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ABSTRAKT 

 

Předkládaná dizertační práce se zabývá vyuţitím gelových technik pro in situ měření 

biodostupných forem kovů v půdách a sedimentech. Pro odhad biodostupných forem kovů 

v půdách byla technika DGT aplikována do suspenzí homogenizovaných vzorků půd z lokalit 

Zlín, Tuřany a Chrlice, které byly v letech 1980-1987 hnojeny čistírenským kaly. Experiment 

s vyuţitím difuzních gelů o různé velikosti pórů, tzv. APA a RG gelů, prokázal, ţe lze 

techniku DGT, na základě volby typu difuzního gelu, pouţít pro odhad podílu malých 

anorganických a větších organických komplexů kovů v půdách. Výsledky získané technikou 

DGT byly v porovnání s obsahy kovů stanovenými ve výluhu dusičnanem sodným aţ 

o 2 řády niţší. Výluh v dusičnanu sodném neposkytuje tedy opravdový odraz dostupnosti 

kovů pro kořenový systém rostlin a půdním organismům a DGT technika se jeví jako lepší 

prediktor biodostupnosti kovů. Technika DGT byla aplikována také do vzorků půd 

neporušených, odebraných v lokalitách Veverská Bítýška a Ostrovačice. Z porovnání 

s aplikací DGT do suspenzí půd plynou pouze malé rozdíly mezi neporušenými a 

homogenizovanými půdami. Neporušená půda je nehomogenní a DGT jednotka vypovídá 

pouze o té části půdy, která je s ní v přímém kontaktu. Proto je pro charakterizaci větší půdní 

plochy a k odhadu mnoţství biodostupných frakcí kovů v půdě moţno doporučit postup 

s vyuţitím suspenzí. Gelové techniky byly rovněţ vyuţity při studiu dějů probíhajících 

v sedimentech se zaměřením na různé specie rtuti a další vybrané kovy, které byly 

analyzovány v povrchové vodě, pórové vodě sedimentů a v sedimentech odebraných ze dvou 

vybraných míst řeky Deûle v severní Francii. Tato řeka byla v průběhu minulého století 

znečišťována činností továrny Métaleurop věnující se zpracování kovových rud. Aplikace 

techniky DGT s vyuţitím dvou různých specifických iontoměničů, Chelexu-100 a Duolitu 

GT-73, umoţnila stanovení rtuti v pórové vodě sedimentů. Gelové techniky, DGT a DET, 

společně s technikou centrifugace umoţnily také získat hloubkové profily obsahů Fe, Mn, Zn, 

Pb, Cr a Cd v pórové vodě sedimentů. Ze získaných výsledků nelze jednoznačně určit, které 

vzorkované místo je více kontaminované. Mezi oběma vzorkovanými místy byly pozorovány 

pouze malé rozdíly jak v obsazích jednotlivých forem rtuti, tak v obsazích ostatních kovů. 

Vzhledem ke zjištěným obsahům celkové rtuti v sedimentech patří řeka Deûle mezi 

kontaminované řeky, z hlediska obsahu methylrtuti k mírně kontaminovaným. Korelace 

obsahů jednotlivých forem rtuti a sulfidů potvrzují, ţe obsah celkové rtuti a sulfidů 

v sedimentu jsou jedny z faktorů ovlivňující uvolňování rtuti do pórové vody a kontrolující 

procesy methylace a demethylace. Bioluminiscenčním testem s mikroorganismem Vibrio 

fischeri byla zjištěna pouze nízká toxicita suspenzí sedimentů. Výsledky dizertační práce 

potvrdily moţnost širokého vyuţití gelových technik v oblasti environmentální analýzy. 
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ABSTRACT 

 

The doctoral thesis deals with usage of gel techniques for in situ measurement 

of bioavailable metals in soils and sediments. The DGT technique was applied to soil samples 

from the localities of Zlín, Tuřany and Chrlice for estimation of bioavailable metals in soils. 

These soils were amended by sewage sludges in years 1980-1987. The experiment using 

diffusive gels with different pore size, APA and RG gels, has shown that the DGT can be 

used for assessment of trace metal soil complexes - small inorganic and larger organic. 

The results obtained by DGT measurements were approximately up to two orders 

of magnitude lower than metal concentrations obtained by leaching with sodium nitrate. The 

leaching with sodium nitrate does not provide true reflection of metal availability to plant root 

system and soil microorganisms and the DGT technique seems to be a better predictor 

of metal bioavailability. Only small differences between undisturbed and homogenized soil 

samples were found out by application of DGT to soil samples from localities of Veverská 

Bítýška and Ostrovačice. The undisturbed soil is not homogenous and the DGT unit gives 

information only about the part of the soil which is in direct contact with the unit. 

The procedure with soil slurry can be recommended for the characterization of large soil areas 

and estimation of bioavailable metals in soils. Gel techniques were also used for the study 

of processes occuring in sediments. Mercury species and other metals were analysed 

in surface water, pore water and sediments collected from two sampling sites in the Deûle 

River in northern France. This river had been polluted during the last century by the activity 

of Métaleurop factory, which dealt with metal ore treatment. The application of DGT 

technique using two specific ion-exchange resins, Chelex-100 and Duolite GT-73, provided 

assessment of mercury in sediment pore water. DGT and DET techniques together with 

centrifugation provided also high resolution depth profiles of Fe, Mn, Zn, Pb, Cr and Cd 

in pore water. It is not possible to determine which sampling site was more contaminated. 

Only small differences in mercury species and metal content were observed between sampling 

sites. The Deûle River can be classified as contaminated river according to total mercury 

content in sediments and as slightly contaminated river from the point of view 

of methylmercury content. Correlations between mercury species and sulphide content 

confirm that total mercury and sulphide content count among factors influencing the mercury 

release to pore water and controlling processes of methylation and demethylation. Only low 

toxicity of sediment slurries was found out by the bioluminiscence test with Vibrio fischeri. 

The results of doctoral thesis demonstrate gel techniques as a very good tool in environmental 

analysis. 
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1. ÚVOD 

Kontaminace ţivotního prostředí těţkými kovy a jejich osud v prostředí je v současnosti 

jedním z hlavních zájmů environmentálních studií. K významnému zvyšování obsahu těţkých 

kovů v půdách, řekách a podzemních vodách dochází především vlivem antropogenních 

procesů jako jsou průmyslové a těţební aktivity, pouţívání hnojiv, čistírenských kalů, 

chemikálií na ochranu rostlin a atmosférický spad [1-9].  

Těţké kovy mohou být transportovány do rostlin a vstupovat do potravních řetězců. 

Mohou ovlivňovat růst rostlin, mikrobiální společenstva, půdní faunu a úrodnost půd. 

Pro stanovení zdravotního rizika pro člověka je nezbytná předpověď dostupnosti kovů 

v půdách. A proto je stanovení biodostupnosti těţkých kovů pro půdy kontaminované kovy 

nejdůleţitějším krokem [3-11]. Mobilita, biodostupnost, uchování, zadrţování a toxicita kovů 

v ţivých organismech, potravě a ţivotním prostředí závisí na jejich chemických formách 

[6, 12]. 

Biologické vlivy a rizika spojená s těţkými kovy v půdách jsou však často vztahovány 

k celkovým koncentracím. Nicméně, všechny frakce z celkového obsahu kovů nejsou 

dostupné rostlinám a půdním organismům [13, 14]. Proto totální minerální analýza není 

přesná pro předpověď dostupnosti kovů v půdách [11, 13, 15-18]. Nemůţe poskytnout ţádnou 

informaci o biochemické aktivitě těţkých kovů. Byla prokázána velmi malá korelace mezi 

celkovou koncentrací v půdě a příjmem kovů rostlinami [16]. 

Bylo vyvinuto mnoho extrakčních postupů, které pouţívají série činidel pro rozdělení 

jednotlivých frakcí kovů [19-22]. Extrakce dusičnanem sodným je běţně pouţívána 

pro stanovení biodostupného podílu kovů v půdách [4, 21]. Extrakce vodou či roztoky 

slabých solí (0,1 M NaNO3 nebo 0,01 M CaCl2) poskytují lepší korelace s frakcemi kovů 

dostupnými rostlinám neţ silné kyseliny, které jsou spíše pouţívány pro stanovení celkových 

koncentrací [15, 16]. Nicméně, ţádný z pouţívaných postupů neposkytuje informaci 

o frakcích skutečně dostupných rostlinám, mikroorganismům a půdní fauně. Proto jsou stále 

hledány nové přístupy, které by lépe charakterizovaly koncentrace a transport biodostupných 

forem kovů v půdách. 

Vedle extrakčních postupů je k odhadu dostupnosti kovů analyzován také půdní roztok. 

Pro odběr půdního roztoku byla vyvinuta řada metod vyuţívajících různé typy vzorkovacích 

zařízení jako jsou např. lysimetry, dále pak metody centrifugace, lisování apod. Nicméně, tyto 

tzv. tenzní metody mohou být zdrojem změn v chemickém sloţení půdního roztoku. 

Davison a Zhang vyvinuli v 90. letech 20. století na univerzitě v Lancasteru ve Velké 

Británii techniku, známou pod zkratkou DGT („Diffusive Gradients in Thin films“) [23, 24], 

která je schopna přímo měřit koncentrace labilních forem iontů kovů ve vodách in situ a také 

hmotnostní toky iontů kovů v půdách a pórových vodách sedimentů s vysokým rozlišením. 

Aplikace jednotek DGT můţe probíhat in situ a nevyţaduje tedy odběr vzorků, čímţ jsou 
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vzorky chráněny před eventuálními změnami frakcionace kovů způsobenými oxidací 

vzdušným kyslíkem či změnou redoxních podmínek.  

V posledních letech je věnována také pozornost moţnosti stanovení rtuti v pórových 

vodách sedimentů technikou DGT [25-27]. Rtuť se vyskytuje v ţivotním prostředí v různých 

formách se specifickou biogeochemickou transformací a ekotoxicitou [28-31]. 

Nejvýznamnějším procesem z toxikologického hlediska je moţnost methylace rtuti ve vodním 

prostředí. Methylrtuť má schopnost projít buněčnými membránami, akumulovat se 

v biologických tkáních a bioobohacovat se v rámci potravního řetězce [32-36], a proto je této 

specii věnována mimořádná pozornost.  

Stupeň methylace je funkcí jak aktivity mikroorganismů tak koncentrace celkové rtuti. 

Je však známo, ţe koncentrace celkové rtuti není dobrým prediktorem koncentrací methylrtuti 

ve vodním prostředí [37]. Procesy methylace/demethylace jsou ovlivňovány řadou parametrů 

(pH, redox potenciál, salinita, obsah sulfidů a organické hmoty) [33]. Hlavními místy 

pro produkci MeHg ve vodním prostředí jsou suboxické zóny jak ve vodním sloupci, tak 

v sedimentech [38]. Ačkoli bylo publikováno mnoho studií věnujících se distribuci rtuti a 

methylaci v sedimentech, je mezi nimi pouze několik, ve kterých byly současně měřeny 

klíčové geochemické parametry, jako je distribuce a speciace Hg, jak v rozpuštěné fázi tak 

v pevné fázi [39]. 

Předkládaná dizertační práce se zabývá rozvojem gelových technik a jejich vyuţitím 

v environmentální analýze, konkrétně vyuţitím techniky DGT pro in situ měření 

biodostupných forem vybraných kovů v reálných vzorcích půd a aplikací technik DET a DGT 

v reálných vzorcích sedimentů při studiu dějů probíhajících v sedimentech se zaměřením 

na rtuť. 
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2. CÍL DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem dizertační práce je studium biodostupných forem kovů v půdách a sedimentech. 

 

Ke splnění tohoto cíle je nezbytné provést 

 Literární rešerši a shrnutí dosavadních znalostí o metodách poskytujících informace 

o biodostupných formách kovů v přírodních systémech zaměřené na nové in situ 

techniky difúzního gradientu v tenkém filmu (DGT) a difúzní rovnováhy v tenkém 

filmu (DET) 

 Přípravu a testování gelů pro techniku DGT 

 

Vlastní dizertační práce je zaměřena na  

 Pouţití techniky DGT pro odhad biodostupných forem kovů v půdách 

 Porovnat výsledky získané technikou DGT s vyluhovacími postupy 

pro vybrané vzorky půd 

 Za pouţití difúzních gelů o různé velikosti pórů odhadnout podíl malých 

anorganických a větších organických komplexů kovů  v těchto půdách 

 Pouţít techniku DGT v neporušených vzorcích půd  

 Pouţití techniky DET a DGT při studiu dějů probíhajících v sedimentech 

se zaměřením na rtuť 

 

Práce je prováděna ve spolupráci s Ústavem analytické chemie Akademie věd ČR a 

s Laboratoire de Chimie Analytique et Marine, Université des Sciences et Technologies 

de Lille, Francie. 

Cílem spolupráce s Ústavem ACH AV ČR je pouţití techniky DGT pro odhad 

biodostupných forem kovů v trojici půdních vzorků definovaných v rámci řešení 

mezinárodního projektu INCO Copernicus: Cycling trace metals in sustainable management 

of agricultural soils. Fertility requires the inventory of input metals (FERTILIA), IC15-CT98-

0124. 

Poslední část práce je prováděna ve spolupráci s Laboratoire de Chimie Analytique et 

Marine, Université des Sciences et Technologies de Lille, Francie, během studijního pobytu 

v rámci mezinárodního programu Socrates-Erasmus, v rámci projektu Egide/Barrande: 

Évolution et usage de nouvelles techniques (DGT) pour l´étude de la bio-accessibilité 

des métaux et organométaux toxiques en milieu aquatique et sédimentaires (19494QF) - 

Vývoj a použití nových metod pro stanovení biodostupných forem kovových polutantů a 

organokovových sloučenin v sedimentech řek, vodních toků a nádrží ke studiu 

biogeochemických cyklů (MEB 020918). 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

Převáţně v půdách a sedimentech se kumulují kontaminanty vstupující do ţivotního 

prostředí jak z přírodních tak v současnosti hlavně z antropogenních zdrojů. Velkou skupinou 

nebezpečných kontaminantů jsou kovové a toxické prvky a jejich sloučeniny. Jsou jedny 

z nejvíc perzistentních látek v prostředí, protoţe nemohou být chemicky ani biologicky 

degradovány jako organické polutanty. Mohou být pouze transformovány. Po vstupu 

do ţivotního prostředí dochází vlivem změn fyzikálně-chemických podmínek ke změnám 

jejich forem (specií). Tyto se liší svojí mobilitou v prostředí, toxicitou a přístupností ţivým 

organismům. Nejvýznamnější podíl prvků a jejich sloučenin v půdách a sedimentech je tedy 

ten, který přijímají rostliny a půdní či vodní organismy a umoţňují tak jejich přechod 

do potravních řetězců vyšších ţivočichů a následně člověka. Tyto specie pak jsou proto 

nazývány biodostupnými formami. Cílem předloţené práce je studium biodostupných forem 

kovů v půdách a sedimentech pomocí technik DGT a DET. 

3.1 BIODOSTUPNOST PRVKŮ A JEJICH SLOUČENIN 

Jako biodostupné formy (specie) prvků označujeme ty, které jsou schopny vstřebání 

ţivými organismy [40]. Po vstupu do ţivotního prostředí prochází kovy a jejich sloučeniny 

řadou fyzikálně-chemických změn a tvorba biodostupných forem je ovlivněna mnoha faktory 

- je funkcí např. celkové koncentrace a forem kovů, mineralogie, pH, redox potenciálu, 

teploty, celkového obsahu organické hmoty a suspendovaných částic [40, 41]. Mnohé z těchto 

faktorů se mění s ročním obdobím a časem a většina faktorů spolu vzájemně souvisí [40]. 

Nejsledovanějšími kovovými prvky z hlediska U.S. Environmental Protection Agency 

(EPA) jsou z důvodu zvýšeného zdravotního rizika pro člověka Al, As, Be, Cd, Cr, Cu, Hg, 

Ni, Pb, Se, Sb a dále Ag, Ba, Co, Mn, Mo, Na, Tl, V a Zn.  

Tyto prvky se mohou vyskytovat v povrchových a podzemních vodách, v půdách 

a pórových vodách sedimentů. Účastní se biogeochemických cyklů, které zahrnují 

metabolické procesy mikroorganismů ve vodě, půdě, na mořském dně a v sedimentech. 

Prostřednictvím mikroorganismů, rostlin a ţivočichů si těţké kovy nacházejí svou cestu 

z vody a půdy do naší potravy. Biogeochemický cyklus znázorňuje Obr. 3-1.  

Kovy mohou být přítomny v půdním roztoku a pórové vodě sedimentů ve formě iontů 

kovů nebo anorganických či organických komplexů, mohou být pevně adsorbovány na povrch 

jílových minerálů nebo komplexů jíl-humus. Změny fyzikálně-chemických parametrů pak  

mohou vést k přechodu kovů z pevné fáze do půdního roztoku a pórové vody, stát se tak 

mobilními, přecházet v případě půd do rostlin, popř. také aţ do podzemních vod, v případě 

sedimentů do okolní přírodní vody.   
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Obr. 3-1. Biogeochemický cyklus. Převzato a upraveno z [32] 

3.1.1 Frakcionace kovů v půdách a sedimentech 

Po vstupu do půdy či sedimentu jsou kovy rozděleny mezi pevnou a kapalnou fázi. 

V kaţdé fázi pak prvky reagují s různými ligandy, tvoří anorganické a organické komplexy či 

jsou vázány na pevné částice (uhličitany a oxidy Fe a Mn). Tessier [19] navrhl frakcionační 

postup vedoucí k rozdělení kovů do šesti frakcí. Termínem „frakcionace“ rozumíme dle 

definice IUPAC proces klasifikace analytu nebo skupiny analytů v určitém vzorku podle 

jejich fyzikálních (velikost, rozpustnost) nebo chemických (vazba, reaktivita) vlastností [42]. 

 „Rozpuštěná frakce“ se skládá z kovových kationtů a hydratovaných iontů. „Iontově-

výměnnou frakci“ tvoří kovy vázané na koloidní nebo pevné částice. Kovy asociované 

s uhličitany v naplavených horninách a půdách tvoří „uhličitanovou frakci“, která je náchylná 

ke změnám pH. „Frakce železnato-manganatých oxidů“ se skládá z kovů adsorbovaných 

na částice oxidů ţeleza a manganu. Tyto oxidy jsou výbornými adsorbéry kovů. „Organická 

frakce“ je tvořena kovy vázanými na různé formy organické hmoty, jako např. ţivé 

organismy, detrit apod. „Residuální frakce“ se skládá převáţně z primárních a sekundárních 

minerálů, v jejichţ v krystalové struktuře jsou kovy vázány a jsou normálně nedostupné biotě 

[19, 43].  

Rozdělení kovů do jednotlivých frakcí je silně ovlivňováno změnou pH, redox 

potenciálem, obsahem organické hmoty a dalšími environmentálními faktory. Pravděpodobně 

nejdůleţitějším z nich je hodnota pH. Se sniţujícím se pH se zvyšuje rozpustnost některých 
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sloučenin kovů, např. hydroxidů a tím se zvyšuje mnoţství kovu potenciálně dostupné 

pro inkorporaci do bioty [40, 44]. Hodnota pH také ovlivňuje procesy adsorpce a desorpce 

kovů. Adsorpce rozpuštěných kovů na povrchy částic oxidů ţeleza, manganu a hliníku, jílu a 

organické hmoty, závisí také na dostupnosti povrchu částic a celkovém obsahu rozpuštěného 

kovu. Významné kationty, jako např. Mg
2+

 a Ca
2+

, soutěţí s kovy o adsorpční místa a mohou 

sniţovat mnoţství adsorbovaných kovů. Velikost částic a výsledná celková plocha povrchu 

dostupná pro adsorpci jsou důleţitými faktory v adsorpčních procesech a mohou tak 

ovlivňovat biodostupnost. Malé částice s velkými poměry plocha povrchu/hmota poskytují 

větší moţnost adsorpce neţ ekvivalentní hmota velkých částic s malými poměry plocha 

povrchu/hmota. Sníţená adsorpce můţe zvyšovat biodostupnost kovů zvýšenou koncentrací 

rozpuštěných kovů v asociované vodě. 

3.1.2 Biodostupnost kovů v půdách 

Chování kovových prvků v půdách závisí na mnoha faktorech - sloţení půdy a typu půdy, 

celkové koncentraci prvků, fyzikálně-chemických podmínkách, pH, redox potenciálu, obsahu 

humusu a dalších přírodních ligandů. Tyto faktory pak určují mnoţství rozpuštěného kovu a 

tím mnoţství kovu dostupného rostlinám rostoucí na dané půdě [44, 45]. Příjem prvků 

rostlinami je zpravidla prvním krokem jejich vstupu do potravního řetězce.  

Absorpce prvků rostlinami závisí na transportu prvků z půdy ke kořenům rostlin, průchodu 

prvků membránami epidermálních buněk kořenů, transportu prvků z epidermálních buněk 

do xylému, kterým je roztok prvků transportován z kořenů do výhonků, a také na moţné 

mobilizaci z listů do zásobních tkání. Po absorpci rostlinami jsou kovy dostupné býloţravcům 

a člověku přímo a přes potravní řetězec.  

Také vysoká biodostupná mnoţství esenciálních ţivin, např. fosforu a vápníku mohou 

sniţovat příjem neesenciálních prvků rostlinami, jako je arsen a kadmium. Biodostupnost 

však můţe souviset také s aktuálními koncentracemi i dalších látek. Vedle toho mohou 

jednotlivé kovy spolu interagovat a tato interakce můţe mít za následek stimulační nebo 

antagonistický účinek [40].  

3.1.3 Biodostupnost kovů ve vodním prostředí 

Vodní organismy přijímají kovy jednak z roztoku a v případě ţivočichů ţivících se 

detritem také prostřednictvím sedimentu a suspendovaných částic. Podobně jako suchozemští 

ţivočichové tak i vodní organismy přijímají kovové ionty z roztoku efektivněji neţ 

ze suspendované hmoty. Biodostupnost kovů ve vodním prostředí závisí zejména 

na environmentálních faktorech, které zvyšují mnoţství rozpuštěných kovů (např. sniţování 
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pH, velikost částic a jejich povrch dostupný pro adsorpci a rovněţ přítomnost jiných prvků, 

jako je např. Fe).  

Pro pochopení procesů ovlivňujících biodostupnost kovů ve vodním prostředí je nezbytné 

znát geochemické reakce kovů ve vodách a sedimentech. Fyzikálně-chemické změny formy 

kovů ve vodním prostředí zahrnují adsorpci, sráţení a komplexační procesy. Biochemickými 

procesy vedoucími k novým typům vazeb a speciím kovů jsou asimilace a biomethylace. 

Z vodního prostředí se kovy přes fázové rozhraní dostávají do atmosféry a do sedimentů. 

Ze sedimentů se mohou kovy dostávat zpět do vodního sloupce desorpcí, disociací, 

rozpouštěním a redoxními procesy.  

Podíl kovu, který je zadrţovaný v sedimentech rozhoduje o aktuální koncentraci kovu 

ve vodním sloupci. Významnou roli na rozhraní sediment-voda hrají cykly Fe a Mn 

v závislosti na redoxních podmínkách. Hydratované oxidy ţeleza a manganu se sráţejí 

na rozhraní mezi oxickou a anoxickou vrstvou vody. Představují velký specifický povrch 

pro adsorpci jiných kovů. V přítomnosti sulfidových iontů se sráţejí lehce rozpustné sulfidy 

(např. FeS), které mohou postupně sráţet další kovy [32].  

Mezi toxickými kovy zaujímá zvláštní postavení rtuť, která má schopnost se v prostředí 

přírodních vod a sedimentů methylovat a vytvářet mnohem toxičtější sloučeniny, a proto jí 

bude věnována širší pozornost. 

3.1.4 Rtuť v ţivotním prostředí  

Rtuť je toxický prvek rozšířený v ţivotním prostředí a ve velmi nízkých koncentracích se 

přirozeně vyskytuje ve vodných systémech. Rozsáhlé průmyslové vyuţívání kovů a jejich 

sloučenin v minulosti, společně s hojnou aplikací organortuťnatých sloučenin v zemědělství, 

mají za následek váţnou kontaminaci povrchových vod a sedimentů. Rovněţ atmosférický 

transport rtuti ze spalování fosilních paliv a jiných zdrojů vedl ke zvýšeným koncentracím 

v říčních systémech a biotě a dokonce i ve vzdálených oblastech, které nejsou přímo 

ovlivněny antropogenními zdroji.  

Chemie rtuti je komplexní a předpověď chování sloučenin rtuti v ţivotním prostředí je tedy 

obtíţná. Sediment funguje jako rezervoár a potenciální zdroj Hg a pokud je jednou 

kontaminován, představuje riziko pro vodní ţivot po mnoho let. V závislosti na fyzikálních, 

chemických a biologických faktorech mohou být sloučeniny rtuti v akvatickém systému 

přetransformovány a uvolněny ze sedimentu do vodné fáze, přijmuty vodní biotou, 

transportovány do atmosféry nebo na částicích sedimentu do nových dosud 

nekontaminovaných oblastí.  

Rtuť (Hg) je ve vodním prostředí přítomna v různých formách se specifickou 

biogeochemickou transformací a ekotoxicitou [28-31]. Reakce těchto specií pak určují 

rozpustnost, mobilitu a toxicitu ve vodních ekosystémech a rovněţ moţnost methylace. 
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Hlavními speciemi rtuti ve vodách a sedimentech jsou elementární rtuť (Hg
0
), komplexy 

Hg(II) s různými anorganickými a organickými ligandy a organické specie, především 

methylrtuť (MeHg) a dimethylrtuť (DMHg).  

Methylované formy rtuti obvykle nepředstavují velký podíl z celkového obsahu rtuti 

ve vodním prostředí, ale toxické účinky těchto sloučenin mohou být významné vzhledem 

k jejich tendenci k bioakumulaci v rámci vodního potravinového řetězce [34] a proto je těmto 

speciím věnována mimořádná pozornost. 

 

 

Obr. 3-2. Environmentální chemický cyklus rtuti. Převzato a upraveno z [32] 

 

Environmentální chemický cyklus rtuti popisuje Obr. 3-2. V atmosféře můţe docházet 

k methylaci, pokud jsou přítomny CH3 radikály a rtuť v plynné fázi. V hydrosféře můţe 

mikrobiální methylace probíhat za aerobních i anaerobních podmínek. Jako výsledek 

mikrobiálních procesů jsou Hg(II) ionty redukovány na elementární rtuť nebo 

biomethylovány na MeHg, která můţe být bioakumulována v potravním řetězci. Další 

methylace můţe vést aţ ke vzniku DMHg, která můţe být rovněţ akumulována nebo můţe 

přecházet do atmosféry. V sedimentech můţe rtuť vystoupit dočasně z cyklu ve formě 

rozpustného sulfidu nebo můţe být vyuţita bakteriemi a ve formě CH3S-Hg-CH3 rovněţ 

bioakumulována  [32]. 
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Ekologické a toxikologické účinky rtuti silně závisejí na její chemické formě. Kovová rtuť 

můţe z důvodu vysokého tlaku par vstupovat do organismu vdechováním, kde je rychle 

oxidována na Hg(II) ionty. Anorganické soli rtuti a methylrtuť vstupují do těla přes gastro-

intestinální trakt, kde mohou vyvolat záněty. Anorganické sloučeniny rtuti se akumulují 

v nadledvinách a v játrech, organické naopak v centrální nervové soustavě (CNS). Methylrtuť 

je potenciální neurotoxin, je lipofilní a váţe se také na proteiny. MeHg je přímo akumulována 

vodní biotou a tak můţe představovat riziko pro člověka a další ţivočichy ţivící se rybami. 

Dobře známé jsou případy otrav v 50. a 60. letech minulého století v zátoce Minamata 

v Japonsku. Bylo zde pozorováno poškození CNS rybářských rodin z důvodu intoxikace 

methylrtutí. Ryby obsahovaly extrémně vysoké koncentrace dimethylrtuti, která pocházela 

z odpadních vod z výroby plastů. Koncentrace v rybách se pohybovala v rozmezí                     

6-25 mg.kg
-1

 [32]. 

Mnoho z chemických a biologických procesů řídících methylaci Hg a její bioakumulaci je 

stále nedostatečně prostudováno [33] 
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3.2 ANALÝZA PŮD A PŮDNÍHO ROZTOKU KLASICKÝMI METODAMI 

3.2.1 Půdní roztok 

Půdní roztok, tedy kapalná fáze půdy, představuje vodu v půdě s rozpuštěnými a 

dispergovanými látkami různého skupenství. Sloţení půdního roztoku je značně proměnlivé 

podle kolísání půdní vlhkosti. Je dáno především podmínkami a faktory půdotvornými, 

zvětrávacími, interakcemi půdní vody s minerálním a organickým podílem půdy, s půdním 

edafonem a vegetací. Jedná se především o rozpouštění minerálních a organických sloučenin, 

sorpci a desorpci látek, výměnu iontů s pevnou fází půdy, výměnu iontů a molekul s půdními 

mikroorganismy a s kořínky rostlin.  

Voda se v půdě vyskytuje od prakticky zanedbatelného mnoţství v suché půdě aţ po úplné 

zaplnění všech půdních pórů v mokré půdě, tj. při hodnotě plné vodní kapacity. Poměr 

mnoţství vody k pevné fázi půdy je pak vyjádřen hodnotami hmotnostní nebo objemové 

vlhkosti [46].  

3.2.2 Vyluhovací postupy  

Rizika spojená s kontaminací půd těţkými kovy je obtíţné stanovit. V environmentálních 

studiích jsou koncentrace těţkých kovů vyjadřovány jako celkové koncentrace v půdě, různé 

vyluhovatelné frakce [13], či je biodostupnost předpovídána z korelací s koncentracemi 

v půdním roztoku nebo s koncentracemi volných iontů kovů v půdním roztoku [10]. Ačkoli je 

existující legislativa týkajících se limitů obsahů těţkých kovů v půdách zaloţena zejména 

na celkových koncentracích kovů, velká část z celkového obsahu kovů v půdě však není 

rostlinám, mikroorganismům a půdní fauně dostupná.  

Vyluhovací postupy jsou aplikovány přibliţně od 70. let 20. stol., zejména pro účely studia 

dostupnosti těţkých kovů a jejich mobility. Tento přístup je označován termínem 

„frakcionace“, jak jiţ bylo zmíněno v kap. 3.1.1. Tyto postupy byly přizpůsobeny 

pro případy různých studií a jsou stále široce vyuţívány pro analýzu půd a sedimentů. 

Vyluhovací postupy vyuţívající různá činidla poskytují jednoduchou klasifikaci frakcí kovů 

v půdě [19], ale jsou spíše zaloţeny na odezvě kovu na chemická činidla neţ na opravdovém 

odrazu lability kovu [13]. Míra biodostupnosti kovů v půdách a sedimentech je převáţně 

řízena formou kovu [6, 40]. Vyluhování můţe probíhat buď jednorázově jedním činidlem 

nebo sekvenčně několika činidly [19]. Jednotlivé kovy jsou ve výluzích následně stanoveny 

nejčastěji pomocí některé z metod AAS, ICP-AES či ICP-MS. 
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3.2.2.1 Jednorázové vyluhovací techniky 

Naváţka vysušeného vzorku půdy či sedimentu je umístěna ve vhodné nádobce, smíchána 

s vyluhovacím činidlem v určitém poměru a míchána či třepána při konstantní teplotě 

po stanovenou dobu. Z vylouţených vzorků je následně filtrací oddělen supernatant, 

ve kterém jsou poté analyzovány kovové prvky.  

Jako jednorázová extrakční činidla se pouţívají např. lučavka královská, EDTA, kyselina 

octová, hydroxylamin hydrochlorid, peroxid vodíku a další. Výluh lučavkou královskou 

umoţňuje stanovit pseudototální obsah kovů, výluh v EDTA představuje iontově-výměnnou 

frakci kovů, výluh kyselinou octovou uhličitanovou frakci kovů, výluh hydroxylamin 

hydrochloridem frakci kovů vázané na oxidy Fe a Mn a peroxid vodíku frakci kovů vázané 

na organické sloţky půdy či sedimentu.  

V České republice byl jako jednorázová vyluhovací technika přijat výluh 2 M kyselinou 

dusičnou [47], která je silným extrakčním činidlem a extrahuje kovy ze všech jiţ zmíněných 

frakcí kromě nerozpustné residuální frakce [48] a slouţí k odhadu míry kontaminace.  

3.2.2.2 Sekvenční vyluhovací techniky 

Pro frakcionaci kovových prvků jsou jak v půdách tak v sedimentech široce vyuţívány 

také sekvenční extrakční postupy zaloţené na práci Tessiera [19]. Jedná se o postupné 

extrakce kovů vázaných v jednotlivých sloţkách půdy či sedimentu pomocí několika 

extrakčních činidel. Vyluhování probíhá podobně jako při jednorázové extrakci. Po první 

extrakci je směs odstředěna, v supernatantu jsou stanoveny kovy a pevný zbytek je louţen 

v dalším kroku silnějším extrakčním činidlem. 

3.2.3 Metody vzorkování půdního roztoku 

Při vzorkování půdního roztoku je nezbytné zabránit změnám jeho chemického sloţení. 

Pouţívané metody lze rozdělit do několika skupin podle typu síly pouţité pro odběr [49].  

Metody s nulovou tenzí („Zero tension“) jsou zaloţeny pouze na působení gravitační síly, 

kdy je přímo v terénu do půdního profilu instalován tzv. „perkolační lysimetr [50] (viz. kap. 

3.2.3.1). Tato metoda je však velmi pomalá [51]. 

Metody s mírnou tenzí („Medium tension“) jsou zaloţeny na aplikaci podtlaku 

(cca 1000 kPa [49]) na vzorek půdy prostřednictvím „ sacího lysimetru“ [50] (viz. kap. 

