší míře kontaminováno [4; 5]. 

Brownfieldy jsou různého původu a největší riziko pro životní prostředí představují právě 

ty, kde v minulosti probíhala průmyslová výroba, důlní práce nebo intenzivní zemědělská,  

popř. jiná prostředí ohrožující činnost.  

Velkým rizikem pro životní prostředí jsou těkavé organické látky, které se v minulosti hojně 

používaly jako rozpouštědla, odmašťovadla, ředidla apod. Díky svým vlastnostem a relativně 

nízké výrobní ceně získaly tyto látky uplatnění v nejrozmanitějších odvětvích průmyslu. Nízká 

degradovatelnost těchto látek ovšem způsobila, že jejich přítomnost ve složkách životního 

prostředí stále narůstá, a proto se u některých brownfieldů, jejichž provoz byl ukončen před 

desítkami let, můžeme setkat s vysokými hodnotami koncentrací těchto organických látek  

ve vodě i v horninovém prostředí [6]. 

2.2.1 Ekologická zátěž 

Staré ekologické zátěže můžeme definovat jako místa, kde došlo ke kontaminaci horninového 

prostředí. O starou ekologickou zátěž se jedná pouze tehdy, pokud není znám nebo neexistuje 

nikdo zodpovědný za přítomnou kontaminaci, která může být způsobena ekologicky 

nebezpečnými látkami používanými v minulosti. Kontaminovaná místa jsou různého původu  

a nejrůznějších druhů, především se jedná o průmyslové a zemědělské areály, skládky odpadů, 

sklady nebezpečných látek, bývalé rafinérie či území postižená těžbou (viz tabulka č.1) [7]. 
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Tabulka č. 1: Kontaminace běžně se nacházející v areálech brownfieldů [8]. 

Typické aktivity Doprovodná kontaminace 

Strojírenství Kovy, rozpouštědla, odpadní oleje, dioxiny 

Výroba barev Kovy, VOC, chloroform, rozpouštědla, barvy 

Farmaceutická výroba Olovo, organické látky, rozpouštědla 

Tiskařský průmysl Ag, rozpouštědla, barvy, kyseliny, odpadní oleje 

Železniční depa Petroleje, VOC, PCB, paliva, oleje, maziva 

Mechanické dílny Kovy, PCB 

Rafinérie ropy Uhlovodíky, rozpouštědla, paliva, oleje, maziva 

 

O závažnosti starých ekologických zátěží je rozhodováno dle kategorizace, pomocí které  

se určí priority na jejich odstranění. Hlavními kritérii jsou rozsah kontaminace, nebezpečnost 

látek přítomných na daném území a také způsob využití prostoru v současné době nebo záměry 

pro budoucnost [7]. 

Aby bylo předcházeno tvorbě nových ekologických zátěží obsahuje česká legislativa 

opatření zabraňující jejich vniku a případná ustanovení pro nápravu. Tomu napomáhá i fakt,  

že od r. 2008 musí být každá látka opatřena Globálně harmonizovaným systémem klasifikace 

a označování chemikálií (GHS). Toto označení prostřednictvím symbolů a vět na štítcích obalů 

slouží k identifikaci nebezpečných chemikálií a pro informování uživatelů o nebezpečích 

spojených s jejich užíváním [9]. 

2.2.2 Regenerace brownfieldů 

Se stále rostoucí potřebou revitalizace a regenerace v minulosti využívaných ploch přistoupilo 

mnoho zemí k vytváření podmínek, nástrojů a iniciativ, kterými se snaží tuto problematiku 

řešit. Vhodná regenerace nabízí nové příležitosti pro podnikatele a tím i nárůst ekonomické 

aktivity vytvořením nových pracovních míst. Regenerace brownfieldů je často komplikovaný 

a zdlouhavý proces. Hlavní problém představuje hledání viníka zodpovědného za stávající 

situaci a také finanční stránka celkové revitalizace. Sanace a regenerace zmiňovaných území 

však často bývá z velké části financována státem, a proto jsou některá znečištěná místa 

upřednostňována před jinými, která nepředstavují tak velké riziko ať už z pohledu sociálního 

či environmentálního [2; 3; 10]. 

Cílem regenerace brownfieldů je celkové ozdravění a zvelebení území, zlepšení životního 

prostředí ve všech jeho složkách, zisk nového prostoru a tím i snaha efektivně využít dříve 

využívané a následně zanedbané území.  
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Regenerace brownfieldů lze chápat zejména jako součást místního rozvoje. Typickým 

příkladem jsou průmyslové či technologické parky vystavěné na zelené louce, zatímco ve stejné 

době čelíme problému nedostatečně využívaných nebo opuštěných starých průmyslových 

oblastí. Poměrně široký výklad pojmu brownfield musí čelit také různorodosti problémů s ním 

spjatých. Správně rozpoznat a definovat o jaký typ brownfieldů se jedná je prvním krokem 

jejich regenerace. Volba vhodné metody sloužící k jejich regeneraci je závislá nejen na 

specifičnosti brownfieldů, ale také na finančních a institucionálních možnostech [11]. 

Jedním z důvodů k obavám z realizace regenerace brownfieldů jsou environmentální  

a ekologická rizika. Prvním krokem by v takové situaci měla být identifikace ekologických 

škod a zjištění míry rizika. Pokud tyto informace nejsou k dispozici, je nutné uskutečnit 

environmentální průzkum pro stanovení míry kontaminace.  

2.2.2.1 Doporučený postup při regeneraci brownfieldů 

1. Sběr dat, průzkum 

V první řadě je důležitý sběr dat o dané lokalitě a provedení průzkumu. Provede se analýza 

potřeb trhu, analýza využití území, požadavků územního plánu, dále analýza skutečného stavu 

a vyhodnocení stávajících dat. Následuje oslovení a komunikace s hlavními dotčenými 

stranami ohledně možných rozvojových konceptů. 

2. Studie 

Druhým bodem postupu je studie, kde se sestaví předběžné varianty rozvoje, provede  

se riziková analýza a zhodnotí se cenové předpoklady. 

3. Návrh 

Vytvoření návrhu s finančním a investičním vyhodnocením včetně detailního vyhodnocení 

zvolených variant. Součástí tohoto kroku je vyhodnocení environmentálních dopadů. 

4. Realizace 

Posledním krokem je samotná realizace regeneračních a environmentálních prací [12]. 
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2.3 Brownfieldy na území města Ostrava  

Město Ostrava je známé především díky své průmyslové historii, tudíž nebude žádným 

překvapením, že právě Ostrava je městem s nejvyšší plošnou koncentrací brownfieldů v České 

republice. Ostrava zažila rychlý rozvoj průmyslu a s tím související proces urbanizace v druhé 

polovině devatenáctého století. Poměrně rychle se toto dříve neprůmyslové město změnilo 

v centrum těžkého průmyslu. Strojírenská, důlní a hutnická činnost byla součástí Ostravy téměř 

dvě století a zanechala po sobě mnoho problémů, a to zejména ekologických. Brownfieldy 

nacházející se v Ostravě se rozprostírají na ploše cca 19,04 km2 a spadají pod ně bývalé důlní 

oblasti, chemický a těžký průmysl nebo úložiště odpadů [13]. 

 

 

Obr. č. 2: Mapa brownfieldů na území města Ostravy [14]. 
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2.3.1 Bývalá rafinérie minerálních olejů OSTRAMO 

Areál bývalé rafinérie minerálních olejů OSTRAMO se nachází na území města Ostrava.  Velká 

část je situována na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Tento areál je 

umístěn v průmyslové zóně a jeho celková výměra je 17,9 ha. Tato bývalá rafinérie představuje 

starou ekologická zátěž. Areál sousedí s dalšími kontaminovanými lokalitami, a to s bývalým 

distribučním skladem chemikálií ZACHEMO a také s bývalou skládkou kapalných a jiných 

odpadů z rafinérie – Laguny OSTRAMO. Konečným recipientem všech podzemních vod je 

řeka Odra, která se nachází ve vzdálenosti 1,4 km od areálu a je zde sledován možný vliv 

kontaminace, zejména v důsledku migrace kontaminovaných podzemních vod [15; 16]. 

 

Obr. č. 3: Areál bývalé rafinérie minerálních olejů OSTRAMO [15]. 

 

 

 

 

 

 



17 

 

2.3.1.1 Historie  

Rafinérie minerálních olejů byla založena roku 1888 dr. Maxem Böhmem a vídeňskou firmou 

M. Thorsch & Söhne. Původně závod sloužil na zpracování ropy a hlavním produktem byl 

petrolej. Později se rafinérie orientovala na výrobu leteckého benzínu, mazacích složek pro 

motorové a turbínové oleje a také na olejářskou výrobu. Roku 1992 byl provoz rafinérie 

privatizován a v provozu zůstala trubková destilační kolona, kyselinová rafinace a horký 

kontakt. Areál byl v roce 1997 zasažen povodní o výšce hladiny 4 m, což vedlo k úplnému 

zastavení provozu rafinérie. Povodeň zapříčinila převrácení vagónů s oleji a v jiných částech 

areálů zase došlo k nadzvednutí olejových zásobníků, což způsobilo další úniky olejů. Do vod 

se tehdy dostalo několik tisíc tun olejových látek, které byly likvidovány po dobu několika 

měsíců jednotkami hasičského záchranného sboru a vojskem. Po ukončení provozu rafinérie 

byl areál využíván jen částečně k různému podnikání a dnes je jeho podstatná část bez 

jakéhokoliv využití. Některé části areálu jsou významně zdevastovány a došlo také k rozebírání 

ocelových součástí. Právě i tato devastace přispěla rovněž významně k dalším únikům „nové“ 

kontaminace [15]. 

2.3.1.2 Znečištění areálu rafinérie 

Problému kontaminace podzemních vod v areálu rafinérie začala být věnována pozornost  

až v osmdesátých letech, kdy bylo prokázáno jejich masivní znečištění oleji. Další průzkumné 

práce potvrdily také kontaminaci horninového prostředí, kdy organická kontaminace  

je představována zejména ropnými látkami, jejichž obsah dosahoval tisíce mg/kg. 

Dominantním kontaminantem v nesaturované zóně jsou právě zmiňované ropné látky, které 

jsou označovány jako C10 – C40, další škodliviny jsou v tomto případě nevýznamné.  

Ve větších hloubkách půdního profilu je kontaminace řádově nižší. Průzkumné práce 

prováděné r. 2013 potvrzují, že kontaminace nesaturované zóny zůstává v podstatě stejná jako 

u výsledků průzkumu z r. 1994. 

Znečištění horninového prostředí je důsledkem dlouholetých úniků škodlivin při vlastím 

provozu rafinérie, a to z potrubních sítí, ze skladovacích nádrží, z technologií apod.  

Nejsou vyloučené ani havarijní úniky kontaminace. Velký podíl na přítomné kontaminaci má 

také kanalizační soustava, která dokonale netěsnila ani za provozu rafinérie.  

Za relativně čistou oblast můžeme považovat severovýchodní část areálu bývalé rafinérie, 

kde se nacházela pouze energetika, sklady, garáže a dílny údržby. Zdroje možné kontaminace 

jsou zde jen lokální, konkrétně se jedná o místa, kde se manipulovalo s ropnými látkami [15]. 
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Centrální oblast rafinérie, kde se nacházela chemická část je nejvíce komplikovaná  

a představuje velké množství rizik. V této části rafinérie se nachází spousta dílčích 

kontaminovaných lokalit, které ohrožují životní prostředí. Většina ocelových nádrží, které  

se zde nacházely, byly odcizeny a tím došlo k dalšímu uvolnění kontaminace do okolí. Obsahy 

nádrží byly různorodého charakteru, tudíž i stupeň znečištění a kontaminace jak zemin,  

tak podzemních vod bude těmito faktory ovlivněn.  

V současné době je celý areál v dezolátním stavu a extrémně kontaminovaný. Havarijní stav 

ohrožující životní prostředí a současná podoba je alarmující a dlouhodobě neudržitelná. 

V prostoru celého areálu se nachází řada ploch kontaminovaných oleji i organickými látkami, 

které představují jistá rizika pro ekosystém, anebo mohou být zdrojem sekundární kontaminace 

půdy a podzemní vody.  

 

Obr. č. 4: Havarijní stav bývalé rafinérie minerálních olejů OSTRAMO. 
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2.3.1.3 Šíření znečištění  

Pro šíření znečištění v nesaturované zóně představuje potenciální migrační cestu kanalizační 

systém v rafinérii, který je dnes již nefunkční. Kanalizace představuje zdroj primárního 

i sekundárního znečištění, a to z důvodu její netěsnosti a výskytu silně olejových vod. 

Kanalizační soustava propojuje většinu kontaminovaných míst v celém areálu a umožňuje 

transport kontaminantů po celé rafinérii. Další možností laterálního šíření kontaminace mohou 

být inženýrské sítě.  

Migraci kontaminace z horninového prostředí do ovzduší lze reálně uplatňovat jen pro 

těkavé látky, konkrétně se na dané lokalitě jedná o aromáty a chlorované alifatické sloučeniny, 

jejichž existence je dokázána v chemické části rafinérie. V areálu se bude na emisích do ovzduší 

uplatňovat především kontaminace z volných olejových ploch.  

Sestupná migrace kontaminantů přes nesaturovanou zónu je cesta, kterou mohou 

kontaminanty přestupovat do podzemních vod. Sestupná migrace polutantů v nesaturované 

zóně může probíhat buďto jako gravitační sestup kapalné fáze ropných látek anebo jako výluh 

kontaminantů z nesaturované zóny a následná sestupná migrace těchto výluhů.  

Prostupování kontaminace saturovanou zónou může probíhat následujícími způsoby: 

laterální migrací volné fáze ropných látek, nebo laterální migrací rozpuštěných polutantů 

s prouděním podzemních vod (pouze pro rozpuštěné kontaminanty). Šíření znečištění 

prostřednictvím podzemních vod je závažné z důvodu směru proudění těchto vod ve směru 

k údolní terase řeky Odry, která se nachází ve vzdálenosti cca 1,5 km od rafinérie a je konečným 

recipientem všech vod z širšího zájmového území.  