3.2.3.1) nebo tzv. „Soil Moisture Rhizon samplers“ [49] (viz. kap. 3.2.3.2).  

Centrifugace („Variable tension“) je rychlá, levná a nenáročná metoda získávání půdního 

roztoku zaloţená na působení různé odstředivé síly. Tenze je větší neţ u předchozích metod, 

aţ 3000 kPa. Centrifugaci můţe předcházet také extrakce půdního roztoku pomocí 
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organických rozpouštědel s vysokou hustotou jako je např. tetrachlormethan, trichlorethan 

[52]. 

Sloţení půdního roztoku se liší v závislosti na pouţité metodě vzorkování [51, 53], a proto 

byly tyto metody srovnávány v různých studiích. Geisler a kol. [53] porovnávali sloţení 

půdního roztoku extrahovaného z lesních půd ve Švédsku prostřednictvím centrifugace a 

lysimetrů s nulovou tenzí. Sigfusson a kol. [54] naopak srovnávali obsah různých forem 

uhlíku v půdních roztocích islandských půd s vyuţitím sacích lysimetrů a Rhizon vzorkovačů. 

Za účelem studia chemie půdního roztoku Geibe a kol. [55] provedli srovnání metod 

centrifugace, dvou typů sacích lysimetrů a lysimetrů s nulovou tenzí. Vhodnost metod 

centrifugace a Rhizon vzorkovačů pro studium ekotoxicity půd kontaminovaných kovy 

testovali Tiensing a kol. [51]. Uvedené studie ukázaly významné rozdíly mezi jednotlivými 

metodami. Pro centrifugaci jsou udávány vyšší koncentrace převáţné většiny sloţek půdního 

roztoku neţ pro další tenzní metody.       

3.2.3.1 Lysimetry 

Lysimetry slouţí k odběru půdního roztoku z nesaturované zóny a v půdním profilu. 

Nejdůleţitější charakteristikou lysimetru je materiál, ze kterého je vyroben. Musí mít 

hydrofilní povrch s četnými póry pro transport půdního roztoku beze změny či úniku. 

Pro svou inertnost a odolnost je preferovaným materiálem keramika (Alumina, porcelán). 

Jsou pouţívány dva typy lysimetrů – perkolační a sací. 

Perkolační lysimetr pracuje na velmi jednoduchém principu. Do určené hloubky 

horninového profilu je instalována profilovaná a vyspádovaná deska z inertního materiálu, 

která představuje pro prosakující vodu nepropustnou bariéru a odvádí ji do vzorkovnice 

v kontrolní šachtě. Mnoţství vody, které je zařízení schopné odebrat za daný časový interval, 

je závislé na mnoţství vody aktuálně gravitačně infiltrující půdním profilem na plochu 

instalované sběrné desky.  

Prostřednictvím sacího lysimetru je půdní roztok z horninového prostředí pod tlakem 

nasáván přes keramickou membránu do pouzdra vzorkovače a přes zpětný ventil 

do výstupního potrubí. Po ukončení odsávání je druhým potrubím ve vzorkovači do systému 

přiveden stlačený plyn, který vytlačí vodu ve výstupním potrubí na povrch do vzorkovnice. 

Vzhledem k vytvářenému podtlaku a následnému proplynění dochází k ovlivnění obsahu 

rozpuštěných plynů, porušení oxidačně redukční rovnováhy, a tím i k potenciálním změnám 

obsahů základních iontů.  
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3.2.3.2 Soil Moisture Rhizon vzorkovače 

Pro extrakci půdního roztoku jsou v poslední době často vyuţívány vzorkovače zvané 

„Soil Moisture Rhizon samplers“ [10, 13, 18, 56] (Obr. 3-3), které vyrábí firma Rhizosphere 

Research Products (Wageningen, Holandsko). Vzorkovač se skládá z jednoduché porézní, 

chemicky inertní hydrofilní plastové trubice (PE uvnitř, PVC z vnější strany, délka cca 10 cm, 

vnitřní průměr 1 mm, průměr pórů 0,15 m), na konci uzavřené ochranným nylonovým 

uzávěrem [49, 51, 56, 57].  

Malá velikost pórů vzorkovače zabraňuje sorpci rozpuštěné organické a anorganické 

hmoty. Zvlhčený vzorkovač je nejčastěji umístěn horizontálně do vlhké půdy. Vzorek 

půdního roztoku je získán prostřednictvím podtlaku připojením vakuové zkumavky nebo 

stříkačky k vzorkovači.    

Výhodou těchto vzorkovačů je minimální porušení hydraulických vlastností půdy a 

konstantní pH během vzorkování. Je to poměrně levný vzorkovací systém. 

 

 

  

Obr. 3-3. Soil Moisture Rhizon vorkovače. Převzato  z [57] 

3.2.3.3 Centrifugace 

Centrifugace je relativně jednoduchá procedura, která je často pouţívána pro vzorkování 

půdního roztoku a umoţňuje rychlý odběr velkých objemů půdní vody. Jako ex situ metoda 

však můţe být zdrojem chemických a toxikologických změn půdního roztoku. 
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Zhomogenizovaný vzorek půdy je rozdělen do centrifugačních zkumavek z vhodného 

inertního materiálu, např. z polykarbonátu, teflonu nebo Corexu, proto, aby nedošlo 

k adsorpci některých sloţek půdy na stěny zkumavek. Zkumavky mohou být speciálně 

upraveny a vybaveny filtrem.  

K charakteristikám centrifugace patří počet otáček za minutu (rpm) a relativní 

centrifugační síla udávaná v násobcích gravitační síly g. Dosud však nejsou definovány 

standardní podmínky procedury, co se týče doby a rychlosti centrifugace. Avšak 

při zvyšování doby a rychlosti centrifugace dochází k významnému zvyšování objemu 

půdního roztoku [58]. 

3.2.3.4 Lisování 

Vzorkování půdního roztoku lisováním vyuţívá různých postupů a zařízení. Tato technika 

vyuţívá aplikaci tlaku na hmotu půdy [59] s pouţitím mechanického lisu nebo lisovacího 

zařízení vyuţívajícího tlaku plynu. Součástí lisovacího zařízení je také filtr, který můţe být 

z různého materiálu, např. filtrační papír, teflon, polyester, celuloso-acetátový filtr apod. 

Povrch lisovacího zařízení, který přichází do kontaktu s půdou by měl být konstruován 

z inertních materiálů, jako je např. teflon.  
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3.3 VZORKOVÁNÍ A ANALÝZA PÓROVÉ VODY SEDIMENTŮ 

KLASICKÝMI  METODAMI 

Pórová (intersticiální) voda, je definována jako voda vyplňující prostory mezi částicemi 

sedimentu. Můţe zaujímat aţ 50 % jeho objemu. Pórová voda je v mnoha sedimentech 

relativně stálá, a tudíţ se předpokládá, ţe jsou kontaminanty v pórové vodě a v pevné fázi 

v rovnováze. Proto je pórová voda vhodná pro stanovení stupně kontaminace sedimentu a s ní 

spojené toxicity.  

Výběr metody vzorkování pórové vody závisí zejména na poţadovaném objemu vzorku 

pórové vody a časových omezeních. Kaţdá metoda má své výhody a nevýhody. Pouţitá 

metoda musí také minimalizovat změny chemického sloţení vzorku pórové vody, které 

mohou být způsobeny oxidací, změnou teploty, filtrací a kontaminací vzorkovacím zařízením. 

Tím se můţe potenciálně změnit i biodostupnost kontaminantů [60-62]. Metody odběru 

pórové vody sedimentů lze rozdělit na metody in situ a metody ex situ [60, 61, 63]. 

3.3.1 Metody in situ 

Metody in situ odběru vzorků pórové vody sedimentů se provádějí přímo na vzorkovaném 

stanovišti a nevyţadují tedy odběr vzorku sedimentu. Minimalizují změny chemického 

sloţení vzorku způsobené vlivem teploty, tlaku a kyslíku. Zpravidla produkují malé objemy 

pórové vody a jejich pouţití a aplikovatelnost v monitorovacích studiích sedimentů často 

limituje také hloubka vody na vzorkovaném místě. Hlavními metodami pro in situ odběr 

pórové vody jsou dialyzační vzorkovací jednotky tzv. „peepery“ [60-65] nebo techniky 

odsávání [60, 61, 63] (viz. Obr. 3-4).  

3.3.1.1 Dialyzační vzorkovací jednotky (Peepery) 

Peepery jsou malé nádobky s membránou či pórovitými stěnami obsahující buď 

destilovanou vodu a nebo vodu vhodné salinity či tvrdosti. Zařízení je zasunuto do sedimentu 

a sloţky okolní pórové vody pronikají skrz membránu dovnitř. Ionty difundují přes selektivní 

membránu či pórovité stěny do peeperu do té doby, aţ se mezi vodou v komoře a okolní 

pórovou vodou ustaví rovnováha koncentrací.  

Pro konstrukci peeperů se pouţívají různé materiály, které závisejí na typu kontaminantu. 

Pouţívají se obvykle polysulfonové membrány [63]. Některé polymery nejsou vhodné, jelikoţ 

mohou adsorbovat některé nepolární sloučeniny. Celulosové membrány zase rychle podléhají 

degradaci a mohou vést k podhodnocení či nadhodnocení koncentrací různých sloţek pórové 

vody [60, 63]. 

Nevýhodou peeperů jsou malé objemy odebrané pórové vody, přibliţně 3-5 ml [63] a také 

dlouhá doba potřebná pro ekvilibraci (dny aţ měsíce). Většinou se peepery rozmísťují 
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přibliţně na dobu 15-20 dnů [63]. Tato doba je určována experimentálně. Je funkcí typu 

sedimentu, studovaných kontaminantů, teploty, objemu peeperu, ale také např. velikosti pórů 

membrány [60]. 

3.3.1.2 Vakuová filtrace 

Pro odběr pórové vody sedimentů touto metodou jsou vyuţívány nejčastěji perforované 

trubice (sklo, nerezavějící ocel, PVC) různé délky, vybavené filtrem, s jedním či více otvory 

umístěnými v poţadovaných vzorkovacích polohách. Zařízení je zasunuto do sedimentu 

do určité hloubky a odběr pórové vody je proveden např. připojením stříkačky či vakuovou 

pumpou. Varianta této metody, která byla úspěšně pouţita, vyuţívá vzduchový kamínek, 

který je zasunut do sedimentu a tlačí pórovou vodu nahoru, kde můţe být odebrána 

stříkačkou. 

Nevýhodou všech odsávacích metod je ztráta rovnováhy mezi pórovou vodou a pevnou 

fází, zanášení filtru a oxidace kontaminantů. Tyto metody také zpravidla poskytují menší 

mnoţství pórové vody neţ peepery [60].  

3.3.2 Metody ex situ 

Metody ex situ odběru pórové vody narozdíl od in situ metod vyţadují před samotnou 

extrakcí pórové vody odebrání vzorku sedimentu [61]. Mohou být aplikovány přímo v terénu 

po odběru vzorku nebo po transportu do laboratoře. Při pouţití těchto metod můţe docházet 

ke změnám chemického sloţení vzorku pórové vody způsobené změnou teplot a expozicí 

pórové vody kyslíku [60]. Měl by být brán také ohled na charakteristiky pouţívaných filtrů a 

filtračních aparatur. Četné studie prokázaly, ţe filtry sniţují koncentrace kontaminantů 

zachycením částic, na kterých jsou navázány kontaminanty a také sorpcí kontaminantů 

do matrice filtru [60]. Přesto jsou tyto metody někdy preferovány před metodami in situ, 

zejména jsou-li poţadovány větší objemy pórové vody [63], pokud in situ odběry nejsou 

vhodné nebo je rozhodující krátká doba vzorkování. Vzorek sedimentu by měl být zpracován 

nejpozději do 24 hodin po odběru. Nejběţnějšími technikami odběru pórové vody ex situ jsou 

centrifugace a lisování [61] (viz. Obr. 3-4). 
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Obr. 3-4. Schématické znázornění systémů pro vzorkování pórové vody sedimentů. Převzato a 

upraveno z [60, 63 ] 

 

3.3.2.1 Centrifugace 

Technika centrifugace jiţ byla zmíněna u půd v kap. 3.2.3.3. a je obvykle preferovanou 

laboratorní metodou odběru jak půdního roztoku, tak pórové vody sedimentů [61, 64, 65]. 

Objem pórové vody získaný prostřednictvím centrifugace je přibliţně 400 ml na 1 l vzorku 

sedimentu [63]. Centrifugací je moţno získat 2-3x větší objem pórové vody z celkového 

obsahu pórové vody v sedimentu v porovnání s metodou lisování [60, 63].  
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K získání většího objemu pórové vody a odstranění koloidního materiálu a dispergovaných 

jílů je doporučená centrifugace po dobu 30 minut při 10000 ot./min. (ultracentrifugace) 

[60, 63]. Pomalejší centrifugace obvykle vyţaduje dodatečné přefiltrování supernatantu 

pro odstranění těchto sloţek (např. 0,45 m filtr [64]). Nicméně, takové vysoké rychlosti 

centrifugace nejsou běţně dostupné a mnoho materiálů (sklo, plasty) tuto rychlost nevydrţí. 

Navíc s vysokými rychlostmi centrifugace se sniţuje obsah kontaminantů, jelikoţ mohou být 

odstraněny částice, na které jsou kontaminanty vázány [60]. Vhodná rychlost centrifugace by 

měla být volena v závislosti na studovaných objektech.  

3.3.2.2 Lisování 

Technika lisování jiţ byla zmíněna u půd v kap. 3.2.3.4. U sedimentů je tato metoda  

vhodná např. pro odběr pórových vod odpovídajících hloubkovým profilům sedimentů 

odebraných trubkovým vzorkovačem. Celkový objem je funkcí objemu lisovaného sedimentu 

a techniky lisování [63]. 

Manipulace se sedimentem, lisování a filtrace by měly být prováděny v boxu 

s regulovatelnou teplotou a inertní atmosférou při teplotách odpovídajících in situ 

podmínkám, aby se omezila moţnost chemických změn ve sloţení pórové vody [63]. Dalším 

zdrojem změn sloţení pórové vody můţe být také např. působení tlaku, vnitřní míchání 

pórové vody během lisování a reakce pevná fáze-roztok, kdy je pórová voda protlačena skrz 

okolní sediment a přichází do styku s pevnými částicemi, se kterými není v rovnováze [60].  

3.3.3 Zpracování odebraného vzorku pórové vody 

Bez ohledu na pouţitou metodu odběru, by měl být vzorek pórové vody co nejrychleji 

stabilizován, aby se zabránilo oxidačním změnám nebo vytěkání těkavých sloţek. Postupy 

stabilizace závisí na analýzách, které budou následně prováděny. Vzorky pro analýzu kovů 

jsou stabilizovány okyselením, organický uhlík a methan naopak nasyceným chloridem 

rtuťnatým. Vzorky se uchovávají při teplotě 4 °C nebo mohou být zmrazeny pokud je to 

vhodné [60]. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vzorkování a zpracování vzorků 

pro stanovení rtuti a jejich specií. 

3.3.4 Odběr a manipulace se vzorky vod pro analýzu Hg 

Během vzorkování a uchovávání vzorků vod pro stanovení rtuti mohou nastat problémy 

způsobené kontaminací. Proto je nezbytná správná volba odběrového zařízení a materiálu 

vzorkovnic. Vzorky vod mohou být odebírány a uchovávány v nádobách ze skla, PET nebo 

PTFE, který je nejlepším materiálem, jelikoţ vykazuje nejniţší kontaminaci. PP či PE nádoby 

mívají větší ztráty způsobené sorpcí Hg na stěny nádoby [34]. Pokud jsou vzorky 
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povrchových vod odebírány ručně bez pouţití např. peristaltické pumpy, měla by být nádoba 

otevřena a zavřena pod vodou tak, aby nedošlo ke smíchání s povrchovou vrstvou vody nebo 

oxidaci vzorku.  

Pokud není moţná analýza forem rtuti na místě, musí být vzorky stabilizovány. Vzorky 

vod (filtrované i nefiltrované) jsou uchovávány ve tmě při teplotě 4 C po přídavku malého 

objemu ultračisté koncentrované kyseliny. Studie stability roztoku Hg
2+

 ukázaly, ţe efektivita 

stoupá v řadě HNO3 < HCl < H2O2/HCl [34].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  TEORETICKÁ ČÁST 

 31 

3.4 ANALÝZA PŮD A SEDIMENTŮ TECHNIKOU DGT A DET 

3.4.1 DGT 

Technika difuzního gradientu v tenkém filmu (DGT = Diffusive Gradient in Thin Films) 

byla rozvíjena a vyuţívána zejména pro kvantitativní stanovení kineticky labilních specií 

kovů a hmotnostních toků iontů kovů v povrchových vodách a mořských systémech in situ. 

V posledních letech jsou však také studovány moţnosti aplikace této metody pro odhad 

biodostupných forem kovů v půdních systémech. 

Mezi její přednosti patří jednoduchost, multielementární kapacita a moţnost 

prekoncentrace in situ. Přednosti této metody vedly k rychlému aplikování DGT do praxe. 

Pro měření koncentrací kovů ve vodách, půdách a sedimentech jsou vyuţívány jednotky a 

sondy, ve kterých jsou uzavřeny dvě vrstvy polyakrylamidového hydrogelu. V první vrstvě je 

zafixován specifický iontoměnič, např. Chelex-100 (Na-forma) [24, 66]. Druhou vrstvu tvoří 

čirý iontově permeabilní hydrogel, tzv. difuzní gel, který překrývá sorpční gel. Vnější povrch 

difuzního gelu je kryt membránovým filtrem z důvodu ochrany před přilnávajícími 

částečkami půdy či sedimentu, které by mohly způsobit jeho mechanické poškození (Obr.3-5 

aţ 3-8).  

Princip DGT je zaloţen na difuzi iontů z vnějšího systému (roztok, půda či sediment) přes 

difuzní vrstvu a vytvoření koncentračního gradientu tenkou vrstvou difuzního gelu a následné 

sorpci iontů ve specifickém iontoměniči. 

Jednotky DGT pro měření koncentrací kovů ve vodách a půdách představují jednoduchá 

zařízení z plastu, o průměru 2,5 cm, která se skládají z části tvaru pístu a svrchního krytu 

s expozičním okénkem o průměru 2 cm. Gely jsou umístěny na povrchu pístu a kryt je 

přitlačen silně dolů tak, aby jednotka dobře těsnila. Sondy DGT pro měření koncentrací kovů 

v pórových vodách sedimentů mají expoziční okénko 1,8 x 15 cm a celkové rozměry 

24 x 4 x 0,5 cm. 

Technika DGT měří ty formy kovů, které jsou schopny difundovat přes difuzní vrstvu, 

tedy ty formy, jejichţ velikost je menší neţ velikost pórů difuzního gelu. Dále ty formy kovů, 

které jsou schopny vazby na specifický iontoměnič, tedy jednoduché kovové ionty, 

hydratované ionty a labilní komplexy. Jednou z výhod DGT je schopnost kontrolovat velikost 

pórů vrstvy difuzního gelu. Malé (labilní anorganické) kovové specie difundují volně přes 

všechny gely, ale difuze větších (organicky komplexně vázaných) specií je v gelech 

s menšími póry omezena [67]. Zhang a Davison pouţili různé typy difuzních gelů ve svých 

předchozích experimentech ve vodných roztocích [68, 69]. 

 



  TEORETICKÁ ČÁST 

 32 

3.4.2 DET 

Technika difuzní rovnováhy v tenkém filmu (DET = Diffusive Equilibration in Thin Films) 

umoţňuje měřit celkové rozpuštěné koncentrace analytů v pórových vodách sedimentů 

s vysokým rozlišením (1-2 mm). Je vyuţívána jak v říčních tak mořských sedimentech, např. 

pro stanovení Fe
2+

, Mn
2+

, SO4
2-

, Cl
-
, NO3

-
 [70-73].  

DET vyuţívá různé typy vzorkovacích sond naplněné gelem podobně jako technika DGT. 

Po vloţení sondy do sedimentu dochází k ustavení rovnováhy mezi vodou v gelu a pórovou 

vodou sedimentu na podobném principu jako jiţ u zmíněné metody dialýzy (viz. kap. 3.3.1.1). 

Narozdíl od dialyzačních jednotek, kde je rovnováha dosaţena obvykle v řádu dní aţ týdnů, 

dochází k ekvilibraci rychleji, během několika hodin [70]. Jak DGT sondy, tak DET sondy 

naplněné gelem musí být před aplikací do sedimentu dokonale zbaveny kyslíku v nádobě 

s ultračistou vodou, která je probublávána dusíkem nebo argonem. Kyslík by způsobil oxidaci 

iontů ţeleza a manganu difundujících ze sedimentu do gelu, čímţ by mohly být ovlivněny 

výsledky. DET vyuţívá tzv. nedělené a dělené sondy. 

Nedělené sondy obsahují tenký film polyakrylamidového hydrogelu překrytý 

membránovým filtrem. DET sondy nesmí být po vytaţení ze sedimentu oplachovány, pouze 

očištěny buničinou, jelikoţ by došlo k porušení rovnováhy a naředění pórové vody [71]. 

Před vlastním krájením gelu musí být analyty chemicky zafixovány. Ponořením jednotky 

DET do 10 mmol.l
-1

 NaOH nebo KOH jsou rozpuštěné specie ţeleza a manganu 

imobilizovány ve formě nerozpustných oxyhydroxidů [74]. Gel je poté nakrájen na kousky 

dle poţadovaného rozlišení [71] a ty jsou umístěny do předváţených vialek. Hmotnost gelu, 

resp. jeho objem, je zjištěn diferenciálním váţením. Gely jsou následně eluovány např. 

v demineralizované vodě (stanovení aniontů) nebo 1M HNO3 (stanovení kovů) a analyty 

v nich měřeny vhodnou analytickou metodou. Doba potřebná pro ustavení rovnováhy během 

eluce je minimálně 6 hodin [70, 71]. Gely mohou být po fixaci rovněţ vysušeny a analyty 

změřeny např. metodou PIXE nebo ICP-MS s laserovou ablací.  

Z důvodu moţného znehodnocení koncentračních profilů způsobeného difuzí uvnitř gelu 

po vytaţení jednotek ze sedimentu byly vyvinuty dělené sondy (viz. Obr. 3-8). Fones a kol. 

[70] pouţil 400-m keramickou (Al2O3) sondu s laserem vytvořenými 200-m ţlábky 

pro stanovení koncentrací rozpuštěného ţeleza v pórové vodě. Dočekalová a kol. [72] pouţila 

plastovou DET sondu s 75  ţlábky  o šířce 1 mm pro stanovení majoritních komponent jako je 

Fe
2+

 a Mn
2+

, aniontů Br
-
, Cl

-
, NO3

-
 a SO4

2-
 a 17 stopových prvků v pórové vodě sedimentů. 
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Obr. 3-5. Průřez jednotkou DGT. Převzato a upraveno z [75] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3-6. Jednotka DGT. Převzato z [75] 
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Obr. 3-7. Průřez sondou DGT. Převzato a upraveno z [75] 

 

 

 

Obr. 3-8. Sonda DGT (vlevo) a DET (vpravo). 
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3.4.3 Typy difuzních gelů 

3.4.3.1 Polyakrylamidové gely 

Klasické difuzní APA gely představují polyakrylamidové hydrogely zesíťované pomocí 

agarosového síťovadla. Velikost jejich pórů je  5 nm. Jsou pouţívány pro stanovení jak 

labilních anorganických tak organických kovových specií. APA gely obsahují 15 % 

akrylamidu a 0,3 % agarosového síťovadla [67, 68]. 

Naopak restrikční RG gely jsou zesíťovány bis-akrylamidem a mají mnohem menší 

velikost pórů,  1 nm. Tyto gely omezují difuzi větších molekul jako jsou např. huminové 

kyseliny. RG gely obsahují 15 % akrylamidu a 0,8 % bis-akrylamidu [67, 68]. 

Detailní znalost stavby pórů v hydrogelech je omezená. Přímá fyzikální charakterizace 

velikosti pórů pomocí skenu elektronovým mikroskopem není spolehlivá, protoţe technika 

přípravy mění obsah vody v hydrogelu na neznámou hodnotu. Měření zaloţená na zpomalení 

transportu větších molekul poskytují lepší odhad efektivní velikosti pórů [68]. 

Struktura pórů všech akrylamidových gelů velice závisí na koncentracích monomeru, 

síťovadla, katalyzátoru, iniciátoru a polymerační teplotě [67]. Pro polyakrylamidové gely 

zesíťované bis-akrylamidem je velikost pórů určena dvěma parametry, a to celkovou 

koncentrací monomeru vyjádřenou v % (% T) (vztah 3-1) a poměrem síťovadla k celkové 

koncentraci monomeru (% C) [68] (vztah 3-2): 
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Při konstantní hodnotě % C se velikost pórů se vzrůstající hodnotou % T sniţuje. 

Při hodnotě % C = 5 (při libovolné hodnotě % T) se připravují gely s nejmenšími póry. Pokud 

je hodnota % C  5 nebo  5, velikost pórů se zvyšuje [68]. 

Při pouţití APA difuzních gelů je mnoţství akumulovaného kovu v sorpčním gelu (MDGT) 

[g] sumou příspěvků jak labilních anorganických (Minorg) tak organických (Morg) specií      

[67, 69] (vztahy 3-3 aţ 3-6). 
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Podle Fickova zákona difuze pak platí: 
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kde D je difuzní koeficient anorganických či organických specií [cm.s
-2

], C koncentrace 

anorganických či organických specií [g.cm
-3

], A plocha difuzní vrstvy [cm
2
], t doba 

expozice [s] a Δg tloušťka difuzního gelu [cm].  

3.4.3.2 Agarosové gely 

Agarosa je lineární polysacharid tvořený opakujícími se jednotkami agarobiosy, které jsou 

sloţené z -D-galaktopyranosy a 3,6-anhydro--L-galaktopyranosy. Je izolována z agaru, 

který je získáván z mořské červené řasy rodu Rhodophyta [76]. Pouţívá se k výrobě gelů 

v potravinářství, mikrobiologii, imunologii či biochemii, např. pro elektroforézu nukleových 

kyselin. Póry agarosových gelů mohou mít velikost v rozmezí 1 aţ 900 nm, v závislosti 

na koncentraci agarosy [76]. 

Agarosa rozpuštěná ve vodě má při nízkých teplotách (< 36 C) podobu gelu [68] a 

zahřátím cca na teplotu 80 C taje (viz. Obr. 3-9) [68, 77]. Na této charakteristické vlastnosti 

agarosy je zaloţena příprava agarosového difuzního gelu. 

 

 

 

 

Obr. 3-9. Proces gelifikace agarosy. Převzato a upraveno z [77] 
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Agarosový difuzní gel je pouţíván pro stanovení rtuti ve vodných systémech technikou 

DGT. Klasický polyakrylamidový difuzní gel byl shledán nevhodným pro měření rtuti, 

jelikoţ ionty rtuti se mimo sorpční gel vázaly také na amidové skupiny obsaţené ve struktuře 

difuzního APA gelu [26].  

3.4.4 Iontoměniče  

Pro stanovení kovů v půdách a sedimentech v rámci této práce byly vyuţity dva selektivní 

iontoměniče, Chelex-100 pro stanovení kovů a Duolit GT-73 pro stanovení rtuti.  

Chelex-100 (Na-forma) je nejpouţívanějším komerčně dostupným iontoměničem 

v technice DGT. Jeho strukturní jednotkou je kopolymer styrenu a divinylbenzenu obsahující 

skupiny kyseliny iminodioctové jako funkční chelatační skupiny pro vazbu polyvalentních 

iontů kovů. Iminodioctová kyselina soutěţí s přírodními ligandy o kovové ionty. Chelex je 

klasifikován jako slabě kyselý kationtoměnič. Narozdíl od běţných iontoměničů má vysokou 

selektivitu pro kovové ionty a mnohem větší vazebnou sílu. Jeho struktura silně závisí 

na hodnotě pH. Je funkční v zásaditých, neutrálních a slabě kyselých roztocích. Selektivita 

Chelexu závisí na pH, iontové síle a přítomnosti dalších komplexotvorných specií. Pro pouţití 

techniky DGT bylo stanoveno optimální pH v rozmezí 5 – 8,3 [24].  

Duolit GT-73 je slabě kyselý [78] makroporézní iontoměnič. Je kopolymerem styrenu a 

divinylbenzenu, na němţ jsou navázány thiolové funkční skupiny. Má vysokou afinitu ke rtuti 

a byl proto vyvinut pro odstraňování rtuti z odpadních vod [79]. Tento sorbent byl např. také 

pouţit pro prekoncentraci rtuti ze vzorků vod a k její separaci od ostatních kovů [80], 

k prekoncentraci zlata a paladia [81] a také antimonu [82].    

3.4.5 Princip pouţití techniky DGT ve vodných roztocích 

Po ponoření jednotky do roztoku ionty kovů difundují přes membránový filtr a vrstvu 

difuzního gelu a jsou imobilizovány a zakoncentrovány sorpcí v iontoměniči. V jeho blízkosti 

je koncentrace volných iontů prakticky nulová a během několika minut po ponoření jednotky 

je mezi roztokem a sorpčním gelem ustaven lineární koncentrační gradient (Obr. 3-10) 

[24, 66, 75]. Difuze iontů se řídí I. Fickovým zákonem difuze – rovnice (3-7): 

 

dx

dC
DF            (3-7) 

 

kde F je tok iontů [mol.cm
-2

.s
-1

], D difuzní koeficient [cm.s
-2

] a dC/dx je koncentrační 

gradient [mol.cm
-4

]. Měřením bylo zjištěno, ţe difuzní koeficienty iontů v difuzní vrstvě jsou 

velmi blízké koeficientům ve vodě [75]. Tok iontů lze pak vypočítat z rovnice (3-8): 
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kde C je celková koncentrace iontů v blízkosti jednotky DGT [mol.cm
-3

], C’ koncentrace 

iontů na rozhraní mezi vrstvou sorpčního a difuzního gelu [mol.cm
-3

],  g tloušťka difuzního 

gelu a  tloušťka vrstvy difuzního rozhraní (DBL). DBL se vytvoří mezi difuzním gelem a 

roztokem po ponoření jednotky do roztoku, a transport iontů zde probíhá pouze v důsledku 

molekulární difuze. Tloušťka DBL je závislá na rychlosti míchání vnějšího roztoku. 

Jestliţe jsou všechny volné ionty na povrchu sorpčního gelu vázány iontoměničem, je 

koncentrace C’ nulová (za předpokladu, ţe iontoměnič není nasycen). V dobře míchaných 

roztocích je tloušťka vrstvy rozhraní  zanedbatelně malá v porovnání s tloušťkou difuzní 

vrstvy [24, 66, 75].  Rovnici (3-8) lze pak zjednodušit na tvar (3-9): 
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           (3-9) 

 

Jednotky DGT jsou exponovány v roztoku po dobu t [s]. Po vytaţení z roztoku jsou 

rozebrány a v sorpčním gelu je pak měřeno mnoţství navázaných iontů kovu M. Toto 

mnoţství můţe být měřeno přímo ve vrstvě sorpčního gelu po jeho vysušení za pouţití 

nedestruktivních metod, jako např. ICP-MS s laserovou ablací, XRF, PIXE [24, 75]. Běţněji 

jsou ionty ze sorpčního gelu eluovány známým objemem 1M nebo 2M kyseliny dusičné. 

Koncentrace iontů v eluátu je následně po odpovídajícím zředění změřena vhodnou 

analytickou metodou. Mnoţství akumulovaného kovu M [g] je dáno vztahem (3-10): 

 

e

ege

f

VVC
M

)( 
                     (3-10) 

 

kde Ce je koncentrace iontů v eluátu [g.cm
-3

], Vg objem sorpčního gelu [cm
3
], Ve objem 

roztoku HNO3 [cm
3
] a fe eluční faktor, který vyjadřuje výtěţek eluce. Pro mnoho kovů 

(Zn, Cd, Cu, Ni, Mn) má eluční faktor hodnotu 0,8 [24, 66, 75] při pouţití 1 nebo 2M HNO3 

pro eluci z Chelexu. Jeho hodnotu lze získat také experimentálně. Mnoţství 

naakumulovaných iontů můţe být pouţito pro výpočet toku iontů známou plochou difuzní 

vrstvy, A [cm
2
] podle vztahu (3-11): 

 

tA

M
F                       (3-11) 

 

Porovnáním a upravením rovnic (3-9) a (3-11) dostaneme vztah (3-12): 
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AtD
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CDGT


                     (3-12) 

 

ze kterého vyplývá, ţe koncentrace kovu v měřeném roztoku, CDGT [g.cm
-3

], můţe být 

vypočítána z hodnot změřeného nasorbovaného mnoţství kovu ve vrstvě iontoměniče, 

tloušťky difuzní vrstvy, doby expozice, plochy exponované vrstvy a difuzních koeficientů 

iontů, které lze pro dané podmínky nalézt v literatuře [75]. 

 

 

 

Obr. 3-10. Schématický průřez jednotky DGT v kontaktu s roztokem, znázorňující ustálený 

lineární koncentrační gradient. Difuzní vrstva zde zahrnuje vrstvu gelu a filtru. Převzato a 

upraveno z [75] 

3.4.6 Princip pouţití techniky DGT v půdách a sedimentech 

Interpretace DGT měření v půdách a sedimentech není tak jednoznačná jako v roztocích, 

které jsou dobře míchány. Půdní roztok (pórová voda) představuje nepromíchávaný systém, 

v němţ transport iontů probíhá pouze v důsledku difuze. Pokud nejsou ionty současně 

doplňovány do půdního roztoku (pórové vody) z pevné fáze půdy, koncentrace kovu 

v blízkosti jednotky DGT se sniţuje s dobou expozice.  

Do jaké míry dochází k doplňování kovu z pevné fáze lze zjistit pomocí poměru R 

[75, 83, 84], který je vyjádřen poměrem koncentrace CDGT k celkové koncentraci Csol 

v půdním roztoku, změřené nezávislou analytickou metodou (3-13): 
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DGT
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C
R  , 0  R  1                   (3-13) 

 

Hodnota poměru R závisí na mnoţství faktorů, a to na difuzních koeficientech, typu 

jednotky DGT, na kinetice doplňování kovu z pevné fáze a rezervoáru kovu v pevné fázi 

půdy. Poměr R můţe být stanoven experimentálně [75] a pomocí něj lze charakterizovat tři 

případy popsané níţe, které mohou nastat při aplikaci jednotek DGT v půdách                   

(viz. Obr. 3-11).  

 

 

 

Obr. 3-11. Schématické znázornění příčného řezu jednotkou DGT v kontaktu 

s půdou / sedimentem. Převzato a upraveno z [75] 

 

Je-li hodnota poměru R blízká 1, je kov přítomen zejména v labilních formách, půda je 

schopna rychlého doplňování kovu z pevné fáze a vyrovnávání jeho úbytku a koncentrace 

kovu je v blízkosti jednotky DGT konstantní (Obr. 3-11, případ (b)). Pokud se hodnota 

poměru R blíţí 0, nedochází k doplňování kovu z pevné fáze a koncentrace kovu v blízkosti 

jednotky DGT postupně klesá s časem (Obr. 3-11, případ (a)). 

 



  TEORETICKÁ ČÁST 

 41 

3.4.6.1 Ustálený stav  

Zůstává-li koncentrace kovu v půdním roztoku na rozhraní mezi jednotkou DGT a půdou  

během celé expozice relativně konstantní (Obr. 3-11, případ (b)), kdy je rychlost doplňování 

iontů z pevné fáze velká oproti rychlosti přísunu iontů k jednotce DGT a také je-li kapacita 

pevné fáze pro doplňování iontů do půdního roztoku dostatečná nastává ustálený stav. 

Pak můţe být měřená koncentrace CDGT interpretována jako koncentrace labilních kovových 

specií v půdním roztoku Csol, resp. jako aktuální koncentrace kovu v půdním roztoku Ca 

na rozhraní mezi jednotkou DGT a půdou (3-14). 

 

AtD

gM
CCC asolDGT


                   (3-14) 

3.4.6.2 Částečně ustálený stav  

 Pokud dochází k významnému, ale nedostatečnému doplňování iontů z pevné fáze půdy 

do půdního roztoku tak, ţe koncentrace kovu v blízkosti jednotky DGT se sniţuje s dobou 

expozice (Obr. 3-11, případ (c)), představuje měřená koncentrace CDGT průměrnou 

koncentraci kovu Ca na povrchu difuzního gelu za daný čas expozice. Za předpokladu, ţe je 

tok iontů k vrstvě sorpčního gelu v daném čase řízen koncentrací Ca, platí (3-15): 
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iaDGT
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                   (3-15) 

 

kde Ca(ti) je koncentrace Ca vyjádřená jako funkce času a t je doba expozice.  

3.4.6.3 Neustálený stav  

Nedochází-li k ţádnému doplňování kovu z pevné fáze půdy do půdního roztoku, z důvodu 

absence výměny schopných iontů v pevné fázi, je jednotka DGT zásobována a úbytek kovů 

v její blízkosti vyrovnáván pouze difuzí iontů ze vzdálenějších vrstev půdy. Tok iontů 

k jednotce DGT, který je řízen koncentračním gradientem vrstvou gelu, se tudíţ postupně 

sniţuje s časem (Obr. 3-11, případ (a)). Koncentrační profily a tedy aktuální koncentrace kovu 

u povrchu difuzního gelu jsou v daném časovém okamţiku za předpokladu lineární difuze 

definovány II. Fickovým zákonem difuze a jednotka DGT pak měří střední hodnotu toku, 

kterou je moţné vypočítat pomocí integrace rovnice (3-16) pro dobu expozice (0, t). 

 

x

c
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),(                     (3-16) 
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DGT je velmi dobrým nástrojem např. pro odhad biodostupnosti kovů rostlinám [10, 13]. 

Běţné metody vyuţívají pro odhad biodostupnosti kovů zhomogenizované a přesítované 

vzorky půd. Sušení půdy před analýzou má významný vliv na frakcionaci těţkých kovů. 

Můţe např. dojít ke značnému zvýšení obsahu iontově-výměnné frakce. biodostupné 

koncentrace prvků, stanovené v přesítovaných a sušených vzorcích, pak nerepresentují in situ 

podmínky v neporušených reálných vzorcích půd [10].  

 

Obr. 3-12. Jednotka DGT vs. kořeny rostliny. 

 

Jednotka DGT se specifickým iontoměničem umístěná do půdy napodobuje reálnou situaci 

příjmu látek z půdního roztoku rostlinou (Obr. 3-12). Podobně jako kořeny rostlin sniţuje 

DGT koncentraci kovů v půdním roztoku. Toto odčerpávání indukuje doplňování kovů 

z labilních specií v roztoku a také z kineticky labilního rezervoáru kovu v pevné fázi. 

Aby sloţky asociované s pevnou fází mohly přispět k příjmu rostlinami, musí být schopny 

rychlého transportu kovů do roztoku. Koncentrace zjištěná technikou DGT pak představuje 

koncentraci volných iontů v půdním roztoku a labilní mnoţství v pevné fázi [85], tedy 

potenciálně dostupnou koncentraci kovu kořenům rostlin.  
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3.5 ANALYTICKÉ METODY STANOVENÍ KOVŮ 

Pro stanovení kovů ve vzorcích ţivotního prostředí lze vyuţít řadu analytických metod. 

O výběru metody rozhoduje limit detekce metody, skupenství vzorku, náročnost na provedení 

a přístrojové vybavení a také cena.  

Nejčastěji se pouţívají běţně známé metody atomové absorpční a emisní spektrometrie – 

F AAS, ET AAS, ICP-AES, ICP-MS, dále pak UV-VIS spektrofotometrie, voltametrické 

metody a některé nedestruktivní techniky jako NAA či XRF. 

Pro stanovení rtuti a jejích specií byly vyvinuty specifické metody, a proto jim je v této 

práci věnována větší pozornost.  

3.5.1 Speciační analýza rtuti 

Úrovně koncentrací specií rtuti ve vodním prostředí jsou často niţší neţ několik ng.l
-1

, 

a proto je pro jejich stanovení třeba pouţít analytické metody s LOD 0,1 ng.l
-1 

[34]. 

Specie rtuti bývají analyzovány separačními technikami (HPLC, GC) propojenými 

s elementárně-specifickou detekcí (AAS, AFS, ICP-MS, MIP-AES) [29, 34]. Detekční 

techniky jsou obvykle spojeny s generací studených par rtuti z roztoku s/bez on-line 

amalgamace [34]. 

Metod pro speciační analýzu rtuti ve vodách a sedimentech je mnoho a často jsou 

kombinovány a modifikovány. Dále jsou podrobněji diskutovány metody, které byly pouţity 

pro analýzu forem rtuti ve vodách, sedimentech a pórové vodě v této práci. 

3.5.1.1 Stanovení obsahu celkové rtuti analyzátorem AMA-254 

Advanced mercury analyser AMA-254 je jednoúčelový atomový absorpční spektrometr 

české výroby pro přímé stanovení obsahu celkové rtuti jak v pevných tak kapalných vzorcích, 

bez potřeby předchozí chemické úpravy vzorku [86, 87]. Vyuţívá techniky generace par 

kovové rtuti s jejím následným zachycením a zkoncentrováním na zlatém amalgamátoru.  

Zhomogenizovaný vzorek je po naváţení na lodičku z Ni či Pt spálen v proudu kyslíku 

při teplotě 850 – 900 °C. Spaliny jsou vedeny katalytickou pecí, kde je dokončena oxidace 

spalin a na bazických sloţkách katalyzátoru se zachytí oxidy dusíku a síry. Produkty 

spalování jsou proudem kyslíku vedeny přes amalgamátor, který rtuť kvantitativně zachytí. 

Z něho je poté rtuť uvolněna termickou desorpcí a nesena do bloku tandemových měřících 

kyvet, kde je měřena hodnota absorbance. Analyzátor AMA-254 je široce vyuţíván 

pro analýzu nejrůznějších vzorků, jak environmentálních, tak biologických [86-90]. 
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3.5.1.2 Stanovení methylrtuti extrakcí ze sedimentu a následnou analýzou extraktu 

metodou HS-GC-CVAFS  

Jedním z nejkritičtějších kroků při speciaci rtuti je převedení sloučenin rtuti do vodné fáze. 

Běţně pouţívanými metodami pro extrakci MeHg ze sedimentů a biologických vzorků a její 

separaci od Hg
2+

 jsou např. parní destilace, kyselé či alkalické louţení při laboratorní teplotě, 

následované extrakcí rozpouštědlem nebo iontovou výměnou [91-94]. Účinnost extrakce 

můţe být zvýšena pouţitím mikrovlnného mineralizátoru [91, 92].  

Separace jednotlivých specií rtuti se obvykle provádí plynovou chromatografií často 

v kombinaci s derivatizačním krokem jako je např. ethylace vodné fáze tetraethylboritanem 

sodným (NaBEt4) [91, 92, 94, 95] či generování hydridů tetrahydroboritanem sodným 

(NaBH4) [96, 97]. Během ethylačního kroku probíhají následující reakce (5-1) a (5-2) [92]: 

 

Hg
II
 + 2 NaBEt4 → HgEt2 + 2 Na

+
 + 2 BEt3       (5-1) 

 

MeHg
+
 + NaBEt4 → MeHgEt + Na

+
 + BEt3       (5-2) 

 

Při generování hydridů je Hg
2+

 transformována na Hg
0
, zatímco MeHg

+
 vytvoří MeHgH. 

Ethylace, na rozdíl od metody generování hydridů, můţe být aplikována pouze u vzorků 

sladkovodních systémů, jelikoţ chloridy výrazně sniţují signál analytů [34]. 

Zpracované vzorky mohou být po ethylaci přímo nastříknuty prostřednictvím headspace 

dávkovače do kolony plynového chromatografu [91]. Pokud však vzorek obsahuje velmi 

nízké koncentrace analytů, je potřeba je nejprve předkoncentrovat pomocí tzv. „trap“ 

techniky. Můţe se jednat o „purge and trap“ techniku, kde dochází k prekoncentraci 

v několika cyklech [98]; „cryogenic trap“, tedy vymraţování pomocí tekutého N2 [92, 96], 

coţ je vhodné pro analýzu termicky labilních sloučenin; nebo mohou být tyto techniky 

kombinovány [97]. Po prekoncentraci je methylethylrtuť (ethylovaná forma MeHg) 

separována od elementární rtuti a ethylrtuti v koloně GC. Analyty vycházející z GC kolony 

jsou termicky rozloţeny aţ na elementární formu rtuti a následně detekovány pomocí CVAFS 

detektoru. 

3.5.1.3 Stanovení celkové rozpuštěné rtuti metodou CVAFS (Atomová fluorescenční 

spektrometrie s generací studených par rtuti)  

Rtuť je jediný kov, který má za laboratorní teploty dostatečnou tenzi par (0,16 Pa 

při 20 C) a tato charakteristika umoţňuje analýzu par rtuti při této teplotě [99].  

Celková rozpuštěná rtuť ve vodách (HgTOT,R) představuje labilní komplexy Hg
2+ 

s anorganickými ligandy, stabilní komplexy Hg
2+

 a organortuťnaté sloučeniny [34, 97]. 

Rozpuštěná rtuť je ve vzorcích vod stanovována na základě selektivní redukce chloridem 
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cínatým (SnCl2), kdy dochází k tvorbě monoatomické páry rtuti ve formě Hg
0
. Stabilní 

komplexy Hg
2+

 a organortuťnaté sloučeniny však redukovány nejsou. Pro měření celkové 

rozpuštěné rtuti touto metodou je nejprve nezbytné před vlastním redukčním krokem oxidovat 

všechny chemické formy rtuti ve vodě. Oxidace můţe být provedena bromičnanem či 

manganistanem v kyselém prostředí [34, 97].  

Před vlastní analýzou je vhodné pouţít prekoncentrační krok. Po redukci chloridem 

cínatým jsou páry rtuti vyneseny z roztoku proudem plynu (N2, Ar, čistý vzduch) a zachyceny 

na zlatém kolektoru (kolonce) na principu amalgamace. Tento postup můţe být několikrát 

opakován. Byly popsány různé typy kolektorů, např. zlatem potaţené skleněné disky, drátky, 

písek či silikagel [100]. Termickou desorpcí, cca při teplotě 700 C [101] aţ 800 C [100] 

po dobu 30 s, je pak Hg z kolektoru uvolněna a detekována systémem AFS [95, 102] či AAS 

[100, 101].  

3.6 ANALYTICKÉ METODY STANOVENÍ SULFIDŮ 

3.6.1 Stanovení AVS a CRS  

Síra se vyskytuje v sedimentech převáţně v redukované formě. Sulfidy, tvořené během 

redukce síranů bakteriální činností, se sráţejí s většinou kovů a zejména s Fe (II), které 

se hojně vyskytuje v anoxických sedimentech. 

Sulfidy kovů, které se tvoří v sedimentech, můţeme rozdělit do dvou skupin 

[35, 103, 104]: (i) amorfní monosulfidy Fe, rozloţitelné v kyselém prostředí, tzv. AVS (Acid 

Volatile Sulfides) a (ii) sloučeniny residuální síry představující pyrit FeS2 a elementární síru, 

označovány jako CRS (Chromium Reducible Sulfur), k jejichţ rozloţení je potřeba silnějšího 

redukčního činidla v kyselém prostředí a vyšších teplot.   

Tyto sulfidy jsou stanovovány prostřednictvím dvoukrokové sekvenční extrační procedury 

popsané Cornwellem a Morsem [103]. Extrakce AVS v prvním kroku probíhá přídavkem 

1M HCl [104] nebo 6M HCl [35] k naváţce vlhkého sedimentu při laboratorní teplotě a trvá 

24 hodin, resp. 1 h. V dalším kroku je ke zbytku z první extrakce přidán roztok Cr(II) a 

extrakce za horka probíhá přibliţně 2 hodiny. Koncentrace H2S uvolněného během extrakcí je 

po konverzi na sulfid měřena potencometricky sulfidovou specifickou membránovou 

elektrodou za pouţití titračního roztoku CdCl2. 
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3.7 HODNOCENÍ TOXICITY SEDIMENTŮ 

3.7.1 Microtox test - bioluminiscenční test toxicity na Vibrio fischeri 

Jedná se o rychlý, citlivý, jednoduchý a levný test akutní toxicity na prokaryotickém 

organismu, který slouţí ke sledování toxických účinků jak vodných roztoků či extraktů látek, 

tak i směsí látek, které mohou mít pevnou konzistenci [105, 106].  

Je variantou ke klasickým biotestům, jejichţ hlavními nevýhodami jsou časová náročnost, 

malá statistická spolehlivost vzhledem k omezenému počtu jedinců pouţívaných v testech a 

také značná subjektivita při jejich vyhodnocování. Biotesty zaloţené na mortalitě také 

neumoţňují kvantifikovat slabší toxické účinky látek [105]. I přes celosvětové rozšíření není 

u nás stále tato metodika zahrnuta do standardních baterií testů. 

Testovacím organismem je mořská gramnegativní bakterie Vibrio fischeri (viz. Obr. 3-13), 

která ţije v symbióze s různými mořskými ţivočichy a za optimálních podmínek intenzivně 

luminuje (světélkuje) [105-107].  

 

                                          luciferasa 

FMNH2 + O2 + R-CHO                                   FMN + R-COOH + H2O + h (3-20) 

 

Při chemické reakci (3-20) katalyzované enzymem luciferasou dochází k oxidaci luciferinu 

(FMNH2, redukovaný flavin mononukleotid) v přítomnosti aldehydu (R-CHO) za vzniku 

FMN (flavin mononukleotid, koenzym účastnící se oxidačně-redukčních reakcí, jehoţ 

součástí je Riboflavin, vitamín B2) a emise modro-zeleného světla o vlnové délce 490 nm 

[106].  

 

 

      

Obr. 3-13. Bakterie Vibrio fischeri. 

 

Test je zaloţen na zhášení bioluminiscence této bakterie. Je-li ve vzorku přítomna 

biodostupná toxická látka, která můţe metabolickou aktivitu bakterií výrazně sníţit, příp. 
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zastavit, projeví se to ihned poklesem intenzity luminiscence [105, 106]. Mnoţství 

emitovaného světla se měří luminometrem před a po expozici testované látce. Teplota 

v průběhu testu musí být konstantní (t = 15 C) [106].    

Tento biotest je aplikovatelný na téměř všechny druhy vzorků. Je pouţitelný pro sladké 

vody (povrchové a podzemní), slané a brakické vody, odpadní vody, vodné výluhy a 

průsakové vody, pórovou vodu, půdy a sedimenty. Toxický účinek lze sledovat jak 

u organických kontaminantů, tak u anorganických, jako jsou např. těţké kovy [105-110]. 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST – PŮDY 

4.1 Chemikálie 

Během jednotlivých experimentů byly pouţívány chemikálie uvedené v Tab. 4-1. 

Pro přípravu vodných roztoků standardů, modelových roztoků a při dalších experimentálních 

procedurách byla pouţívána ultračistá voda, upravená přístrojem Milli-Q Academic firmy 

Millipore. 

Tab. 4-1. Seznam pouţitých chemikálií pro experimenty v půdách. 

Chemikálie Výrobce 

akrylamid Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Německo 

argon Linde Technoplyn a.s. 

CRM standardní roztoky kovů  

(Cd, Cu, Ni, Pb) 

Analytica s.r.o., ČR 

DGT gel Cross-Linker, 2% vodný roztok 

(agarosové síťovadlo) 

DGT Research Ltd., Lancaster, Velká Británie 

dusičnan hořečnatý Analytika s.r.o., ČR 

dusičnan paladnatý Analytika s.r.o., ČR 

dusičnan sodný Lachema Brno, ČR 

EDTA Merck, Německo 

Chelex-100  

(200-400 mesh, Na-forma) 

Bio-Rad Laboratories, USA 

kyselina dusičná p.a., 65 % ML Chemica, ČR; PENTA, ČR 

kyselina dusičná Suprapur, 65 % Merck, Německo 

kyselina octová p.a., 99 % Lach-Ner, s.r.o., ČR 

N,N,N,N-tetramethylendiamin 99% 

(TEMED) 

Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Německo 

peroxosíran amonný Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Německo 
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4.2 Instrumentace 

Během jednotlivých experimentů byly pouţívány přístroje a pomůcky uvedené v Tab. 4-2. 

Tab. 4-2. Seznam pouţitých přístrojů a pomůcek pro experimenty v půdách.  

Přístroj Výrobce 

analytické váhy SPB31 Scaltec Instruments, Německo 

atomový absorpční spektrometr SpectAA-40 Varian, Austrálie 

atomový absorpční spektrometr AAS ZEEnit 60 Analytik Jena, Německo 

centrifuga CN 180 Fűge, Turecko 

magnetická míchačka MM4 Lavat a.s., ČR 

MS-2 Minishaker IKA WORKS, INC., USA 

pH metr pH 320/SET-1 WTW, Německo 

sušárna, model 500 Memmert, Německo 

třepačka LT 2 Sklárny Kavalier a.s., ČR 

4.2.1 Atomové absorpční spektrometry 

Stanovení vybraných prvků Cd, Cu, Ni a Pb v modelových roztocích, v eluátech sorpčních 

gelů, ve výluzích a v půdních roztocích byla provedena metodou atomové absorpční 

spektrometrie s elektrotermickou atomizací (ET AAS). Pro tento účel byly vyuţity dva 

atomové absorpční spektrometry - SpectAA-40 firmy Varian s korekcí pozadí pomocí 

deuteriové výbojky (dále označován jako 1) a AAS ZEEnit 60 firmy Analytik Jena se 

Zeemanovou korekcí pozadí (dále označován jako 2).  

Jako zdroj primárního záření byly pouţity příslušné výbojky s dutou katodou 

pro jednotlivé prvky. Pro atomizaci byly pouţity pyrolytické grafitové atomizátory typu             

č. 63-100012-00, série č. 292556-76/01 dodané firmou Varian (1) a pyrolytické grafitové 

atomizátory s integrovanou L´vovovou platformou typu č. 407-152.011 dodané firmou 

Chromspec (2).  

Kalibrace pro stanovení jednotlivých prvků byla provedena metodou tříbodové kalibrační 

křivky. Pro přípravu kalibračních roztoků byly pouţity CRM standardní roztoky kovů. Pro Cd 

byly zvoleny rozsahy koncentrací 0,5-1,5 g.l
-1

 (1) a 0,1-0,5 g.l
-1

 (2); pro Cu 10-20 g.l
-1

 (1)
 

a 10-40 g.l
-1

 (2); pro Ni 15-45 g.l
-1

 (1) a 10-50 g.l
-1

 (2); pro Pb 15-45 g.l
-1

 (1) a           

10-50 g.l
-1

 (2). Všechny kalibrační roztoky i roztoky vzorků byly dávkovany automatickým 

dávkovačem.  

Při stanovení kovů prostřednictvím spektrometru SpektrAA-40 byly pouze analýzy kovů 

v půdním roztoku provedeny s přídavkem směsného modifikátoru Mg(NO3)2 a Pd(NO3)2 
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v poměru 1:1. Kovy v eluátech sorpčních gelů byly stanoveny bez pouţití modifikátoru, 

jelikoţ kovy byly ze sorpčních gelů eluovány do 1 M HNO3 a analyzované roztoky tedy 

neobsahovaly komplikovanou matrici. Proto jsou teploty rozkladu a atomizace v Tab. 4-3 

uvedeny bez pouţití modifikátoru. Při stanovení kovů prostřednictvím spektrometru 

AAS ZEEnit 60 byl modifikátor přidáván ke všem analyzovaným vzorkům, a proto jsou 

teploty rozkladu a atomizace v Tab 4-4 uvedeny s jeho pouţitím.   

Při nastavení teplotních programů bylo vycházeno z hodnot doporučených výrobcem. 

Pro spektrometr SpektrAA-40 byly v rámci této práce optimalizovány teploty rozkladu a 

atomizace podle naměřených rozkladných a atomizačních křivek.  

Tab. 4-3. Základní parametry analýzy kadmia, mědi, niklu a olova - SpektrAA-40. 

Parametr Cd Cu Ni Pb 

Proud na výbojce [mA] 4,0 4,0 10,0 10,0 

Vlnová délka [nm] 228,8 324,8 232,0 283,3 

Šířka štěrbiny [nm] 0,5 0,5 0,5 0,5 

Teplota rozkladu [°C] 260 650 650 300 

Teplota atomizace [°C] 1800 2700 2700 2600 

Tab. 4-4. Základní parametry analýzy kadmia, mědi, niklu a olova - AAS ZEEnit 60. 

Parametr Cd Cu Ni Pb 

Proud na výbojce [mA] 6,0 10,0 10,0 5,0 

Vlnová délka [nm] 228,8 324,8 232,0 217,0 

Šířka štěrbiny [nm] 0,5 0,8 0,2 0,8 

Teplota rozkladu [°C] 900 1200 1000 1200 

Teplota atomizace [°C] 1400 1900 2300 2050 

 

Při porovnání výše uvedených tabulek jsou zřejmé rozdíly v hodnotách teplot rozkladu a 

atomizace s/bez pouţití modifikátoru matrice a také při pouţití klasických grafitových 

atomizátorů nebo atomizátorů s integrovanou L´vovovou platformou. Při pouţití modifikátoru 

bylo moţné nastavit teploty rozkladu vyšší, zejména pro těkavé prvky jako je Cd a Pb, coţ 

nám umoţnilo zbavit se případné komplikovanější matrice vzorku a zároveň udrţet analyty 

při vyšší teplotě a zabránit jejich odtěkání. Spektrometry SpektrAA-40 a AAS ZEEnit 60 mají 

také různou konstrukci. SpektrAA-40 disponuje podélně vyhřívaným atomizátorem a je zde 

potřeba dosáhnout vyšších teplot. Naopak AAS ZEEnit 60 má příčně vyhřívaný atomizátor, 

coţ znamená, ţe není potřeba tak vysokých teplot, ale jsou zde také větší nároky na ochranu 

atomizátoru. 
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4.3 Příprava gelů a jednotek DGT 

Difuzní a sorpční gely pouţívané v průběhu všech experimentů byly připraveny na bázi 

polyakrylamidu podle postupu vyvinutého H. Zhang a W. Davisonem [23]. Polyakrylamidový 

hydrogel obsahuje 15 % obj. akrylamidu a 0,3 % obj. agarosového síťovadla. Základ gelů je 

tvořen gelovým roztokem, který byl připraven z akrylamidu (40% roztok), agarosového 

síťovadla a ultračisté vody v poměru 2,5:1:3,17. Jako katalyzátor byl při přípravě pouţit 

TEMED a jako iniciátor polymerace čerstvě připravený 8% roztok peroxosíranu amonného. 

4.3.1 Příprava difuzního APA gelu 

Pro přípravu difuzního APA gelu bylo do 2 ml gelového roztoku přidáno 5 l TEMEDu a 

15 l roztoku peroxosíranu amonného. Po promíchání byl tento roztok napipetován mezi dvě 

skleněné tabulky oddělené distanční teflonovou fólií o přesně definované tloušťce 0,52 mm. 

Takto připravený gel poté tuhnul v sušárně při teplotě 42  3 °C po dobu 45 minut. Doba 

tuhnutí je řízena teplotou a také koncentrací iniciátoru a katalyzátoru. Po ztuhnutí byl gel 

z formy vyjmut a hydratován v ultračisté vodě po dobu minimálně 24 hodin před pouţitím. 

Během hydratačního kroku se obsah vody v gelu zvýšil přibliţně na 95 % a gel nabobtnal 

do nového trvalého objemu a stabilní tloušťky. Tímto postupem byl připraven difuzní gel 

o tloušťce 0,82  0,02 mm, s póry o velikosti  5 nm. Během hydratace byla ultračistá voda 

několikrát vyměněna tak, aby došlo k odstranění případných nezreagovaných sloţek. 

Plastovým noţem byly z připravených gelů vykrájeny kruhové disky o průměru 2,5 cm. Ty 

byly uchovávány v 0,05M roztoku NaNO3.  

4.3.2 Příprava sorpčního gelu s Chelexem-100 

Sorpční gel obsahuje přibliţně 0,40-0,45 g sorbentu Chelex-100 (Na-forma,                  

200-400 mesh) ve 2 ml gelového roztoku. Po dostatečném nabobtnání iontoměniče v gelovém 

roztoku (cca 30 min.), bylo k suspenzi přidáno 5 l TEMEDu a 14 l roztoku peroxosíranu 

amonného. Oproti přípravě difuzního gelu bylo přidáno menší mnoţství iniciátoru z důvodu  

prodlouţení procesu tuhnutí tak, aby zrnka iontoměniče sedimentovaly na jednu stranu gelu. 

Distanční fólie oddělující skleněné tabulky měla přesně definovanou tloušťku 0,25 mm. 

Tímto postupem byl připraven sorpční gel o tloušťce 0,43  0,02 mm. Vykrájené disky byly 

uchovávány v ultračisté vodě při teplotě 4 °C.  

4.3.3 Příprava jednotek DGT 

Pro testování připravených gelů v modelových roztocích a stanovení jednotlivých kovů 

v půdách byly sestaveny jednotky DGT. Na povrch jednotky byl poloţen sorpční gel a překryt 
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difuzním gelem a polyethersulfonovým membránovým filtrem Supor-450 o průměru 

2,5 cm, tloušťce 0,13 mm a s póry o průměru 0,45 m (Pall Corporation, USA). Jednotka byla 

poté uzavřena silným přitlačením svrchního krytu tak, aby dobře těsnila.  

4.4 Testování gelů v modelových roztocích kovů 

Pro ověření správné přípravy gelů a moţnosti jejich následného pouţití pro aplikaci 

do reálných vzorků bylo potřeba nejprve připravené gely otestovat v modelových roztocích 

kovů. Dle doporučení v [75] byl proveden základní test expozice jednotek DGT v roztoku 

o známé koncentraci vybraných iontů kovů po dobu 4 hodin. Zjištěná hodnota koncentrace 

DGT daného kovu byla následně porovnána s koncentrací získanou přímým měřením roztoku. 

4.4.1 Základní test 

Test byl proveden pro čtyři sledované kovy - kadmium, měď, nikl a olovo. V plastové 

kádince o objemu 3 L byly smíchány 2 L ultračisté vody s 20 ml roztoku NaNO3 

o koncentraci 1 mol.l
-1

. Do tohoto roztoku bylo mikropipetou nadávkováno odpovídající 

mnoţství standardních roztoků Cd, Cu, Ni a Pb tak, aby výsledná koncentrace kaţdého z kovů 

v modelovém roztoku byla 20 g.l
-1

 v prostředí 0,01 mol.l
-1

 NaNO3. Před ponořením 

testovacích jednotek DGT do modelového roztoku byla změřena jeho teplota a pH. Hodnota 

pH byla upravena přídavkem roztoku NaOH o koncentraci 1 mol.dm
-3

 tak, aby byla v rozmezí 

5 aţ 8 dle doporučení v [24], jelikoţ při niţším pH váţe Chelex-100 kovy méně efektivně.  

Na počátku experimentu bylo odebráno alikvotní mnoţství roztoku a okyseleno 

pro porovnání koncentrací jednotlivých kovů v připraveném roztoku s koncentrací stanovenou 

v gelech. Jednotky DGT byly po sestavení zavěšeny na silonové lanko a ponořeny 

do připraveného roztoku, který byl intenzivně míchán (900 ot./min.) na magnetické míchačce 

(viz. Obr. 4-1 a 4-2).  

Po 4 hodinách byly jednotky DGT z roztoku vyjmuty, rozebrány a sorpční gely byly 

umístěny do polypropylenových vialek (Plastibrand, Brand, Německo) s 1 ml HNO3 

o koncentraci 1 mol.l
-1

, ve kterých byly gely eluovány minimálně po dobu 24 hodin před 

analýzou. Na konci experimentu bylo odebráno opět alikvotní mnoţství modelového roztoku 

a okyseleno a také změřena jeho teplota a pH.  
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Obr. 4-1 a 4-2. Jednotky DGT exponované v modelovém roztoku. 
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4.4.2 Test časové závislosti 

Druhým doporučeným testem je test závislosti navázaného mnoţství kovu na iontoměniči 

vázaném v sorpčním gelu na době expozice DGT jednotek v modelovém roztoku. 

Dle 1. Fickova zákona je mnoţství navázaného kovu přímo úměrné době expozice jednotky 

v roztoku. Tento test byl proveden opět pro kadmium, měď, nikl a olovo. 

Modelový roztok s koncentracemi jednotlivých kovů 20 g.l
-1

 byl připraven obdobně jako 

v základním testu. Byla změřena teplota a upraveno pH roztoku. 

Jednotky byly z roztoku vyjmuty postupně po 1,5; 3; 4,5 a 6 hodinách. Sorpční gely byly 

opět eluovány v 1M HNO3 po dobu 24 hodin. 

4.5 Pouţití difuzních gelů s různou velikostí pórů k odhadu anorganických a 

organických specií kovů v půdách  

4.5.1 Vzorky půd 

Pro experimenty byly pouţity vzorky lehkých aţ středních půd studované v rámci projektu 

INCO Copernicus: Cycling trace metals in sustainable management of agricultural soils. 

Fertility requires the inventory of input metals (FERTILIA), IC15-CT98-0124 [111]. Jedná se 

o půdy kontaminované těţkými kovy, jako výsledek hnojení čistírenskými kaly v letech  

1980-1987.  

Vzorky půd byly odebrány ze tří lokalit v oblasti Jiţní Moravy - ve Zlíně, Chrlicích a 

Tuřanech, podle dohody účastníků konference „FERTILIA“ v Parmě v roce 1999. Kaţdý 

vzorek představoval průměr z 8 vzorků odebraných 4x za pomoci Edelmanovy sondy 

z plochy 1000 m
2
 (25 x 40 m). Vzorky byly odebrány ze tří hloubkových půdních profilů a to  

0-10, 40-60 a 90-110 cm a následně zhomogenizovány.  

Tyto vzorky byly charakterizovány z hlediska obsahu sušiny, obsahu nutrientů, mnoţství 

oxidovatelného organického uhlíku, obsahu uhličitanů a hodnoty pH. Dále byl proveden 

totální rozklad těchto půd a následně jejich výluhy v lučavce královské, EDTA, IDA, kyselině 

octové, dusičnanu sodném a vodě. Základní charakteristiky jednotlivých hloubkových profilů 

vzorků půd jsou uvedeny v Tab. 4-5. 
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Tab. 4-5. Základní charakteristiky vzorků půd z jednotlivých hloubkových profilů.      

Převzato z [4] 

Lokalita Hloubka 

[cm] 

pH/ 

KCl 

CaCO3 

[%] 

P 

[mg.kg
-1

] 

K 

[mg.kg
-1

] 

Mg 

[mg.kg
-1

] 

Ca 

[mg.kg
-1

] 

Cox 

[%] 

Zlín 0-10 6,9 < 0,2 444 320 277 6500 2,64 

40-60 6,9 < 0,2 92 266 312 6190 1,52 

90-110 6,9 < 0,2 16 223 300 5260 0,70 

Chrlice 0-10 7,3 1,0 486 251 124 6860 1,69 

40-60 7,2 0,3 139 175 158 5760 1,11 

90-110 7,4 1,4 22 123 254 6870 0,30 

Tuřany 0-10 7,4 4,3 401 279 212 8950 2,72 

40-60 7,4 3,9 397 208 286 11700 3,38 

90-110 7,6 23,0 39 177 320 36700 1,14 

4.5.2 Aplikace techniky DGT do vzorků půd 

Do plastových nádobek byly připraveny půdní suspenze smícháním přibliţně 100 g 

zhomogenizovaného vzorku půdy z jednotlivých hloubkových profilů a ultračisté vody tak, 

aby výsledná vlhkost suspenze byla dle doporučení v [112] 50 % pro vzorek Tuřany, 60 % 

pro Zlín a 37,5 % pro Chrlice.  