Šíření kontaminace je ovlivňováno atenuačními procesy, které mohou šíření škodlivin 

ovlivnit nebo mohou snížit koncentraci polutantů jako důsledek transformací různého 

charakteru. Průběh přírodní atenuace znečištění podzemních vod dokazuje fakt, že dochází ke 

změnám prostorového rozsahu kontaminačního mraku v čase. Ropné látky daného charakteru 

mají obecně dobrý degradační potenciál a procesy přírodní atenuace se v takovém případě 

projevují degradací lehčích složek polutantů. Konkrétně se bude degradace projevovat snížením 

viskozity, snížením obsahu těkavých látek a celkovou eliminací rozpustnějších složek 

vyluhováním [15]. 
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2.3.1.4 Ropné látky 

Hlavním produktem bývalé rafinérie minerálních olejů OSTRAMO byly především motorové 

oleje, ze kterých se dále vyráběly mazací a topné oleje.  Mazací olej je získáván frakcí surové 

ropy a obsahuje zejména uhlovodíky C24 až C40. Jsou to olejovité, hořlavé kapaliny [15]. 

Ekotoxicita ropných látek je různorodá v závislosti na složení jednotlivých produktů, 

rozpustností různých uhlovodíků ropy a ropných produktů ve vodě. Lehčí frakce ropy, jako je 

petrolej nebo benzín, jsou značně toxičtější než frakce těžší (oleje). Citlivost organismů  

na ropné látky je závislá na druhu látky a jejím složení [17]. 

Znečištění horninového prostředí ropnými látkami se projeví zhoršenými chemickými, 

biologickými a fyzikálními vlastnostmi půdy. S přítomností ropných látek v půdě se snižuje 

vypařování vody a zvyšuje se hydrofobnost půdních agregátů. Na povrchu půdy vzniká vrstva 

mastného filmu, a proto dochází k omezení cirkulace vzduchu mezi půdou a atmosférou.  

I ve vodě dochází již při malé koncentraci ropných látek k tvorbě olejových filmů na hladině, 

které ovlivňují biocenózu vodního toku a mohou zpomalit průběh samočisticích procesů.  

Pro vodní organismy se toxicita ropných látek pohybuje řádově v mg.dm-3. Dále mohou ropné 

látky omezovat přístup kyslíku a zalepují dýchací orgány vodních živočichů. Závažným 

problémem je vrstva ropné látky na vodní hladině, která přitahuje ptactvo, jejichž peří se při 

dosednutí obalí ropnými látkami a ptáci poté nejsou schopni vzlétnout a utopí se [18; 19; 20]. 

Těkavé složky, které jsou v ropě obsaženy mohou unikat do ovzduší a tím ho znečišťovat. 

Některé těkavé látky mohou být toxické a nepříjemně zapáchající, jiné zase ovlivňují 

skleníkový efekt nebo přispívají ke vzniku nežádoucího ozonu [21; 22]. 

Biologické odbourávání ropných látek 

Při nižších koncentracích ropných látek nejsou toxické účinky akutní, ba naopak tento 

organický materiál ve skutečnosti podporuje růst bakterií a tím dochází k biodegradaci. Oxidace 

ropných látek v půdě pomocí mikroorganismů vyžaduje přítomnost kyslíku,  

proto k biodegradaci ropných látek přispívá obrácení zeminy, čímž se zlepší kontakt 

s kyslíkem. Dostupnost kyslíku závisí na typu kontaminované půdy, obsahu vody v půdě, 

rychlosti spotřeby kyslíku mikroorganismy a na přítomnosti dalších látek, které mohou 

mikroorganismy využít.  

Dekontaminace může být prováděna „ex situ“, kdy se kontaminovaná půda vytěží, převeze 

se na místo určení, kde je následně naočkována vhodnými kulturami mikroorganismů a zajistí 

se přívod kyslíku provzdušňováním. Další možností je dekontaminace „in situ“, při níž se půda 

netěží a nevyváží mimo kontaminovanou oblast.  
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Naočkování mikroorganismy se provádí přímo na místě a přívod kyslíku se zajistí např. zoráním 

půdy či nějakou jinou biologickou nebo fyzikální metodou [21; 23]. 

 

Tabulka č. 2: Biologická rozložitelnost různých ropných látek [21]. 

Typ uhlovodíku Biologická rozložitelnost 

n-alkany, i-alkany velmi snadno rozložitelné 

cykloalkany s 1, 2, 5 a 6 cykly,  

aromáty s jedním cyklem,  

aromáty obsahující síru 

snadno rozložitelné 

cykloalkany se 3 a 4 cykly,  

aromáty se 2 a 3 jádry 
středně snadno rozložitelné 

aromáty se 4 jádry značně rezistentní 

aromáty s 5 a více jádry, asfalteny, 

pryskyřice  
velmi silně rezistentní 

Obr. č. 5: Zatravnění znečištěného území bývalé rafinérie. 
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2.3.1.5 Identifikace rizik 

Jako prioritní škodliviny se na základě výsledků analýz jeví zejména ropné uhlovodíky,  

které jsou hlavním kontaminantem celého areálu. Konkrétně se jedná o uhlovodíky 

charakterizované základním sumárním parametrem NEL, což znamená, že se jedná o nepolární 

extrahovatelné látky.  

Dále se na kontaminaci podílí z řad aromátů benzen, toluen, ethylbenzen a xylen.  

 Možné způsoby příjmu těchto těkavých aromátů jsou inhalace, ingesce či dermální cestou. 

Největší pozornost je směřována k benzenu, který je z nich nejškodlivější, nejrozpustnější  

a nejtěkavější. Benzen je bezbarvá, vysoce těkavá kapalina, která se vzduchem vytváří hořlavou 

směs. Je mísitelný s většinou organických rozpouštědel a je klasifikován jako lidský 

karcinogen. V rafinérii OSTRAMO byl benzen používán v chemické části areálu a dnes je stále 

ještě detekován v podzemních vodách.  

Ve vzorcích zemin a podzemních vod byla prokázána přítomnost také polycyklických 

aromatických uhlovodíků, které jsou běžnou součástí mazacích a hydraulických olejů.  

Řada těchto látek byla klasifikována jako pravděpodobné karcinogeny. Konkrétně se zde 

sledoval benzo(a)pyren, který reprezentuje polyaromát s velmi vysokou toxicitou a naftalen, 

který oproti ostatním má větší rozpustnost a těkavost. Benzo(a)pyren je za normálních 

podmínek žlutě zbarvená krystalická pevná látka, která je produktem nedokonalého spalování 

při teplotách 300 až 600°C.  Naftalen je těkavá, hořlavá látka, která může působit slabě 

narkotickými účinky.  

Následkem přírodní atenuace primárních kontaminantů se zde vyskytují rovněž chlorované 

alifatické uhlovodíky, které jsou dobře rozpustné v tucích a málo rozpustné ve vodě. Jedná se 

o systémově a akutně toxické látky, u nichž byly prokázány karcinogenní účinky.  

Mezi nejtoxičtější látky, které se řadí do skupiny chlorovaných aromatických uhlovodíků patří 

tetrachlorethylen, trichlorethylen a vinylchlorid.  

Lokálně se mohou vyskytovat také fenoly, polychlorované bifenyly, olovo či arsen [15; 24]. 
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Tabulka č. 3: Skupiny kontaminantů dle významnosti [15]. 

Prioritní kontaminanty 

Parametr C10-C40, složky motorových a topných olejů 

Alifatické: C8-C10, C10-C12, C12-C16, C16-C21, C21-C34 

Aromatické: C8-C10, C10-C12, C12-C16, C16-C21 

Aromáty BTEX: zejména benzen v centrální části areálu 

Chlorované alifatické uhlovodíky 

Polycyklické aromatické uhlovodíky: naftalen, benzo(a)pyren 

Doprovodné kontaminanty 

Kovy: arsen, olovo 

Fenoly 

PCB 

 

2.4 Ekotoxikologie a ekotoxikologické testy 

2.4.1 Ekotoxikologie 

Ekotoxikologie je vědní disciplína na pomezí ekologie a toxikologie, která studuje chování  

a vliv cizorodých chemických látek, přírodního nebo antropogenního původu, na biosystémy. 

Ekotoxikologie se zabývá studiem působení chemických látek na živé systémy, a to od buňky 

až po biosféru. Jejím cílem je kvantifikovat účinky stresorů na ekosystém a sledovat jejich 

pohyb v životním prostředí. Konečným cílem této disciplíny je předvídat účinky toxických 

látek, aby bylo možné stanovit co nejúčinnější a nejefektnější opatření nebo zvolit vhodnou 

nápravu [25; 26]  

2.4.2 Ekotoxikologické biotesty  

Ekotoxikologické biotesty mají svou nezastupitelnou roli při hodnocení vlivu chemických látek 

a přípravků na živé organismy. V takovýchto testech je jednoduchý organismus vystaven 

známé koncentraci testované látky, popř. známému množství kontaminované matrice  

(voda, půda, kaly) a sledují se jeho reakce na prostředí. Ekotoxikologické testy slouží ke zjištění 

či odhadu možného rizika testovaných látek na živé organismy nebo obecně na životní 

prostředí. Umožňují nám rychlé zhodnocení vlastností chemických látek a tím možnost 

odhadnout jejich negativní účinek.  
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Účelem ekotoxikologických biotestů je zjistit působení určité škodlivé látky a vyhodnotit 

množství látky, kterému může být organismus vystaven, aniž by byly ohroženy jeho životní  

a fyziologické funkce. Základem je zhodnotit potencionální nebezpečí pro životní prostředí 

jako celek, tudíž by výběr testovacích organismů měl probíhat tak, aby byly zastoupeny 

jednotlivé trofické úrovně studovaného ekosystému [27; 28]. 

2.4.2.1 Rozdělení ekotoxikologických biotestů 

Testy ekotoxicity se mohou dělit různými způsoby, např. dle expoziční doby, kdy se biotesty 

dělí na akutní, semichronické a chronické. 

Testy akutní ekotoxicity 

Tyto testy slouží k hodnocení toxických látek, jejichž účinky se projevují v krátké době po 

jednorázovém podání látky. V případě hodnocení akutní toxicity chemických látek se zjišťují 

hodnoty: 

• LC50, což je letální koncentrace, při níž dojde k uhynutí právě 50 % testovaných 

jedinců  

• EC50, která představuje efektivní koncentraci, která vyvolá 50% úhyn nebo imobilizaci 

testovacích organismů 

• IC50, což je inhibiční koncentrace, která má za následek 50% inhibici růstu ve srovnání 

s kontrolou 

Testy semichronické toxicity 

Při testech semichronické toxicity jsou testovací organismy vystaveny opakované denní 

expozici chemické látky, nebo se může jednat o expozici po významnou část života testovacího 

organismu. Dávka testované látky je poněkud nižší než v případě akutních testů toxicity.  

Testy chronické toxicity 

Tyto testy se využívají ke zhodnocení nepříznivých vliv toxických látek při jejich dlouhodobém 

působení na organismy. Projevy dlouhodobého působení toxické látky na organismus se projeví 

většinou až na dalších vývojových stádiích testovacích organismů. Výsledky testů jak 

semichronické, tak i chronické toxicity slouží ke stanovení hodnot NOAEL a LOAEL. 

• NOAEL – nejvyšší dávka či expoziční koncentrace testovaného vzorku, která nevyvolá 

žádné pozorovatelné účinky v porovnání s kontrolní skupinou (no-observed-adverse-

effect level). 

• LOAEL – nejnižší dávka či expoziční koncentrace testovaného vzorku, při níž jsou 

pozorovány účinky na organismus v porovnání s kontrolní skupinou (lowest-observed-

adverse-effect level) [28]. 
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Z hlediska sledování případných negativních účinků testovaných látek nebo matric na cílový 

ekosystém dělíme testy na akvatické a terestrické. Toto rozdělení patří mezi nejčastější a jedná 

se tedy o rozdělení testů podle prostředí, ve kterém jsou prováděny. 

a) Akvatické biotesty 

Tyto testy se uplatňují při studiu a hodnocení nepříznivých vlivů toxických látek na organismy 

ve vodním prostředí. Testy by měly vyhodnotit potenciální nebezpečí pro vodní ekosystém jako 

celek, tudíž by v biotestu měly být zastoupeny jednotlivé trofické úrovně studovaného 

ekosystému (producent – konzument – destruent) [27]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6: Ukázka testovacího organismu pro akvatické biotesty – Lemna minor [29]. 

 

b) Terestrické biotesty  

Jsou to testy, které probíhají kontaktním způsobem přímo v pevné testované matrici  

a hodnotí vliv kontaminované matrice na terestrické organismy a ekosystémy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 7: Ukázka testovacího organismu pro terestrické biotesty – Eisenia fetida [30]. 
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2.4.3 Ekotoxikologické testy ropných látek 

Ropné látky patří mezi jedny z nejvýznamnějších škodlivin pro vodní ekosystém.  

Působení surové ropy a jejich derivátů na organismy může vyvolat celou řadu symptomů. 

Studie prokázaly, že rozpuštěné frakce ropných derivátů způsobují poškození orgánů a tkání. 

Studie z r. 2008 se zabývala biochemickými, fyziologickými a histologickými změnami ryb. 

Testovacím organismem, na němž byly provedeny testy toxicity ropných látek, byl druh 

Prochilodus čárkovaný (Prochilodus lineatus). Test byl proveden na nedospělých jedincích 

Prochilodus lineatus, kdy byl tento organismus vystaven rozpustné frakci motorové nafty po 

dobu 6, 24 a 96 hodin (test akutní toxicity) a dále po dobu 15 dní (test subchronické toxicity). 

Tento druh je vhodný pro monitorování kvality životního prostředí z důvodu vysoké citlivosti 

na kvalitu vody. Test byl proveden ve skleněných akváriích s různou koncentrací motorové 

nafty v počtu 8 testovacích jedinců v každém akváriu. Během testu byla voda v akváriích 

průběžně kontrolována, byla sledována teplota, rozpuštěný kyslík i pH.  

Po akutní expozici bylo pozorováno zvýšení hladiny glukózy a u ryb vystavených expozici 

motorové nafty po dobu 96 hodin a 15 dní se projevil pokles hematokritu a hemoglobinu 

současně se zvýšením hladiny K+ v plazmě. Jiná studie, ve které byly sledovány efekty expozice 

motorové nafty u ryby Pagothenia borchgrevink naopak prokázaly zvýšení hematokritu 

hemoglobinu. Je tedy zřejmé, že expozice stejné chemické látky může u jedinců různých druhů 

ryb vyvolat různé změny, což může poukazovat na adaptivní reakce [31]. 