Do nádobek byly vloţeny kruhové drţáčky s vyříznutými otvory pro umístění jednotek 

DGT. Na ně byly poloţeny plastové Petriho misky s navlhčenou buničinou, z důvodu 

zachování konstantních vlhkostních poměrů a nádobky byly uzavřeny víčkem. Nádobky 

s půdou byly přibliţně 90 minut třepány na třepačce, aby se voda dobře promísila s půdou a 

poté byly ponechány 24 hodin v klidu, aby se ustavila rovnováha mezi vodou a pevnou fází.  

Po uplynutí doby ekvilibrace bylo do kaţdé z nádobek umístěno 6 vzorkovacích jednotek 

DGT (viz Obr. 4-3.) s různými typy difuzních gelů. Tři jednotky obsahovaly tzv. APA gely, 

difuzní polyakrylamidové gely zesíťované agarosovým síťovadlem, s póry o velikosti  5 nm, 

připravené podle postupu uvedeném v kap. 4.3.1. Další tři jednotky obsahovaly tzv. RG gely, 

difuzní polyakrylamidové gely, zesíťované Bis-akrylamidem, s póry o velikosti  1 nm 

[67, 68], dodané společností DGT Research Ltd. z Velké Británie.  
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 Obr. 4-3. Jednotky DGT aplikované do půdní suspenze. 

 

Jednotky byly před umístěním opláchnuty ultračistou vodou tak, aby vodný film umoţnil 

lepší splynutí se suspenzí půdy. Jednotky byly lehkým přitlačením aplikovány do půdní 

suspenze tak, aby exponované plochy jednotek byly v těsném kontaktu přímo se suspenzí 

půdy. Případné vzduchové bubliny byly odstraněny krouţivým pohybem jednotky. 

Na jednotky byly opět poloţeny Petriho misky s navlhčenou buničinou a nádobky byly 

uzavřeny. Na počátku a na konci expozice byla zaznamenána teplota v laboratoři.  

Po 48 hodinách byly jednotky vyjmuty, opláchnuty ultračistou vodou, rozebrány a sorpční 

gely byly eluovány po dobu 24 hodin v 1M HNO3. Po odpovídajícím zředění byly následně 

v eluátech stanoveny kovy Cd, Cu a Ni metodou ET AAS. 

Rovněţ byl odebrán půdní roztok. Plastové zkumavky byly naplněny půdní suspenzí, 

umístěny do centrifugy a při 3000 ot./min. po dobu 5 minut byly suspenze odstředěny. 

Injekční stříkačkou, spojenou gumovou hadičkou s plastovým pouzdrem, ve kterém byl 

umístěn polyethersulfonový membránový filtr Supor-450, byl pak ze zkumavek odebrán 

půdní roztok (supernatant po centrifugaci) a ten byl přenesen do polypropylenových vialek a 

stabilizován 20 l koncentrované HNO3, Suprapur. 
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4.6 Aplikace techniky DGT v neporušených půdách 

4.6.1 Odběr  a zpracování vzorků půd 

Pro aplikaci DGT techniky v neporušených a homogenizovaných půdách byly odebrány 

vzorky půd ze dvou lokalit. Prvním byla soukromá zahrada ve Veverské Bítýšce, druhým pak 

vzorek zemědělské půdy z pole v obci Ostrovačice v bezprostřední blízkosti dálnice D1 

(viz. Obr. 4-4 a 4-5). 

 Z kaţdé lokality byly odebrány tři neporušené vzorky, pomocí PVC trubice o průměru 

16 cm a výšce 12 cm. Po odstranění svrchního pokryvu půdy byl válec silou vtlačen 

do zeminy. Poté byla odhrnuta okolní půda a vzorek zespodu podebrán a přenesen 

na plastovou misku. Vrstva půdy ve válci byla přibliţně 10 cm. Do misky byla nalita 

ultračistá voda a půda byla saturována a ekvilibrována po dobu 5 dní. Úbytek vody v misce 

způsobený absorpcí půdou byl průběţně doplňován. Jiţ po dvou dnech však bylo patrné, ţe 

hladina vody v misce neklesá a půda tudíţ dosáhla své hodnoty MWHC, tedy Maximum 

Water Holding Capacity, coţ je maximální mnoţství vody, které je konkrétní půda schopna 

zadrţet.  

 

 

 

Obr. 4-4. Mapa vzorkované lokality – Veverská Bítýška. 
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Obr. 4-5. Mapa vzorkované lokality – Ostrovačice. 

 

Z obou lokalit byly rovněţ odebrány vzorky pro homogenizaci. Byly odebrány přibliţně 

2 kg půdy z hloubkového profilu 0-10 cm ve formě směsného vzorku z plochy 3 x 3 m. Velké 

sloţky (kameny, části rostlin, organismy) přítomné ve vzorcích byly odstraněny a půda byla 

sušena na filtračním papíře při laboratorní teplotě (25 °C) po dobu 48 hodin. Tloušťka sušené 

vrstvy nepřesahovala 5 mm. Vzorky půdy byly přesítovány přes plastové síto s velikostí ok 

2 mm, čímţ byla získána jemná půdní frakce pro analýzy. Analytické vzorky byly uskladněny 

v PE sáčcích. 

Tyto vzorky byly charakterizovány z hlediska obsahu sušiny, hodnoty pH/KCl a MWHC. 

Dále byly v těchto vzorcích provedeny výluhy kyselinou octovou, EDTA, dusičnanem 

sodným a ultračistou vodou.  

4.6.2 Charakterizace půd 

Obsah sušiny ve vzorcích půd byl stanoven gravimetrickou metodou podle normy ISO 

11465:1993 [113]. Přibliţně 1 g vzorku byl sušen při teplotě 105  2 °C po dobu 3-4 hodin 

do dosaţení konstantní hmotnosti.  

Hodnota pH extraktu půdy byla změřena po rozpuštění podílu půdy o hmotnosti 20 g 

v 50 ml 0,2 mol.l
-1

 chloridu draselného po dobu 24 hodin.  

Orientační hodnota MWHC u homogenizovaných vzorků půd byla stanovena 

jednoduchým gravimetrickým experimentem. Do dna PE nádobky o objemu přibliţně 100 ml 

byly vyvrtány otvory a na dno byl poloţen 589/5 celulózový filtrační papír (Schleicher and 
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Schuell, Dassel, Německo). Do nádobky bylo naváţeno cca 60 g vzorku půdy a přelito 

ultračistou vodou. Po uzavření nádobky bylo sledováno odtékání přebytečné kapaliny 

do okamţiku, kdy byla půda viditelně nasycena a další kapalina jiţ neodtékala. Z poměru 

hmotnosti vázané vody a suché půdy byla vypočítána orientační hodnota MWHC pro daný 

vzorek půdy.    

Obsah prvků extrahovatelných EDTA byl stanoven podle doporučení Community 

of Bureau of Reference, Brusel, Belgie (BCR) [20]. Podíly vzorku, přibliţně o hmotnosti 5 g, 

byly smíchány s 50 ml 0,05 mol.l
-1

 EDTA (pH = 7,00 ± 0,05) v extrakční nádobce a směs 

byla po dobu 1 hodiny třepána při laboratorní teplotě. Extrakt byl ihned přefiltrován přes 

589/5 celulózový filtrační papír (Schleicher and Schuell, Dassel, Německo) a filtrát byl sbírán 

do PE nádobky.  

Extrakce prvků rozpustných v kyselině octové byla provedena opět podle doporučení 

BCR [20]. Podíly vzorku, přibliţně o hmotnosti 5 g, byly po dobu 16 hodin třepány 

v extrakční nádobce při laboratorní teplotě s 200 ml 0,43 mol.l
-1 

kyseliny octové. Extrakt byl 

ihned přefiltrován přes 589/5 celulózový filtrační papír (Schleicher and Schuell, Dassel, 

Německo) a filtrát byl sbírán do PE nádobky.  

Výluh v dusičnanu sodném [21] je vyuţíván pro stanovení biologicky významných 

koncentrací těţkých kovů v půdách. Podíly vzorku, přibliţně o hmotnosti 4 g, byly po dobu 

16 hodin třepány v PP extrakční nádobce při laboratorní teplotě s 10 ml 0,1 mol.l
-1

 roztoku 

dusičnanu sodného. Po centrifugaci při 6000 ot./min. po dobu 10 minut byl supernatant 

přefiltrován přes 589/5 celulózový filtrační papír (Schleicher and Schuell, Dassel, Germany). 

Filtrát byl sbírán do PP nádobky a stabilizován okyselením 50 l koncentrované HNO3 čistoty 

Suprapur. 

Obsah prvků extrahovatelných vodou byl stanoven tak, ţe podíly vzorku o hmotnosti 50 g 

byly třepány s 50 ml ultračisté vody v PP extrakční nádobce po dobu 2 hodin a směs pak byla 

ponechána v klidu po dobu 24 hodin. Po centrifugaci byl supernatant přefiltrován přes 

polyethersulfonový membránový filtr Supor-450. Filtrát byl sbírán do PP nádobky a 

stabilizován okyselením 50 l koncentrované HNO3 čistoty Suprapur. 

4.6.3 Aplikace techniky DGT do vzorků půd 

Jednotky DGT byly aplikovány přímo do neporušených vzorků a do suspenzí připravených 

z homogenizovaných půd. 

Po uplynutí doby potřebné pro saturaci a ekvilibraci půdy bylo do dvou neporušených 

vzorků umístěno 6 vzorkovacích jednotek DGT (viz. Obr. 4-6) s různými typy difuzních gelů. 

Tři jednotky obsahovaly APA gel a tři RG gel. Třetí vzorek byl ponechán bez jednotek 

pro pozdější odebrání půdního roztoku. Jednotky byly před umístěním opláchnuty ultračistou 

vodou a zatlačením aplikovány do vzorků tak, aby exponované plochy jednotek byly v těsném 
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kontaktu přímo s půdou. Poté byly plastové válce se vzorky poloţené na miskách s ultračistou 

vodou přiklopeny plastovou nádobou tak, aby byla zajištěna konstantní vlhkost vzorků po 

celou dobu experimentu (viz. Obr. 4-7). Na počátku a na konci expozice byla zaznamenána 

teplota v místnosti.  

Do suspenzí homogenizovaných vzorků půd připravených na základě experimentálně 

stanovené hodnoty MWHC byly aplikovány čtyři vzorkovací jednotky DGT s různými 

difuzními gely. Dvě jednotky obsahovaly APA gel a dvě RG gel. Pro kaţdé vzorkované místo 

byly připraveny vţdy 2 repliky půdní suspenze. 

Jednotky byly ze všech vzorků vyjmuty po 48 hodinách, opláchnuty ultračistou vodou, 

rozebrány a sorpční gely byly eluovány po dobu 24 hodin v 1M HNO3. Po odpovídajícím 

zředění byly následně v eluátech stanoveny Cd, Cu, Ni a Pb metodou ET AAS. 

Prostřednictvím „Soil Moisture Rhizon“ vzorkovačů (viz. Obr. 4-8 a 4-9) byl odebrán také 

půdní roztok, jak z neporušených vzorků půd, tak ze suspenzí připravených 

z homogenizovaných vzorků. U neporušených vzorků půd byl půdní roztok získán jak 

ze vzorku, do kterého nebyly umístěny jednotky DGT, tak ze vzorku, do kterého byly 

jednotky aplikovány. Z kaţdého neporušeného vzorku byl odebrán půdní roztok ze dvou 

různých míst a u vzorku s jednotkami byl navíc proveden odběr před a po aplikaci jednotek 

DGT. U homogenizovaných suspenzí byl proveden vţdy jeden odběr před a jeden odběr 

po aplikaci jednotek.  

Vzorkovače byly před pouţitím opláchnuty 0,1M HNO3 a ultračistou vodou. První podíl 

půdního roztoku byl vylit a pro analýzu byl pouţit aţ podíl druhý. Bylo rovněţ stanoveno pH 

půdních roztoků. Půdní roztoky pro analýzu kovů byly stabilizovány přidáním 

20 l koncentrované HNO3, Suprapur. 
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Obr. 4-6 a 4-7. Jednotky DGT aplikované do  neporušeného vzorku půdy. 

 

 

 

Obr. 4-8 a 4-9. Odběr půdního roztoku pomocí „Soil moisture rhizon“ vzorkovače.
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST – ŘÍČNÍ SEDIMENTY 

5.1 Chemikálie 

Během jednotlivých experimentů byly pouţívány chemikálie uvedené v Tab. 5-1. 

Pro přípravu vodných roztoků standardů, modelových roztoků a při dalších experimentálních 

procedurách byla pouţívána ultračistá voda, upravená přístrojem Milli-Q Academic firmy 

Millipore. 

Tab. 5-1. Seznam pouţitých chemikálií pro experimenty v sedimentech. 

Chemikálie Výrobce 

acetát sodný p.a. Merck, Německo 

agarosa Merck, Německo 

akrylamid (pro elektroforézu) Merck, Německo 

argon C-50 Airliquide, Francie 

bromid draselný Merck, Německo 

dichlormethan (pro HPLC) VWR Prolabo, Francie 

Duolit GT-73 Sigma-Aldrich, Německo 

hydroxid draselný Merck, Německo 

kyselina dusičná p.a., 65 % Merck, Německo 

kyselina dusičná Suprapur, 65 % Merck, Německo 

kyselina octová ledová Scharlau, Španělsko 

kyselina sírová, 96 % Merck, Německo 

monomethylrtuť chlorid Stream Chemicals, USA 

N,N,N,N-tetramethylendiamin 99% 

(TEMED) 

Sigma-Aldrich, Německo 

peroxosíran amonný Prolabo, Francie 

síran měďnatý pentahydrát Acros Organics, USA 

standard Hg v HNO3 2 mol.dm
-3

 Merck, Německo 

CRM sedimentu IAEA-405 

(Trace elements and methylmercury in 

estuarine sediment) 

International Atomic Energy Agency, 

Analytical Quality Control Services (AQCS), 

Rakousko 

tetraethylboritan sodný 98 % Stream Chemicals, USA 
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5.2 Instrumentace 

Během jednotlivých experimentů byly pouţívány přístroje a pomůcky uvedené v Tab. 5-2. 

Tab. 5-2. Seznam pouţitých přístrojů a pomůcek pro experimenty v sedimentech.  

Přístroj Výrobce 

Speciační analýza rtuti 

analyzátor rtuti AMA 254 Altec, ČR 

analytické váhy Genius Sartorius, USA 

analytické váhy Mettler AT 250 Mettler Toledo, Švýcarsko 

centrifuga X340 Prolabo, Francie 

plynový chromatograf GC Clarus 500 

s TurboMatrix headspace samplerem 

a detektorem CVAFS Tekran, model 2600 

Perkin Elmer, USA 

 

Tekran, USA 

sušárna Binder GmbH, Německo 

třepačka KS 250 basic IKA Labortechnik, Německo 

vodní lázeň Polystat 71 Fisher Scientific, USA 

Analýzy kovů 

(Vrije Universiteit Brusel – laboratoř analytické a environmentální chemie) 

HR-ICP-MS Thermo Finnigan Element II Thermo Scientific, USA 

CVAFS PSA Millenium Merlin  PS Analytical Ltd., UK 

Bioluminiscenční testy toxicity 

centrifuga BR4 Jouan, Francie 

luminometr Luminoskan Ascent Thermo Scientific, USA 

termostat Labio a.s., ČR 

třepačka Multi RS-60 BioSan Ltd., Litva 

5.3 Příprava gelů a jednotek DGT 

5.3.1 Příprava difuzního agarosového gelu 

Difuzní gel obsahující 1,5 % agarosy byl připraven rozpuštěním příslušného mnoţství 

agarosy v horké ultračisté vodě (cca 80 C). Směs byla umístěna do vroucí vodní lázně a 

zvolna míchána dokud nebyla všechna agarosa rozpuštěna a roztok čirý. Horký gelový roztok 

byl ihned napipetován mezi dvě předehřáté skleněné tabulky oddělené distanční plastovou 

fólií o definované tloušťce 0,52 mm. Při ochladnutí na teplotu cca 36 C gel ztuhnul. Tento 
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gel se ve vodě jiţ dále nehydratuje a proto je jeho konečná tloušťka určená tloušťkou 

distanční fólie. Plastovým noţem byly z gelů vykrájeny kruhové disky o průměru 2,5 cm. Ty 

byly uchovávány v ultračisté vodě vodě při teplotě 4 °C. 

5.3.2 Příprava sorpčních gelů s Chelexem-100 a Duolitem GT-73 

Příprava sorpčního gelu s Chelexem-100 je popsána v kap. 4.3.2. Pro přípravu sorpčního 

gelu s Duolitem GT-73 byly k naváţce přibliţně 0,24 g iontoměniče přidány 2 ml gelového 

roztoku. Po dostatečném nabobtnání iontoměniče, bylo k suspenzi přidáno 5 l TEMEDu a 

14 l roztoku peroxosíranu amonného. Distanční fólie oddělující skleněné tabulky měla 

definovanou tloušťku 0,25 mm. Tímto postupem byl připraven sorpční gel o tloušťce        

0,43  0,02 mm. Vykrájené disky o průměru 2,5 cm a pruhy pro sedimentové sondy 

o rozměrech 16 x 2,7 cm byly uchovávány v ultračisté vodě při teplotě 4 °C.  

Komerčně dodávaný Duolit GT-73 má částice o průměru 0,5 – 0,7 mm, a proto byl před 

přípravou gelů důkladně rozdrcen v porcelánové misce. Podrcený materiál byl přesítován přes 

plastové síto o průměru ok 100 m a jemná frakce byla přes noc přečištěna v 1M HCl. Během 

dalších experimentů však bylo zjištěno, ţe čištění iontoměniče nemá na stanovení příliš velký 

vliv. Iontoměnič byl poté přefiltrován přes membránový filtr Supor-450 a několikrát promyt 

na filtru ultračistou vodou. Vysušený iontoměnič byl pouţit pro přípravu sorpčních gelů. 

5.3.3 Příprava DGT jednotek a sedimentových DGT a DET sond 

Pro testování připravených gelů v modelovém roztoku rtuti byly sestaveny jednotky DGT 

podobně jako pro aplikaci DGT v půdách (viz. kap. 4.3.3). Stejný postup byl pouţit také 

pro sedimentové sondy DGT, do které byl nejprve vloţen pruh sorpčního gelu a ten překryt 

pruhem difuzního agarosového gelu a membránového filtru. Sonda byla dobře uzavřena 

svrchním krytem. Sonda DET byla naplněna 1,5% horkým roztokem agarosy a po ztuhnutí 

byla rovněţ překryta filtrem a uzavřena krytem.  

Poté byly jednotky umístěny do plastové nádoby s ultračistou vodou, která byla po dobu 

24 hodin probublávána dusíkem, aby byl z gelů odstraněn veškerý kyslík, který by způsobil 

ovlivnění výsledků ţeleza a manganu. Nádoba byla po dobu probublávání překryta 

parafilmem, aby jednotky byly v uzavřené dusíkové atmosféře. 
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5.4 Testování gelů v modelovém roztoku rtuti 

Pro posouzení funkčnosti připravených gelů byl proveden test časové závislosti 

navázaného mnoţství rtuti na iontoměniči vázaném v sorpčním gelu na době expozice DGT 

jednotek v modelovém roztoku.  

Do teflonové kádinky o objemu 5 L byl nejprve připraven roztok o koncentraci 100 g.l
-1

 a 

ponechán v nádobě tři dny, aby se stěny kádinky nasytily rtutí, jelikoţ rtuť má afinitu 

k plastovému materiálu. Poté byla kádinka vypláchnuta ultračistou vodou a byl do ní 

připraven nový roztok rtuti o koncentraci 40 g.l
-1 

v prostředí 0,01M NaNO3. Hodnotu pH 

roztoku nebylo nutné upravovat tak jako v případě testování Chelexu-100. Výsledky 

předchozích experimentů [114] u Duolitu GT-73 prokázaly široký pracovní rozsah v oblasti 

pH 2 aţ 10. Tento roztok byl míchán po dobu 24 hodin, aby došlo k ustálení koncentrace.   

Do modelového roztoku bylo ponořeno 9 jednotek DGT obsahujících sorpční gely 

s Duolitem GT-73. Po 2, 4 a 6 hodinách byly postupně z roztoku vyjmuty vţdy tři jednotky. 

Obsah rtuti v discích sorpčních gelů byl poté stanoven analyzátorem AMA-254. Pokud gely 

obsahovaly vyšší mnoţství rtuti neţ udával pracovní rozsah přístroje, byly disky rozděleny 

na několik částí a celkový obsah rtuti v kaţdém disku byl dán sumou mnoţství rtuti 

v jednotlivých částech disku. Na začátku a na konci experimentu byla změřena teplota a pH 

modelového roztoku. 

5.5 Speciační analýza rtuti a dalších vybraných kovů v říčních sedimentech 

5.5.1 Vzorky sedimentů 

Pro experimenty byla zvolena lokalita bývalé továrny Métaleurop na severu Francie, poblíţ 

města Auby (Obr. 5-1). Řeka Deûle zde byla v průběhu minulého století znečišťována 

metalurgickou činností, coţ vyústilo v historické znečištění říční vody a sedimentů kovovými 

polutanty. Z důvodu přirozeně vysoké koncentrace rtuti přítomné v rudách zpracovávaných 

touto továrnou rtuť postupně vstupovala do akvatického ekosystému řeky společně s dalšími 

kovy.    

Vzorky byly odebrány ze dvou míst vzdálených od sebe přibliţně 1 km. První z nich (I) 

bylo umístěno mimo areál továrny. Druhé stanoviště (II) pak bylo přímo v areálu továrny, kde 

byla očekávána vyšší kontaminace. 
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Obr. 5-1. Mapa vzorkované lokality – okolí a areál továrny Métaleurop. 

5.5.2 Odběr a zpracování vzorků sedimentů a povrchové vody 

Vzorky z místa I byly odebrány v březnu 2009, vzorky z místa II v dubnu 2009. Z kaţdého 

místa byly odebrány celkem čtyři neporušené vzorky. Na místě II bylo nutné pouţít k odběru 

motorový člun, aby bylo moţné vzorkovat uprostřed řeky (Obr. 5-2). Vzorky byly odebírány 

pomocí plastového trubkového vzorkovače (délka 80 cm, vnitřní průměr 7 cm) spojeného 

kovovou násadou s kovovou tyčí. Plastová část byla před vlastním odběrem propláchnuta 

říční vodou a poté byla silou zasunuta do sedimentu. Po vytaţení ven byla kovová násada 

oddělena a vzorkovač se sedimentem a říční vodou byl zespodu a shora uzavřen gumovou 

zátkou.  

Vzorky povrchové vody byly odebrány do teflonových nádob. Při kaţdém vzorkování je 

nezbytná správná volba odběrových materiálů. Vzorky vod mohou být odebírány a 

uchovávány v nádobách ze skla, PET nebo PTFE. Teflon je však nejvhodnějším materiálem, 

jelikoţ obsahuje nejniţší mnoţství nečistot a má nejniţší sorpční vlastnosti. Naopak k PP či 

PE nádobám má rtuť vysokou afinitu [34]. Při odběru vody byla vzorkovací nádoba otevřena 

a uzavřena pod vodou tak, aby nedošlo ke smíchání s povrchovou vrstvou vody nebo oxidaci 

vzorku dle doporučení v [34]. Vzorky vod byly po odběru stabilizovány přídavkem 

koncentrované HNO3 čistoty Suprapur. 

Všechny vzorky byly převezeny do laboratoře a zpracovány. Vzorky vod byly uchovávány 

ve tmě při teplotě 4 C. Dva ze vzorků sedimentů byly určeny pro aplikaci techniky DGT a 

dva vzorky pro nakrájení. Schéma krájení a zpracování sedimentů pro následné analýzy je 

uvedeno na Obr. 5-3. 



                                                                               EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST – ŘÍČNÍ SEDIMENTY 

 67 

 

Obr. 5-2. Vzorkovací místa I a II. 

 

 

 

Obr. 5-3. Schéma zpracování vzorků sedimentů (1) a (2). 
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Manipulace se sedimenty určenými ke krájení byla prováděna v rukavicovém boxu. Ten 

byl naplněn dusíkem tak, aby byl vytlačen kyslík a nedošlo k oxidaci sedimentu. Pomocí 

speciálního stolu (viz. Obr. 5-4) a krouţku o výšce 1 nebo 2 cm byl sediment postupně 

vytlačován z plastového vzorkovače a krájen na plátky.  

 

 

Obr. 5-4. Speciální stůl pro krájení vzorků sedimentu s rukavicovým boxem. 

 

Dva odebrané vzorky sedimentu byly zpracovány následovně. Plátky ze vzorku (1) byly 

ukládány do teflonových nádobek, které byly dobře utěsněny parafilmem. Jednotlivé vzorky 

sedimentu byly poté odcentrifugovány pro získání pórové vody při 3000 ot/min po dobu 

10 min. Pórová voda pak byla přefiltrována opět v rukavicovém boxu přes 

polyethersulfonový membránový filtr Supor-450 s póry o průměru 0,45 m, uskladněna 

v teflonových zkumavkách pod dusíkovou atmosférou a stabilizována přídavkem 

koncentrované HNO3 čistoty Suprapur. V těchto vzorcích byla stanovena celková rozpuštěná 

rtuť HgTOT,R metodou CVAFS a vybrané kovy metodou HR-ICP-MS. Sediment 

po centrifugaci byl rozdělen na plastové Petriho misky a sušen při laboratorní teplotě po dobu 

několika dní. Poté byl suchý sediment zhomogenizován ve třecí misce a uschován v tmavých 

skleněných nádobkách. V těchto vzorcích byla stanovena celková nerozpuštěná rtuť HgTOT,N 

prostřednictvím analyzátoru AMA-254 a MeHg metodou HS-GC-CVAFS.  
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Plátky ze vzorku (2) byly uloţeny do plastových sáčků, naplněny dusíkem a pečlivě 

uzavřeny. Tyto vzorky byly pouţity pro stanovení sulfidů (AVS) a byly společně 

s přefiltrovanou pórovou vodou uskladněny při teplotě 4 C aţ do doby analýzy. 

Vzorky povrchové vody byly přefiltrovány přes membránový filtr Supor-450 s póry 

o průměru 0,45 m. Filtráty byly uskladněny při teplotě 4 C. V přefiltrovaných vzorcích byla 

metodou CVAFS stanovena rozpuštěná rtuť HgR a ve filtračním koláči na filtru byla pomocí 

analyzátoru AMA-254 stanovena rtuť adsorbovaná na částicích přítomných ve vodě HgN. 

5.5.3 Aplikace techniky DGT a DET do vzorků sedimentů 

Technika DGT byla aplikována do dvou odebraných vzorků. Do jednoho vzorku byla 

umístěna jedna sonda obsahující sorpční gel s Duolitem GT-73 a druhá s Chelexem-100 

pro stanovení rtuti v pórové vodě sedimentů. V obou sondách tvořil difuzní vrstvu agarosový 

gel. Do druhého vzorku byly umístěny dvě jednotky pro stanovení kovů – jedna sonda DGT a 

jedna DET. DGT sonda obsahovala sorpční gel s Chelexem a difuzním polyakrylamidovým 

gelem. DET sonda s dělenými ţlábky byla naplněna pouze agarosovým gelem. Schéma 

aplikace techniky DGT a DET je uvedeno na Obr. 5-5. 

 

 

 

 

Obr. 5-5. Schéma aplikace techniky DGT a DET do vzorků sedimentů (3) a (4). 
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Sondy DGT i DET byly zasunuty do vzorků sedimentů tak, aby přibliţně 2-3 cm gelu 

zůstaly nad rozhraním sediment-povrchová voda (Obr. 5-6 a 5-7). Sondy byly exponovány 

v sedimentech po dobu 48 hodin. Na začátku i na konci experimentu byla změřena teplota a 

pH pórové vody. 

Po 48 hodinách byly sondy ze sedimentů vytaţeny a opláchnuty ultračistou vodou. DET 

jednotky byly pouze očištěny buničinou. Sondy byly rozebrány a sorpční gely byly nakrájeny 

plastovým noţem na prouţky o šířce 0,5 cm. Prouţky gelů s Duolitem GT-73 pro analýzu 

rtuti byly uzavřeny do polypropylenových vialek a poté analyzovány na AMA-254. 

Chelexové gely pro analýzy kovů byly umístěny do vialek s 1 ml 1M HNO3 a eluovány 

po dobu 24 hodin. Prouţky agarosového gelu z DET jednotek byly umístěny do předem 

zváţených polypropylenových vialek, převáţeny po přídavku gelu a poté rovněţ eluovány 

v 1 ml 1M HNO3. 

 

 

 

Obr. 5-6 a 5-7. Sondy DGT a DET aplikované do vzorku  říčního sedimentu. 

5.5.4 Stanovení obsahu celkové rtuti analyzátorem AMA-254 

Obsah celkové rtuti ve vzorcích suchých sedimentů byl měřen analyzátorem AMA-254. 

Navaţované mnoţství sedimentu pro analýzu bylo v rozmezí 10 aţ 25 mg v závislosti 

na obsahu rtuti v jednotlivých vzorcích. Pro ověření metody byl pouţit certifikovaný 

referenční materiál vzorku sedimentu IAEA-405. 
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5.5.5 Stanovení methylrtuti extrakcí ze sedimentu a následnou analýzou extraktu 

metodou HS-GC-CVAFS  

5.5.5.1 Extrakce MeHg ze sedimentu 

Schéma postupu extrakce MeHg ze vzorku sedimentu je znázorněno na Obr. 5-8. 

Do skleněné lahvičky o objemu 25 ml bylo naváţeno 100-200 mg vzorku suchého sedimentu. 

K sedimentu byl přidán 1 ml 1M roztoku CuSO4 a 5 ml směsi 18% KBr v 5% H2SO4. 

Lahvičky se směsí byly poté umístěny na třepačku a třepány po dobu 50 minut. Poté bylo 

k suspenzi přidáno skleněnou pipetou 10 ml CH2Cl2 a opět třepáno dalších 50 minut. 

Po dostatečném protřepání byly lahvičky umístěny do centrifugy a směs odstředěna 

při 3000 ot./min. po dobu 10 minut.  

Po centrifugaci bylo 5 ml spodní dichlormethanové vrstvy odpipetováno do skleněných 

lahviček s kónickým dnem o objemu 50 ml, které obsahovaly 20 ml ultračisté vody. Do těchto 

lahviček bylo po centrifugaci odpipetováno 5 ml spodní dichlormethanové vrstvy. 

Při pipetování bylo nutno postupovat opatrně tak, aby nedošlo k nasátí vodné fáze nebo pěny 

mezi organickou a vodnou fází, protoţe obsahuje vysoký podíl anorganické Hg, která by pak 

mohla interferovat s methylrtutí při vlastním stanovení MeHg. 

Lahvičky byly umístěny v drţáku do vodní lázně s termostatem udrţující teplotu 47 
o
C. 

Pomocí Pasteurových pipetek spojených se silikonovými trubičkami a ponořenými na dno 

lahviček byly probublávány přiměřeným proudem N2, čímţ se odpařila dichlormethanová 

fáze a došlo ke zpětnému převodu MeHgCl do vody. Odpaření trvalo přibliţně 10-15 minut a 

bylo ukončeno v okamţiku, kdy jiţ nebyly pozorovatelné kapičky CH2Cl2 na stěnách 

lahviček. Vodný extrakt MeHgCl můţe být uchováván ve tmě při teplotě 4 °C několik dní. 

Alikvotní podíl 5 ml vodného roztoku extraktu byl dále pouţit pro ethylaci. Pokud by 

nebyla odstraněna veškerá organická fáze, objevil by se pík na začátku chromatogramu. 

V tomto případě by měl být vzorek znovu odpařen po dobu 10 minut a analýza zopakována. 

5 ml vodného extraktu bylo napipetováno do skleněných headspace vialek. K tomuto extraktu 

bylo přidáno 50 l acetátového pufru a 50 l ethylačního činidla. Vzorek byl takto ethylován 

ve tmě po dobu 50 minut a poté analyzován metodou HS-GC-CVAFS. 

Pro ověření metody byl pouţit certifikovaný referenční materiál vzorku sedimentu     

IAEA-405. 
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Obr. 5-8. Schéma postupu extrakce MeHg ze vzorku sedimentu. 

 

5.5.5.2 Příprava tetraethylboritanu sodného - ethylačního činidla 

Do 500 ml skleněné lahve bylo připraveno 100 ml 2% roztoku KOH a roztok byl 

probublán dusíkem po dobu 15 minut. Do roztoku hydroxidu bylo přidáno originální balení 

1 g NaBEt4. Roztok byl dobře promíchán a rozdělen do 20-25 malých teflonových zkumavek, 

které byly uchovávány zmraţené a chráněné před světlem. Jak originální NaBEt4, tak 

připravené 1% ethylační činidlo jsou uchovávány zmraţené aţ do pouţití. Jedna zkumavka 

můţe být pouţita v jeden den a nepouţitý rozmraţený zbytek je vylit. 

5.5.5.3 HS-GC-CVAFS 

Methylrtuť byla v suchých vzorcích sedimentů stanovena metodou plynové chromatografie 

(GC) s headspace (HS) autosamplerem a detekcí na principu atomové fluorescence. 