 

Obr. č. 8: Testovací organismus – Prochilodus lineatus [32]. 
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2.4.3.1 Osud ropných látek v životním prostředí 

Studie publikována v časopise Enviromental Science and Pollution Research se zabývala 

testováním ekotoxicity ropných látek a sledováním migrace bezvodé kapalné fáze  

(NAPL – non-aqueous phase liquid). Byl sledován osud konvenčních a alternativních paliv 

v prostředí, konkrétně se jednalo o motorovou naftu, benzín, motorovou naftu z obnovitelných 

zdrojů a směs bioethanolu s benzínem. Tato paliva jsou komplexní směsí mnoha látek a jejich 

fyzikálně-chemické vlastnosti se liší v závislosti na původu výrobku. Konvenční diesel  

se vyrábí destilací ropy a obsahuje zejména C10 – C22 uhlovodíky, zatímco konvenční benzín 

obsahuje převážně C4 – C12 uhlovodíky. Složení biologického paliva značně kolísá v závislosti 

na vstupních surovinách nebo na technologickém postupu.  

Při úniku ropných látek do půdy existuje celá řada chemických a biogeochemických faktorů, 

které určují osud kontaminující látky v prostředí. Při průniku ropných látek k podzemním 

vodám mohou tyto látky působit jako trvalý zdroj kontaminace po dlouhou dobu. Migrace látek 

typu NAPLs v prostředí je velmi závislá na hustotě a viskozitě, stejně jako na vlastnostech 

zeminy, jako je propustnost nebo vlhkost.  

Pro posouzení ekotoxicity ropných látek v terestrickém prostředí byl využit organismus 

Eisenia fetida (žížala hnojní) a pro posouzení v akvatickém prostředí byl použit zástupce 

drobných planktonních korýšů Daphnia magna. Při testech toxicity na organismu E. fetida byla 

mortalita stanovována po 7 a 14 dnech, zatímco u testu s D. magna byla nehybnost stanovována 

po 24 a 48 hodinách expozice.  

Výsledky testu toxicity půdy prokázaly významnou toxicitu konvenčního benzínu, za ním 

následovala směs bioethanolu s benzínem. Toxicita konvenčního benzínu převýšila ostatní 

ropné látky také u testu v akvatickém prostředí s D. magna. Naopak motorová nafta ani nafta 

z obnovitelných zdrojů nevykazovaly signifikantní toxicitu pro testovací organismus [33]. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  

3.1 Charakteristika odebraných vzorků z areálu bývalé rafinérie minerálních 

olejů OSTRAMO  

Cílem této diplomové práce bylo posouzení dopadu bývalé rafinérie minerálních olejů 

OSTRAMO na životní prostředí z hlediska ekotoxikologie. Byla zjišťována ekotoxicita pro 

organismy zastupující akvatický a terestrický ekosystém.  Pro toto posouzení byly odebrány 

celkem tři vzorky půdy a tři vzorky vody. Vzorky jak půdy, tak vody byly odebrány na třech 

různých místech v areálu rafinérie, a to konkrétně z chemické části areálu, vrtu HG-8  

a z oblasti ropných lagun. Z důvodu současného zahájení více testů nebyly všechny vzorky 

použity ve všech testech toxicity stanovovaných pro účely této diplomové práce.  

Pro akvatické testy byly využity vzorky vody z chemické části areálu (voda_CH) a vrtu  

HG-8 (voda_VRT), dále vodné výluhy půdy z chemické části areálu (výluh_CH), z vrtu  

HG-8 (výluh_VRT) a také vodný výluh z oblasti ropných lagun (výluh_LAG).  

Pro terestrické testy byly použity vzorky půdy z chemické části areálu (půda_CH) a z oblasti 

ropných lagun (půda_LAG). Z důvodu olejovité konzistence odebraného vzorku vody 

z oblasti ropných lagun nebyl tento vzorek pro účely diplomové práce využit. 

 

    Obr. č. 9: Vrt HG-8.            Obr. č. 10: Jímka v chemické části areálu. 
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3.2 Ekotoxikologické zhodnocení odebraných vzorků z OSTRAMO 

Za účelem posouzení vlivu kontaminace na akvatický a terestrický ekosystém byly vzorky půdy 

a vody testována na zástupcích těchto ekosystémů. V akvatickém uspořádání byly odebrané 

vzorky vod testovány prostřednictvím organismů Thamnocephalus platyurus (konzument)  

a Lemna minor (producent). V kontaktním uspořádání byly vzorky půdy testovány na zástupci 

půdního edafonu, a to na žížale hnojní Eisenia fetida (destruent) a na zástupci producentů salátu 

setém Lactuca sativa. Vzorky půdy byly testovány i na podkladě vodného výluhu,  

což umožňuje predikovat účinek vyluhovatelných látek. Vodné výluhy byly testovány 

prostřednictvím organismů T. platyurus, L. minor, S. alba a A. cepa. 

3.2.1 Metodiky vybraných ekotoxikologických testů v akvatickém prostředí 

3.2.1.1 Příprava vodných výluhů  

Vodný výluh byl proveden podle metodiky ČSN EN 12457-4 jednak pro posouzení z hlediska 

Vyhlášky 294/2005 Sb. (třídy vyluhovatelnosti), ale zejména pro posouzení možné 

vyluhovatelnosti, a tedy rozpuštění rizikových látek do vody. Nejprve bylo potřeba  

u odebraných vzorků stanovit podíl sušiny dle ČSN ISO 11465 [34; 35].  

Do vysušených, předem zvážených, kovových vzorkovnic byl navážen 1 g vzorku půdy. 

Vzorek byl sušen při teplotě 105 °C do konstantní hmotnosti a následně byl vypočten podíl 

sušiny podle rovnice (1). 

(1) 𝐷𝑅 =
𝑀𝐷

𝑀𝑊
∙ 100 

kde: 

DR je podíl sušiny ve vzorku [%] 

MD je hmotnost vysušeného vzorku [g] 

MW je navážka vzorku [g] 

 

Pro přípravu 1 dm3 výluhu byl z každé kontaminované půdy odebrán vzorek o hmotnosti M 

vypočtené z rovnice (2) a o obsahu sušiny MT 0,1. Pro 1 dm3 vody je hodnota MT = 0,1 kg. 

 

(2) 𝑀 =
𝑀𝑇

𝐷𝑅
∙ 100 
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kde: 

M je hmotnost analytického vzorku půdy pro přípravu vodného výluhu [kg] 

DR je podíl sušiny ve vzorku [%] 

MT je teoretická navážka sušiny [kg] 

 

Vzorky půdy o hmotnosti M byly převedeny do plastových vzorkovnic a doplněny vodou  

o množství LA vypočtené z rovnice (3). 

 

(3) 𝐿𝐴 = 𝑀𝑇 ∙
11−100

𝐷𝑅

𝜌𝐻2𝑂
 

kde: 

LA je množství přidané vody [dm3] 

DR je podíl sušiny vzorku [%] 

MT je teoretická navážka sušiny [kg] 

ρH2O je hustota vody (pro účely stanovení vyluhovatelnosti ρH2O = 1 kg.dm-3) 

 

Takto připravené vzorkovnice byly uzavřeny a vloženy do třepačky, kde vlastní vyluhování 

bylo prováděno plynulým otáčením vzorkovnice se vzorkem způsobem „hlava – pata“ po dobu 

24 hodin při rychlosti 5 – 10 otáček za minutu. Poté se výluh nechal sedimentovat a následně 

byl přefiltrován přes papírový filtr o střední velikosti pórů 8 µm [34]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 11: Příprava vodných výluhů odebraných vzorků půd z areálu OSTRAMO. 
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3.2.1.2 Akutní test na organismu Thamnocephalus platyurus  

Thamnotoxkit FTM je test akutní toxicity, který byl vyvinut pod záštitou prof. dr. Persoon na 

univerzitě v Belgii a nyní jsou tyto tzv. mikrobiotesty produkty společnosti MicroBioTests Inc. 

Test je prováděn na organismu T. platyurus. Jedná se o sladkovodního korýše patřícího do řádu 

žábronožek, třídy lupenonožců, který je vhodným testovacím organismem díky jeho vysoké 

citlivosti na znečištění prostředí. Testy na organismu T. platyurus jsou jednoduché, rychlé, 

finančně dostupné, díky čemuž jsou hojně využívány pro testování toxicity chemických látek 

[36; 37].  

Příprava ředící vody 

Ředící voda pro Thamnotoxkit FTM se připravuje z roztoků, které jsou součástí testu. Tato voda 

obsahuje minerální složky potřebné pro testovací organismy. Do odměrné baňky o objemu 1 litr 

bylo nalito zhruba 800 ml Milli-Q vody, následně byly do odměrné baňky převedeny obsahy 

ampulí s roztoky solí (NaHCO3, CaSO4, MgSO4 a KCl), nakonec byla baňka doplněna Milli-Q 

vodou po rysku. Ředící voda byla před každým použitím provzdušňována po dobu minimálně 

15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 12: Ampulky s cystami T. platyurus. 
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Líhnutí cyst organismu T. platyurus 

Testovací organismus je až do použití uchováván ve „spící“ či „imobilizované“ podobě jako 

tzv. cysta v 1 ml plastové ampulce při teplotě cca 5 °C. Líhnutí organismu se provádí 24 hodin 

před nasazením testu a optimální stáří testovacího organismu je v tomto testu 20 až 22 hodin. 

Do aktivního stádia je organismus převeden následovně; do kádinky bylo odpipetováno 2,5 ml 

ředící vody a 17,5 ml Milli-Q vody, z níž byl následně odebrán 1 ml tohoto roztoku, který byl 

převeden do ampule s cystami. Tato ampule s roztokem byla protřepávána po dobu 30 min 

a poté byly cysty přeneseny do Petriho misky, bylo přidáno 10 ml zředěné standardní vody.  

Po uzavření byla tato miska vložena na 24 hodin do inkubátoru o teplotě 25 °C při osvětlení  

4 000 lux. 

Nasazení testu 

Testovací destička je vyrobena z inertního materiálu a je opatřena 24 jamkami o objemu 3 ml. 

Testovací destička se tudíž skládá z 6 sloupců, které jsou značeny číslicemi od 1 do 6  

a ze 4 řádků, které jsou označeny písmenky A až D. Jamky v prvním sloupci se naplní 

standardní vodou a slouží nám jako kontrola. Následující sloupce jsou plněny testovací látkou 

od nejnižší koncentrace po nejvyšší. Jamky v prvním řádku každého sloupce slouží jako  

tzv. „rozplavovací“ komory a další řádky B až D slouží jako testovací pro danou koncentraci 

ve třech opakováních.  

Byla připravena koncentrační řada ze vzorků vody odebraných v areálu rafinérie. Do každé 

jamky na testovací destičce byl převeden 1 ml příslušného roztoku vzorku. Poté bylo 10 jedinců 

převedeno do tzv. „rozplavovací“ komory, ze které byli jednotlivě převedeni do dalších 

testovacích jamek B až D. Stejným postupem byly organismy nasazeny i do dalších jamek pro 

jednotlivé koncentrace testované látky.  

Po kompletním naplnění byla destička zakryta Parafilmem, uzavřena víčkem a umístěna  

do inkubátoru, kde byla ponechána při teplotě 25 °C po dobu 24 hodin. Druhého dne byli 

odečteni uhynulí jedinci a na základě tohoto endopointu byla vypočtena procentuální mortalita 

a hodnota 24hLC50.  

Referenční test se standardní látkou dichromanem draselným 

Pro kontrolu podmínek prováděného testu a pro ověření citlivosti testovacích organismů byl 

proveden referenční test se standardní látkou. Jako standardní látka byl použit dichroman 

draselný o koncentracích 0,32; 0,18; 0,1; 0,056 a 0,032 mg.dm-3. Test probíhal stejným 

postupem jako testování vzorků vody z rafinérie [38]. 
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3.2.1.3 Test inhibice růstu Lemna minor 

Test se využívá ke stanovení toxicity roztoků vůči zástupci vyšších vodních rostlin. Okřehek 

menší neboli L. minor je vodní rostlina s plochými stélkami, která roste ve stojatých nebo mírně 

tekoucích vodách. Tato rostlina se řadí do oddělení krytosemenných (Magnoliophyta),  

třídy jednoděložných (Liliopsida), čeledě Lemnaceae. Okřehky prorůstají vodní hladinou a jsou 

to zástupci pleustonického společenstva.  

Stanovuje se inhibice růstu okřehku menšího po expoziční době 7 dní. Test probíhá při 

konstantním osvětlení o intenzitě 7 100 lux a při teplotě cca 24 °C. Lístky okřehku menšího 

byly nasazeny do různých koncentrací testované látky a v průběhu byl kontrolován stav rostlin 

a eventuální nárůst nových lístků. Cílem testu bylo zaznamenat účinky testované látky  

na vegetativní růst okřehku menšího a vypočítat hodnotu 168hIC50 [39; 40].  

Příprava ředící vody 

Ředící vodou je Steinbergův živný roztok, který byl připraven ze zásobních roztoků solí 

makrosložek a mikrosložek uvedených v tabulce níže.  

 

Tabulka č. 4: Koncentrace makrosložek a mikrosložek pro přípravu kultivačního média dle 

Steinberga.  

Roztok Makrosložky [g.l-1] Roztok Mikrosložky [mg.l-1] 

I. KNO3 17,5 IV. H3BO3 120 

I. KH2PO4 4,5 V. ZnSO4·7H2O 180 

I. K2HPO4 0,63 VI. Na2MoO4·2H2O 44 

II. MgSO4·7H2O 5,0 VII. MnCl2·4H2O 180 

III. Ca(NO3)·4H2O 14,75 VIII. FeCl3·6H2O 760 

   VIII. EDTA 1500 

 

Do odměrné baňky o objemu 1 dm3 bylo odpipetováno 20 cm3 zásobních roztoků 

makrosložek I, II, III a 1 cm3 zásobních roztoku mikrosložek IV, V, VI, VII a VIII. Poté byla 

odměrná baňka doplněna po rysku Milli-Q vodou. 
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Nasazení testu 

V prvním kroku byla připravena koncentrační řada testovaných vzorků naředěním 

Steinbergovým živným médiem. Do kádinek o objemu 150 cm3 byly pomocí tyčinky přeneseny 

kolonie okřehků vždy tak, aby v každé kádince bylo 9 lístků. Kádinky byly překryty Petriho 

miskou a umístěny pod světelný zdroj o intenzitě 7 100 lux, kde byly ponechány po dobu 7 dnů 

při teplotě cca 24 °C. 

Po ukončení testu byly odečteny počty lístků v každé koncentraci a na základě výsledků byla 

stanovena výsledná hodnota 168hIC50 [41]. 

Referenční test se standartní látkou dichromanem draselným  

Pro kontrolu správnosti laboratorního postupu byl proveden referenční test se standardní látkou 

K2Cr2O7. K ředění standardu bylo použito připravené Steinbergovo médium a byla připravena 

koncentrační řada o koncentracích 0, 10, 20, 40, 80, 160 a 320 mg/l. Referenční test byl 

proveden a vyhodnocen stejným způsobem jako testované vzorky.  

Vyhodnocení testu 

Po uplynutí 7denní kultivace byly spočítány lístky okřehku menšího v jednotlivých 

koncentracích a byl posouzen stav rostliny. Následně byla vypočítána růstová rychlost dle 

rovnice (4) a inhibice růstu dle rovnice (5).  

 

(4) 𝜇 =
ln 𝑁𝑛−ln 𝑁0

𝑡𝑛
 

kde:  

µ je růstová rychlost 

N0 je počet lístků na začátku testu 

Nn je počet lístků na konci testu 

tn je doba trvání testu [hod] 

 

(5) 𝐼𝜇 =
𝜇𝑐−𝜇𝑖

𝜇𝑐
∙ 100 

kde: 

𝐼𝜇 je inhibice pro danou koncentraci [%] 

𝜇𝑐 je růstová rychlost v kontrole 

𝜇𝑖 je růstová rychlost v testované koncentraci  
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3.2.1.4 Test inhibice růstu kořene Sinapis alba 

Semena hořčice bílé (S. alba) jsou vystavena účinku testované látky po dobu 72 hodin.  

Po uplynutí této doby se v jednotlivých koncentracích testované látky stanoví počet 

vyklíčených semen a provede se měření kořínků. Z naměřených hodnot se vypočítá průměrná 

délka kořene a určí se koncentrace látky, která způsobí 50% inhibici růstu (72hIC50) kořene ve 

srovnání s kontrolou. 

Hořčice bílá neboli S. alba je jednoletá olejnina z čeledi brukvovitých (Brassicaceae). 

Semínka hořčice bílé mají kulovitý tvar a okrově žlutou barvu o průměru 1,5 – 4 mm.  

Po vyklíčení vyrůstá jednoduchý kořínek s hypokotylem. 

Příprava ředící vody 

Ředící voda pro účely hodnocení toxicity látek na organismus S. alba byla připravena podle 

ISO 6341. Množství zásobních roztoků solí je uvedeno v tabulce níže. Jednotlivé složky solí se 

rozpustí v odměrné baňce a doplní do 1 litru Milli-Q vodou. 

 

Tabulka 5: Množství jednotlivých zásobních roztoků solí pro přípravu ředící vody. 

Roztok Složky solí Navážka [g] 

I. CaCl2.2H2O 11,76 

II. MgSO4.7H2O 4,93 

III. NaHCO3 2,59 

IV. KCl 0,23 

 

Pro přípravu 1 dm3 ředící vody se nadávkuje do odměrné baňky 25 ml každého zásobního 

roztoku a poté je odměrná baňka doplněna po rysku Milli-Q vodou. 

Postup testu 

Pro testování inhibice růstu kořene S. alba byly použity vodní výluhy z chemické části areálu 

(výluh_CH), z vrtu HG-8 (výluh_VRT) a z oblasti ropných lagun (výluh_LAG).  

Byla připravena koncentrační řada vodných výluhů o koncentraci 0; 6,25; 12,5; 25; 50 a 100 %.  

Na dno Petriho misky byl umístěn filtrační papír, na který bylo naneseno 5 ml testovaného 

vodného výluhu půdy příslušné koncentrace. Na navlhčený filtrační papír bylo přeneseno  

30 semen hořčice bílé. Petriho misky byly přikryty víčkem a uloženy do termostatu,  

kde se semena inkubovala za tmy po dobu 72 hodin při teplotě 20 °C [42].  
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Referenční test s K2Cr2O7 

Stejným postupem jako testované výluhy byl proveden i test se standardní látkou K2Cr2O7 pro 

ověření správnosti pracovního postupu a citlivosti testovacích organismů. Pro referenční test 

byla připravena koncentrační řada o koncentracích 0; 10; 20; 30; 40; 60; 70; 80; 160  

a 320 mg.dm-3. 

Vyhodnocení testu 

Po uplynutí 72 hodin byla u vyklíčených semen v jednotlivých koncentracích změřena délka 

kořínků, která byla následně porovnána s délkou kořínků v kontrole. Na základě toho byl dle 

rovnice (6) vypočten inhibiční účinek jednotlivých koncentrací výluhů půd z bývalé rafinérie 

OSTRAMO [27]. 

(6) 𝐼𝑠 =
𝐿𝑐−𝐿𝑖

𝐿𝑐
∙ 100 

 

 

kde: 

Is je inhibice růstu kořene S. alba v jednotlivých koncentracích [%] 

Lc je průměrná délka kořene S. alba v kontrole [cm] 

Li je průměrná délka kořene S. alba v testované koncentraci [cm] 

3.2.1.5 Test inhibice růstu kořene cibule Allium cepa 

Test inhibice růstu kořene A. cepa spočívá ve stanovení účinků vodného výluhu na růst kořene. 

Metoda je vhodná pro testování výluhu odpadu nebo výluhů pevných matric a dále pro testování 

povrchových, pitných, odpadních a závlahových vod. Principem testu je posouzení 

ekotoxických vlastností testovaných matric a dopadů jejich vodných výluhů na vyšší rostliny.  

Cibule kuchyňská je zelenina z čeledi česnekovitých, která se využívá především jako 

potravina, ovšem pro své baktericidní i fungicidní účinky měla své zastoupení také v tradiční 

medicíně. Pěstuje se na polích, zahradách a kvete od června do srpna. Pro testy ekotoxicity 

 se používají cibulky s velikostí 15 – 22 mm a váhou 2 – 4 g [43]. 

Ředící voda 

Pro testování inhibice růstu kořene A. cepa byla použita kohoutková voda. 

Postup testu 

Cibulky byly oloupány a 24 hodin před samotným nasazením testu byly naloženy do vody,  

aby došlo k oživení zárodečných buněk kořínků. Pro test inhibice růstu kořene byly použity 

výluhy půd z chemické části areálu, z vrtu HG-8 a z oblasti lagun.  



37 

 

Pro všechny výluhy byla připravena koncentrační řada o koncentracích 0; 6,25; 12,5; 25; 50 

a 100 %. Do předem vymytých zkumavek byly nadávkovány výluhy jednotlivých koncentrací. 

Pro jednu koncentraci bylo použito 6 cibulek. Testování proběhlo při laboratorní teplotě  

(20 ± 2 °C) [42]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 13: Nasazený test inhibice růstu A. cepa pro jednotlivé koncentrace vodného výluhu 

půdy z rafinérie OSTRAMO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 14: Test inhibice růstu A. cepa po 72 hodinách od nasazení. 
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Vyhodnocení testu 

Po 72 hodinách byly změřeny délky kořínků cibule v každé testované koncentraci. Do měření 

nebyly zahrnuty nadměrně dlouhé či naopak krátké kořínky. Z naměřených hodnot byla 

vypočtena průměrná délka kořínků v každé koncentraci a na základě toho byla stanovena 

inhibice růstu kořene (7) cibule kuchyňské. Následně bylo provedeno grafické vyhodnocení 

testu a z rovnice regrese byla získána hodnota 72hIC50. 

 

(7) 𝐼𝑎 =
𝐿𝑐−𝐿𝑖

𝐿𝑐
∙ 100 

kde: 

Ia je inhibice růstu kořene A. cepa v jednotlivých koncentracích [%] 

Lc je průměrná délka kořene A. cepa v kontrole [cm] 

Li je průměrná délka kořene A. cepa v testované koncentraci [cm] 

3.2.2 Charakteristika a metodiky vybraných testů v kontaktním uspořádání 

3.2.2.1 Artificiální půda 

K provedení testů v kontaktním uspořádání slouží jako prostředí artificiální půda. Tato umělá 

půda je běžně používaná k laboratorním testům a její složení je přesně definováno dle normy 

OECD 207. Artificiální půda se skládá z 10% podílu rašeliny, která je předem vysušena  

a přesátá přes síto o průměru ok 2 mm, dále z 20% podílu kaolínu a 70% podílu předem 

vysušeného písku přesátého přes síto o velikosti ok 0,6 mm, z čehož 25 % suchého písku bylo 

přesáto přes síto o velikosti ok 0,2 mm.  

Příprava artificiální půdy 

Bylo připraveno 20 kg artificiální půdy k dalšímu využití na testy ekotoxicity v kontaktním 

uspořádání. Suché a přesáté složky artificiální půdy byly smíchány v odpovídajícím poměru. 

Pro artificiální půdu byla stanovena hodnota pH a vodní kapacita půdy.  

Stanovení vodní kapacity půdy 

Před samotným provedením testu byla stanovena vodní kapacita půdy.  

Skleněný válec o průměru 5 cm byl zvážen a jeho dno bylo překryto tkaninou. Do válce bylo 

odváženo 50 g artificiální půdy. Takto naplněný válec byl umístěn do kádinky s vodou, kde byl 

ponechán po dobu 3 hodin. Poté byl válec se vzorkem přemístěn do nádoby s pískem o zrnitosti 

0,2 – 0,6 mm, kde byl opět ponechán 3 hodiny. Nádoba s pískem včetně válce byla překryta 

tkaninou, aby nedocházelo k odpařování vody a tím vysoušení vzorku půdy. Nakonec byl válec 

s nasyceným vzorkem artificiální půdy zvážen.  
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Stejným postupem byla stanovena vodní kapacita půdy i pro odebrané vzorky půdy z areálu 

bývalé rafinérie OSTRAMO. Vodní kapacita půdy byla vypočtena dle následující rovnice (8) 

[44]. 

 

(8) 𝑉𝐾𝑃 =
𝑆−𝑇−𝐷

𝐷
∙ 100 

kde: 

VKP je vodní kapacita půdy [%] 

S je hmotnost válce s nasycenou zeminou [g] 

T je hmotnost prázdného válce [g] 

D je hmotnost suchého vzorku [g] 

3.2.2.2 Test únikového chování se žížalami Eisenia fetida 

Žížaly mají nezastupitelný význam v půdním ekosystému. U žížal dochází k expozici orálně  

i dermálně přímým kontaktem s kontaminovanou půdou a z tohoto důvodu bývají hojně 

používány v ekotoxikologických testech. 

Test únikového chování je rychlá screeningová metoda, která se používá při zhodnocení 

vlivu znečišťujících látek. Je navržen buď jako dvoukomorový nebo vícekomorový. Principem 

tohoto testu je vystavit určitý počet organismů ve stejném čase působení kontrolní a testované 

půdě, které jsou obsažené v jedné testovací nádobě. Jedná se o 48 hodinový test [45; 46]. 

Postup testu 

K testu únikového chování se žížalami byly použity žížaly hnojní E. fetida. Přirozeným 

biotopem těchto organismů jsou zamokřené půdy, hnijící vegetace, či kompost. Test byl 

proveden v souladu s normou ISO 17512-1 ve dvoukomorovém uspořádání. Do plastových 

krabiček bylo odváženo 250 g artificiální půdy a 250 g kontaminovaného vzorku půdy. Tyto 

dva podíly půdy byly od sebe odděleny přepážkou. Díl artificiální půdy i kontaminovaný vzorek 

půdy byly nasyceny na 60 % vodní kapacity půdy destilovanou vodou. Následně byla přepážka 

odstraněna a do mezery mezi jednotlivými díly bylo vloženo 10 jedinců E. fetida o hmotnosti 

300 ± 10 mg s vyvinutým opaskem. Plastové krabičky byly překryty potravinářkou fólií,  

do které byly udělány malé otvory a byly umístěny do digestoře, kde byly ponechány za stálého 

světelného režimu při laboratorní teplotě po dobu 48 hodin [45]. 
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Obr. č. 15: Testovací krabička s podílem artificiální půdy a testovaného vzorku půdy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 16: Nasazené testy únikového chování se žížalami v různých koncentracích 

kontaminované půdy. 
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Vyhodnocení testu  

Po ukončení testu byl zjištěn počet organismů v artificiální půdě a v kontaminovaném vzorku. 

Porovnáním počtu organismu v jednotlivých dílech byla vyhodnocena míra únikového chování 

na základě rovnice (9).  

 

(9) 𝐴 =
𝑁0−𝑁𝑥

𝑁0
∙ 100 

kde:  

A je únikovost [%] 

N0 je předpokládaný počet v kontrole 

Nx je počet jedinců v kontaminované matrici 

 

Za homogenní distribuci se považuje rozložení žížal v testovací krabičce v poměru 50:50. 

Pokud je únikovost větší jak 80 %, považuje se prostředí za toxické nebo se sníženou kvalitou 

[45; 47]. 

3.2.2.3 Test klíčivosti salátu setého Lactuca sativa 

Salát setý (Lactuca sativa) je vhodný na test semichronické toxicity. L. sativa patří mezi 

nejdůležitější listovou zeleninu a komerčně významnou plodinu. Při screeningovém testu  

se sleduje růst kořene salátu, a to jak v artificiální půdě, tak v půdě kontaminované. Po ukončení 

120 hodinové inkubace dochází k porovnání průměrné délky kořene v testované půdě 

s průměrnou délkou kořene v kontrolním testu. Poté se vypočítá inhibice, či naopak stimulace 

růstu kořene dle rovnice (10). 

 

(10)  𝐼 =
𝐿𝑐−𝐿𝑣

𝐿𝑐
∙ 100 

kde: 

I je inhibice (popř. stimulace) růstu kořene [%] 

Lc je průměrná délka kořene v kontrole [mm] 

Lv je průměrná délka kořene v testované půdě [mm] 

Předklíčení semen salátu setého L. sativa 

Před nasazením testu bylo nutné nechat předklíčit semena salátu. Na Petriho misku 

s ovlhčeným filtračním papírem destilovanou vodou byla rozprostřena semena salátu setého. 