Parametry analýzy jsou uvedeny v Tab. 5-3.  
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Tab. 5-3. Základní parametry analýzy methylrtuti. 

Parametry HS-GC-CVAFS 

HS 

HS teplota 70 C 

teplota jehly 100 C 

teplota dávkovací smyčky 105 C 

termostatické zahřívání vzorku 5 min 

natlakování HS lahvičky 30 s 

doba nástřiku  15 s  

objem vzorku  10 l 

GC 

kolona PTFE O.D. 1/4 ˝, I.D. 1/8˝, 15 x 0,25 mm x 0,25 m, 

Altech  

počáteční teplota a čas 50 C a 1 min   

nárůst teploty 25 C/min 

konečná teplota a čas 100 C a 2 min 

nosný plyn argon 

průtok nosného plynu 60 ml/min 

Pyrolytická pec 

teplota pyrolýzy 800 C 

5.5.5.4 Standardy Hg a MeHg 

Vyhodnocení koncentrace methylrtuti byla provedeno metodou kalibrační křivky. Byl 

zvolen rozsah 5-45 ng.l
-1

. Kalibrační roztoky obsahovaly jak Hg tak MeHg. 

Ze zásobního roztoku Hg o koncentraci 1 mg.l
-1

 byl připraven pracovní standard Hg 

o koncentraci 1 g.l
-1

. 

Pro přípravu základního standardu MeHg byl nejprve připraven roztok MeHg 

o koncentraci 1 mg.ml
-1

 a to rozpuštěním 50 mg MeHgCl v 5 ml acetonu a doplněním 

ultračistou vodou na objem 50 ml. Tento roztok je stabilní v chladu a temnu po dobu několika 

let. Z tohoto roztoku byl připraven zásobní roztok MeHg o koncentraci 1 mg.l
-1

 a z něho pak 

pracovní standard MeHg o koncentraci 1 g.l
-1

. 

Řada jednotlivých kalibračních roztoků pro analýzu MeHg ve vzorcích sedimentů byla 

připravena do skleněných headspace vialek. K 10 ml ultračisté vody bylo přidáno mnoţství 

pracovního standardu Hg a MeHg tak, aby výsledná koncentrace obou forem rtuti ve vialkách 

byla 0, 5, 15, 25, 35 a 45 ng.l
-1

. 
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Koncentrace MeHg ve vzorku sedimentu byla počítána z výšky píku odpovídajícího MeHg 

na chromatogramu. Vypočtená koncentrace MeHg přesněji vyjadřuje koncentraci MeHgCl, 

jelikoţ v této formě je methylrtuť přítomna ve standardních roztocích. U certifikovaných 

referenčních materiálů je obsah MeHg vyjadřován jako obsah anorganické rtuti a proto je 

získaná koncentrace přepočítána na koncentraci Hg (ve formě MeHg) vynásobením faktorem 

0,8, coţ je poměr Mr (Hg) a Mr (MeHgCl). Na základě výsledků analýzy standardu 

sedimentu IAEA 405 je pak vypočítán výtěţek celé procedury a hodnoty MeHg korigovány 

na tento výtěţek. 

5.5.6 Stanovení celkové rozpuštěné rtuti metodou CVAFS (Atomová fluorescenční 

spektrometrie s generací studených par rtuti)  

Celková rozpuštěná rtuť ve vzorcích pórové vody sedimentů a v povrchové vodě řeky 

Deûle byla analyzována metodou CVAFS s prekoncentrací na zlatém kolektoru. Analýzy byly 

provedeny v laboratoři analytické a environmentální chemie na Vrije Universiteit v Bruselu. 

Před vlastní analýzou byly vzorky oxidovány směsí bromičnanu draselného a bromidu 

draselného v HCl. Následovala redukce nadbytku oxidačního činidla hydroxylaminem 

hydrochloridem. Páry elementární rtuti byly poté generovány ze vzorku redukcí chloridem 

cínatým (1% roztok v 5% HCl), vybublány z roztoku proudem argonu a zachyceny na zlatém 

kolektoru. Termickou desorpcí byla Hg z kolektoru vypuzena a detekována systémem AFS.  

5.5.7 Stanovení kovů metodou HR-ICP-MS  (Hmotnostní spektrometrie s indukčně 

vázaným plazmatem s vysokým rozlišením) 

Koncentrace kovů (Cd, Cr, Fe, Mn, Pb a Zn) ve vzorcích pórové vody sedimentů, 

v povrchové vodě řeky Deûle, v eluátech agarosových prouţků z DET sond a v eluátech 

prouţků sorpčních gelů z DGT sond obsahující Chelex-100 aplikovaných do vzorků 

sedimentů byla stanovena metodou HR-ICP-MS. Analýzy byly provedeny v laboratoři 

analytické a environmentální chemie na Vrije Universiteit v Bruselu. Pro kalibraci byl pouţit 

multielementární standardní roztok Merck XIII. Ke všem standardům a vzorkům byl přidán 

jako vnitřní standard roztok india o koncentraci 1 g.l
-1

.  

5.5.8 Stanovení AVS (Acid Volatile Sulfides)  

Stanovení AVS bylo prováděno v reaktoru v kyselém prostředí přídavkem 40 ml 6M HCl 

k naváţce 1 g vlhkého sedimentu. Sulfan, uvolněný rozkladem sulfidů, byl veden proudem N2 

do antioxidačního bazického roztoku, ve kterém byl zachycen. Reakce byla prováděna 
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za neustálého míchání při laboratorní teplotě po dobu 1 hodiny a poté byla potenciometricky 

změřena koncentrace uvolněného H2S.  

5.6 Microtox test - bioluminiscenční test toxicity na Vibrio fischeri 

Nejprve byl proveden vodný výluh sedimentu. Do plastové vialky bylo naváţeno 140 mg 

suchého sedimentu a přidáno 1,4 ml destilované vody. Tato suspenze byla třepána po dobu 

24 hodin na automatické třepačce. 

Druhý den následovalo vlastní měření inhibice luminiscence v závislosti na toxicitě 

suchého sedimentu a vodného výluhu sedimentu. Termostat a luminometr byly nastaveny 

na teplotu 15-18 C, coţ jsou podmínky nutné k tomu, aby bakterie Vibrio fischeri vyzařovaly 

luminiscenci. Kultura bakterií je uchovávána ve zmraţeném stavu a přibliţně 30 minut před 

pouţitím byla aktivována přídavkem 2% NaCl (80 l kultury + 2,5 ml 2% NaCl) a ponechána 

v klidu při 4 C. 

Plastová mikrodestička (Nunc, Apogent Technologies, Dánsko) byla připravena a naplněna 

suspenzí sedimentu dle předepsaného schématu (viz. Obr. 5-9).  

 

 

Obr. 5-9. Mikrodestička naplněná vzorky suspenzí sedimentu dle předepsané metody, včetně 

negativní a pozitivní kontroly. 
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Negativní kontrola (NK) by neměla způsobit ţádnou inhibici luminiscence, naopak 

pozitivní kontrola (PK) by měla způsobit 40-80% inhibici. Destička byla poté vytemperována 

po dobu 30 minut v termostatu a stejně tak i oţivená kultura bakterií.  

Po nastavení příslušného programu na PC byla propláchnuta dávkovací kapilára 

destilovanou vodou, 2% NaCl a mikrobiální kulturou. Poté byly vybrány oblasti destičky, 

které měly být proměřeny a následovalo vlastní měření intenzity luminiscence.  

Výluhy byly po 24 hodinách třepání odcentrifugovány při 4000 ot./min. po dobu 10 minut, 

při teplotě 15 C a byly proměřeny obdobným způsobem jako suspenze sedimentu. 
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6. VÝSLEDKY A DISKUZE - ODHAD BIODOSTUPNÝCH FOREM 

KOVŮ V PŮDÁCH POMOCÍ TECHNIKY DGT 

6.1 Stanovení kovů atomovou absorpční spektrometrií 

Stanovení Cd, Cu, Pb a Ni v modelových roztocích, v eluátech sorpčních gelů, ve výluzích 

a v půdních roztocích bylo provedeno metodou ET AAS. Měření v rámci experimentu 

„Pouţití difuzních gelů s různou velikostí pórů k odhadu anorganických a organických specií 

kovů v půdách“ byla provedena na starším atomovém absorpčním spektrometru      

SpektrAA-40. Měření v rámci experimentu „Aplikace techniky DGT v neporušených půdách“ 

byla provedena na novějším spektrometru AAS ZEEnit 60. Při nastavení teplotních programů 

bylo vycházeno z hodnot doporučených výrobcem. Pro SpektrAA-40 byly v rámci této práce 

optimalizovány teploty rozkladu a atomizace podle naměřených rozkladných a atomizačních 

křivek. Pro jejich naměření byly vybrány kalibrační roztoky o koncentraci 1,5 g.l
-1

 pro Cd, 

20 g.l
-1

 pro Cu a 45 g.l
-1

 pro Ni a Pb. Rozkladné a atomizační křivky jsou pro jednotlivé 

kovy znázorněny na Obr. 6-1 aţ 6-4. Zvolené teploty rozkladu a atomizace jsou uvedeny 

v Experimentální části - půdy, v Tab. 4-3. 

 

 

 

Cd

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800

teplota [°C]

a
b

so
rb

a
n

ce

rozkladná křivka

atomizační křivka

 

Obr. 6-1. Rozkladná a atomizační křivka kadmia. 
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Obr. 6-2. Rozkladná a atomizační křivka mědi. 
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Obr. 6-3. Rozkladná a atomizační křivka niklu. 
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Obr. 6-4. Rozkladná a atomizační křivka olova. 

 

Součástí stanovení kaţdého prvku byla rovněţ analýza blanků. V případě techniky DGT 

byly stanoveny koncentrace jednotlivých kovů v 10 eluátech neexponovaných disků 

sorpčních gelů s Chelexem-100. V případě výluhů bylo jako blank 10x proměřeno kaţdé 

vyluhovací činidlo, tedy EDTA, 0,43 M kyselina octová, 0,1 M dusičnan sodný a ultračistá 

voda.  

Dle definice IUPAC byly vypočítány limity detekce jako trojnásobek směrodatné odchylky 

slepého stanovení. Vypočítané LOD jsou pro stanovení kovů technikou DGT uvedeny    

v Tab. 6-1  a pro stanovení kovů ve výluzích v Tab. 6-2. 

 

Tab. 6-1. Limity detekce (LOD) pro stanovení kovů technikou DGT. 

 

LOD pro CDGT [g.l
-1

] SpektrAA-40 AAS ZEEnit 60 

Cd 0,018 0,011 

Cu 0,278 0,194 

Ni 0,271 0,099 

Pb 0,058 0,014 
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Tab. 6-2. Limity detekce (LOD) pro stanovení kovů ve výluzích (AAS ZEEnit 60). 

 

LOD [g.l
-1

] EDTA kyselina  

octová 

dusičnan  

sodný 

ultračistá  

voda 

Cd < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Cu 0,085 0,096 0,103 < 0,001 

Ni 0,116 0,078 0,131 0,080 

Pb 0,125 0,098 0,140 < 0,010 

6.2 Testování gelů v modelových roztocích kovů 

6.2.1 Základní test 

Na počátku a na konci experimentu bylo změřeno pH a teplota modelového roztoku 

(Tab. 6-3). Hodnota pH roztoku byla na počátku upravena přídavkem 0,1 M NaOH tak, aby 

byla v rozmezí 5-8. Metodou ET AAS byla změřena koncentrace Cd, Cu, Pb a Ni 

v modelovém roztoku na počátku a na konci testu (Tab. 6-4).  

Byla změřena koncentrace Ce jednotlivých kovů v eluátech (1M HNO3), která byla pouţita 

pro výpočet mnoţství kovů M navázaného na  sorbentu. Pro výpočet M byla pouţita hodnota 

elučního faktoru fe pro měřené kovy 0,8 [75]. Z tohoto mnoţství byla následně vypočítána 

koncentrace kovů CDGT stanovená technikou DGT (Tab. 6-5). Pro výpočet této koncentrace 

byly pouţity tabelované hodnoty difuzních koeficientů  [cm
2
.sec

-1
] pro teplotu 25 °C pro Cd 

6,09.10
-6

, pro Cu 6,23.10
-6

, pro Pb 8,03.10
-6

 a pro Ni 5,77.10
-6

 [75]. Koncentrace kovů 

stanovené technikou DGT byly následně porovnány s průměrnou koncentrací jednotlivých 

kovů v modelovém roztoku stanovených přímo (Tab. 6-6). 

Tab. 6-3. Podmínky testu. 

 pH teplota [°C] 

počátek testu před úpravou 4,71 22,6 

počátek testu po úpravě 6,38 25,0 

konec testu 5,90 25,2 
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 Tab. 6-4. Koncentrace jednotlivých kovů v modelovém roztoku. 

 koncentrace kovu [g.l
-1

] 

 Cd Cu Ni Pb 

počátek testu 23,92 14,88 24,02 13,80 

konec testu 26,84 16,12 23,04 12,68 

průměr 25,38 ± 1,46 15,50 ± 0,62 23,53 ± 0,49 13,24 ± 0,56 

Tab. 6-5. Koncentrace jednotlivých kovů stanovené technikou DGT. 

 CDGT [g.l
-1

] 

Jednotka DGT Cd Cu Ni Pb 

1 22,12 15,97 25,54 11,48 

2 23,14 15,87 23,03 10,92 

3 21,37 16,28 24,39 12,22 

4 25,15 17,96 26,72 12,84 

5 25,12 18,06 26,49 12,65 

průměr 23,38 ± 1,54 16,83 ± 0,97 25,23 ± 1,37 12,02 ± 0,72 

Tab. 6-6. Porovnání průměrných koncentrací jednotlivých kovů v modelovém roztoku 

s průměrnými koncentracemi kovů stanovenými technikou DGT. 

 průměrná koncentrace kovu [g.l
-1

] 

 Cd Cu Ni Pb 

modelový roztok 25,38 ± 1,46 15,50 ± 0,62 23,53 ± 0,49 13,24 ± 0,56 

DGT 23,38 ± 1,54 16,83 ± 0,97 25,23 ± 1,37 12,02 ± 0,72 

rozdíl [%] 7,9 8,6 7,2 9,2 

6.2.2 Test časové závislosti 

Na počátku a na konci experimentu bylo změřeno pH a teplota modelového roztoku 

(Tab. 6-7). Hodnota pH roztoku byla na počátku upravena přídavkem 1 M NaOH tak, aby 

byla v rozmezí 5-8.  

Po testu byla změřena koncentrace Ce jednotlivých kovů v eluátech (1M HNO3) a bylo 

vypočteno mnoţství kovů M navázaného na  sorbentu podobně jako v předchozím 

experimentu. Stanovená mnoţství kovu M navázaná na sorbentu v závislosti na době expozice 

byla porovnána s teoreticky vypočítanými hodnotami.  
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Tab. 6-7. Podmínky testu. 

 pH teplota [°C] 

počátek testu před úpravou 4,73 23,7 

počátek testu po úpravě 6,05 24,4 

konec testu 5,60 25,1 
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Obr. 6-5. Test časové závislosti. Závislost množství iontů Cd, Cu, Ni a Pb  v sorpčním gelu na 

době expozice (  teoretická závislost, ▲ –  experimentální data) 

 

Z výsledků testu časové závislosti prezentovaných formou grafických závislostí               

na Obr. 6-5 je patrné, ţe naměřená data korespondují s teoreticky vypočítanými daty pomocí 

1. Fickova zákona [75]. Tato data představují teoretické mnoţství kovu, které by se zachytilo 

v iontoměniči za daných podmínek. Mnoţství iontů se u všech sledovaných kovů vázaných 

v sorpčním gelu přímo úměrně zvyšovalo s rostoucí dobou expozice jednotek DGT 

v modelovém roztoku tak, jak předpokládá teorie.  

V obou experimentech byl rozdíl mezi průměrnými koncentracemi jednotlivých kovů 

v modelovém roztoku a průměrnými koncentracemi jednotlivých kovů stanovených technikou 

DGT ve všech případech menší neţ 10 %.  

Oba experimenty pro otestování gelů v modelových roztocích kovů za laboratorních 

podmínek prokázaly, ţe gely byly připraveny dobře, mají poţadované vlastnosti a jednotky 

s těmito gely je moţné pouţít pro následné reálné analýzy.  
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6.3 Odhad biodostupných forem kovů v půdách pomocí techniky DGT 

K odhadu biodostupných forem kovů v půdách se běţně pouţívají vyluhovací postupy 

za pouţití různých vyluhovacích činidel. Věrohodnější neţ vyluhovací postupy se k odhadu 

biodostupných forem kovů jeví obsah prvků v půdním roztoku, který koreluje s obsahem 

prvků v rostlinách pěstovaných na daných půdách [115-117] Ještě lepším prediktorem 

biodostupné frakce kovů v půdách je technika DGT [10, 13, 15, 117]. 

V [118] autor uvádí, ţe obsahy kovů zjištěné DGT jsou o několik řádů niţší, neţ ty, 

zjištěné různými vyluhovacími činidly. DGT hodnoty pro prvky Cd, Cu, Cr, Ni a Pb jsou   

o 4-6 řádů niţší neţ hodnoty získané pomocí výluhu lučavkou královskou a o 1-3 řády 

v porovnání s výluhem dusičnanem sodným, který je běţně pouţíván pro odhad 

biodostupných forem kovů v půdách [118]. 

Tato dizertační práce navazuje na dizertační práci V. Smetkové [112, 118] a přidává další 

informace k charakterizaci půd zkoumaných a definovaných v rámci projektu Fertilia.  

6.3.1 Pouţití difuzních gelů s různou velikostí pórů k odhadu anorganických a 

organických specií kovů v půdách 

K určení  anorganických a organických specií kovů v půdách byla pouţita technika DGT 

s difuzními gely o různé velikosti pórů; tzv. APA gely s velikostí pórů 2-5 nm umoţňující 

difuzi i větším organickým speciím kovů a tzv. RG gely s velikostí pórů <1 nm, kterými 

projdou pouze ionty, hydratované ionty a malé anorganické komplexy kovů.  Do suspenzí  

půd z lokalit Zlín, Tuřany a Chrlice byly aplikovány DGT jednotky s různými difuzními gely, 

byl odebrán půdní roztok a všechny získané hodnoty byly porovnány se známými obsahy 

kovů z pseudototálního výluhu lučavkou královskou a z výluhu dusičnanem sodným. 

6.3.1.1 Srovnání odezvy techniky DGT s účinností vyluhování lučavkou královskou a 

dusičnanem sodným 

Obr. 6-6a aţ 6-8a prezentují srovnání výsledků získaných technikou DGT s výsledky 

zjištěnými louţením lučavkou královskou, dusičnanem sodným a stanovenými v půdním 

roztoku pro kadmium, měď a nikl.  

Pseudototální obsah kovu získaný výluhem lučavkou královskou byl vzat jako hodnota 1. 

K tomuto obsahu byl vztaţen obsah kovů stanovených ve výluhu dusičnanem sodným, 

koncentrace kovů v půdním roztoku a koncentrace DGT získaná prostřednictvím APA a RG 

gelů. Srovnání výsledků je v uvedených grafech znázorněno v logaritmickém měřítku.  

Hodnoty obsahů jednotlivých kovů stanovených prostřednictvím výluhů lučavkou 

královskou a dusičnanem sodným [112] a také v půdním roztoku byly přepočítány na suchou 

půdu a jsou uvedeny v Tab. 6-8 aţ 6-10. 
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Obsah kovů v půdním roztoku byl porovnán s obsahem kovů zjištěným technikou DGT. 

Obsah polutantů v půdním roztoku je určující pro dostupnost rostlinám a půdním 

organismům [44]. Předpokládá se ţe ve vodě rozpustná frakce kovů koresponduje s mobilní 

frakcí kovů [17].  

Tab. 6-8. Obsah kovů v půdách stanovený výluhem lučavkou královskou. Převzato z [112]. 

Obsah kovů v půdě [mg/kg] 

Lokalita Hloubkový 

profil [cm] 

Cd Cu Ni 

Zlín 0-10 4,70 ± 1,12 58,4 ± 1,3 53,0 ± 0,9 

40-60 5,03 ± 0,55 41,0 ± 1,1  54,1 ± 0,8 

90-110 0,749 ± 0,008 38,8 ± 0,2 59,2 ± 0,8 

Tuřany 0-10 5,68 ± 2,39 163 ± 4 44,7 ± 0,8 

40-60 4,94 ± 1,05 143 ± 8 46,6 ± 1,2 

90-110 0,719 ± 0,040 31,6 ± 0,5 24,4 ± 1,9 

Chrlice 0-10 3,15 ± 0,12 93,5 ± 3,0 31,6 ± 1,6 

40-60 0,548 ± 0,010 27,3 ± 1,0 22,5 ± 0,7 

90-110 0,029 ± 0,002 9,1 ± 0,4 16,1 ± 1,5 

Tab. 6-9. Obsah kovů v půdách stanovený výluhem dusičnanem sodným. Převzato z [112]. 

Obsah kovů v půdě [g/kg] 

Lokalita Hloubkový 

profil [cm] 

Cd Cu Ni 

Zlín 0-10 7,44 ± 0,46 < 50 148 ± 71 

40-60 2,02 ± 0,19 < 50 74 ± 7 

90-110 1,40 ± 0,14 < 50 50 ± 15 

Tuřany 0-10 2,03 ± 0,51 380 ± 50 143 ± 23 

40-60 3,72 ± 0,52 250 ± 20 176 ± 15 

90-110 1,26 ± 0,18 ~ 50 40 ± 15 

Chrlice 0-10 2,65 ± 0,30 250 ± 10 103 ± 14 

40-60 1,08 ± 0,08 50 ± 10 < 40 

90-110 0,77 ± 0,12 < 50 < 40 
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Tab. 6-10. Obsah kovů v půdním roztoku přepočítaný na suchou půdu. 

Obsah kovů [g/kg] 

Lokalita Hloubkový 

profil [cm] 

Cd Cu Ni 

Zlín 0-10 1,85 ± 0,52 27,4 ± 5,7 14,6 ± 0,5 

40-60 0,53 ± 0,10 19,3 ± 3,7 11,3 ± 0,7 

90-110 0,32 ± 0,10 9,63 ± 2,18 5,23 ± 0,22 

Tuřany 0-10 1,00 ± 0,26 92,1 ± 14,5 74,0 ± 6,7 

40-60 1,18 ± 0,37 91,7 ± 13,8 124 ± 9 

90-110 0,82 ± 0,19 24,5 ± 4,6 39,7 ± 4,1 

Chrlice 0-10 0,43 ± 0,15 42,4 ± 7,2 18,8 ± 2,9 

40-60 0,14 ± 0,03 8,44 ± 1,94 11,2 ± 2,6 

90-110 0,30 ± 0,11 2,31 ± 0,66 10,8 ± 1,3 

 

Kadmium 

Koncentrace kadmia v půdním roztoku, zjištěná APA a RG gely v půdním vzorku Zlín 

klesala do hloubky 60 cm a v nejhlubším profilu se opět zvýšila. DGT koncentrace kadmia 

obdrţená prostřednictvím APA gelů dobře korelovala s koncentrací v půdním roztoku, 

zejména pak ve svrchní vrstvě půdy. Naopak v hlubších vrstvách např. ve vzorku Chrlice 

v hloubce 100 cm se mohlo Cd vyskytovat ve formě komplexů nestanovitelných DGT, 

a proto koncentrace kovu stanovená technikou DGT nekorelovala s koncentrací v půdním 

roztoku. APA obsah byl ve všech půdách přibliţně o 0,5 řádu a RG obsah o 1 řád niţší 

v porovnání s hodnotami získanými výluhem v dusičnanu sodném. Koncentrace Cd v půdním 

roztoku vzorků Tuřany a Chrlice se postupně zvyšovala s hloubkou a nejvyšší byla v hloubce 

okolo 1 m. Obsah kovu ve vzorku Tuřany zjištěný DGT byl niţší přibliţně o 0,5 aţ 1 řád 

v porovnání s hodnotami zjištěnými výluhem dusičnanem sodným. Nejvyšší rozdíl mezi 

obsahem kadmia stanoveném DGT technikou s APA gely a výluhem dusičnanem sodným byl 

zjištěn ve vzorku Chrlice v hloubce 100 cm, kde byl APA obsah niţší téměř o 2 řády.  

Jak jiţ bylo zmíněno v kap. 3.1, je biodostupnost kovů v půdách ovlivňována vlastnostmi 

půdy jako je např. pH, redox potenciál, obsah půdních minerálů a mnoţství organické hmoty. 

Tyto faktory určují mnoţství rozpuštěného kovu v půdách a tím úroveň kovu dostupného 

rostlinám rostoucích na těchto půdách. Bylo prokázáno, ţe se dostupnost kadmia v půdě 

zvyšuje se sniţujícím se pH. Je to pravděpodobně způsobeno zvýšenou rozpustností mnoha 

sloučenin kadmia, jako jsou hydroxidy, uhličitany a fosforečnany, při niţších hodnotách pH 

[44].  

Nejvyšší obsah biodostupného Cd zjištěný APA gely byl 1,78  0,02 g.kg
-1 

ve svrchním 

hloubkovém profilu vzorku Zlín, který měl ze všech půdních vzorků nejniţší pH                
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(viz. Tab. 4-5). Nejvyšší obsah anorganicky vázaného kadmia stanovený RG gely byl        

1,09  0,10 g.kg
-1

 ve střední vrstvě vzorku Tuřany. Nejniţší obsah kadmia zjištěný 

prostřednictvím APA gelů byl 0,014  0,000 g.kg
-1 

v nejhlubším profilu vzorku Chrlice. 

Ve stejném vzorku byl RG gely zjištěn nejniţší obsah anorganicky vázaného Cd              

0,009  0,000 g.kg
-1

. Porovnání obsahu kadmia stanoveného v půdním roztoku a 

prostřednictvím APA a RG difuzních gelů je uvedeno na Obr. 6-6b.
   

 

Měď a nikl 

Koncentrace DGT mědi a niklu nekorelovala s koncentrací v půdním roztoku tak jako 

u kadmia. Cu a Ni se mohly v půdním roztoku vyskytovat ve formě komplexů, které nejsou 

stanovitelné DGT např. s huminovými kyselinami. Koncentrace mědi v půdním roztoku a 

obsah mědi stanovený prostřednictvím APA a RG gelů ve vzorcích Zlín a Chrlice postupně 

klesaly s hloubkou. To poukazuje na moţnou kontaminaci svrchních vrstev půdy tímto kovem 

jako výsledek aplikace čistírenských kalů v těchto lokalitách. Naopak koncentrace Cu 

v půdním roztoku a obsah zjištěný APA gely, stejně tak jako RG gely, ve vzorku Tuřany 

s hloubkou postupně vzrůstaly. To poukazuje na moţné uvolňování mědi z niţších vrstev.  

Obsah Cu získaný APA a RG gely byl ve všech půdních vzorcích a ve všech hloubkách 

přibliţně o 0,5 aţ 1 řád niţší neţ v půdním roztoku. APA a RG obsah kovu ve vzorku Zlín byl 

přibliţně o 0,5 aţ 1 řád niţší v orniční a střední vrstvě půdy a o 1,5 řádu niţší v hloubce okolo 

100 cm v porovnání s hodnotami zjištěnými výluhem v dusičnanu sodném. Největší rozdíl 

mezi obsahem mědi stanoveným DGT a výluhem v dusičnanu sodném byl ve vzorku Chrlice 

v hloubce 1 m, kde byl obsah stanovený APA gely téměř o 2 řády niţší. 

Nejvyšší obsah biodostupné Cu zjištěný APA gely byl 27,87  0,62 g.kg
-1 

ve středním 

hloubkovém profilu vzorku Tuřany. Nejvyšší obsah anorganicky vázané mědi stanovený RG 

gely byl 24,04  1,72 g.kg
-1

 ve střední vrstvě vzorku Tuřany. Nejniţší obsah Cu zjištěný 

prostřednictvím APA gelů byl 0,85  0,03 g.kg
-1

 v nejhlubším profilu vzorku Chrlice. 

Ve stejném vzorku byl RG gely zjištěn nejniţší obsah anorganicky vázané mědi 

0,77  0,03 g.kg
-1

. Porovnání obsahu mědi stanoveného v půdním roztoku a prostřednictvím 

APA a RG difuzních gelů je uvedeno na Obr. 6-7b.
 
 

Závislosti pro obsah niklu stanovené APA a RG gely byly velmi podobné těm zjištěným 

pro měď v jednotlivých vzorcích půd. Obsah Ni zjištěný ve vzorcích Zlín a Chrlice jak 

prostřednictvím APA, tak RG gelů postupně klesal s hloubkou. Naopak ve vzorku Tuřany se 

obsah niklu získaný oběma typy difuzních gelů mírně zvyšoval. 

Obsah Ni stanovený APA a RG gely byl podobně jako u obsahu mědi ve všech 

hloubkových profilech vzorků Tuřany a Chrlice přibliţně o 0,5 aţ 1 řád niţší neţ v půdním 

roztoku. APA obsah niklu ve svrchní vrstvě vzorku Zlín relativně odpovídal obsahu 

stanovenému v půdním roztoku, zatímco obsah Ni zjištěný RG gely byl přibliţně o 0,5 řádu 

niţší neţ v půdním roztoku. Ve středním a nejhlubším profilu vzorku Zlín byl obsah niklu 
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stanovený prostřednictvím APA gelů přibliţně o 0,5 řádu niţší neţ v půdním roztoku, zatímco 

RG obsah Ni byl niţší aţ o 1 řád v porovnání s půdním roztokem. Obsah Ni získaný APA a 

RG gely byl ve všech půdních vzorcích a ve všech hloubkách přibliţně o 1 řád niţší neţ 

ve výluhu dusičnanem sodným. 

Nejvyšší obsah biodostupného Ni zjištěný APA gely byl 17,52  0,89 g.kg
-1 

ve středním 

hloubkovém profilu vzorku Tuřany. Nejvyšší obsah anorganicky vázaného niklu stanovený 

RG gely byl 15,21  2,81 g.kg
-1

 ve střední vrstvě vzorku Tuřany. Nejniţší obsah Ni zjištěný 

prostřednictvím APA gelů byl 1,16  0,11 g.kg
-1

 v nejhlubším profilu vzorku Chrlice. 

Ve stejném vzorku byl RG gely zjištěn nejniţší obsah anorganicky vázaného niklu 

0,79  0,07 g.kg
-1

. Ze zjištěných údajů je zřejmé, ţe chování mědi a niklu bylo 

ve studovaných vzorcích půd velmi podobné. Porovnání obsahu niklu stanoveného v půdním 

roztoku a prostřednictvím APA a RG difuzních gelů je uvedeno na Obr. 6-8b. 
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Obr. 6-6 (a), (b). Kadmium. Srovnání odezvy techniky DGT s relativní účinností vyluhování 

lučavkou královskou a dusičnanem sodným (a); porovnání obsahu kovu stanoveného 

v půdním roztoku a prostřednictvím APA a RG difuzních gelů(b). 
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Obr. 6-7 (a), (b). Měď. Srovnání odezvy techniky DGT s relativní účinností vyluhování 

lučavkou královskou a dusičnanem sodným (a); porovnání obsahu kovu stanoveného 

v půdním roztoku a prostřednictvím APA a RG difuzních gelů(b). 
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Obr. 6-8 (a), (b). Nikl. Srovnání odezvy techniky DGT s relativní účinností vyluhování 

lučavkou královskou a dusičnanem sodným (a); porovnání obsahu kovu stanoveného 

v půdním roztoku a prostřednictvím APA a RG difuzních gelů(b). 
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Zhang, H. a kol. [13] udávají, ţe obsah mědi změřený v půdách technikou DGT koreluje 

mnohem lépe s obsahem Cu v rostlinném materiálu Lepidium heterophyllum neţ 

s koncentrací stanovenou v půdním roztoku, EDTA výluhem a koncentrací volných Cu
2+

 

iontů v půdním roztoku. Nicméně, výluh dusičnanem sodným je běţněji pouţívána pro odhad 

biodostupného podílu kovů v půdách neţ EDTA. V této práci byly tudíţ porovnány výsledky 

DGT s výluhem v dusičnanu sodném. Obsah kovů získaný prostřednictvím DGT byl o 0,5 aţ 

2 řády niţší neţ obsahy získané prostřednictvím výluhu v dusičnanu sodném. Je moţné tedy 

předpokládat, ţe výluh dusičnanem sodným neposkytuje opravdový odraz dostupnosti kovů 

pro rostliny a půdní organismy. 

6.3.1.2 Anorganické a organické specie kovů v půdách 

Společným vyuţitím dvou typů difuzních gelů bylo moţné rozlišit anorganické a organické 

specie jednotlivých kovů. Jednotky DGT s RG difuzními gely byly pouţity pro přímý odhad 

koncentrace anorganických forem jednotlivých kovů, Cinorg. Velikost pórů těchto gelů, která 

závisí na sloţení gelů, je tak malá, ţe limituje difuzi větších organických komplexů a vylučuje 

více neţ 90 % organických specií. RG gely zároveň pouze mírně zpomalují difuzi 

jednoduchých kovových iontů [67, 69]. APA difuzní gely s většími póry umoţňují volnější 

difuzi skrz gel jak anorganickým tak organickým speciím. Na Obr. 6-9 aţ 6-11 je znázorněno 

poměrné zastoupení (%) anorganických a organických forem jednotlivých kovů ve vzorcích 

půd. Výsledky získané prostřednictvím APA gelů (anorganické + organické specie) byly 

vzaty jako 100 % a výsledky zjištěné RG gely (pouze anorganické specie) byly od těchto 

hodnot odečteny. Z tohoto rozdílu byl pak vypočten podíl organických forem kovů. 