Semena se nechala klíčit při laboratorní teplotě po dobu 48 hodin. K samotnému testu byla 

použita vyklíčená semena s podobnými délkami kořínků, které však nebyly delší než 2 mm.  
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Postup provedení testu 

Byly připraveny 3 paralely testu. Do plastových misek bylo naváženo 300 g artificiální půdy, 

která sloužila jako kontrola a 300 g testované půdy v koncentracích 50, 10 a 5 %. K testování 

byla použita půda odebrána z chemické části areálu bývalé rafinérie OSTRAMO (půda_CH)  

a půda z oblasti lagun (půda_LAG). Artificiální půda i obě testované půdy byly nasyceny 

destilovanou vodou na 70 % hodnoty předem stanovené vodní kapacity půdy.  

Do zhomogenizované půdy bylo vytvořeno 15 jamek, do kterých bylo nasazeno 

15 předklíčených semen salátu setého. Semínka byla nasazena tak, aby kořínek směřoval dolů. 

Poté byly krabičky zakryty potravinářskou fólií a uloženy do temné skříňky, kde byly 

inkubovány po dobu 120 hodin při teplotě 24 °C. 

Po ukončení testu byly testovací rostliny opatrně vyjmuty z půdy a byla u nich změřena 

délka kořínků. Na základě porovnání průměrné délky kořene u testovaných půd s průměrnou 

délkou kořínků v kontrole byla vypočtena inhibice, popř. stimulace růstu kořene [42].  

Obr č. 17: Připravené krabičky s kontaminovanou půdou a nasazenými semínky L. sativa. 
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Obr. č. 18: Krabičky s kontaminovanou půdou a kořínky L. sativa po ukončení testu. 

3.2.2.4 Test semichronické toxicity s žížalou Eisenia fetida 

Žížaly se podílejí na tvorbě půdy, vytvářejí půdní profil a jsou typickým geobiontem, tudíž celý 

jejich vývojový cyklus probíhá v půdě. Žížaly mají významné bioakumulační a biokoncentrační 

schopnosti a z těchto důvodů jsou hojně využívány pro testy stanovení toxicity látek. 

Postup testu 

Pro test byly využity vzorky půdy z chemické části areálu (půda_CH) a z oblasti ropných lagun 

(půda_LAG) v koncentracích 5, 10 a 50 %. Do plastových krabiček bylo naváženo 300 g půdy 

na každou koncentraci a opakování včetně kontroly. Půda byla nasycena destilovanou vodou 

na 60 % hodnoty předem stanovené vodní kapacity půdy. Povrch půdy byl posypán  

2 g namletého hnoje, který byl zahrabán do vrchní vrstvy. Do každé testovací krabičky bylo 

následně přidáno 10 jedinců E. fetida, kteří byli očištěni a zváženi. Krabičky byly poté překryty 

potravinářskou fólií a umístěny pod světelný zdroj, kde byly ponechány při 22 °C po dobu  

28 dní. Každý týden bylo doplněno příslušné množství vody a hnoje. Po ukončení testu byla 

vyhodnocena mortalita a hmotnostní přírůstek žížal [48].  
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Obr. č. 19: Krabičky s kontaminovanou půdou a testovacím organismem E. fetida na začátku 

testu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 20: Vážení omytých a osušených organismů E. fetida na konci testu. 
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4 VÝSLEDKY 

4.1 Výsledky testů v akvatickém uspořádání  

Tato kapitola se bude zabývat výsledky akvatických testů ekotoxicity pro zhodnocení vlivu 

kontaminace vzorků vod odebraných v areálu bývalé rafinérie minerálních olejů OSTRAMO, 

a to vzorku vody z chemické části areálu (voda_CH) a vrtu HG-8 (voda_VRT). V akvatickém 

uspořádání byly také testovány vodné výluhy půdy z chemické části areálu (výluh_CH), z vrtu 

HG-8 (výluh_VRT) a vodný výluh půdy z oblasti ropných lagun (výluh_LAG). 

4.1.1 Výsledek akutního testu na organismu Thamnocephalus platyurus 

4.1.1.1 Referenční test se standardní látkou 

Byl proveden kontrolní test pro koncentrační řadu standardu K2Cr2O7 o koncentracích 0,32; 

0,18; 0,1; 0,056; 0,032 a 0 mg.dm-3. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 6. 

 

Tabulka č. 6: Výsledky referenčního s K2Cr2O7 na T. platyurus. 

c [mg.dm-3] 0 0,032 0,056 0,1 0,18 0,32 

Počet mrtvých 

organismů 

0/10 0/10 2/10 8/10 10/10 10/10 

0/10 1/10 1/10 10/10 10/10 10/10 

0/10 0/10 1/10 9/10 10/10 10/10 

Mortalita [%] 0,0 3,3 13,3 90 100 100 

Mortalita [probity] -  3,16 3,89 6,29 -  -  
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Graf č. 4: Závislost probitových hodnot mortality na koncentraci vyjádřené v logaritmických 

hodnotách. 

 

Pomocí rovnice lineární regrese grafické závislosti mortality na koncentraci vyjádřené 

v logaritmických hodnotách byla vypočtena hodnota 24hLC50 pro standardní látku, která činila 

0,079 mg.dm-3. Na základě této hodnoty, která se vyskytovala v toleranci  

0,060 – 0,095 mg.dm-3 deklarované výrobcem testovací sady Thamnotoxkit FTM, jsou výsledky 

testů na organismu T. platyurus při splnění dalších podmínek testu považovány za validní.  

Byl vytvořen také graf závislosti probitových hodnot mortality na koncentraci vyjádřené 

v logaritmických hodnotách a pomocí rovnice lineární regrese byla stanovena hodnota 

24hLC50 na 0,069 mg.dm-3. Tato vypočítaná hodnota rovněž spadá do tolerance deklarované 

výrobcem. 

4.1.1.2 Výsledky hodnocení vzorků vod odebraných v areálu bývalé rafinérie OSTRAMO 

Byl proveden předběžný test na testovacím organismu T. platyurus, pro který byly připraveny 

koncentrační řady jednotlivých vzorků vod z areálu bývalé rafinérie OSTRAMO (voda_CH, 

voda_VRT) o koncentracích 0; 6,25; 12,5; 25; 50 a 100 %. Výsledky předběžného testu vzorku 

vody z chemické části areálu (voda_CH) jsou shrnuty v tabulce č. 7. 
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Tabulka č. 7: Výsledky testování vzorku voda_CH na organismus T. platyurus. 

c [%] 0 6,25 12,5 25 50 100 

Počet mrtvých 

organismů 

0/10 0/10 1/10 0/10 0/10 0/10 

0/10 1/10 0/10 1/10 1/10 1/10 

0/10 0/10 0/10 0/10 1/10 1/10 

Moralita [%] 0 3,3 3,3 3,3 6,6 6,6 

Mortalita [probity] -  3,16 3,16 3,16 3,45 3,45 

 

Jak je z výsledků předběžného testu patrné, ani neředěný vzorek vody z chemické části 

areálu nevyvolal výraznou odezvu (pouze 6,6% mortalita). Z tohoto důvodu a pro kontrolu 

výsledků byl test pro vybrané koncentrace zopakován. Test byl proveden pro koncentrace  

0; 12,5; 25; 50 a 100 % a výsledky jsou shrnuty v tabulce č. 8. 

 

Tabulka č. 8: Výsledky opakovaného testování vzorku voda_CH na organismu T. platyurus. 

c [%] 0 12,5 25 50 100 

Počet mrtvých 

organismů 

0/10 0/10 0/10 1/10 0/10 

0/10 1/10 0/10 0/10 1/10 

0/10 0/10 1/10 1/10 1/10 

Moralita [%] 0 3,3 3,3 6,6 6,6 

Mortalita [probity] -  3,16 3,16 3,45 3,45 

 

Jak z tabulky vyplývá, opakované testování potvrdilo výsledky předběžného testu, tj. nízkou 

mortalitu i v neředěném vzorku vody z chemické části areálu (voda_CH). V následující 

tabulce č. 9 jsou shrnuty výsledky předběžného testu na vzorku vody odebrané z vrtu HG-8 

(voda_VRT). 

 

Tabulka č. 9: Výsledky testování vzorku voda_VRT na organismu T. platyurus. 

c [%] 0 6,25 12,5 25 50 100 

Počet mrtvých 

organismů 

0/10 0/10 1/10 0/10 8/10 10/10 

0/10 1/10 1/10 1/10 9/10 10/10 

0/10 0/10 0/10 1/10 9/10 10/10 

Moralita [%] 0 3,3 6,6 6,6 86,6 100 

Mortalita [probity] -  3,16 3,45 3,45 6,11 -  
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V případě tohoto vzorku již bylo dosaženo 100% mortality testovacích jedinců v neředěném 

vzorku vody. Pro ověření výsledků byl pro vybrané koncentrace test zopakován. V případě 

vzorku vody z vrtu HG-8 (voda_VRT) se jednalo o koncentrace 0; 12,5 a 25 %. Výsledky uvádí 

tabulka č. 10. 

 

Tabulka č. 10: Výsledky pro dané koncentrace opakovaného testování vzorku voda_VRT na 

organismu T. platyurus. 
 

c [%] 0 12,5 25 

Počet mrtvých 

organismů 

0/10 0/10 0/10 

0/10 1/10 0/10 

0/10 0/10 1/10 

Moralita [%] 0 3,3 3,3 

Mortalita [probity] -  3,16 3,16 

 

Byla vypočtena procentuální mortalita testovacích organismů, která byla vynesena do grafu 

v závislosti na koncentraci vyjádřené v logaritmických hodnotách. Následně byly na základě 

rovnice lineární regrese vypočteny hodnoty 24hLC50 pro jednotlivé vzorky vody odebrané 

v areálu rafinérie.  

U vzorku vody z chemické části areálu (voda_CH) nebyly pozorovány žádné výrazné letální 

účinky a z toho důvodu nemohla být hodnota 24hLC50 stanovena, místo toho se stanovila 

hodnota 24hLC5, která činila 32,62 %. U vzorku vody z vrtu HG-8 (voda_VRT) byla hodnota 

24hLC50 stanovena na 31,62 %. 

Na základě probitové analýzy byla zjištěna hodnota 24hLC5 pro vzorek vody z chemické 

části areálu (voda_CH) – 45,92 % a hodnota 24hLC50 pro vzorek vody z vrtu HG-8 

(voda_VRT) – 37,41 %. 

 

Tabulka č. 11: Výsledné hodnoty stanovení mortality na organismus T. platyurus pro vzorky 

vody (voda_CH, voda_VRT). 
 

Vzorek 
Stanovovaná 

hodnota 

Výpočet – 

mortalita [%] 

Probitová 

analýza [%] 

voda_CH 24hLC5 32,62 45,92 

voda_VRT 24hLC50 31,62 37,41 
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4.1.1.3 Výsledky hodnocení vodných výluhů vzorků půd z areálu OSTRAMO 

Pro testování vodných výluhů byly použity vzorky výluhů půdy z chemické části areálu 

(výluh_CH), z vrtu HG-8 (výluh_VRT) a z oblasti ropných lagun (výluh_LAG). Vodní výluhy 

byly připraveny dle postupu popsaného v kap. 3.2.1.1. Byly připraveny koncentrační řady 

jednotlivých výluhů o koncentracích 0; 6,25; 12,5; 25; 50 a 100 %. Výsledky testu na vzorku 

vodného výluhu půdy z chemické části areálu (výluh_CH) jsou shrnuty v tabulce č. 12. 

 

Tabulka č. 12: Výsledky testování vzorku výluh_CH na organismu T. platyurus. 

c [%] 0 6,25 12,5 25 50 100 

Počet živých 

organismů 

10/10 4/10 2/10 1/10 0/10 0/10 

10/10 4/10 1/10 0/10 0/10 0/10 

10/10 3/10 1/10 1/10 0/10 0/10 

Moralita [%] 0 60 86,6 93,3 100 100 

Mortalita [probity] -  5,25 6,11 6,50 -   -  

 

Výsledky testování vodného výluhu z chemické části areálu (výluh_CH) naznačují vysoký 

ekotoxikologický efekt na testovací organismus. Již při nejnižší testované koncentraci (6,25 %) 

byla pozorována 60% mortalita. Následující tabulka č. 13 uvádí výsledky testu na vzorku 

vodného výluhu půdy z vrtu HG-8 (výluh_VRT).  

 

Tabulka č. 13: Výsledky testování vzorku výluh_VRT na organismu T. platyurus. 

c [%] 0 6,25 12,5 25 50 100 

Počet živých 

organismů 

10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 

10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 

10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 

Moralita [%] 0 0 0 0 0 0 

Mortalita [probity] -  -  -  -  -  -  

 

V tomto případě nebyla letalita zaznamenána ani u nejvyšší koncentrace, tedy u neředěného 

testovaného výluhu. Posledním testovaným výluhem byl výluh půdy z oblasti ropných lagun 

(výluh_LAG) Výsledky tohoto testu jsou uvedeny v tabulce č. 14. 
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Tabulka č. 14: Výsledky testování vzorku výluh_LAG na organismu T. platyurus. 

c [%] 0 6,25 12,5 25 50 100 

Počet živých 

organismů 

10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 

10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 

10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 

Moralita [%] 0 0 0 0 0 0 

Mortalita [probity]  -  -  -  -  -  -  

 

Na základě rovnice lineární regrese byla vypočtena hodnota 24hLC50 pro vodný výluh půdy 

z chemické části areálu (výluh_CH), která činila 1,49 %. Pro výluh_CH byl sestrojen graf 

závislosti probitových hodnot mortality na koncentraci vyjádřené v logaritmických hodnotách 

a z rovnice lineární regrese byla vypočtena hodnota 24hLC50, která odpovídala  

hodnotě 4,33 %. 

U vodného výluhu půdy z vrtu HG-8 (výluh_VRT) a také u vodného výluhu půdy z oblasti 

ropných lagun (výluh_LAG) byla prokázána nulová mortalita i při 100% koncentraci.  

 

Tabulka č. 15: Výsledné hodnoty stanovení mortality na organismu T. platyurus pro vzorky 

vodných výluhů (výluh_CH, výluh_VRT, výluh_LAG). 