 

Kadmium 

Anorganické specie kovu tvořily převáţnou část z obsahu kadmia ve vzorku Zlín. Obsah 

organických forem Cd klesal se vzrůstající hloubkou s úbytkem humusu, zatímco obsah 

anorganicky vázaného kovu vzrůstal. Do hloubky 60 cm ve vzorku Zlín byl podíl anorganické 

a organické frakce kadmia přibliţně stejný. Podíl organicky vázaného Cd byl v hloubce okolo 

1 m čtyřikrát niţší neţ podíl anorganických specií kadmia.  

Mnoţství organické hmoty v půdě můţe ovlivňovat adsorpci kadmia. Čím větší je obsah 

organické hmoty v půdě, tím půda více váţe Cd a tím je méně dostupné rostlinám [44]. 

Ve středním horizontu vzorku Tuřany, kde bylo zjištěno nejvyšší mnoţství oxidovatelného 

organického uhlíku Cox (viz Tab. 4-5) nastal specifický případ. Téměř 100 % obsahu kadmia 

v hloubce okolo 50 cm bylo tvořeno anorganickými formami, moţná z důvodu adsorpce velké 

části Cd na organickou hmotu a jeho vazby ve specifických pevných organických 

komplexech, které nebyly stanovitelné DGT, a proto byly stanoveny pouze anorganické 

komplexy pomocí RG gelů.  
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Ve svrchní vrstvě a v hloubce okolo 100 cm vzorku Tuřany byl přibliţně stejný podíl 

anorganických a organických specií kadmia. Anorganická frakce Cd ve svrchním profilu 

vzorku Chrlice tvořila přibliţně 90 % obsahu kovu, zatímco organicky vázaný kov převládal 

ve středním horizontu. Podíl organických specií Cd v hloubkovém profilu 100 cm tvořil 

přibliţně 50 % v porovnání s obsahem anorganických forem kadmia. 

 

Měď 

Anorganické specie mědi tvořily převáţnou část obsahu kovu ve všech hloubkových 

profilech všech vzorků. Podobně jako u kadmia ve vzorku Zlín klesal s hloubkou obsah 

organicky vázané Cu, zatímco obsah anorganické frakce vzrůstal. Ve svrchní vrstvě byl podíl 

anorganických a organických forem přibliţně stejný. V hloubce okolo 50 cm byl obsah 

organicky vázané mědi dvakrát menší neţ obsah anorganické frakce. V nehlubším horizontu 

tvořily organické specie pouze 10 % obsahu kovu. 

Ve svrchním profilu vzorku Tuřany byl, podobně jako ve středním profilu vzorku Zlín, 

obsah anorganické Cu dvakrát větší neţ obsah organické frakce, na rozdíl od kadmia. Podíl 

anorganických forem byl v hloubce okolo 100 cm roven podílu forem organických, podobně 

jako u kadmia.  

Ve svrchní vrstvě vzorku Chrlice byl obsah anorganické mědi přibliţně 85 % a 

v nejhlubším horizontu aţ 90 %. Naopak v profilu 40-60 cm představovala suma labilních 

organických komplexů mědi přibliţně polovinu frakce anorganické.  

 

Nikl 

Podíl anorganické a organické frakce niklu byl do hloubky 60 cm vzorku Zlín přibliţně 

stejný. Anorganické specie Ni tvořily převáţnou část z DGT měřitelného obsahu kovu 

ve všech horizontech vzorku Tuřany a Chrlice. Obsah anorganických forem niklu byl 

ve vzorku Tuřany dvakrát aţ čtyřikrát vyšší neţ organicky vázaného kovu. Ve svrchní vrstvě 

půdy vzorku Chrlice tvořily anorganické formy niklu 90 % obsahu kovu. Naopak ve středním 

profilu okolo hloubky 50 cm byl podíl anorganického a organického Ni přibliţně stejný. 

V nejhlubším horizontu tvořila organická frakce polovinu z frakce anorganické. 
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Obr. 6-9. Kadmium. Podíl anorganických a organických forem v půdních vzorcích. 
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Obr. 6-10. Měď. Podíl anorganických a organických forem v půdních vzorcích. 
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 Obr. 6-11. Nikl. Podíl anorganických a organických forem v půdních vzorcích. 

 

6.3.1.3 Mobilita a doplňování iontů kovů z pevné fáze půdy do půdního roztoku 

Biodostupnost není určována pouze koncentrací prvku v půdním roztoku, ale také jeho 

mobilitou a kinetikou uvolňování z pevné fáze půdy do půdního roztoku.  

DGT měření můţe být interpretováno prostřednictvím poměru R [83, 84], který 

reprezentuje schopnost a kapacitu pevné fáze půdy doplňovat látky do půdního roztoku a 

kinetiku tohoto transportu. Koncentrace změřená DGT technikou, CDGT, pak bude menší nebo 

rovna koncentraci rozpuštěných forem kovů v půdním roztoku, CSOL, změřenou nezávislou 

analytickou metodou (viz. rovnice 3-13).   

Srovnání hodnot poměru R pro sumu anorganicky a organicky vázaných forem 

jednotlivých kovů je prezentováno v Tab. 6-11. Koncentrace CSOL byla změřena v půdním 

roztoku po odebrání půdní suspenze, centrifugaci a filtraci. Hodnota R → 1 znamená, ţe kov 

je v pevné fázi přítomen v mobilních a kineticky labilních formách a doplňování kovu 

z pevné fáze do půdního roztoku je konstantní. Hodnota R → 0 znamená pouze omezené nebo 

dokonce ţádné doplňování kovu z pevné fáze a koncentrace kovu v blízkosti jednotky DGT 

klesá s dobou expozice. 
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Tab. 6-11. Hodnoty poměru R pro sumu anorganicky a organicky vázaných forem kovů. 

Hodnoty R 

Lokalita Hloubkový 

profil [cm] 

Cd Cu Ni 

Zlín 0-10 1,00 0,21 0,17 

40-60 0,94 0,30 0,14 

90-110 0,32 0,46 0,21 

Tuřany 0-10 0,96 0,52 0,73 

40-60 0,76 0,29 0,36 

90-110 0,37 0,22 0,43 

Chrlice 0-10 0,99 0,23 0,21 

40-60 0,71 0,30 0,24 

90-110 0,05 0,37 0,10 

 

Kadmium 

Doplňování iontů kadmia bylo největší v porovnání s Cu a Ni, zejména ve svrchním a 

středním hloubkovém profilu ve všech studovaných vzorcích půd. Mezi svrchním a 

nejhlubším horizontem byly patrné významné rozdíly v hodnotách poměru R. Obsah Cd 

v hloubce 0-10 cm stanovený APA difuzními gely odpovídal ze 100% obsahu zjištěném 

v půdním roztoku pro vzorek Zlín, z 96 % pro vzorek Tuřany a 99 % pro vzorek Chrlice. 

Současně obsah Cd stanovený APA gely v hloubce kolem 1 m vzorku Chrlice korespondoval 

pouze z 5 % obsahu kovu v půdním roztoku. 

Kadmium, podobně jako další těţké kovy, můţe být obsaţeno v čistírenských kalech, které 

bývají aplikovány na zemědělskou půdu z důvodu hnojení. Příspěvek kalů ke zvýšení 

koncentrací kadmia je však minoritní v porovnání s pouţíváním fosfátových  hnojiv. Mimo 

to, kadmium přítomné v kalech můţe být ve vázané formě a tím není přímo dostupné 

rostlinám rostoucích na půdách ošetřených těmito kaly [22, 44]. Nicméně výsledky 

presentované v této práci ukazují na vysokou mobilitu kadmia zejména ve svrchní vrstvě 

půdy ve všech vzorcích. Výsledky v Tab. 6-15. potvrzují, ţe kadmium bylo ve vzorcích 

přítomné ve formě labilních sloučenin, zejména v hloubkovém profilu 0-10 cm. Toto dobře 

koreluje s dalšími studiemi mobility těţkých kovů v půdách a kontaminovaných půdách, kde 

bylo kadmium nejmobilnější ze sledovaných prvků [119, 120]. Půda byla v tomto případě 

schopna dostatečně a rychle doplňovat ionty Cd z pevné fáze půdy do půdního roztoku. Půda 

vyrovnala úbytek kovu tak, ţe koncentrace kadmia byla v blízkosti jednotky DGT relativně 

konstantní během celé doby expozice. 

Uvolňování kadmia z pevné fáze půdy se z klesající hloubkou postupně zpomalovalo. 

Hodnota R v nejhlubším profilu byla rovna téměř 0. Zde byl úbytek kovu vyrovnáván pouze 
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difuzí ze vzdálenějších vrstev půdy a koncentrace Cd v blízkosti jednotky DGT postupně 

klesala s dobou expozice. 

Mobilita kadmia se výrazně lišila s hloubkou. Cd bylo nejmobilnějším ve svrchní vrstvě 

půdy a tím nejdostupnějším ve všech vzorcích a rovněţ ve středním horizontu vzorku Zlín. 

V hloubce 40-60 cm vzorku Tuřany a Chrlice bylo ještě relativně mobilní, zatímco v hloubce 

okolo 1 m  vzorku Chrlice jiţ nebylo prakticky dostupné. 

 

Měď a nikl 

Poměry R pro Cu a Ni se lišily od hodnot zjištěných pro kadmium. Zatímco mobilita Cd se 

lišila s hloubkou, u mědi a niklu byly hodnoty R relativně srovnatelné jak v jednotlivých 

vzorcích, tak hloubkových profilech. Nicméně, doplňování iontů mědi a niklu z pevné fáze 

půdy bylo omezenější a pomalejší, coţ ukazuje na niţší mobilitu Cu a Ni v porovnání 

s kadmiem. Koncentrace iontů kovů v blízkosti jednotky DGT klesala s časem a jednotka 

měřila spíše průměrnou koncentraci kovu na povrchu gelu během expozice. Výjimkou byl 

svrchní horizont vzorku Tuřany, kde bylo doplňování kovů stále relativně vysoké. 

Je známo, ţe DOC (rozpuštěný organický uhlík) usnadňuje transport kovů v půdě tvorbou 

organických komplexů. Měď tvoří silnější komplexy s DOC neţ ostatní divalentní kationty. 

Ačkoli jsou komplexy Cu-DOC v půdách labilnější, byla u mědi prokázána menší dostupnost 

rostlinám [5, 85]. Cattani a kol. [85] uvedla, ţe hodnoty R pro měď v zemědělských půdách 

(vinice) byly přibliţně 0,20 - 0,25 během prvních 50 hodin expozice DGT. Toto je v souladu 

s výsledky této práce, kde byly hodnoty R pro měď ve vzorcích orných půd v průměru 0,30 

během 48 hodin trvání experimentu. Podle Cattani mohlo být toto způsobeno počátečním 

vyšším tokem k difuzní vrstvě z půdního roztoku neţ z pevné fáze. Hodnoty R mohly být 

nízké, protoţe jednotka DGT neměří Cu vázanou v koloidech nebo komplexy kovů v půdním 

roztoku, zatímco CuSOL zahrnuje i tyto specie [85].  

Na rozdíl od kadmia, obsah mědi a niklu stanovený technikou DGT téměř ve všech 

vzorcích nekoreloval s koncentrací kovu v půdním roztoku. Pouze ve svrchním profilu vzorku 

Tuřany obsah Cu zjištěný APA difuzními gely korespondoval přibliţně z 52 % obsahu kovu 

v půdním roztoku a ve svrchním profilu vzorku Zlín obsah Ni stanovený APA gely odpovídal 

ze 73 % obsahu kovu v půdním roztoku.  
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6.3.1.4 Závěr 

Technika DGT s difuzními gely o různé velikosti pórů byla aplikována do zemědělských 

půd z lokalit Zlín, Tuřany a Chrlice, které byly v minulém století hnojeny čistírenskými kaly. 

Odezva techniky DGT byla porovnána s účinností vyluhování lučavkou královskou a 

dusičnanem sodným ve snaze lépe odhadnout biodostupné frakce kovů v půdách.  

Obsah všech kovů změřený technikou DGT byl ve studovaných vzorcích půd o 4 aţ 5 řádů 

niţší v porovnání s výluhem lučavkou královskou a o 0,5 aţ 2 řády niţší neţ hodnoty získané 

výluhem v dusičnanu sodném. Výluh v dusičnanu sodném neposkytuje opravdový odraz 

dostupnosti kovů pro rostliny a půdní organismy a DGT technika se jeví jako lepší prediktor 

biodostupnosti kovů. 

DGT koncentrace kadmia zjištěná prostřednictvím APA gelů téměř ve všech vzorcích 

dobře korelovala s koncentrací v půdním roztoku, zejména ve svrchní vrstvě půdy. 

Koncentrace DGT mědi a niklu nekorespondovala s koncentrací v půdním roztoku tak jako 

u kadmia. Obsah mědi a niklu stanovený APA a RG gely byl ve všech hloubkových profilech 

vzorků Tuřany a Chrlice přibliţně o 0,5 aţ 1 řád niţší neţ v půdním roztoku. Kadmium se 

tedy snadno uvolňovalo do půdního roztoku ve všech lokalitách na rozdíl od mědi a niklu. 

Naopak v horním horizontu vzorku Tuřany docházelo k snadnému uvolňování všech třech 

sledovaných kovů. V tomto případě se opravdu mohlo jednat o kontaminaci po aplikaci 

čistírenských kalů, prvky mohly být vázány ve formách jiných sloučenin a  

jiných komplexech neţ je přirozený výskyt těchto kovů.   

Koncentrace mědi a niklu v půdním roztoku a obsah mědi a niklu stanovený 

prostřednictvím APA a RG gelů ve vzorcích Zlín a Chrlice postupně klesaly s hloubkou. To 

poukazuje na moţnou kontaminaci svrchních vrstev půdy těmito kovy jako výsledek aplikace 

čistírenských kalů v těchto lokalitách. Naopak koncentrace Cu a Ni v půdním roztoku a obsah 

zjištěný APA gely, stejně tak jako RG gely, ve vzorku Tuřany s hloubkou postupně vzrůstaly. 

To poukazuje na moţné uvolňování mědi a niklu z geologického podloţí. 

Rozšířením charakteristiky půdních vzorků studovaných v rámci projektu Fertilia byl 

především odhad koncentrace anorganických a organických specií kadmia, mědi a niklu 

prostřednictvím difuzních gelů s různou velikostí pórů. Ve všech hloubkových profilech 

vzorku Zlín převládaly anorganické formy kadmia a mědi. Obsah organických specií Cd a Cu 

klesal se vzrůstající hloubkou s úbytkem humusu, zatímco obsah anorganických forem kovů 

vzrůstal. Anorganická měď tvořila převáţnou část obsahu kovu také v dalších vzorcích 

z lokalit Tuřany a Chrlice. Podíl anorganické a organické frakce niklu byl ve středním a 

nejhlubším profilu vzorku Zlín přibliţně stejný a ve všech horizontech vzorků Tuřany a 

Chrlice tvořily převáţnou část z DGT měřitelného obsahu kovu anorganické specie Ni. 

Specifický byl střední profil vzorku Tuřany, kde se jednotlivé kovy vyskytovaly téměř 

výhradně ve formách anorganických.  
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6.3.2 Aplikace techniky DGT v neporušených půdách 

Běţné metody vyuţívají pro odhad biodostupnosti kovů zhomogenizované a přesítované 

vzorky půd. Sušení půdy před analýzou má významný vliv na frakcionaci těţkých kovů. 

Můţe např. dojít ke značnému zvýšení obsahu iontově-výměnné frakce. Biodostupné 

koncentrace prvků, stanovené v přesítovaných a sušených vzorcích, pak nerepresentují in situ 

podmínky v neporušených reálných vzorcích půd [10].  

Proto bylo dalším cílem dizertační práce navrhnout moţné pouţití DGT techniky přímo 

v neporušených půdách a výsledky porovnat s hodnotami získanými v suspenzích a 

klasickými vyluhovacími  postupy. 

6.3.2.1 Výluhy vzorků půd  

Pro porovnání výsledků získaných technikou DGT v neporušených a homogenizovaných 

vzorcích půd z lokalit Veverská Bítýška a Ostrovačice byly nejprve provedeny výluhy daných 

vzorků ve  vybraných běţně pouţívaných  vyluhovacích činidlech a to EDTA, kyselině 

octové, dusičnanu sodném a ultračisté vodě. Nebyla zvolena jiná silnější vyluhovací činidla 

jako např. lučavka královská či 2M HNO3, protoţe cílem této práce bylo především 

zhodnocení biodostupného podílu kovů v půdách.  V těchto výluzích byly následně stanoveny 

kadmium, měď, nikl a olovo. Pro kaţdý výluh byly provedeny 2 repliky. Výsledné hodnoty 

obsahů jednotlivých kovů byly přepočítány na koncentraci kovů v suché půdě a tyto jsou 

uvedeny v Tab. 6-12 pro Veverskou Bítýšku a v Tab. 6-13 pro Ostrovačice. Pro vzorek 

Veverská Bítýška byla stanovena hodnota sušiny 98,3 % a pro vzorek Ostrovačice 97,6 %. 

Tab. 6-12. Obsah kovů ve vzorku půdy z Veverské Bítýšky stanovený různými vyluhovacími 

činidly. 

Obsah kovů v půdě 

Vyluhovací 

činidlo 

Cd  

[g.kg
-1

] 

Cu  

[mg.kg
-1

] 

Ni  

[mg.kg
-1

] 

Pb  

[mg.kg
-1

] 

EDTA 322 ± 24 7,21 ± 0,19 5,01 ± 0,44 22,80 ± 1,96 

CH3COOH 288 ± 13 0,528 ± 0,029 2,51 ± 0,09 3,00 ± 0,18 

NaNO3 8,26 ± 0,20 0,095 ± 0,006 0,170 ± 0,013 0,165 ± 0,010 

ultračistá voda 0,19 ± 0,01 0,031 ± 0,002 0,023 ± 0,001 0,021 ± 0,001 
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Tab. 6-13. Obsah kovů ve vzorku půdy z Ostrovačic stanovený různými vyluhovacími 

činidly. 

Obsah kovů v půdě 

Vyluhovací 

činidlo 

Cd  

[g.kg
-1

] 

Cu  

[mg.kg
-1

] 

Ni  

[mg.kg
-1

] 

Pb  

[mg.kg
-1

] 

EDTA 181 ± 7 7,30 ± 0,28 8,40 ± 0,74 11,81 ± 0,85 

CH3COOH 120 ± 5 0,373 ± 0,012 4,35 ± 0,15 0,801 ± 0,057 

NaNO3 6,46 ± 0,20 0,077 ± 0,005 0,210 ± 0,004 0,092 ± 0,002 

ultračistá voda 0,47 ± 0,04 0,030 ± 0,002 0,051 ± 0,003 0,030 ± 0,002 

 

Ve všech případech obsahy kovů v půdě zjištěné prostřednictvím jednotlivých 

vyluhovacích činidel klesaly v pořadí EDTA > CH3COOH > NaNO3  > ultračistá voda. Obsah 

kovů stanovených pomocí výluhu vodou a v dusičnanu sodném byl nejniţší. Předpokládá se, 

ţe poskytují informaci o biodostupných formách kovů podobně jako v půdním roztoku. Výluh 

kyselinou octovou informuje o frakci uhličitanové, kterou tvoří kovy asociované s uhličitany 

v půdách a naplavených horninách. Kovy vázané na koloidní částice nebo pevné částice tvoří 

iontově-výměnnou frakci stanovenou ve výluhu EDTA. 

Porovnání obou vzorkovaných lokalit z hlediska obsahu jednotlivých kovů stanovených 

ve výluzích je znázorněno na Obr. 6-12 aţ 6-15. Vysoké hodnoty, zejména stanovené 

v EDTA, musely být přizpůsobeny a zmenšeny, z důvodu velkých řádových rozdílů tak, aby 

bylo moţné jednotlivé obsahy kovů ve výluzích znázornit graficky vedle sebe.  

V obou vzorcích půd bylo nejméně zastoupeno kadmium a to přibliţně o 2 aţ 3 řády méně 

neţ ostatní kovy. Při porovnání obou půd byly vyšší obsahy kadmia, mědi a olova ve vzorku 

z Veverské Bítýšky. Naopak obsah niklu byl v tomto vzorku niţší neţ ve vzorku z Ostrovačic. 

Pole v Ostrovačicích je pravidelně zemědělsky obděláváno a kypřeno a obsah prvků se tedy 

můţe ve vrstvách půdy průběţně měnit, coţ můţe vysvětlovat o trochu niţší hodnoty obsahů 

jednotlivých kovů neţ u vzorku z druhé lokality i přesto, ţe pole v Ostrovačicích se nachází 

v blízkosti dálnice D1. Vzorkované místo ve Veverské Bítýšce je v blízkosti méně 

frekventované silnice, ale není kypřené a kovy mají tudíţ moţnost zachytit se a zůstat 

v horním horizontu půdy, který byl vzorkován. Při odběru neporušených vzorků nelze navíc 

odebrat průměrný vzorek tak jako za účelem homogenizace vzorku půdy. Záleţí tedy 

na konkrétním sloţení daného odebraného vzorku a přítomnosti jednotlivých prvků. 
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Obr. 6-12. Kadmium. Porovnání obsahu Cd v půdních vzorcích Veverská Bítýška a 

Ostrovačice stanoveného různými vyluhovacími činidly (EDTA * a CH3COOH * - skutečné 

hodnoty 5x vyšší). 
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Obr. 6-13. Měď. Porovnání obsahu Cu v půdních vzorcích Veverská Bítýška a Ostrovačice 

stanoveného různými vyluhovacími činidly (EDTA * - skutečné hodnoty 5x vyšší). 
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Obr. 6-14. Nikl. Porovnání obsahu Ni v půdních vzorcích Veverská Bítýška a Ostrovačice 

stanoveného různými vyluhovacími činidly. 
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Obr. 6-15. Olovo. Porovnání obsahu Pb v půdních vzorcích Veverská Bítýška a Ostrovačice 

stanoveného různými vyluhovacími činidly (EDTA * - skutečné hodnoty 5x vyšší). 
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Obsah mědi byl v obou půdách přibliţně stejný. Obsah niklu byl ve vzorku Ostrovačice 

přibliţně 1,6 aţ 2x vyšší neţ ve vzorku Veverská Bítýška. Obsah olova byl ve vzorku 

Ostrovačice naopak 2x niţší neţ ve vzorku Veverská Bítýška a to ve výluhu EDTA a 

dusičnanem sodným. Obsahy Pb ve výluhu vodou byly přibliţně stejné a výluh kyselinou 

octovou udává téměř 4x vyšší hodnoty ve vzorku z Veverské Bítýšky neţ v Ostrovačicích. 

Obsah kadmia byl přibliţně 2x vyšší ve výluhu vzorku Veverská Bítýška EDTA a kyselinou 

octovou neţ v Ostrovačicích. Obsah Cd ve výluhu dusičnanem sodným byl přibliţně shodný 

pro obě půdy a obsah ve vodě byl 2x vyšší pro vzorek Ostrovačice. 

Nejvyšší obsah iontově-výměnné frakce, tedy vyluhovatelné EDTA, byl stanoven v obou 

vzorcích půd pro olovo. Nejvyšší obsah frakce kovů vázané na uhličitany, tedy vyluhovatelné 

kyselinou octovou, byl stanoven ve vzorku Veverská Bítýška rovněţ pro Pb, ve vzorku 

Ostrovačice naopak pro nikl. Obsah biodostupné frakce stanovené výluhem v NaNO3 byl 

shodný ve vzorku Veverská Bítýška pro Ni a Pb, ve vzorku Ostrovačice naopak pro Cu a Pb. 

6.3.2.2 Stanovení hodnoty MWHC pro vzorky půd 

Před aplikací techniky DGT do neporušených vzorků půd byla nejprve experimentálně 

stanovena hodnota MWHC těchto půd, tedy tzv. maximální kapilární vodní kapacita. 

Pro vzorek z Veverské Bítýšky byla stanovena hodnota MWHC 57 % a pro vzorek 

z Ostrovačic 52 %. Na tuto hodnotu byly nasyceny neporušené vzorky půd. Půda z Veverské 

Bítýšky je tedy schopna zadrţet o 5 % větší mnoţství vody neţ půda z Ostrovačic. Podle 

těchto výsledků byl zvolen poměr pevné fáze a vody pro přípravu suspenzí 

z homogenizovaných vzorků půd. Pro snazší aplikaci jednotek DGT do suspenzí byla zvolena 

o trochu vyšší hodnota vlhkosti neţ experimentálně stanovená. Vlhkost suspenze připravené 

z půdy z Veverské Bítýšky byla tedy 65 % a pro půdu z Ostrovačic 60 %. Koncentrace 

jednotlivých kovů stanovená ve vzorcích těchto půd pak byla korigována podle této vlhkosti a 

přepočítána na suchou půdu. 

6.3.2.3 Srovnání odezvy techniky DGT v neporušených a homogenizovaných vzorcích půd 

s účinností vyluhování vybranými vyluhovacími činidly 

V neporušených a homogenizovaných vzorcích půd byla rovněţ srovnávána odezva 

techniky DGT s efektivností výluhu vybranými vyluhovacími činidly. Obr. 6-16 aţ 6-19 

prezentují srovnání výsledků získaných technikou DGT a výsledků získaných louţením 

EDTA, kyselinou octovou, dusičnanem sodným a ultračistou vodou pro kadmium, měď, nikl 

a olovo.  

Obsahy kovů obdrţené výluhem v EDTA byly vzaty jako hodnota 1, jelikoţ byly nejvyšší. 

K těmto obsahům byly vztaţeny obsahy kovů stanovené pomocí kyseliny octové, dusičnanu 

sodného, ultračisté vody, dále pak koncentrace kovů v půdním roztoku z neporušených a 
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homogenizovaných vzorků a koncentrace DGT získaná prostřednictvím APA a RG gelů 

aplikovaných do neporušených a homogenizovaných vzorků z lokalit Veverská Bítýška a 

Ostrovačice. Srovnání výsledků je v uvedených grafech znázorněno v logaritmickém měřítku. 

Hodnoty obsahů jednotlivých kovů v půdním roztoku byly podobně jako v případě všech 

výluhů přepočítány na suchou půdu a jsou uvedeny v Tab. 6-14. 

Tab. 6-14. Obsah kovů v půdním roztoku přepočítaný na suchou půdu. 

Obsah kovů [g.kg
-1

] 

Vzorek Cd Cu Ni Pb 

Vev. Bítýška (H) 0,09 ± 0,03 31,7 ± 4,5 8,55 ± 0,24 3,08 ± 0,37 

Vev. Bítýška (N) 0,07 ± 0,02 32,3 ± 6,4 6,91 ± 0,05 1,82 ± 0,15 

Ostrovačice (H) 0,08 ± 0,02 24,5 ± 3,8 14,7 ± 0,41 3,50 ± 0,62 

Ostrovačice (N) 0,04 ± 0,03 6,90 ± 1,45 1,61 ± 0,17 0,85 ± 0,55 

 

Obsahy kovů stanovené technikou DGT byly ve všech vzorcích půd o několik 

koncentračních řádů niţší v porovnání s běţně pouţívanými vyluhovacími činidly. Rozdíl 

mezi DGT a nejsilnějším pouţitým vyluhovadlem, EDTA, byl pro všechny kovy přibliţně 

4 koncentrační řády. Rozdíl mezi výsledky poskytnutými výluhem v dusičnanu sodném, 

činidlu pouţívaném pro stanovení biodostupného podílu kovů v půdách, a technikou DGT byl 

niţší,  přibliţně 2 řády.  

Koncentrace kovů v půdním roztoku korelovala nejlépe s koncentrací DGT opět 

pro kadmium a také olovo, coţ je zřejmé z hodnot poměru R, uvedených v Tab. 6-14. U mědi 

a niklu byla koncentrace DGT přibliţně o 1 řád niţší neţ zjištěná koncentrace v půdním 

roztoku.  

Rovněţ obsahy kovů naměřené v neporušených a homogenizovaných vzorcích půd 

vykazovaly rozdíly. Ve většině případů byly hodnoty stanovené prostřednictvím DGT a 

koncentrace kovů v půdním roztoku v homogenizovaných vzorcích vyšší neţ v neporušených. 

Jednotlivé obsahy kovů ve vzorku z Veverské Bítýšky stanovené prostřednictvím APA a RG 

gelů byly zpravidla na podobné úrovni, např. v případě mědi a niklu, coţ souvisí s obsahem 

anorganicky a organicky vázaných specií daných prvků. Naopak ve vzorku z Ostrovačic 

zejména u mědi a niklu byly mezi koncentrace stanovenými APA a RG gely výraznější 

rozdíly. 

Podobně jako v předchozím experimentu s půdami hnojenými čistírenskými kaly, i v tomto 

experimentu byl obsah kovů získaný prostřednictvím gelových technik daleko niţší neţ 

obsahy získané prostřednictvím výluhu v dusičnanu sodném a ultračisté vodě. Je moţné tedy 

předpokládat, ţe gelové techniky lépe odráţí dostupnost kovů pro rostliny a půdní organismy. 
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Obr. 6-16. Kadmium. Srovnání odezvy techniky DGT s relativní účinností vyluhování 

vyluhovacími činidly. 
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Obr. 6-17. Měď. Srovnání odezvy techniky DGT s relativní účinností vyluhování vybranými 

vyluhovacími činidly. 
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Obr. 6-18. Nikl. Srovnání odezvy techniky DGT s relativní účinností vyluhování vybranými 

vyluhovacími činidly. 
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Obr. 6-19. Olovo. Srovnání odezvy techniky DGT s relativní účinností vyluhování vybranými 

vyluhovacími činidly. 
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6.3.2.4 Mobilita a doplňování iontů kovů z pevné fáze půdy do půdního roztoku 

Posouzení mobility, uvolňování iontů kovů z pevné fáze půdy a jejich doplňování 

do půdního roztoku jiţ bylo diskutováno v experimentu se vzorky půd, které byly hnojeny 

čistírenskými kaly v kap. 6.3.1.3. Rovněţ v experimentech s neporušenými (N) a 

homogenizovanými (H) vzorky půd bylo DGT měření interpretováno pomocí poměru R, který 

reprezentuje schopnost a kapacitu pevné fáze půdy doplňovat látky do půdního roztoku. 

Srovnání hodnot poměru R pro sumu anorganicky a organicky vázaných forem jednotlivých 

kovů je prezentováno v Tab. 6-15.  

Tab. 6-15. Hodnoty poměru R pro sumu anorganicky a organicky vázaných forem kovů.  

Hodnoty R 

Prvek Veverská 

Bítýška (N) 

Veverská 

Bítýška (H) 

Ostrovačice (N) Ostrovačice (H) 

Cd 0,43 0,83 0,38 0,61 

Cu 0,13 0,14 0,16 0,18 

Ni 0,11 0,15 0,26 0,16 

Pb 0,70 0,31 0,20 0,15 

 

Koncentrace CSOL byla změřena v půdním roztoku, který byl odebrán jak z neporušených 

vzorků půd nasycených vodou na hodnotu MWHC, tak ze suspenzí připravených 

z homogenizovaných vzorků. U neporušených vzorků půd byl půdní roztok získán jak 

ze vzorku, do kterého nebyly aplikovány jednotky DGT (2 vzorky), tak ze vzorku, ve kterém 

byly jednotky umístěny (2 vzorky před a 2 vzorky po aplikaci DGT). Výsledná hodnota 

poměru R je dána tedy průměrem ze šesti hodnot, v případě homogenizovaných suspenzí byly 

provedeny pouze dva odběry. 

Všechny odběry půdního roztoku v rámci tohoto experimentu byly provedeny pomocí 

jednoduchého zařízení tzv. „Soil Moisture Rhizon vzorkovače“, který byl jiţ podrobně 

popsán v kap. 3.2.3.2. Odběr půdního roztoku tímto jednoduchým zařízením je v porovnání 

s metodou centrifugace velice rychlý a efektivní. Roztok je odebrán a filtrován v jednom 

kroku. U centrifugace je nutné odebrat půdní suspenzi do centrifugačních zkumavek, vzorky 

odstředit a poté přefiltrovat. Získané mnoţství roztoku můţe být nedostatečné a je potřeba 

celý postup opakovat s další odebranou suspenzí. Při pouţití SMR vzorkovače si můţeme 

zvolit zda nám jiţ mnoţství odebraného roztoku postačuje, či můţeme vyměnit vakuovou 

zkumavku za jinou a v odběru pokračovat. Pokud však neumisťujeme vzorkovač do půdy 

horizontálně a odebíráme např. z neporušeného vzorku půdy, tak jako v tomto experimentu, je 
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třeba zajistit dostatečný spád tak, aby se po připojení vakuové zkumavky podařilo vzorek 

půdního roztoku odebrat. 

Porovnání obsahů jednotlivých kovů v půdním roztoku stanovených pomocí techniky DGT 

s odlišnými typy difuzních gelů (APA a RG gely) v neporušených a homogenizovaných 

vzorcích znázorňují Obr. 6-20 aţ 6-23. Mezi neporušenými a homogenizovanými vzorky půd 

byly zjištěny rozdíly nejen v obsazích kovů, ale také v jejich mobilitě a doplňování iontů kovů 

z pevné fáze do půdního roztoku. V případě kadmia byly např. nalezeny vyšší hodnoty 

poměru R v homogenizovaných vzorcích, naopak u olova zase ve vzorcích neporušených.  

Odběr a následná úprava půdních vzorků, jako např. sušení, sítování a opětovné vlhčení 

půdy, mají vliv na změny pH půdy a půdního roztoku [10, 121]. Hodnota pH má dále vliv 

na rozpustnost některých látek. Se sniţováním pH prostředí se zvyšuje rozpustnost těţkých 

kovů (Cd, Pb, Ni ap.) a dále Fe, Mn, Cu, Zn, Al atd. Při vyšším pH se jejich rozpustnost 

naopak sniţuje, z důvodu sráţení prvků ve formě hydroxidů, uhličitanů, fosforečnanů atd.   