Vzorek 
Stanovovaná 

hodnota 

Výpočet – 

mortalita [%] 

Probitová 

analýza [%] 

výluh_CH 24hLC50 1,49 4,33 

výluh_VRT 
-  -  -  

výluh_LAG 
-  -  -  

 

4.1.2 Výsledky testu inhibice růstu Lemna minor 

4.1.2.1 Referenční test se standardní látkou 

Byl proveden referenční test se standardní látkou dichromanem draselným pro koncentrační 

řadu 0, 10, 20, 40, 80, 160 a 320 mg/l. 
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Tabulka č. 16: Výsledky referenčního testu s K2Cr2O7 na L. minor. 

c [mg/l] 

Počet lístků 

na začátku 

testu 

Počet lístků 

na konci 

testu 

Růstová 

rychlost 

Inhibice 

růstu [%] 

0 9 95 0,0141 -  

10 9 31 0,0065 53,38 

20 9 22 0,0053 62,07 

40 9 14 0,0026 81,25 

80 9 10 0,0006 95,53 

160 9 9 0 100 

320 9 9 0 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 5: Grafické znázornění závislosti inhibice růstu na koncentraci vyjádřené 

v logaritmických hodnotách. 

 

 

Na základě počtu lístků v jednotlivých koncentracích byla vypočtena inhibice růstu  

a stanovena hodnota 168hIC50 pro standardní látku dichroman draselný, která činila  

6,57 mg.dm-3. Tato stanovená hodnota se nachází v rozmezí 5,5 – 10 mg.dm-3, a tudíž můžeme 

výsledky testů považovat za platné.  
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4.1.2.2 Výsledky hodnocení vzorků vod odebraných v areálu bývalé rafinérie OSTRAMO 

Byl proveden předběžný test inhibice růstu L. minor. K tomuto testu byl použit vzorek vody 

z chemické části areálu (voda_CH) a vzorek z vrtu HG-8 (voda_VRT), kdy byla připravena 

následující koncentrační řada: 0; 6,25; 12,5; 25; 50 a 100 %. Výsledky testu inhibice růstu pro 

vzorek vody z chemické části areálu (voda_CH) jsou shrnuty a uvedeny v tabulce č. 17. 

 

Tabulka č. 17: Výsledky testování vzorku voda_CH na organismu L. minor. 

c [%] 

Počet lístků 

na začátku 

testu 

Počet lístků 

na konci 

testu 

Stav lístků 
Růstová 

rychlost 

Inhibice 

růstu [%] 

0 9 127 Sytě zelené 0,0158 -  

6,25 9 102 Sytě zelené 0,0145 8,28 

12,5 9 98 Nažloutlé 0,0142 9,79 

25 9 88 Nažloutlé 0,0136 13,86 

50 9 76 
Pozorována 

nekróza 
0,0127 19,39 

100 9 39 
Pozorována 

nekróza 
0,0087 44,60 

 

Výsledku testu inhibice růstu pro vzorek vody z vrtu HG-8 (voda_VRT) jsou shrnuty  

a uvedeny v tabulce č. 18. 
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Tabulka č. 18: Výsledky testování vzorku voda_VRT na organismu L. minor. 

c [%] 

Počet lístků 

na začátku 

testu 

Počet lístků 

na konci 

testu 

Stav lístků 
Růstová 

rychlost 

Inhibice 

růstu [%] 

0 9 109 Sytě zelené 0,0148 -  

6,25 9 81 Sytě zelené 0,0131 11,91 

12,5 9 76 Zelené 0,0127 14,46 

25 9 58 
Zelené, 

nažloutlé 
0,0111 25,29 

50 9 47 
Nažloutlé, 

nekróza 
0,0098 33,73 

100 9 35 
Nažloutlé, 

nekróza 
0,0081 45,55 

 

Ani u jednoho z testovaných vzorků nebylo dosaženo 50% inhibice, a proto byla 

vyhodnocena koncentrace, která má zapříčinit 20% inhibici růstu testovacího organismu. 

Prostřednictvím rovnic lineární regrese byly vypočteny výsledné hodnoty 168hIC20. 

Pro vzorek vody z chemické části areálu (voda_CH) byla hodnota 168hIC20 stanovena  

na 66,68 % a pro vzorek vody z vrtu HG-8 (voda_VRT) 15,64 %. 

 

Tabulka č. 19: Výsledné hodnoty stanovení inhibice růstu pro vzorky vody (voda_CH, 

voda_VRT).  

Vzorek 

Stanovovaná 

hodnota 

Výpočet – 

inhibice [%] 

voda_CH 168hIC20 66,68 

voda_VRT 168hIC20 15,64 
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4.1.2.3 Výsledky hodnocení vodných výluhů vzorků půd z areálu OSTRAMO 

Výsledky testu vzorku vodného výluhu půdy z chemické části areálu (výluh_CH) jsou uvedeny 

v tabulce č. 20. 

 

Tabulka 20: Výsledky testování vzorku výluh_CH na organismu L. minor. 

c [%] 

Počet lístků 

na začátku 

testu 

Počet lístků 

na konci 

testu 

Stav lístků 
Růstová 

rychlost 

Inhibice 

růstu [%] 

0 9 131 Sytě zelené 0,01594 -  

6,25 9 81 Zelené 0,01308 17,95 

12,5 9 74 Zelené 0,01254 21,33 

25 9 62 
Drobné, 

nažloutlé 
0,01148 27,93 

50 9 48 
Nažloutlé, 

nekróza 
0,00996 37,49 

100 9 44 
Nažloutlé, 

nekróza 
0,009446 40,74 

 

Výsledky testu vzorku vodného výluhu půdy z vrtu HG-8 (výluh_VRT) jsou uvedeny 

v tabulce č. 21. 

 

Tabulka 21: Výsledky testování vzorku výluh_VRT na organismu L. minor. 

c [%] 

Počet lístků 

na začátku 

testu 

Počet lístků 

na konci 

testu 

Stav lístků 
Růstová 

rychlost 

Inhibice 

růstu [%] 

0 9 131 Sytě zelené 0,01594 -  

6,25 9 112 Zelené 0,015008 5,851 

12,5 9 102 Zelené 0,014451 9,344 

25 9 98 Nažloutlé 0,014213 10,84 

50 9 96 Nažloutlé 0,01409 11,61 

100 9 65 
Nažloutlé, 

nekróza 
0,01177 26,17 
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Výsledky testu vzorku vodného výluhu půdy z oblasti ropných lagun (výluh_LAG) jsou 

uvedeny v tabulce č. 22. 

 

Tabulka 22: Výsledky testování vzorku výluh_LAG na organismu L. minor. 

c [%] 

Počet lístků 

na začátku 

testu 

Počet lístků 

na konci 

testu 

Stav lístků 
Růstová 

rychlost 

Inhibice 

růstu [%] 

0 9 131 Sytě zelené 0,01594 -  

6,25 9 119 Zelené 0,01537 3,59 

12,5 9 89 Zelené 0,01364 14,43 

25 9 82 
Zelené, 

nažloutlé 
0,01315 17,49 

50 9 74 Nažloutlé 0,01254 21,33 

100 9 69 Nažloutlé 0,01213 23,94 

 

U žádného vodného výluhu půdy nebylo dosaženo 50% inhibice růstu L. minor. Z tohoto 

důvodu byla místo hodnoty 168hIC50 vypočtena hodnota 168hIC20, což je hodnota, která 

vyvolá 20% inhibici růstu testovacího organismu, okřehku menšího. Hodnota 168hIC20 pro 

výluh_CH činí 9,89 %, pro vzorek výluh_VRT byla stanovena hodnota na 80,50 % a pro vzorek 

výluh_LAG byla vypočtena hodnota 168hIC20 – 41,09 %. 

 

Tabulka 23: Výsledné hodnoty stanovení inhibice růstu pro vzorky vodných výluhů půdy 

(výluh_CH, výluh_VRT, výluh_LAG). 

Vzorek 

Stanovovaná 

hodnota 

Výpočet – 

inhibice [%] 

výluh_CH 168hIC20 9,89 

výluh_VRT 168hIC20 80,50 

výluh_LAG 168hIC20 41,09 

 

4.1.3 Výsledky testu inhibice růstu Sinapis alba 

4.1.3.1 Výsledky referenčního testu se standardní látkou 

Referenční test se standardní látkou K2Cr2O7 byl proveden dle postupu popsaného  

v kap. 3.2.1.4 a výsledky jsou uvedeny v tabulce níže. 
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Tabulka 24: Výsledky referenčního testu inhibice růstu kořene S. alba. 

c [mg/l] 0 10 20 30 40 60 70 80 160 320 

Lø [cm] 3,62 2,97 2,84 2,58 1,98 1,52 0,74 0,69 0,32 0,10 

I [%] -  17,96 21,55 28,73 45,30 58,01 79,56 80,94 91,16 97,24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 6: Grafické znázornění referenčního testu s K2Cr2O7 závislosti inhibice růstu kořene 

S. alba na koncentraci vyjádřené v logaritmických hodnotách. 

 

Pomocí rovnice lineární regrese byla vypočtena hodnota 72hIC50, což je koncentrace, která 

odpovídá 50% inhibici růstu kořene S. alba. Pro standardní látku byla tato hodnota stanovena 

na 40,93 mg.dm-3. Výsledky tohoto testu byly uznány jako validní, jelikož zjištěná hodnota 

72hIC50 pro K2Cr2O7 je v rozmezí hodnot 10 – 50 mg-dm-3, které odpovídají tomuto standardu.  

4.1.3.2 Výsledky hodnocení vodných výluhů vzorků půd z areálu OSTRAMO 

Byly provedeny testy vodných výluhů vzorků půd, a to pro vzorek z chemické části areálu 

(výluh_CH), z vrtu HG-8 (výluh_VRT) a z oblasti ropných lagun areálu (výluh_LAG) bývalé 

rafinérie OSTRAMO. Pro test inhibice růstu S. alba byly připraveny koncentrační řady 

jednotlivých výluhů o koncentracích 0; 6,25; 12,5; 25; 50 a 100 %. Výsledky testu inhibice 

růstu S. alba pro vodný výluh půdy z chemické části areálu (výluh_CH) jsou uvedeny  

v tabulce č. 25. 
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Tabulka 25: Výsledky testu inhibice růstu S. alba pro výluh_CH. 

c [%] 0 6,25 12,5 25 50 100 

Lø [cm] 2,60 1,94 1,43 1,23 0,94 0,28 

I [%] -  25,38 45 52,69 63,85 89,23 

 

Výsledky inhibice růstu S. alba pro vodný výluh půdy z vrtu HG-8 (výluh_VRT) a pro 

vodný výluh půdy z oblasti ropných lagun (výluh_LAG) jsou uvedeny v tabulkách č. 26 a 27. 

 

Tabulka 26: Výsledky testu inhibice růstu S. alba pro výluh_VRT. 

c [%] 0 6,25 12,5 25 50 100 

Lø [cm] 3,32 2,92 2,88 2,21 1,25 1,184 

I [%] -  12,05 13,25 33,43 62,35 64,34 

 

Tabulka 27: Výsledky testu inhibice růstu S. alba pro výluh_LAG. 

c [%] 0 6,25 12,5 25 50 100 

Lø [cm] 2,59 2,08 1,96 1,52 1,05 0,98 

I [%] -  19,69 24,32 41,31 59,46 62,16 

 

Vypočtená inhibice růstu byla vynesena do grafu na osu x v závislosti na logaritmu 

koncentrace a na základě rovnice lineární regrese byla vypočtena hodnota 72hIC50, která 

odpovídá 50% inhibici růstu kořene. 

Pro výluh půdy z chemické části areálu (výluh_CH) činila hodnota 72hIC50 19,52 %,  

pro výluh z vrtu HG-8 (výluh_VRT) byla hodnota stanovena na 44,66 % a pro výluh z oblasti 

lagun (výluh_LAG) na 41,81 %. 

 

Tabulka č. 28: Výsledné hodnoty inhibice růstu S. alba pro vzorky vodných výluhů půdy 

(výluh_CH, výluh_VRT, výluh_LAG). 

Vzorek 

Stanovovaná 

hodnota 

Výpočet – 

inhibice [%] 

výluh_CH 72hIC50 19,52 

výluh_VRT 72hIC50 44,66 

výluh_LAG 72hIC50 41,81 
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4.1.4 Výsledky testu inhibice růstu Allium cepa L. 

Test inhibice růstu byl proveden dle postupu popsaného v kap. 3.2.1.5. 

4.1.4.1 Výsledky hodnocení vodných výluhů vzorků půd z areálu OSTRAMO 

Byly provedeny testy vodných výluhů vzorků půd, a to pro vzorek z chemické části areálu 

(výluh_CH), z vrtu HG-8 (výluh_VRT) a z oblasti ropných lagun (výluh_LAG). Pro test 

inhibice růstu A. cepa byly připraveny koncentrační řady jednotlivých výluhů o koncentracích 

0; 6,25; 12,5; 25; 50 a 100 %. Výsledky testu inhibice růstu A. cepa pro vodný výluh půdy 

z chemické části areálu (výluh_CH) jsou uvedeny v tabulce č. 29. 

 

Tabulka č. 29: Výsledky testu inhibice růstu A. cepa pro výluh_CH. 

c [%] 0 6,25 12,5 25 50 100 

Lø [cm] 3,41 2,53 2,5 2,25 1,90 1,83 

I [%] -  24,34 25,81 34,02 44,28 46,33 

 

Výsledky testu inhibice růstu A. cepa pro vodný výluh půdy z vrtu HG-8 (výluh_VRT) jsou 

uvedeny v tabulce č. 30 a pro vodný výluh v oblasti ropných lagun (výluh_LAG) jsou uvedeny 

v tabulce č. 31. 

 

Tabulka č. 30: Výsledky testu inhibice růstu A. cepa pro výluh_VRT. 