[10, 122, 123]. Tab. 6-16 udává hodnotu pH půdy změřené v KCl a dále pH půdních roztoků 

odebraných z neporušených a homogenizovaných vzorků. V případě půdního roztoku 

z homogenizovaných vzorků bylo sledováno jisté zvýšení pH roztoku v důsledku úpravy a 

homogenizace, pouze však přibliţně o 0,3 jednotky pH. Výraznější zvýšení hodnoty pH 

půdního roztoku po homogenizaci půdy zaznamenal Nowack a kol. [10], a to o 1 jednotku 

pH.  

 

Tab. 6-16. Hodnoty pH půdy a půdního roztoku. 

 

 Veverská 

Bítýška 

Ostrovačice 

pH/KCl 6,96 7,25 

půdní roztok – neporušený vzorek 6,90 7,14 

půdní roztok – homogenizovaný vzorek 7,21 7,48 

 

Kadmium 

Kadmium bylo podobně jako v předchozím experimentu s půdami hnojenými 

čistírenskými kaly nejmobilnější prvkem, podobně jako v dalších studiích [119, 120]. 

Nejpohyblivějším je však při pH 4,5 - 5,5 [122]. Doplňování iontů Cd bylo vyšší 

v homogenizovaných vzorcích, stejně tak jako konkrétní obsahy kadmia. 

V homogenizovaném vzorku Veverská Bítýška byl poměr R 2x vyšší neţ v neporušeném 

vzorku a v homogenizovaném vzorku Ostrovačice byl poměr R 1,5x vyšší neţ v neporušeném 

vzorku. Nejvyšší hodnota R byla zjištěna v homogenizovaném vzorku Veverská Bítýška, kde 

obsah Cd stanovený APA difuzními gely odpovídal z 83 % obsahu zjištěném v půdním 

roztoku. Výsledky stanovení poměru R pro kadmium napovídají, ţe se v půdách vyskytovalo 
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v labilnějších formách neţ ostatní kovy. Půda byla v tomto případě schopna doplňovat ionty 

Cd z pevné fáze půdy do půdního roztoku snadněji neţ v případě dalších kovů. 

Hodnoty všech obsahů stanovené jak APA tak RG gely a zároveň v neporušených i 

homogenizovaných vzorcích podobně jako ve všech výluzích (s výjimkou výluhu v ultračisté 

vodě) byly vyšší ve vzorku Veverská Bítýška. Nejvyšší průměrná hodnota biodostupného 

obsahu Cd zde byla stanovena APA gely, tedy jak anorganické tak organické formy, a to 

0,077 ± 0,015 g.kg
-1

. Nejniţší průměrný obsah byl zjištěn RG gely, čili pouze anorganicky 

vázané kadmium, ve vzorku Ostrovačice 0,007 ± 0,002 g.kg
-1

.  

 

Měď, nikl a olovo 

Hodnoty poměru R pro měď, nikl a olovo se lišily od těch zjištěných pro kadmium. 

V jednotlivých vzorcích byly relativně srovnatelné. Nicméně, doplňování iontů kovů z pevné 

fáze půdy bylo omezenější a pomalejší, opět podobně jako v předchozím experimentu, coţ 

ukazuje na niţší mobilitu Cu, Ni a Pb v porovnání s kadmiem. Koncentrace iontů kovů 

v blízkosti jednotky DGT klesala s časem a jednotka měřila spíše průměrnou koncentraci 

kovu na povrchu gelu během expozice.  

Výjimkou byl neporušený vzorek z Veverské Bítýšky, kde bylo doplňování Pb stále 

relativně vysoké. Obsah olova stanovený APA difuzními gely odpovídal ze 70 % obsahu 

zjištěném v půdním roztoku. Sauvé a McBride [124] studovali vliv pH na speciaci olova 

v půdním roztoku. V rozsahu pH 3 – 6,5 rozpustnost Pb klesala, ale naopak od hodnoty 6,5 

vyšší pH podporovalo tvorbu a rozpouštění organokomplexů olova, čímţ rostla koncentrace 

olova v půdním roztoku. Olovo tvoří v půdě stabilní sloučeniny a je pevně fixováno 

v jílových minerálech, oxidech Mn, hydroxidech Fe a Al a s organickou hmotou. Naopak 

např. fulvokyseliny mohou Pb chelatizovat a tím zvyšovat jeho pohyblivost v půdě i 

dostupnost rostlinám [122], coţ můţe být důvodem větší dostupnosti Pb ve vzorku 

z Veverské Bítýšky. 

V případě mědi vzorku Veverská Bítýška byly vyšší obsahy stanoveny v neporušených 

vzorcích, zatímco ve vzorku Ostrovačice ve vzorcích homogenizovaných. Nejvyšší průměrná 

hodnota biodostupného obsahu Cu stanovená APA gely byla zjištěna v homogenizovaném 

vzorku Ostrovačice 1,91 ± 0,13 g.kg
-1

. Naopak nejniţší průměrný obsah mědi byl 

prostřednictvím RG gelů zjištěn v neporušeném vzorku Ostrovačice a to 0,23 ± 0,04 g.kg
-1

.  

Obsahy biodostupného niklu se příliš neliší od těch zjištěných pro Cu, zejména ve vzorku 

Ostrovačice. Narozdíl od mědi, ve vzorku z Veverské Bítýšky byly stanoveny vyšší obsahy 

ve vzorku homogenizovaném. Nejvyšší průměrná hodnota biodostupného obsahu Ni 

stanovená APA gely byla zjištěna podobně jako u mědi ve vzorku Ostrovačice                   

2,37 ± 0,06 g.kg
-1

. Ve stejném vzorku byl zjištěn rovněţ nejniţší průměrný obsah 

prostřednictvím RG gelů a to 0,24 ± 0,08 g.kg
-1

.  
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Hodnoty všech obsahů Pb stanovené jak APA tak RG gely a zároveň v neporušených i 

homogenizovaných vzorcích podobně jako ve všech výluzích (s výjimkou výluhu v ultračisté 

vodě) byly vyšší ve vzorku Veverská Bítýška, podobně jako v případě Cu. Nejvyšší průměrná 

hodnota biodostupného obsahu olova stanovená APA gely zde byla 1,28 ± 0,30 g.kg
-1

. 

Nejniţší průměrný obsah byl zjištěn RG gely ve vzorku Ostrovačice 0,11 ± 0,04 g.kg
-1

.  

Určení hodnoty R závisí na měření koncentrace v půdním roztoku. Koncentrace stanovená 

v půdním roztoku odebraném pomocí SMR vzorkovače reprezentuje daleko větší objem půdy 

neţ DGT. Vzorek 5 ml půdního roztoku obvykle reprezentuje více neţ 10 cm
3
 půdy, zatímco 

DGT sniţuje koncentraci v půdním roztoku pouze z několika milimetrů půdy v blízkosti 

DGT. Tato odčerpávaná zóna představuje pouze 1-2 cm
3
 půdy [10]. Vzorkovače nemohou být 

umístěny v úplně těsné blízkosti DGT jednotek, jelikoţ by mohly způsobit vyčerpání obsahu 

iontů látek v blízkosti gelu. Proto se můţe změřená koncentrace v odebraném půdním roztoku 

lišit od aktuální koncentrace v blízkosti DGT. Toto se týká především neporušených vzorků 

půd. Proto pozorujeme rozdíly mezi neporušenými a homogenizovanými vzorky.  

I přesto, ţe vzhledem k vyšší hodnotě pH  půdních roztoků homogenizovaných vzorků 

bychom mohli předpokládat vyšší koncentrace kovů v neporušených vzorcích, byly ve více 

případech zjištěny vyšší obsahy právě v homogenizovaných vzorcích, zejména u Cd a Ni. 

Rozdíl v hodnotě pH neporušených a homogenizovaných vzorků však nebyl příliš velký a 

záleţí zde spíše na aktuální koncentraci daného kovu v blízkosti gelu. Neporušená půda je  

nehomogenní, částice jsou větší a různorodější neţ u homogenizované půdy, a jednotka DGT 

vypovídá pouze o té části půdního vzorku, který je s ní v přímém kontaktu. 
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Obr. 6-20. Kadmium. Porovnání obsahu Cd stanoveného technikou DGT s různými typy 

difuzních gelů v neporušených a homogenizovaných vzorcích půd. 
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Obr. 6-21. Měď. Porovnání obsahu Cu stanoveného technikou DGT s různými typy difuzních 

gelů v neporušených a homogenizovaných vzorcích půd. 
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Obr. 6-22. Nikl. Porovnání obsahu Ni stanoveného technikou DGT s různými typy difuzních 

gelů v neporušených a homogenizovaných vzorcích půd. 
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Obr. 6-23. Olovo. Porovnání obsahu Pb stanoveného technikou DGT s různými typy difuzních 

gelů v neporušených a homogenizovaných vzorcích půd. 
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6.3.2.5 Anorganické a organické specie kovů  

Podobně jako v předchozím experimentu se vzorky půd, které byly hnojeny čistírenskými 

kaly (viz. kap. 6.3.1.2), byly i do neporušených a homogenizovaných vzorků půd aplikovány 

jednotky DGT s difuzními gely lišícími se velikostí pórů, tedy APA a RG gely, pro odhad 

koncentrace anorganických (Cinorg) a organických (Corg) specií jednotlivých kovů.   

Na Obr. 6-24 aţ 6-27 je znázorněno poměrné zastoupení (%) anorganických a organických 

forem jednotlivých kovů v neporušených a homogenizovaných vzorcích půd z lokalit 

Veverská Bítýška a Ostrovačice. 

Ve vzorcích z Veverské Bítýšky, neporušených i homogenizovaných, převládal obsah 

anorganických specií u Cd, Cu a Ni. Nejvyšší podíl anorganického kovu byl zjištěn pro měď. 

V neporušeném vzorku Veverská Bítýška tvořil tento podíl 95 % a v homogenizovaném 

vzorku přibliţně 80 % z celkového obsahu kovu. Pro Ni byl tento podíl ve stejných vzorcích 

90 % a 75 % a pro Cd 60 % a 55 %.  

Naopak ve vzorcích z Ostrovačic byl podíl anorganických a organických specií Cd, Cu a 

Ni přibliţně stejný. Jak jiţ bylo napsáno, zemědělská půda v Ostrovačicích je pravidelně 

kypřena a hnojena, proto můţe být podíl organicky vázaných kovů vyšší neţ ve vzorku 

Veverská Bítýška. Při porovnání neporušených a homogenizovaných vzorků z obou lokalit, 

bylo zjištěno vyšší zastoupení anorganických specií Cd, Cu a Ni ve vzorcích neporušených.  

V případě olova převládal v neporušeném vzorku z Veverské Bítýšky podíl organicky 

vázaného kovu a tvořil téměř 60 % z celkového obsahu kovu. Naopak v neporušeném vzorku 

z Ostrovačic byl vyšší podíl organických forem olova, také přibliţně 60 %. 
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Obr. 6-24. Kadmium. Podíl anorganických a organických forem ve vzorcích půd. 
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Obr. 6-25. Měď. Podíl anorganických a organických forem ve vzorcích půd. 
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Obr. 6-26. Nikl. Podíl anorganických a organických forem ve vzorcích půd. 
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Obr. 6-27. Olovo. Podíl anorganických a organických forem ve vzorcích půd. 
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6.3.2.6 Závěr 

Technika DGT byla aplikována do neporušených a homogenizovaných vzorků půd 

z lokalit Veverská Bítýška a Ostrovačice. Půda v Ostrovačicích je pravidelně zemědělsky 

obdělávána a kypřena a případné kontaminanty jsou z povrchu zaorány do hlubších vrstev. 

Obsah prvků se tedy můţe ve vrstvách půdy průběţně měnit, coţ můţe vysvětlovat o trochu 

niţší hodnoty obsahů ve svrchní vrstvě půdy zejména pro Cd a Pb v porovnání se vzorkem 

z druhé lokality, Veverské Bítýšky, i přesto, ţe pole v Ostrovačicích se nachází v blízkosti 

dálnice D1. Vzorkované místo ve Veverské Bítýšce je v blízkosti méně frekventované silnice, 

ale není obděláváno a kypřeno a kovy se mohou tedy zachytit a zůstat v horním horizontu 

půdy, který byl vzorkován.  

Pro vzorek Ostrovačice byly nalezeny vyšší hodnoty obsahů všech kovů 

v homogenizované půdě. Suspenze má jemnější zrnění a je zde lepší přilnavost DGT 

jednotky. Naopak u neporušeného vzorku se mohou vyskytovat prostůrky mezi většími 

částicemi a z tohoto důvodu mohly být zjištěny niţší koncentrace kovů. U vzorku z Veverské 

Bítýšky byly nalezeny vyšší hodnoty v homogenizované půdě pouze pro Cd a Ni, naopak 

obsah Cu a Pb byl vyšší u neporušeného vzorku. Mohlo se jednat o povrchovou kontaminaci 

z atmosféry. 

Byly zjištěny malé rozdíly mezi homogenizovanými a neporušenými vzorky půd. Nicméně 

tyto rozdíly mezi oběma postupy aplikace techniky DGT nejsou významné v porovnání 

s řádovými rozdíly v případě porovnání výluhu v dusičnanu sodném a DGT. Hlavním 

důvodem rozdílu mezi homogenizovanou a neporušenou půdou je, ţe neporušená půda je 

nehomogenní, částice jsou větší a různorodější neţ u homogenizované půdy, a jednotka DGT 

vypovídá pouze o té části půdního vzorku, který je s ní v přímém kontaktu. Při odběru 

neporušených vzorků nelze navíc odebrat průměrný vzorek tak jako za účelem homogenizace 

vzorku půdy. Záleţí tedy na konkrétním sloţení daného odebraného vzorku a přítomnosti 

jednotlivých prvků.  

Pro charakterizaci větší půdní plochy by bylo výhodnější DGT aplikovat 

do homogenizovaných vzorků. Práce se suspenzí půdy je jednodušší a výsledky representují 

větší objem půdy. Je tedy moţno preferovat postup s vyuţitím suspenzí a doporučit ho 

k odhadu mnoţství biodostupných frakcí kovů v půdě.   
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7. VÝSLEDKY A DISKUZE - POUŢITÍ TECHNIKY DET A DGT PŘI 

STUDIU DĚJŮ PROBÍHAJÍCÍCH V SEDIMENTECH 

Dalším cílem dizertační práce bylo vyuţití techniky DET a DGT k studiu jevů 

probíhajících v říčních sedimentech se zaměřením na  rtuť a její specie a kovy 

v kontaminované lokalitě. Práce byla prováděna v průběhu stáţe v rámci výměnných pobytů 

Socrates-Erasmus na Université des Sciences et Technologies de Lille, Francie. Byla součástí 

projektu Egide/Barrande: Évolution et usage de nouvelles techniques (DGT) pour l´étude 

de la bio-accessibilité des métaux et organométaux toxiques en milieu aquatique et 

sédimentaires (19494QF) - Vývoj a použití nových metod pro stanovení biodostupných forem 

kovových polutantů a organokovových sloučenin v sedimentech řek, vodních toků a nádrží 

ke studiu biogeochemických cyklů (MEB 020918).  

Před zahájením experimentů v terénu bylo nutno ověřit vlastnosti vyrobených gelů 

v modelovém roztoku rtuti. Byly pouţity gely s iontoměničem Duolit GT-73, jiţ dříve pouţité 

při stanovení in situ koncentrace rtuti ve vodě řeky Svitava [25] a také v rámci diplomové 

práce Z. Frišhansové na téma: Studium vlastností sorpčních gelů pro stanovení rtuti technikou 

DGT [114].  

7.1 Testování gelů v modelovém roztoku rtuti 

V modelovém roztoku rtuti byl proveden test časové závislosti, tj. závislost mnoţství 

vázané rtuti v sorpčním gelu na čase expozice. Podmínky, za kterých byl test proveden 

(pH, teplota) jsou uvedeny v (Tab. 7-1.). V průběhu testu byla v modelovém roztoku 

sledována koncentrace Hg (Tab. 7-2.). Koncentrace rtuti byla měřena analyzátorem AMA-254 

jak přímo v odebraném roztoku, tak v roztoku přefiltrovaném přes polyethersulfonový 

membránový filtr Supor-450. Výsledky předchozích experimentů pro stanovení rtuti 

ve vodných systémech technikou DGT [125, 126] prokázaly, ţe rtuť se kromě sorpčního gelu 

zachytává rovněţ v membránovém filtru kryjící difuzní gel a rovněţ je část rtuti v roztoku 

vázaná na částicích, které neprojdou přes membránový filtr. Proto byla pro porovnání 

s technikou DGT vzata koncentrace rtuti ve filtrovaném modelovém roztoku. 

Obsah rtuti M (ng) v jednotlivých gelech byl měřen přímo analyzátorem AMA-254. Pokud 

bylo v disku vyšší mnoţství rtuti, byl rozkrájen na menší kousky a celkový obsah rtuti 

v daném gelu byl dán sumou mnoţství rtuti v jednotlivých částech. Z tohoto mnoţství byla 

následně vypočítána koncentrace rtuti CDGT (Tab. 7-3.). Pro výpočet této koncentrace byla 

pouţita hodnota difuzního koeficientu v agarosovém gelu pro rtuť při teplotě 25 °C      

8,97.10
-6 

cm
2
.sec

-1
 [25].  
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Koncentrace rtuti stanovená technikou DGT byla následně porovnána s průměrnou 

koncentrací rtuti v modelovém roztoku (Tab. 7-3). Změřená mnoţství rtuti M navázaná 

na iontoměniči za různý čas expozice byla porovnána s teoreticky vypočítanými daty.  

Tab. 7-1. Podmínky testu. 

 pH teplota [°C] 

počátek testu  4,41 25,2 

konec testu 4,42 25,0 

Tab. 7-2. Koncentrace rtuti v nefiltrovaném a filtrovaném modelovém roztoku. 

 koncentrace rtuti [g.l
-1

] 

hodiny nefiltrovaný roztok filtrovaný roztok 

0 25,56 18,29 

2 25,37 18,09 

4 22,27 17,85 

6 21,41 17,24 

průměr 23,65 ± 1,84 17,87 ± 0,40 

Tab. 7-3. Porovnání průměrné koncentrace rtuti stanovené prostřednictvím Duolitu GT-73 

s koncentrací rtuti v přefiltrovaném modelovém roztoku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z výsledků testu časové závislosti prezentovaných formou grafické závislosti  na Obr. 7-1 

je patrné, ţe naměřená data korespondují s teoreticky vypočítanými daty dle 1. Fickova 

zákona. Tato data představují teoretické mnoţství rtuti, které by se zachytilo v iontoměniči 

za daných podmínek. Mnoţství rtuti vázané v Duolitu GT-73 se lineárně zvyšovalo s rostoucí 

dobou expozice jednotek DGT v modelovém roztoku tak, jak předpokládá teorie. Rozdíl mezi 

 koncentrace rtuti [g.l
-1

] 

hodiny Duolit GT-73 

2 19,77 

4 19,28 

6 19,08 

průměr 19,38 ± 0,29 

rozdíl [%] 8,5 
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průměrnými koncentracemi rtuti v modelovém roztoku a průměrnými koncentracemi rtuti 

stanovenými technikou DGT byl menší neţ 10 %. Experiment v laboratorních podmínkách 

prokázal, ţe gely byly připraveny dobře, mají poţadované vlastnosti a jednotky s těmito gely 

je moţné pouţít pro následné reálné analýzy. 
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Obr. 7-1. Test časové závislosti. Závislost množství navázané rtuti na disk s iontoměničem 

Duolit GT-73 na době expozice. 

7.2 Speciace rtuti v říčních sedimentech a povrchové vodě 

Experimenty popsané v této práci byly zaměřeny především na analýzu různých specií rtuti 

ve vzorcích odebraných v řece Deûle v severní Francii, která byla znečišťována v průběhu 

minulého století zpracováním kovových rud v továrně Métaleurop, která byla uzavřena v roce 

2003 [8, 9]. Experimenty byly provedeny se vzorky odebranými na dvou vzorkovacích 

místech (I a II), v blízkosti areálu továrny, vzdálených od sebe přibliţně 1 km. Specie rtuti 

byly analyzovány v povrchové vodě, pórové vodě sedimentů a v samotných sedimentech.  

V povrchové vodě byla stanovena rozpuštěná rtuť HgR metodou CVAFS a nerozpuštěná 

rtuť HgN sorbovaná na částicích přítomných ve vodě, po filtraci vzorků vody a následné 

analýze filtrů analyzátorem AMA-254.  

V pórové vodě sedimentů byla stanovena celková rozpuštěná rtuť HgTOT,R po centrifugaci 

vzorků sedimentů, přefiltrování odstředěné pórové vody a analýze filtrátů metodou CVAFS. 

Dále pak byl analyzována rtuť v pórové vodě aplikací techniky difuzního gradientu v tenkém 

filmu za pouţití dvou různých specifických iontoměničů, Chelex-100 a Duolit GT-73. 
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V sedimentech, vysušených a zhomogenizovaných, byla stanovena celková nerozpuštěná 

rtuť HgTOT,N pomocí analyzátoru AMA-254 a dále pak methylrtuť, extrakcí ze sedimentu a 

následnou analýzou extraktu metodou HS-GC-CVAFS.  

Průměrné koncentrace specií rtuti v odebraných vzorcích udává Tab. 7-4. Pro porovnání 

vzorkovacích míst I a II byly hodnoty zjištěné pro jednotlivé formy rtuti zprůměrovány. 

Hodnoty uvedené pro pórovou vodu a sediment jsou dány průměrem hodnot z celého 

hloubkového profilu. Na místě I byl však odebrán vzorek sedimentu do větší hloubky 

(12 cm), a proto jsou uvedené průměrné hodnoty vypočítány pro vzorky z obou míst pouze 

do 8 cm dle vzorku odebraného ze stanoviště II. V případě techniky DGT je výsledná hodnota 

dána průměrem koncentrací rtuti v jednotlivých prouţcích gelu v jednotce DGT. Směrodatné 

odchylky jsou u těchto hodnot uvedeny pouze informativně pro porovnání s ostatními 

hodnotami. Nejsou však vypovídající, jelikoţ se jedná o hodnoty reprezentující celý 

hloubkový profil v sedimentu a rozsah zjištěných koncentrací můţe být různý. 

 

Tab. 7-4. Průměrné koncentrace jednotlivých specií rtuti v povrchové vodě, pórové vodě a 

sedimentu řeky Deûle ze vzorkovacích míst I a II, stanovené různými metodami. 

 

Specie rtuti Jednotky I II 

Povrchová 

voda 

HgN ng.l
-1

 44,3 ± 0,6 39,6 ± 3,6 

HgR 20,8 ± 0,8 8,00 ± 0,71 

Pórová voda HgDGT (Duolit GT-73) ng.l
-1

 19,1 ± 4,7 11,3 ± 3,0 

HgDGT (Chelex-100) 9,98 ± 7,15 2,03 ± 1,68 

HgTOT,R (centrifugace) 16,0 ± 3,2 9,83 ± 2,03 

Sediment HgTOT,N mg.kg
-1

 9,92 ± 2,22 9,11 ± 1,85 

MeHg g.kg
-1

 3,56 ± 1,30 7,61 ± 3,67 

% MeHg z HgTOT,N  0,03 0,08 

 

Výsledky nepotvrdily předpoklad, ţe vyšší obsahy rtuti budou nalezeny na vzorkovaném 

místě II, umístěném blíţe areálu továrny. Naopak vyšší hodnoty téměř všech specií rtuti byly 

nalezeny ve vzorcích z místa I, umístěného mimo hlavní areál továrny. Můţe to být 

způsobeno pohybem lodí, které rozviřují sediment směrem do stran a částice sedimentu se 

usazují v zátoce, kterou tvoří vzorkované stanoviště I (viz. Obr. 5-1).  

Významnou roli můţe hrát i rozdílný způsob odebrání vzorků na obou místech. V místě I 

byl vzorkován sediment přímo ze břehu. Naopak v místě II bylo nutné pouţít motorový člun a 

vzorkovat uprostřed kanálu, jelikoţ břehy nebyly dobře přístupné pro odebrání kvalitního 

vzorku sedimentu. V sedimentu u břehu byl také větší výskyt lastur vodních ţivočichů, coţ by 

znemoţňovalo aplikaci technik DET a DGT do těchto vzorků.  
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Z hodnot uvedených v Tab. 7-4 nelze jednoznačně určit výrazněji kontaminované místo. 

Rozsahy koncentrací specií rtuti v jednotlivých sloţkách vodního ekosystému se pohybovaly 

od ng.l
-1

 aţ po mg.kg
-1

, tedy přes 6 koncentračních řádů. Obsah rtuti klesal v řadě: HgTOT,N > 

MeHg > HgN > HgR > DGT (Duolit GT-73) > HgTOT,R (centrifugace) > DGT (Chelex-100).  

7.2.1 Stanovení koncentrace rtuti v pórové vodě sedimentů technikou DGT a 

centrifugací 

Pro stanovení rtuti byl difuzní polyakrylamidový gel, běţně pouţívaný v technice DGT,  

shledán nevhodným, protoţe se ionty rtuti kovalentně váţou na amidové skupiny 

polyakrylamidu. Naopak byl úspěšně pouţit difuzní gel agarosový [26]. Rovněţ Chelex-100 

není nejvhodnějším iontoměničem pro stanovení rtuti, jelikoţ funkční skupiny kyseliny 

iminodioctové jsou schopny reagovat, jako v případě dalších kovů, pouze se slabými 

komplexy rtuti, tedy hydratovanými ionty a rtutí vazánou v labilních anorganických a 

organických komplexech. Naopak specifické iontoměniče jako např. Spheron-Thiol obsahují 

–SH funkční skupiny, které mohou reagovat se rtutí vázánou v pevných komplexech 

s přírodními ligandy a organosloučeninami rtuti. Volbou sorbentu tedy můţeme ovlivnit typy 

vzorkovaných specií rtuti [27]. Bohuţel Spheron-Thiol jiţ není komerčně dostupný, a proto 

byly hledány jiné moţnosti v podobě dalších specifických sorbentů. Duolit GT-73 

zakomponovaný do hydrogelu byl jiţ úspěšně pouţit pro měření in situ koncentrace rtuti 

ve vodě řeky Svitava [25]. 

Pro stanovení rtuti v pórové vodě sedimentů byly do vzorků odebraných z míst I a II 

aplikovány sondy DGT s iontoměniči s různými funkčními skupinami, Duolitem GT-73 a 

Chelexem-100. Rovněţ byla analyzována pórová voda získaná ze sedimentů centrifugací. 

Hloubkové koncentrační profily rtuti získané technikou DGT a centrifugací jsou znázorněny 

na Obr. 7-2 a 7-3.  

Limit detekce pro stanovení rtuti technikou DGT s iontoměničem Duolit GT-73 byl 

1,76 ng.l
-1

 a s iontoměničem Chelex-100 1,06 ng.l
-1

. LOD byly stanoveny jako trojnásobek 

směrodatné odchylky analýzy 10 eluátů neexponovaných prouţků sorpčních gelů. Limit 

detekce metody pro stanovení rtuti v pórové vodě metodou AFS byl 0,05 ng.l
-1

. Byl stanoven 

jako trojnásobek směrodatné odchylky analýzy 0,5% HCl. 

Průměrná koncentrace rtuti v pórové vodě stanovená prostřednictvím Duolitu GT-73,  

tj. průměr z jednotlivých řezů gelu, na vzorkovaném místě I (19,1 ± 4,7 ng.l
-1

) byla dvakrát 

vyšší neţ průměrná koncentrace rtuti stanovená Chelexem-100 (9,98 ± 7,15 ng.l
-1

). 

Na stanovišti II byla průměrná koncentrace rtuti stanovená sondou s Duolitem GT-73       

(11,3 ± 3,0 ng.l
-1

) téměř šestkrát vyšší neţ průměrná koncentrace rtuti stanovená      

Chelexem-100 (2,03 ± 1,68 ng.l
-1

). Rozdíl v koncentracích rtuti zjištěných pomocí Duolitu 

GT-73 a Chelexu-100 je způsoben rozdílnou afinitou funkčních skupin obou iontoměničů.  
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Obr. 7-2. Porovnání hloubkových profilů (I a II) celkové rozpuštěné Hg v pórové vodě 

(centrifugace a DGT, sorbent Duolit GT-73). 
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Obr. 7-3. Porovnání hloubkových profilů (I a II) biodostupného podílu Hg                      

(DGT, sorbent Chelex-100 ). 
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Výsledné hloubkové profily po aplikaci techniky DGT (in situ) se sorbentem Duolit GT-73 

do vzorků sedimentů byly pro obě vzorkovaná místa porovnány s profily rtuti v pórové vodě 

sedimentů stanovenými po centrifugaci (ex situ) (viz. Obr. 7-2). Jak průměrné koncentrace 

rtuti (viz výše), tak profily stanovené prostřednictvím DGT na vzorkovaném místě I resp. II 

odpovídaly průměrným koncentracím rtuti stanoveným v pórové vodě po centrifugaci      

(16,0 ± 3,2 ng.l
-1

 resp. 9,83 ± 2,03 ng.l
-1

). Metoda centrifugace je pouţívána pro stanovení 

celkové rozpuštěné koncentrace kovů v pórové vodě. Jelikoţ je Duolit GT-73 s thiolovými 

funkčními skupinami schopen sorbovat jak rtuť vázanou v labilních komplexech, tak i rtuť 

vázanou v komplexech velmi silných, můţeme říci, ţe DGT sondy s tímto sorbentem lze 

vyuţít pro měření celkové rozpuštěné koncentrace rtuti v pórové vodě sedimentů. Naopak 

Chelex-100 zachytí pouze malé a labilní specie, které mohou být povaţovány za biodostupné 

[27]. Např. při porovnání koncentračních profilů HgTOT,R získaných centrifugací a Chelexem-

100 ve vzorku I je patrné, ţe přibliţně do hloubky 2,5 cm je veškerá rtuť v pórové vodě 

v biodostupné a kineticky labilní formě. V této hloubce byl obsah Hg v pórové vodě 12 ng.l
-1

, 

coţ přibliţně odpovídá průměrné koncentraci Hg v pórové vodě stanovené DGT sondou 

s Chelexem-100. Ve větších hloubkách je dostupných uţ jen asi 50 % z obsahu Hg v pórové 

vodě a zbytek je vázán ve stabilnějších komplexech, např. v sulfidech. 

Výraznější maxima v případě sondy s Chelexem ze vzorkovaného místa I v hloubce 5 cm a 

Chelexu II v hloubce 0,5 cm mohou být důsledkem lokální heterogenity sedimentu. 

7.2.2 Stanovení celkové nerozpuštěné rtuti v sedimentu HgTOT,N analyzátorem     

AMA-254 

Celková nerozpuštěná rtuť byla stanovena v homogenizovaných vzorcích sedimentů 

analyzátorem AMA-254. Pro ověření metody byl pouţit certifikovaný referenční materiál 

vzorku sedimentu IAEA-405. Porovnání certifikované a naměřené hodnoty obsahu celkové 

rtuti udává Tab. 7-5. Naměřená hodnota je průměrem ze šesti měření. Limit detekce této 

metody byl 0,03 g.kg
-1

. Byl stanoven jako trojnásobek směrodatné odchylky analýzy 100 l 

ultračisté vody.  

 

Tab. 7-5. Certifikovaná a naměřená hodnota obsahu celkové rtuti ve vzorku CRM IAEA-405. 

 

IAEA-405 - obsah celkové rtuti [mg.kg
-1

]  

Certifikovaná hodnota 0,81 

95% interval spolehlivosti 0,77 – 0,85 

Naměřená hodnota  0,78 ± 0,05 
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Výsledkem analýz jsou hloubkové koncentrační profily obsahu celkové rtuti v sedimentu, 

které znázorňuje Obr. 7-4. Průměrná koncentrace HgTOT,N v hloubkovém profilu 

na vzorkovaném stanovišti I byla (9,92 ± 2,22 mg.kg
-1

) a byla přibliţně o 10 % vyšší neţ 

průměrná koncentrace HgTOT,N na místě II (9,11 ± 1,85 mg.kg
-1

). Uvedené průměrné hodnoty 

jsou pro oba vzorky vypočítány pouze do 8 cm. Rozsah zjištěných koncentrací se ve vzorku I 

pohyboval v rozmezí 6,89 – 16,03 mg.kg
-1

 včetně hloubky 10 a 12 cm a ve vzorku II         

6,36 –11,76 mg.kg
-1

. Přesto, ţe nebylo moţné zjistit hodnoty pro místo II i v hloubce 10 a 

12 cm, je zřejmé, ţe se obsah celkové rtuti na obou vzorkovacích stanovištích postupně 

zvyšoval s hloubkou. I kdyţ byl kaţdý vzorek sedimentu odebraný jiným způsobem, jeden 

přímo u břehu a druhý uprostřed řeky, jsou hloubkové profily do 6 cm přibliţně stejné. 
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Obr. 7-4. Porovnání hloubkových profilů (I a II) HgTOT,N  v sedimentech. 

 

V povrchových sedimentech z ústí řeky Seiny (Francie) pozorovala Mikac a kol. [36] 

v letech 1994-1997 koncentrace celkové rtuti v rozmezí 0,3 - 1 mg.kg
-1

, podobně jako 

Ouddane a kol. [35] v roce 2008 0,3 - 1,5 mg.kg
-1

. Obsah celkové rtuti se v těchto vzorcích 

zvyšoval přibliţně do hloubky 7 cm, podobně jako v této práci, poté mírně klesl a opět se 

zvyšoval. 