 

 

 

 

Tabulka č. 31: Výsledky testu inhibice růstu A. cepa pro výluh_LAG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c [%] 0 6,25 12,5 25 50 100 

Lø [cm] 3,06 2,86 2,62 2,48 2,40 2,36 

I [%] -  6,54 14,38 18,95 21,57 22,88 

c [%] 0 6,25 12,5 25 50 100 

Lø [cm] 3,15 3,10 3,08 2,55 2,36 2,23 

I [%] -  1,59 2,22 19,05 25,08 29,21 
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Byly stanoveny inhibiční účinky pro jednotlivé koncentrace vodných výluhů vzorků půd 

z areálu OSTRAMO. Byl sestrojen graf závislosti inhibice růstu kořene A.cepa na koncentraci 

vyjádřené v logaritmických hodnotách. Jelikož nedošlo ani u jednoho vzorku vodného výluhu 

k 50% inhibici, byla vypočtena hodnota 72hIC20, která odpovídá 20% inhibici růstu.  

Pro vzorek výluh_CH byla hodnota 72hIC20 stanovena na 4,75 %, pro výluh_VRT 43,12 % 

a pro výluh_LAG byla tato hodnota stanovena na 37,51 %.  

Z důvodu nízké hodnoty 72hIC20 u vzorku výluh_CH byla stanovena také hodnota 

72hIC30, která byla stanovena na 14,42 %. 

 

Tabulka č. 32: Výsledné hodnoty stanovení inhibice růstu A. cepa pro vodné výluhy půdy 

(výluh_CH, výluh_VRT, výluh_LAG) 

Vzorek 
Stanovovaná 

hodnota 

Výpočet – 

inhibice [%] 

výluh_CH 
72hIC20 4,75 

72hIC30 14,42 

výluh_VRT 72hIC20 43,12 

výluh_LAG 72hIC20 37,51 

 

4.2 Výsledky testů v kontaktním uspořádání  

4.2.1 Výsledky testu únikového chování se žížalami Eisenia fetida 

Test únikového chování s organismem E. fetida byl proveden dle postupu popsaného  

v kap. 3.2.2.2. Každá koncentrace testované matrice (5, 10 a 50% podíl v artificiální půdě) byla 

testována ve třech paralelních stanoveních. 

Z důvodu zahájení více testů současně a z důvodu nedostatku vzorku nebyl pro testy 

v kontaktním uspořádání použit vzorek půdy z vrtu HG-8 (půda_VRT), který byl použit pro 

přípravu vodného výluhu (výluh_VRT). 

Výsledky testu únikového chování organismu E. fetida pro vzorek půdy z chemické části 

areálu (půda_CH) a pro vzorek půdy z oblasti ropných lagun (půda_LAG) jsou uvedeny 

v tabulce č. 33 a 34. 
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Tabulka č. 33: Výsledky testu únikového chování organismu E.fetida pro vzorek půda_CH. 

Koncentrace kontaminované půdy [%] 

 CH 5 CH 10 CH 50 

Opakování 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

NA 7 7 4 9 5 5 10 10 10 

NV 3 3 6 1 5 5 0 0 0 

NA průměr 6 6,33 10 

NV průměr 4 3,66 0 

A [%] 20 26,8 100 

 

Tabulka č. 34: Výsledky testu únikového chování organismu E. fetida pro vzorek půda_LAG. 

Koncentrace kontaminované půdy [%] 

 LAG 5 LAG 10 LAG 50 

Opakování 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

NA 7 6 4 4 7 7 8 9 9 

NV 3 4 6 6 3 3 2 1 1 

NA průměr 5,66 6 8,66 

NV průměr 4,33 4 1,33 

A [%] 13,4 20 73,4 

 

Součástí testu byla provedena také kontrola, která potvrdila homogenní distribuci,  

tj. rozložení žížal v jednotlivých dílech artificiální půdy v poměru 50:50. Na základě porovnání 

počtu jedinců v artificiální půdě NA s počtem jedinců v kontaminovaném vzorku půdy NV byla 

vypočtena procentuální únikovost testovacích organismů v jednotlivých koncentracích. 

Procentuální únikovost se zvyšovala spolu s rostoucí koncentrací kontaminované matrice, 

přičemž 100% únikovost byla pozorována ve vzorku CH 50, což je 50% podíl vzorku půdy 

z chemické části areálu v artificiální půdě. 

4.2.2 Výsledku screeningového testu klíčivosti salátu setého Lactuca sativa 

Screeningové posouzení vlivu kontaminované matrice z areálu OSTRAMO na klíčivost salátu 

setého L. sativa bylo provedeno dle postupu podrobně popsaného v kap. 3.2.2.3. Výsledky 

testování inhibice růstu kořínku L. sativa pro vzorek půdy z chemické části areálu (půda_CH) 

a pro vzorek půdy z oblasti ropných lagun (půda_LAG) jsou uvedeny v tabulce č. 35 a 36.  
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Tabulka č. 35: Výsledky screeningového testu inhibice růstu kořínku L. sativa pro vzorek 

půda_CH. 

Koncentrace [%] Lø [cm] I [%] 

Kontrola 3,84 - 

CH 5 3,12 18,75 

CH 10  2,54 33,85 

CH 50  1,81 52,86 

 

Tabulka č. 36: Výsledky screeningového testu inhibice růstu kořínku L. sativa pro vzorek 

půda_LAG. 

Koncentrace [%] Lø [cm] I [%] 

Kontrola 3,84 - 

LAG 5 3,31 13,80 

LAG 10  2,76 28,13 

LAG 50 1,87 51,30 

 

Pomocí průměrných délek kořínků byla vypočtena inhibice růstu kořene salátu setého  

L. sativa. S rostoucí koncentrací kontaminované matrice se zvyšoval také inhibiční účinek. 

Největší inhibice byla pozorována u vzorku s 50 % kontaminované matrice z chemické části 

areálu, a to 52,86 %. 

4.2.3 Výsledky testu semichronické toxicity s žížalou Eisenia fetida 

Test semichronické toxicity s organismem E. fetida byl proveden podle postupu popsaného  

v kap. 3.2.2.4. Testovány byly vzorky půdy z chemické části areálu (půda_CH) a oblasti 

ropných lagun (půda_LAG). Každá koncentrace testované matrice (5, 10 a 50% podíl 

v artificiální půdě) byla testována ve třech paralelních stanoveních. Společně se vzorky byla 

provedena také kontrola (artificiální půda bez kontaminované matrice), rovněž ve třech 

opakováních. 

Výsledky testu toxicity na organismu E. fetida pro jednotlivé testované matrice jsou uvedeny 

v tabulkách níže (Tabulka č. 37, 38 a 39). V tabulkách je uveden počet jedinců na začátku testu 

a počet jedinců na konci testu z čehož byla vypočtena procentuální mortalita. Dále byla 

zaznamenána hmotnost všech jedinců při zahájení testu (hmotnost začátek) a hmotnost všech 

jedinců po ukončení testu (hmotnost konec). Na základě hmotností byl vypočten procentuální 

hmotnostní přírůstek, který je v tabulce uveden jako M přírůstek.  
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Z důvodu mortality v nejvyšších koncentracích testované matrice byl procentuální přírůstek 

vztažen na váhu jednoho jedince E. fetida. 

 

Tabulka č. 37: Výsledky testu toxicity na organismu E. fetida v artificiální půdě. 

 
O

p
a
k

o
v
á
n

í Počet 

začátek 

Počet 

konec 

Mortalita 

[%] 

Hmotnost 

začátek 

[g] 

Hmotnost 

konec [g] 

M 

přírůstek 

[%] 

Kontrola 

1 10 10 0 2,741 5,596 104,16 

2 10 10 0 2,726 5,601 105,47 

3 10 10 0 2,991 6,223 108,06 

 

Tabulka č. 38: Výsledky testu toxicity na organismu E. fetida pro vzorek půda_CH. 

Koncentrace 

[%] 

O
p

a
k

o
v
á
n

í Počet 

začátek 

Počet 

konec 

Mortalita 

[%] 

Hmotnost 

začátek 

[g] 

Hmotnost 

konec [g] 

M 

přírůstek 

[%] 

CH 5 

1 10 10 0 2,846 5,765 102,57 

2 10 10 0 2,584 5,171 100,12 

3 10 10 0 2,294 5,134 123,81 

CH 10 

1 10 10 0 2,567 4,528 76,39 

2 10 10 0 2,785 4,841 73,82 

3 10 10 0 2,613 4,607 76,31 

CH 50 

1 10 5 50 2,299 1,447 25,88 

2 10 6 40 2,582 2,384 53,89 

3 10 4 60 2,477 1,280 29,19 
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Tabulka č. 39: Výsledky testu toxicity na organismu E. fetida po vzorek půda_LAG.  

Koncentrace 

[%] 

O
p

a
k

o
v
á
n

í Počet 

začátek 

Počet 

konec 

Mortalita 

[%] 

Hmotnost 

začátek 

[g] 

Hmotnost 

konec [g] 

M 

přírůstek 

[%] 

LAG 5 

1 10 10 0 2,495 4,731 89,62 

2 10 10 0 2,115 4,447 110,26 

3 10 10 0 2,493 4,829 93,70 

LAG 10 

1 10 10 0 2,261 3,744 65,59 

2 10 10 0 2,445 4,146 69,57 

3 10 10 0 2,430 4,182 72,09 

LAG 50 

1 10 8 20 2,703 3,003 38,87 

2 10 9 10 2,630 3,043 28,56 

3 10 9 10 2,866 3,544 23,66 

 

Z výsledků kontroly (Tabulka č. 37) vyplývá že provedený test lze považovat za platný, 

jelikož mortalita nepřesáhla 10 % a úbytek váhy nepřesáhl 20 %. Po ukončení testu byla 

prokázána mortalita pouze u nejvyšších koncentrací testovaných vzorků půdy  

(CH 50 a LAG 50), přičemž u vzorku CH 50 byla mortalita 50 %. V tabulkách lze vidět trend 

snižujícího se procentuálního přírůstku hmotnosti se zvyšující se koncentrací kontaminované 

matrice, a to u obou testovaných vzorků půd. Rovněž pro obě testované matrice lze konstatovat, 

že přeživší žížaly ve vyšších koncentracích nebyly v dobré kondici a méně se pohybovaly. 
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5 DISKUZE 

Nároky na využití ropných látek jako zdroje energie nebo jako suroviny pro chemický průmysl 

prudce vzrostly a znečištění vody a půdy ropnými látkami přestavuje závažný problém pro 

životní prostředí ve všech jeho složkách. Proto jsou biologické testy toxicity vhodnou metodou, 

která nám poskytne informace o škodlivém účinku látky na organismus. 

V této diplomové práci byly testovány vzorky vody, půdy a vodných výluhů půdy 

kontaminované ropnými látkami, jakožto škodlivými látkami vyskytujícími se v životním 

prostředí a negativně působící na živou přírodu. Vzorky byly testovány prostřednictvím 

vybraných testů toxicity, a to 4 testů akvatických a 3 testů terestrických. U akvatických testů  

se konkrétně jednalo o akutní test na organismu T. platyurus, zástupcem fytotestů byl test 

inhibice růstu okřehku menšího L. minor a test inhibice růstu kořene A. cepa a zástupcem 

klasického testu byl test inhibice růstu kořene S. alba. V případě terestrických testů byl využit 

organismus E. fetida, a to v únikovém testu a testu semichronické toxicity a posledním testem 

byl test klíčivosti salátu setého L. sativa. 

5.1 Diskuze výsledků testů v akvatickém uspořádání 

Akvatické testy toxicity poskytují informace o ekotoxikologickém účinku ropných látek  

na organismy v akvatickém ekosystému, a to jak v případě úniku těchto látek do vodního 

recipientu, tak i v případě sekundárního znečištění průsaky z půd kontaminovanými ropnými 

látkami. 

5.1.1 Akutní test na organismu T. platyurus 

5.1.1.1 Posouzení ekotoxikologických účinků vzorků vody  

Byly posouzeny ekotoxikologické účinky odebraných vzorků vod z areálu bývalé rafinérie 

OSTRAMO, a to vzorek vody z chemické části areálu (voda_CH) a vzorek vody z vrtu HG-8 

(voda_VRT).  

Vzorek voda_CH nevyvolal výraznou odezvu ani při 100% koncentraci a z toho důvodu 

nebylo možné hodnotu 24hLC50 stanovit. Můžeme tedy usuzovat, že vzorek voda_CH 

nevykazuje výraznou ekotoxicitu na zástupcích korýšů. 

U vzorku voda_VRT byla výrazná mortalita již při 50% koncentraci a hodnota 24hLC50 

mohla být v tomto případě stanovena. Hodnota 24hLC50 se stanovila pomocí rovnice lineární 

regrese, a to dvěma způsoby.  



65 

 

Prvním způsobem bylo vytvoření grafu závislosti mortality na koncentraci vyjádřené 

v logaritmických hodnotách a druhým byl graf závislosti probitových hodnot mortality  

na koncentraci vyjádřené v logaritmických hodnotách. V tomto případě byla probitová analýza, 

která sloužila k upřesnění výsledků neboť linearizuje úmrtnostní křivku dávka – účinek, 

považována za přesnější a výsledná hodnota 24hLC50 byla stanovena na 37,41 %. 

5.1.1.2 Posouzení ekotoxikologických účinků vodných výluhů půdy 

Byly zhodnoceny vodné výluhy půdy odebrané v areálu bývalé rafinérie OSTRAMO,  

a to vodný výluh půdy z chemické části areálu (výluh_CH), vodný výluh z vrtu HG-8 

(výluh_VRT) a vodný výluh z oblasti ropných lagun (výluh_LAG). 

Vzorek výluh_CH vykazoval značnou toxicitu již při nejnižší testované koncentraci  

a hodnota 24hLC50 byla stanovena na 4,33 %. Naopak u vzorků výluh_VRT a výluh_LAG 

byla prokázána nulová mortalita i při 100% koncentraci.  

Nutno podotknout, že ačkoliv byly vzorky z chemické části areálu (voda_CH a půda_CH) 

odebírány na stejné lokalitě, může se kontaminace na konkrétních místech odběru lišit.  

Z toho důvodu nelze objektivně srovnat vzorek voda_CH se vzorek výluh_CH.  

Srovnání lze provést u vzorků voda_VRT a výluh_VRT, kde byl vzorek vody i půdy 

odebírán ze stejného vrtu. Lze proto říci, že u vzorku výluh_VRT došlo k poklesu 

ekotoxikologického účinku v důsledku půdního sorpčního komplexu. 

5.1.2 Test inhibice růstu L. minor 

5.1.2.1 Posouzení ekotoxikologických účinků vzorků vody 

Prostřednictvím testu byla posouzena míra ekotoxicity vzorku vody z chemické části areálu 

(voda_CH) a vzorku vody z vrtu HG-8 (voda_VRT) vyhodnocením počtu lístků na konci testu. 

Ani u jednoho testovaného vzorku nebylo dosaženo 50% inhibice, a proto byla stanovena 

hodnota, která zapříčiní 20% inhibici růstu – 168hIC20. V porovnání vzorku voda_CH  

se vzorkem voda_VRT se jeví jako toxičtější vzorek voda_VRT, jehož hodnota 168hIC20 byla 

stanovena na 15,64 %, což znamená, že ke 20% inhibici růstu dojde již při koncentraci 15,64 %, 

zatímco u vzorku voda_CH dojde k 20% inhibici růstu až při koncentraci 66,68 %. Navzdory 

odlišným hodnotám 168hIC20 byla u obou vzorků vody pozorována počínající nekróza již při 

50% koncentraci testovaného vzorku. Následující graf (č. 7) umožňuje přehledné porovnání 

získaných výsledků na L. minor vzorku vody z chemické části areálu (voda_CH) a vzorku vody 

z vrtu HG-8 (voda_VRT). 
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Graf č. 7: Porovnání hodnoty 168hIC20 vzorku vody z chemické části areálu (voda_CH) a 

vzorku vody z vrtu HG-8 (voda_VRT). 

5.1.2.2 Posouzení ekotoxikologických účinků vodných výluhů půdy 

Pro účely zhodnocení ekotoxikologických účinků vodných výluhů půdy na organismus 

L. minor byl použit vodný výluh půdy z chemické části areálu (výluh_CH), vodný výluh půdy 

z vrtu HG-8 (výluh_VRT) a vodný výluh z oblasti ropných lagun (výluh_LAG). Jelikož nebylo 

ani u jednoho vzorku výluhu dosaženo 50% inhibice růstu, nemohla být vypočtena hodnota 

168hIC50. Místo toho byla vypočtena hodnota 168hIC20. Z výsledku je zřejmé, že největší 

toxicitu vykazoval vzorek výluh_CH, jehož hodnota 168hIC20 byla stanovena na 9,89 %  

a s rostoucí koncentrací byla vizuálně pozorována degradace lístků. Za ním následoval vzorek 

výluh_LAG s hodnotou 41,09 % a jako nejméně toxický se jevil vzorek výluh_VRT, který by 

způsobil 20% inhibici růstu až v koncentraci 80,50 %. 

Opět lze porovnat vzorky vody a vodného výluhu z vrtu HG-8, kdy u vzorku výluh_VRT 

oproti vzorku voda_VRT klesl toxický účinek pravděpodobně z důvodu půdního sorpčního 

komplexu. Nelze však porovnat vzorek výluh_CH se vzorkem voda_CH, kde bylo opět 

prokázáno, že půda z chemické části areálu, která byla použita k přípravě vodného výluhu, byla 

výrazně kontaminovanější než vzorek vody odebraný z jímky v chemické části areálu. 
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Graf č. 8: Porovnání hodnoty 168hIC20 pro vzorky výluh_CH, výluh_LAG a výluh_VRT. 

5.1.3 Test inhibice růstu S. alba 

5.1.3.1 Posouzení ekotoxikologických účinků vodných výluhů půdy  

Pro test s hořčicí bílou byly použity vzorky vodných výluhů všech odebraných vzorků půdy,  

a to výluh půdy z chemické části areálu (výluh_CH), výluh půdy z vrtu HG-8 (výluh_VRT)  

a výluh půdy z oblasti ropných lagun (výluh_LAG). V testu inhibice růstu S. alba byla 

pozorována 50% inhibice růstu u všech testovaných vzorků, což umožnilo vypočítat hodnotu 

72hIC50. Také prostřednictvím tohoto organismu byl pozorován obdobný trend jako u testů 

vodných výluhů s L. minor. Opět se jako nejtoxičtější jevil vzorek výluh_CH, jehož hodnota 

72hIC50 byla stanovena na 19,52 %, za ním následoval vzorek výluh_LAG s hodnotou 

41,81 % a nakonec výluh_VRT s hodnotou 44,66 %. 
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Graf č. 9: Porovnání hodnoty 72hIC50 pro vzorky výluh_CH, výluh_LAG a výluh_VRT. 

5.1.4 Test inhibice růstu A. cepa 

5.1.4.1 Posouzení ekotoxikologickách účinků vodných výluhů půdy  

Také u testu inhibice růstu A. cepa byl využit vodný výluh půdy z chemické části areálu 

(výluh_CH), z vrtu HG-8 (výluh_VRT) a z oblasti ropných lagun (výluh_LAG). Tento 

organismus byl méně citlivý vůči testovaným výluhům, neboť ani u jednoho výluhu půdy 

nedošlo k 50% inhibici růstu. Pro porovnání toxických účinků jednotlivých výluhů byla místo 

hodnoty 72hIC50 stanovena hodnota 72hIC20. Tato hodnota byla u vzorku výluh_CH 

stanovena na 4,75 %, u vzorku výluh_LAG na 37,51 % a u vzorku výluh_VRT na 43,12 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 10: Porovnání hodnoty 72hIC20 pro vzorky výluh_CH, výluh_LAG a výluh_VRT. 
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5.2 Diskuze výsledků testů v kontaktním uspořádání 

Testy ekotoxicity v kontaktním uspořádání poskytují informace o míře ekotoxikologického 

účinku ropných látek obsažených v půdě při expozici organismů terestrického ekosystému.  

5.2.1 Posouzení ekotoxikologického účinku kontaminovaných vzorků půdy 

Pro posouzení ekotoxicity kontaminovaných vzorků půdy byly vzorky testovány 

prostřednictvím ekotoxikologických testů na zástupcích živočišných a rostlinných organismů, 

a to na organismech E. fetida a L. sativa. 

5.2.1.1 Test únikového chování se žížalami E. fetida 

Testovány byly vzorky půdy z chemické části areálu (půda_CH) a vzorky půdy z oblasti 

ropných lagun (půda_LAG) v koncentracích 5, 10 a 50 % testované půdy v půdě artificiální. 

Z výsledků testů únikového chování organismu E. fetida se jako nejvíce problematické jevily 

nejvyšší koncentrace testované matrice. U vzorku půdy z chemické části areálu (půda_CH),  

kde byl 50% podíl testované matrice v artificiální půdě – CH 50, dosahovala únikovost 100 %.  

U stejné koncentrace vzorku půdy z oblasti lagun (půda_LAG) – LAG 50 byla únikovost nižší,  

a to 73,4 %. Nejnižší únikovost byla logicky sledována u nejnižší koncentrace kontaminované 

půdy, konkrétně se jednalo o vzorek LAG 5, kde byl pouze 5% podíl testované matrice 

v artificiální půdě. V tomto případě byla únikovost stanovena na 13,4 %. Hraniční únikovost 

pro označení půdy jako toxickou je 80 %. Z tohoto pohledu je možno označit jak vzorek 

půda_CH, tak vzorek půda_LAG za toxickou, neb byla testována pouze jejich 50% směs 

s půdou artificiální a i ta vykazovala vysokou únikovost [47].  
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Graf č. 11: Porovnání míry únikovosti E. fetida v 5, 10 a 50% podílu kontaminované matrice 

v artificiální půdě pro vzorky půda_CH a půda_LAG. 

 

5.2.1.2 Screeningový test klíčivosti salátu setého L. sativa 

Ke screeningovému testu inhibice růstu byly využity stejné vzorky půdy jako v případě testu 

únikového – vzorky půdy z chemické části areálu (půda_CH) a vzorky půdy z oblasti ropných 

lagun (půda_LAG) vždy v koncentracích 5, 10 a 50 %. Z průměrných délek kořínků L. sativa 

byla vypočtena inhibice růstu. Největší inhibice byla pozorována u vzorku půda_CH při 50% 

koncentraci kontaminované matrice, kde dosahovala 52,86 %. Srovnatelná inhibice byla 

pozorována také u vzorku půda_LAG, kde při 50% koncentraci kontaminované půdy činila 

51,30 %. Tyto hodnoty opět svědčí o vysoké toxicitě vzorků testovaných v kontaktním 

uspořádání. Podle vyhlášky č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů je již 

30% inhibice považována za známku ekotoxicity [49].  
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Graf č. 12: Porovnání inhibice růstu kořene L. sativa v 5, 10 a 50% podílu kontaminované 

matrice v artificiální půdě pro vzorky půda_CH a půda_LAG. 

 

5.2.1.3 Test semichronické toxicity s žížalou E. fetida 

V testu semichronické toxicity byly opět využity vzorky půdy z chemické části areálu 

(půda_CH) a vzorky půdy z oblasti ropných lagun (půda_LAG), vždy v koncentracích 5, 10  

a 50 %. Z výsledku tohoto testu lze říci, že pro organismus E. fetida byl nejvíce toxický vzorek 

půda_CH v 50% koncentraci, kde došlo k výrazné mortalitě (50 %) sledovaných jedinců  

a u přeživších se neprojevil významný hmotnostní přírůstek za sledované období. Podobný 

výsledek byl očekáván a potvrzen také u vzorku půda_LAG, kde v nejvyšší testované 

koncentraci byla sice mortalita nižší (13,3 %) než u vzorku půda_CH, ovšem nízký hmotnostní 

přírůstek v této koncentraci prokázal ekotoxikologické účinky kontaminované půdy. Výsledky 

dokazují předpokládaný trend snižujícího se procentuálního přírůstku hmotnosti, a tedy 

neprosperování organismů se zvyšující se koncentrací kontaminované matrice. Porovnání 

hmotnostních přírůstků za sledované období pro jednotlivé koncentrace testovaných vzorků 

půdy přehledně uvádí graf č. 13. 
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Graf č. 13: Porovnání procentuálního hmotnostního přírůstku organismu E. fetida 

v jednotlivých koncentracích kontaminované matrice pro vzorek půda_CH a půda_LAG. 

 

Bylo prokázáno, že při nízkých koncentracích ropných látek nejsou toxické účinky akutní, 

právě naopak. Při nižších koncentracích tento organický materiál podporuje růst bakterií a tím 

dochází k biodegradaci. Tento fakt lze vidět v grafu č. 13, kde byl v nejnižší koncentraci vzorku 

půda_CH zjištěný vyšší hmotnostní přírůstek než u kontroly [23; 50].  
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6 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo posoudit míru kontaminace, z hlediska ekotoxikologického 

dopadu brownfieldů na životní prostředí, prostřednictvím ekotoxikologických testů na 

vybraných organismech. V rešeršní části byla obecně představena problematika týkající se 

brownfieldů. Konkrétně pak byla pozornost zaměřena na hodnocení areálu bývalé rafinérie 

minerálních olejů OSTRAMO, na jehož území se nachází plošná kontaminace především 

ropnými látkami. Byl posouzen ekotoxikologický vliv ropných látek na vybrané organismy 

akvatického a terestrického ekosystému.  

Pro účely této diplomové práce byly z areálu OSTRAMO odebrány vzorky kontaminované 

vody a půdy. Vzorky vody byly odebrány z chemické části areálu, z vrtu HG-8 a z oblasti 

ropných lagun. Vzorky půdy byly odebrány na stejných místech areálu jako vzorky vody.  

Vzorky kontaminované vody byly hodnoceny pomocí akvatických testů ekotoxicity  

a k těmto účelům byly využity testovací organismy ze zástupců konzumentů a producentů: 

T. platyurus a L. minor. Vzorky půdy byly hodnoceny prostřednictvím kontaktních testů 

ekotoxicity a jako testovací byl použit organismus E. fetida jako konzument/destruent  

a L. sativa zastupující producenty v ekosystému. Pro posouzení vlivů půdního sorpčního 

komplexu na ekotoxikologický účinek byly vybrané vzorky půdy hodnoceny prostřednictvím 

jejich vodných výluhů, a to na korýši T. platyurus, vodní rostlině L. minor a dvouděložné  

a jednoděložné terestrické rostlině S. alba a A. cepa. 

Výsledky ekotoxikologického hodnocení kontaminovaných vzorků půdy a vody by měly 

upozornit na riziko vlivu ropných látek na složky životního prostředí, v tomto případě na půdu 

a její biotu a vodní ekosystém. U všech odebraných vzorků byl potvrzen ekotoxikologický 

účinek na testovací organismy. Ten se nejvíce projevil u vzorku půdy odebraného z chemické 

části areálu (půda_CH), rovněž výluh tohoto vzorku (výluh_CH) vykazoval podobné trendy 

v ekotoxicitě jako půda samotná. U vodného výluhu z vrtu HG-8 (výluh_VRT) se prokázal 

významný vliv půdního sorpčního komplexu na ekotoxikologický účinek, kdy tento vzorek 

vykazoval nižší ekotoxicitu než vzorek vody z vrtu HG-8 (voda_VRT). 

Areálu bývalé rafinérie OSTRAMO je z důvodu masivní kontaminace ropnými látkami 

věnována zvýšená pozornost. Za tímto účelem byla zpracována analýza rizik, která pojednává 

o znečištění areálu a jeho šíření. V areálu probíhají průzkumné práce, které mají doplnit 

informace nezbytné pro návrh a provedení prvních etap sanace. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií 

EC50 Efektivní koncentrace, která vyvolá 50% úhyn nebo imobilizaci  

IC50 Inhibiční koncentrace, při které je pozorován 50% účinek 

LC50 Letální koncentrace, při které je pozorován 50% účinek 

LOAEL Lowest-observed-adverse-effect level; nejnižší dávka či expoziční koncentrace 

testovaného vzorku při níž jsou pozorovány účinky na organismus v porovnání 

s kontrolou 

NOAEL No-observed-adverse-effect level; nejvyšší dávka či expoziční koncentrace 

testovaného vzorku, která nevyvolá žádné pozorovatelné účinky v porovnání 

s kontrolou 

NAPL Non-aqueous phase liquid; bezvodá kapalná fáze 

NEL Nepolární extrahovatelné látky 

PCB Polychlorované bifenyly 

US EPA United States Environmental Protection Agency; Agentura pro ochranu 

životního prostředí 

USA United States of America; Spojené státy Americké 

VOC Volatile organic compound; těkavá organická látka 
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9 SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1: Tabulka procentuálních hodnot odpovědí organismů převedených na probity [51]. 

 

 