V nekontaminovaných sedimentech se můţe celkový obsah rtuti pohybovat v rozmezí 

0,2 – 0,4 mg.kg
-1

. Naopak v silně kontaminovaných oblastech se mohou nacházet koncentrace 

aţ 100 mg.kg
-1 

[33]. V 70. letech minulého století byl maximální zaznamenaný obsah celkové 

rtuti v sedimentu Seiny 26 mg.kg
-1

 [35]. Řeka Seina byla znečišťována průmyslovou oblastí 
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Rouen a Le Havre podobně jako řeka Deûle. Vzhledem ke zjištěným obsahům rtuti 

v sedimentech patří řeka Deûle mezi kontaminované řeky, ale k přesnější charakterizaci by 

bylo potřeba rozsáhlejšího vzorkování. 

7.2.3 Stanovení MeHg extrakcí ze sedimentu a následnou analýzou extraktu metodou 

HS-GC-CVAFS  

Při speciační analýze rtuti v sedimentech řeky Deûle byla pozornost věnována také 

methylrtuti, protoţe organické, methylované specie jsou pro vodní organismy mnohokrát 

toxičtější neţ anorganické formy rtuti. Z důvodu lipofilních vlastností je MeHg přímo 

akumulována vodními organismy a můţe tak představovat riziko pro člověka a další 

organismy ţivící se rybami [33].  

Methylrtuť byla v sedimentech stanovena metodou HS-GC-CVAFS po extrakci 

z vysušených a zhomogenizovaných vzorků. Pro ověření metody byl opět pouţit 

certifikovaný referenční materiál vzorku sedimentu IAEA-405. Porovnání certifikované a 

naměřené hodnoty obsahu MeHg udává Tab. 7-6. Naměřená hodnota je průměrem ze šesti 

měření. Limit detekce této metody byl 1,12 ng.l
-1

. Byl stanoven jako trojnásobek směrodatné 

odchylky 10x proměřeného blanku, který prošel stejným postupem přípravy včetně ethylace 

jako jednotlivé standardní roztoky připravené pro sestrojení kalibrační křivky.   

Obr. 7-5 znázorňuje příklad chromatogramu analýzy methylrtuti (konkrétně kalibračního 

roztoku o koncentraci MeHg a Hg 45 ng.l
-1

), s píky organické a anorganické rtuti, (resp. jejich 

ethylovaných forem), tedy MeHg v retenčním čase 2,47 min. a Hg
2+

 v retenčním čase 

3,77 min. 

 

Tab. 7-6. Certifikovaná a naměřená hodnota obsahu MeHg ve vzorku CRM IAEA-405. 

 

IAEA-405 - obsah methylrtuti [g.kg
-1

]  

Certifikovaná hodnota 5,49 

95% interval spolehlivosti 4,96 - 6,02 

Naměřená hodnota  5,85 ± 0,45 
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Obr. 7-5. Chromatogram kalibračního roztoku o koncentraci 45 ng.l
-1

 MeHg po ethylaci a 

analýze HS-GC-CVAFS (pík MeHg v retenčním čase 2,47 min). 

 

Výsledkem analýz jsou hloubkové koncentrační profily methylrtuti v sedimentu, které 

znázorňuje Obr. 7-6. Ve vzorku I v hloubce 2 - 4 cm a 12 cm byl obsah MeHg < LOD 

metody. Od 4 do 8 cm obsah MeHg vzrůstal s hloubkou a poté od 8 cm klesal. Naopak 

ve vzorku II obsah MeHg klesal aţ do hloubky 6 cm. Bohuţel však nebylo moţné zjistit 

hodnoty pro vzorek II i v hloubce 10 a 12 cm, podobně jako v případě HgTOT,N, protoţe 

odebraný vzorek nereprezentoval stejnou hloubku. 

Průměrná koncentrace MeHg v hloubkovém profilu na vzorkovaném místě I                

(3,56 ± 1,30 g.kg
-1

) byla dvakrát niţší neţ průměrná koncentrace MeHg na stanovišti II 

(7,61 ± 3,67 g.kg
-1

). Jelikoţ hodnoty v některých hloubkách profilu na místě I byly pod mezí 

detekce metody, je uvedená průměrná hodnota dána průměrem pouze konkrétních 

naměřených hodnot do hloubky 8 cm. Rozsah zjištěných koncentrací se v místě I pohyboval 

v rozmezí <1,89 – 5,06 g.kg
-1

 a v místě II 2,81 – 12,22 g.kg
-1

. Maximální naměřené 

hodnoty koncentrace byly v obou vzorcích zjištěny  v nejmenší hloubce 1 cm, tedy 

v povrchové vrstvě sedimentu. V místě II však byla maximální hodnota více neţ dvakrát vyšší 

neţ na místě I.  

V povrchových sedimentech z ústí řeky Seiny (Francie) pozorovala Mikac a kol. [36] 

v letech 1994-1997 do hloubky 25 cm koncentrace MeHg v rozsahu 0,1 - 6 g.kg
-1

. 

V jednotlivých vzorcích se však obsah methylrtuti příliš neměnil s hloubkou a největší 

koncentrace byla zaznamenána do hloubky přibliţně 5 cm. Ouddane a kol. [35] zjistil v roce 

2008 rovněţ v povrchových sedimentech řeky Seiny průměrnou koncentraci MeHg 

0,83 g.kg
-1

 a dále pak v povrchových sedimentech řeky Medway (Velká Británie) 
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průměrnou koncentraci 3,2 g.kg
-1

. Rovněţ v těchto vzorcích se obsah MeHg příliš neměnil 

s hloubkou.  

Koncentrace methylrtuti < 10 g.kg
-1

 je typická pro nekontaminované nebo mírně 

kontaminované říční sedimenty [36]. V silně kontaminovaných oblastech se mohou nacházet 

koncentrace aţ 100 g.kg
-1 

[33, 36]. Při porovnání výsledků zjištěných v sedimentech řek 

Seiny a Medway je zřejmé, ţe se jedná o obsahy blízké těm, zjištěným v sedimentech řeky 

Deûle.  
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Obr. 7-6. Porovnání hloubkových profilů (I a II) MeHg v sedimentech. 

 

Procentuální podíl MeHg z celkového obsahu HgTOT,N byl v obou místech velmi nízký. 

Ve vzorku I tvořila MeHg v průměru 0,03 % z celkového obsahu celkové rtuti a ve vzorku II 

přibliţně 2,5x více, tedy 0,08 %. Maximální naměřené hodnoty %MeHg byly v obou vzorcích 

zjištěny  v nejmenší hloubce 1 cm, tedy v povrchové vrstvě sedimentu. Rozsah zjištěných 

%MeHg se v místě I pohyboval v rozmezí <0,02 – 0,07  a v místě II 0,03 – 0,19 . 

Na stanovišti II byla maximální hodnota %MeHg téměř 3x vyšší neţ na místě I. V místě I 

nebylo moţné určit podíl MeHg z celkového obsahu rtuti z důvodu jiţ uvedeného, jelikoţ 

mnoţství MeHg v některých hloubkách bylo velmi nízké a pod limitem detekce přístroje. 

V místě II klesalo %MeHg s hloubkou tak jako v případě samotné koncentrace MeHg.  

Taková nízká mnoţství %MeHg v sedimentech jsou charakteristická při vysokých 

koncentracích sulfidů [33]. V sedimentech řeky Deûle byl stanoven poměrně vysoký obsah 

sulfidů (viz. následující kap. 7.2.4). Za těchto podmínek můţe být anorganická Hg méně 



 VÝSLEDKY A DISKUZE – ŘÍČNÍ SEDIMENTY 

 127 

dostupná pro methylaci z důvodu vazby v komplexech se sulfidickými sloučeninami [33]. 

Typicky se vyskytuje 1 aţ 1,5 % MeHg z celkového obsahu Hg. V ústí řek a mořských 

systémech je niţší, obvykle <0,5 % [33]. Mikac a kol. [36] uvádí přibliţně 0,1 - 2 % MeHg 

z celkového obsahu rtuti v sedimentech z řeky Seiny, ale jak jiţ bylo uvedeno v předchozí 

kapitole, obsah HgTOT,N jimi zjištěný byl 10x niţší neţ v sedimentu řeky Deûle. 

7.2.4 Stanovení AVS (sulfidů) 

Ve vzorcích sedimentů byl rovněţ stanoven obsah sulfidů, pouze však jako tzv. Acid 

Volatile Sulfides, tedy převáţně amorfního monosulfidu ţeleza. Residuální formy síry, tedy 

CRS, nebyly analyzovány.  

Průměrná koncentrace AVS na vzorkovaném místě I (3612 ± 594 mg S.kg
-1

) byla 1,8x 

vyšší neţ  průměrná koncentrace AVS na stanovišti II (1991 ± 475 mg S.kg
-1

). Uvedené 

průměrné hodnoty jsou pro oba vzorky vypočítány opět pouze do 8 cm. Hloubkové 

koncentrační profily AVS s podobnými trendy znázorňuje Obr. 7-7. Podle zjištěných obsahů 

se jedná o sedimenty s vysokým obsahem sulfidů, tedy velmi bohaté na síru [127], o čemţ 

svědčila černá barva vzorků sedimentů. Byl měřen pouze obsah AVS a lze tedy předpokládat, 

ţe celkový obsah sulfidů (AVS + CRS) byl ještě daleko vyšší.  

Obsah AVS v sedimentech evropských vod byl např. následující: ústí řeky Seiny (Francie) 

<1000 mg S.kg
-1

, řeka Medway (Velká Británie) 1000 – 6000 mg S.kg
-1

 [35], zátoka Authie 

(Francie) 1300 – 1500 mg S.kg
-1

 [127]. 
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Obr. 7-7. Porovnání hloubkových profilů (I a II) sulfidů v sedimentech. 
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7.2.5 Celkové zhodnocení speciace rtuti v sedimentech a pórové vodě 

Vzorky sedimentů z kanálu řeky Deûle v blízkosti areálu bývalé továrny Métaleurop jiţ 

byly analyzovány v předešlé studii [8]. Fyzikálně-chemické vlastnosti těchto sedimentů 

ukázaly na anoxické charakteristiky s redoxním potenciálem v rozmezí -380 mV a -450 mV 

(vs.Ag/AgCl, [KCl] = 3 mol.l
-1

 referenční elektroda) a rychlou ztrátou rozpuštěného kyslíku 

jiţ pod prvními milimetry vrstvy sedimentu. Hodnota pH vzorků sedimentů byla v rozmezí 

6,8 – 7,5 je srovnatelná s jinými anoxickými sedimenty [8]. Chemické chování Hg je 

za anoxických podmínek ve vodách kontrolována zejména sulfidy, zatímco v oxických 

přírodních vodách dominuje komplexace s organickou hmotou [33].  

Pro celkové zhodnocení výsledků analýz a charakterizace vzorkovaných míst byly 

provedeny vzájemné korelace obsahů specií rtuti a sulfidů. Koncentrace jednotlivých specií 

dle hloubkového profilu v sedimentech a pórové vodě uvádí Tab. 7-7.  

 

Tab. 7-7. Koncentrace jednotlivých specií rtuti a sulfidů dle hloubkového profilu 

v sedimentech a pórové vodě ze vzorkovacích míst I a II. 

 

 I II 

 Sediment Pórová 

voda 

Sediment Pórová 

voda 

hloubka 

cm 

HgTOT,N MeHg AVS HgTOT,R HgTOT,N MeHg AVS HgTOT,R 

 mg.kg
-1

 g.kg
-1

 mg.kg
-1

 ng.l
-1

 mg.kg
-1

 g.kg
-1

 mg.kg
-1

 ng.l
-1

 

1 6,89 5,06 3232 12 6,36 12,22 1593 7 

2 8,18 < LOD 3512 12 7,78 12,20 1342 7 

3 9,91 < LOD 3565 17 8,29 8,63 2059 11 

4 10,42 < LOD 3027 18 11,76 5,04 1929 11 

6 10,06 1,89 3458 16 10,92 2,81 2846 12 

8 14,05 3,74 4876 21 9,52 4,78 2177 11 

10 16,03 2,70 3496 21 - - - - 

12 15,38 < LOD 1801 24 - - - - 

 

Pro korelační analýzu byl pouţit Pearsonův korelační koeficient (pro lineární závislosti), 

na hladině významnosti  = 0,05 s vyuţitím softwaru GraphPad Prism 5.02. Pro posouzení 

zda je korelace významná či nikoli není postačující jen hodnota korelačního koeficientu, 

protoţe korelace můţe být pouze náhodná. Směrodatná je tzv. hodnota p (viz. Tab. 7-8), která 

přímo závisí na velikosti vzorku a hodnotě korelačního koeficientu. Čím je p menší, tím větší 
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je statistická platnost výsledků. Hodnota p ≤ 0,05 obecně označuje vysokou statistickou 

platnost. 

Tab. 7-8. Statistická platnost výsledků podle výpočtu hodnoty p. 

hodnota p statistická významnost korelace 

< 0,001 extrémně významná 

0,001 – 0,01 velmi významná 

0,01 – 0,05 významná 

> 0,05 není významná 

 

Byla zjištěna pozitivní korelace mezi obsahy celkové rtuti v sedimentu HgTOT,N a celkové 

rozpuštěné rtuti v pórové vodě HgTOT,R pro místo I (r = 0,94; p < 0,001) a pro místo II 

(r = 0,81; p < 0,05). To ukazuje na uvolňování rtuti z pevné fáze do pórové vody. Čím větší 

byl rezervoár rtuti v sedimentu s hloubkou, tím byl také vyšší obsah rtuti v pórové vodě. 

Např. při vyšším pH či nadbytku sulfidových iontů můţe být nerozpustný HgS konvertován 

na rozpustné Hg-S komplexy [33], coţ potvrzuje pozitivní korelace mezi obsahy HgTOT,R a 

AVS na vzorkovaném místě II (r = 0,89; p < 0,01). Také organická hmota můţe zvýšit 

rozpustnost HgS a můţe vést k uvolňování Hg do roztoku [33].  

Dále byly zjištěny negativní korelace mezi obsahy HgTOT,N a MeHg (r
 
= - 0,89; p < 0,01) a 

rovněţ mezi MeHg a AVS (r = - 0,90; p < 0,01) pro místo II. Pro místo I korelace nebyly 

provedeny, jelikoţ některé hodnoty MeHg byly < LOD přístroje. Obsah celkové rtuti 

v sedimentu můţe kontrolovat procesy methylace a demethylace a úroveň MeHg v těchto 

sedimentech. Proces demethylace můţe pak převládat nad procesem methylace. 

Mechanismus methylace je velmi komplexní a je ovlivňována různými faktory: 

mikrobiologie, teplota, pH, redox podmínky, obsah organické hmoty a sulfidů. V mnoha 

dřívějších i současných studiích byl pozorován inverzní vztah mezi koncentrací sulfidů a 

produkcí MeHg nebo její koncentrací v sedimentu či pórové vodě [128] podobně jako v této 

práci, ale také byly v některých studiích zjištěny vyšší koncentrace MeHg se zvyšující se 

koncentrací sulfidů [35]. Ačkoli je produkce MeHg při vysokých koncentracích sulfidů 

značně redukována, nemusí být zcela inhibována. Byly vysloveny názory, ţe inhibiční efekt 

sulfidů na methylaci Hg je výsledkem sníţení rozpustnosti a biodostupnosti Hg
2+

 z důvodu 

tvorby nerozpustného HgS, který není přímo dostupný pro methylaci za anaerobních 

podmínek. Některé studie také naznačují, ţe Hg(II) nemusí být jedinou specií rtuti, která je 

methylována [129]. Benoit a kol. [129] uvedl, ţe biodostupnost Hg je určována koncentrací 

neutrálního rozpuštěného komplexu rtuti HgS
0
, který můţe přímo difundovat přes bakteriální 

buněčné membrány. Tudíţ inhibice methylace sulfidy je způsobena poklesem koncentrace 

těchto neutrálních Hg komplexů se zvyšujícím se obsahem sulfidů. Nízké koncentrace MeHg 
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mohou být také důsledkem vysokých úrovní Hg v sedimentech, čímţ můţe být inhibována 

mikrobiální aktivita [33]. Obsah AVS můţe mít tedy značný vliv na MeHg v sedimentu: 

můţe podpořit vazbu MeHg do sulfidů a tím zabránit její demethylaci nebo můţe naopak 

inhibovat produkci MeHg omezením dostupné rozpuštěné anorganické Hg [35] či sníţení 

koncentrace neutrálních komplexů rtuti [129]. 

Mehrotra a kol. [130] studovali procesy methylace v závislosti na koncentraci Fe(II), které 

můţe vázat H2S a zvyšovat tak methylaci Hg. Ale FeS můţe pro změnu vázat anorganickou 

Hg (II) a tím redukovat substrát dostupný pro methylaci. Mehrotra a kol. zjistili sníţení 

úrovně methylace Hg po přídavku Fe do sedimentu. Je tedy moţné rovněţ očekávat negativní 

korelaci mezi MeHg a Fe (II) (Rothenberg  a kol. [131]).  

7.3 Stanovení vybraných kovů v povrchové vodě a pórové vodě sedimentů 

Pro podrobnější charakterizaci vzorkované lokality byly v povrchové vodě a pórové vodě 

sedimentů z řeky Deûle na obou vzorkovacích místech (I a II) kromě specií rtuti stanoveny 

také další vybrané kovy a to Fe, Mn, Zn, Pb, Cr a Cd. V pórové vodě sedimentů byly 

jednotlivé kovy stanoveny prostřednictvím technik DET, DGT a centrifugací. Všechny 

kovy byly následně analyzovány metodou HR-ICP-MS a to buď přímo a nebo v eluátech 

gelů.  

Součástí stanovení kaţdého prvku byla rovněţ analýza blanků. V případě techniky DGT 

byly stanoveny koncentrace jednotlivých kovů v 10 eluátech neexponovaných prouţků 

sorpčního gelu s Chelexem-100. V případě techniky DET byly stanoveny koncentrace 

jednotlivých kovů v 10 eluátech neexponovaných prouţků agarosového gelu z jednotlivých 

ţlábků dělené DET sondy. Limity detekce byly vypočítány jako trojnásobek směrodatné 

odchylky slepého stanovení. Vypočítané LOD jsou pro stanovení kovů technikou DGT a DET 

uvedeny v Tab. 7-9. 

Tab. 7-9. Limity detekce (LOD) pro stanovení kovů technikou DGT a DET. 

LOD  DGT [g.l
-1

] DET [g.l
-1

] 

Fe 0,786 137,6 

Mn 0,135 3,21 

Zn 4,22 103,8 

Pb 0,017 4,87 

Cr 0,033 2,14 

Cd 0,006 0,636 
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Dále uvedené tabulky udávají průměrné výsledné koncentrace pro jednotlivé kovy: 

v povrchové vodě (Tab. 7-10) a pórové vodě - DET (Tab. 7-11), DGT (Tab. 7-12) a 

centrifugace (Tab. 7-13). V případě výsledků DET a DGT byly u průměrné koncentrace 

zvoleny místo směrodatné odchylky rozsahy sledovaných koncentrací, protoţe v některých 

případech činil rozdíl mezi minimální a maximální zjištěnou hodnotou i několik řádů. 

7.3.1 Analýza vybraných kovů v povrchové vodě 

Z hlediska rozsahu koncentrací jednotlivých kovů v povrchové vodě nebyly zjištěny 

rozdíly mezi vzorkovacími místy I a II. Pouze obsah Fe byl na stanovišti II přibliţně 1,5x 

niţší neţ na místě I. Z hlediska průměrných koncentrací byly zdánlivě vyšší obsahy na místě I 

u Fe, Mn, Zn a Cr. Naopak průměrné obsahy Pb a Cd byly nepatrně vyšší na stanovišti II. 

Tab. 7-10. Průměrné koncentrace kovů v povrchové vodě ze vzorkovacích míst I a II. 

Povrchová voda 

Prvek Jednotky I II 

Fe mg.l
-1

 0,13 ± 0,02 0,079 ± 0,010 

Mn 0,028 ± 0,001 0,025 ± 0,003 

Zn g.l
-1

 37,9 ± 2,8 33,4 ± 0,4 

Pb 6,77 ± 0,91 7,17 ± 0,41 

Cr 1,78 ± 0,21 1,21 ± 0,10 

Cd 0,34 ± 0,06 0,38 ± 0,02 

 

Koncentrace kovů v povrchové vodě se řádově liší od koncentrací nalezených v pórové 

vodě, konkrétně při porovnání s obsahy zjištěnými prostřednictvím techniky DET, jelikoţ ty 

byly nejvyšší. Nejmarkantnější rozdíly byly sledovány u ţeleza. Koncentrace Fe v povrchové 

vodě byla na místě I a. II o 2, resp. o 3 řády niţší neţ v pórové vodě. Naopak např. u Zn a Cd 

nebyl pozorován rozdíl mezi jednotlivými místy, ale obsah v pórové vodě byl aţ 18x, resp. 

35x vyšší neţ ve vodě povrchové. Při fyzikálních a fyzikálně chemických změnách 

v sedimentu jsou pórové vody převodními můstky při migraci prvků z jedné sloţky sedimentu 

do druhé. Proto jsou koncentrace rozpuštěných sloţek v pórové vodě dokonce 100 aţ 1000x 

vyšší neţ ve vodě povrchové [132]. 
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7.3.2 Analýza vybraných kovů v pórové vodě sedimentů 

Analýzy pórové vody sedimentů prostřednictvím technik DET a DGT umoţnily získat 

vertikální hloubkové profily koncentrací jednotlivých kovů v pórové vodě sedimentů 

s vysokým rozlišením. Jednotlivé profily, včetně těch získaných centrifugací, jsou znázorněny 

v grafech: Fe (Obr. 7-8 a 7-9), Mn (Obr. 7-10 a 7-11), Zn (Obr. 7-12 aţ 7-14), Pb (Obr. 7-15 

aţ 7-17), Cr (Obr. 7-18 aţ 7-20) a Cd (Obr. 7-21 aţ 7-23). 

Tab. 7-11. Průměrné koncentrace kovů v pórové vodě sedimentů ze vzorkovacích míst I a II 

stanovené technikou DET. 

DET 

 I II 

Prvek Jednotky Průměrná 

koncentrace 

Rozsah 

koncentrací 

Průměrná 

koncentrace 

Rozsah 

koncentrací 

Fe mg.l
-1

 11,5 0,09 - 29,0 83,0 0,18 – 131 

Mn 0,35 0,03 - 0,70 1,54 0,04 - 2,16 

Zn g.l
-1

 626 13,3 - 3620 585 99,4 – 2155 

Pb 345 29,7 - 3711 91,0 0,27 – 704 

Cr 14,7 0,93 - 60,4 36,7 12,6 – 298 

Cd 11,9 0,74 - 80,5 13,4 5,43 – 137 

Tab. 7-12. Průměrné koncentrace kovů v pórové vodě sedimentů ze vzorkovacích míst I a II 

stanovené technikou DGT. 

DGT 

  I II 

Prvek Jednotky Průměrná 

koncentrace 

Rozsah 

koncentrací 

Průměrná 

koncentrace 

Rozsah 

koncentrací 

Fe mg.l
-1

 1,82 0,03 - 3,34 4,01 0,03 - 6,08 

Mn 0,21 0,02 - 0,36 0,17 0,07 - 0,26 

Zn g.l
-1

 79,6 23,3 - 275 3,90 0,34 - 13,1 

Pb 7,80 2,11 - 34,4 0,53 0,13 - 2,08 

Cr 0,27 0,12 - 0,75 0,12 0,03 - 0,19 

Cd 0,38 0,11 - 1,10 0,05 0,01 - 0,20 
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Tab. 7-13. Průměrné koncentrace kovů v pórové vodě sedimentů ze vzorkovacích míst I a II 

stanovené metodou centrifugace. 

Centrifugace 

Prvek Jednotky I II 

Fe mg.l
-1

 1,22 ± 0,70 6,01 ± 3,38 

Mn 0,33 ± 0,13 0,81 ± 0,34 

Zn g.l
-1

 78,3 ± 30,6 49,9 ± 22,2 

Pb 22,4 ± 9,1 18,5 ± 7,8 

Cr 1,83 ± 0,61 1,79 ± 0,37 

Cd 2,77 ± 1,44 1,22 ± 0,70 

 

Byly zaznamenány rozdíly jak mezi oběma vzorkovanými stanovišti, tak byly pozorovány 

také významné rozdíly mezi jednotlivými technikami. Koncentrace kovů v pórové vodě 

získané pomocí DET byly mnohem vyšší neţ ty, které byly obdrţené prostřednictvím DGT a 

centrifugace. Podobné výsledky pozorovala také Gao a kol. [133]. Výsledky centrifugace byly 

rovněţ o něco vyšší neţ data získaná pomocí DGT sond, konkrétně u Pb, Cr a Cd. Avšak 

v případě Fe, Mn a Zn byly průměrné obsahy DGT a centrifugace na vzorkovaném místě I 

velice blízké. Porovnání DGT a centrifugace by však mělo být provedeno s opatrností. Nelze 

říci, ţe technika DGT a metoda centrifugace umoţňují měřit stejné specie těchto prvků. 

DGT technika měří koncentrace rozpuštěných specií, které se vyskytují aktuálně 

v blízkosti sondy ve velmi malém objemu sedimentu, jsou schopny difuze póry 

polyakrylamidového gelu (> 5 nm) a vazby ve specifickém iontoměniči. Pomocí DGT 

můţeme stanovit pouze labilní část daného kovu a váţe pouze jednoduché kovové ionty, 

hydratované ionty a labilní komplexy. Rovněţ zde záleţí na rychlosti doplňování kovu 

z pevné fáze do pórové vody v důsledku odčerpávání kovu sondou DGT.  

DET určuje veškerou rozpuštěnou koncentraci kovu, tedy volné ionty, malé anorganické 

i organické komplexy. Koncentrace rozpuštěných látek v gelu je stejná jako ta v měřeném 

roztoku pro všechny látky, které projdou póry agarosového gelu (> 20 nm).  

Naopak klasická metoda centrifugace umoţňuje přímé stanovení rozpuštěných látek 

v pórové vodě z mnohem většího objemu sedimentu neţ gelové techniky, a to 100 – 1000x 

většího. 

Nevýhodou metody centrifugace je ex situ stanovení analytů. Sediment můţe být během 

vzorkování i po odběru vystaven vnějším faktorům (O2, teplota), které mohou způsobit změny 

ve sloţení pórové vody. Působení kyslíku má vliv především na reakce Fe, které je velmi 

citlivé ke změnám redoxních podmínek. Nejpřijatelnějším vysvětlením pro rozdíly mezi DET 

a centrifugací je, ţe navzdory pouţití rukavicového boxu s inertní N2 atmosférou přišla 
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pórová voda během kroků krájení sedimentu, centrifugace a filtrace do kontaktu s kyslíkem. 

Následkem toho mohlo být rozpuštěné Fe(II) oxidováno a vysráţeno ve formě Fe(III). 

 

Železo a mangan 

Ţelezo bylo zastoupeno v pórové vodě v největších koncentracích ze všech sledovaných 

kovů. V případě Fe jsou koncentrace získané DGT a centrifugací velice podobné. Obsah 

zjištěný DET na vzorkovaném místě I byl 6x vyšší neţ DGT a 9x vyšší neţ zjištěný 

centrifugací. Na místě II byla koncentrace DET dokonce 21x vyšší neţ DGT a 14x vyšší neţ 

koncentrace obdrţené centrifugací. Z hlediska obsahu Fe v pórové vodě byly sledovány vyšší 

průměrné obsahy ţeleza na vzorkovaném stanovišti II. Hloubkové profily Fe z DET i DGT 

sondy sledují v místě I i II podobný trend. Pro názornost byly výsledky DGT a centrifugace 

uvedeny jak společně s výsledky DET, tak samostatně ve zvětšeném měřítku. 

Mangan byl po ţelezu druhým prvkem s nejvyšším obsahem, který byl sledován v pórové 

vodě sedimentů. V případě Mn na místě I jsou výsledky DET, DGT i centrifugace na podobné 

úrovni, coţ je patrné také v příslušném grafu. Naopak na místě II jsou koncentrace DET 2x 

vyšší neţ obsahy zjištěné centrifugací a ty jsou 4x vyšší neţ koncentrace DGT. Z porovnání 

obou vzorkovaných stanovišť nejsou patrné příliš velké rozdíly, pouze snad u techniky DET, 

kde je obsah Mn na místě II 4x vyšší neţ na místě I. Podobně jako v případě Fe mají získané 

hloubkové profily z DET i DGT sondy z obou vzorkovaných míst podobný trend.  

Ţelezo a mangan jsou prvky citlivé ke změnám redoxních podmínek, coţ se odráţí 

v hloubkových profilech těchto kovů. Na rozhraní těchto vrstev se vlivem O2 tvoří 

hydratované oxidy Fe(III) a Mn(IV) a koncentrace rozpuštěných specií se sniţuje směrem 

k hladině povrchové vody. Z uvedených grafů je patrné, ţe koncentrace Fe i Mn 

na vzorkovaném místě I klesá od fázového rozhraní aţ do hloubky přibliţně 3 cm, kde 

sediment přechází z oxické do anoxické zóny. Koncentrace Fe byla v tomto místě 23,6 mg.l
-1

 

a Mn 0,6 mg.l
-1

. V sedimentu ze stanoviště II začíná anoxická zóna jiţ v hloubce 1 cm. 

Koncentrace Fe byla v tomto místě 95,3 mg.l
-1

 a Mn 2,0 mg.l
-1

. Oxická zóna přechází 

do anoxické poklesem obsahu kyslíku a jeho úplným vyčerpáním v důsledku rozkladu 

organické hmoty bakteriemi. V této fázi bakterie začínají vyuţívat sírany, jejichţ redukcí 

vznikají sulfidy. V anoxické zóně tedy dochází k redukci hydratovaných oxidů ţeleza a 

manganu na Fe
2+

 a Mn
2+

 a jejich rozpouštění. Ionty Fe
2+

 mohou pak být vázány v sulfidech, 

konkrétně FeS, coţ potvrdilo zvyšování obsahu AVS s hloubkou a charakteristické černé 

zabarvení sedimentu. V anoxické zóně převaţují redukční reakce a reakční produkty jsou 

uvolňovány do pórové vody, kde mohou dosáhnout vysokých koncentrací v důsledku 

omezené výměny s vodou nad sedimentem. [132-134].  
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Zinek a olovo 

Zinek a olovo se vyskytovaly v pórové vodě vzorků sedimentů v koncentracích přibliţně 

10-1000x niţších neţ byly zjištěny obsahy pro ţelezo a mangan, avšak byly 10-100x vyšší 

neţ obsahy kadmia a chromu. Hloubkové profily Zn a Pb stanovené jednotlivými technikami 

byly velice podobné. Nejvýznamnější rozdíly v koncentracích Zn a Pb na vzorkovaných 

místech I a II byly pozorovány ve výsledcích zjištěných technikou DGT, obsah obou kovů byl 

na místě I přibliţně 10x vyšší v porovnání s místem II. V případě techniky DET se sledovaná 

koncentrace obou kovů zvyšovala s hloubkou. DET koncentrace byly v průměru 5 aţ 15x 

vyšší neţ výsledky poskytnuté centrifugací a ty byly 3 aţ 35x vyšší neţ koncentrace DGT. 

Výjimkou byl obsah Zn na vzorkovaném místě I, kde se obsah zjištěný technikou DGT rovnal 

obsahu zjištěnému centrifugací. 

 

Kadmium a chrom 

Kadmium a chrom si z hlediska podobných hloubkových profilů a také podobných 

koncentrací a koncentračních rozsahů odpovídají. Tyto prvky mohou mít ve vodním systému 

podobný osud a chování. Oba kovy se vyskytovaly v pórové vodě sedimentů v nejniţších 

koncentracích ze sledovaných prvků. Rovněţ nebyly pozorovány téměř ţádné rozdíly 

v koncentracích Cd a Cr na vzorkovaných místech I a II. DET koncentrace byly v průměru 

4 aţ 20x vyšší neţ výsledky poskytnuté centrifugací a ty byly zase 7 aţ 24x vyšší neţ 

koncentrace DGT. 
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Obr. 7-8. Porovnání hloubkových profilů ( I a II) celkového Fe v pórové vodě (DET  a 

centrifugace) s  profily Fe stanovenými technikou DGT. 
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Obr. 7-9. Porovnání hloubkových profilů (I a II) celkového Fe v pórové vodě stanovených 

centrifugací  s  profily Fe v pórové vodě stanovenými technikou DGT ve zvětšeném měřítku. 
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Obr. 7-10. Porovnání hloubkových profilů ( I a II) celkového Mn v pórové vodě (DET  a 

centrifugace) s  profily Mn stanovenými technikou DGT. 
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Obr. 7-11. Porovnání hloubkových profilů (I a II) celkového Mn v pórové vodě stanovených 

centrifugací  s  profily Mn v pórové vodě stanovenými technikou DGT ve zvětšeném měřítku. 



 VÝSLEDKY A DISKUZE – ŘÍČNÍ SEDIMENTY 

 138 

DET Zn I

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

0 1000 2000 3000 4000

koncentrace [g.l
-1

]

h
lo

u
b

k
a

 [
cm

]

                   

DET Zn II

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

0 500 1000 1500 2000 2500

koncentrace [g.l
-1

]
h

lo
u

b
k

a
 [

cm
]

 

Obr. 7-12. Porovnání hloubkových profilů (I a II) celkového Zn v pórové vodě stanovených 

technikou DET. 
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Obr. 7-13. Porovnání hloubkových profilů (I a II) Zn v pórové vodě stanovených technikou 

DGT. 
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Obr. 7-14. Porovnání hloubkových profilů (I a II) celkového Zn v pórové vodě stanovených 

centrifugací. 
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Obr. 7-15. Porovnání hloubkových profilů (I a II) celkového Pb v pórové vodě stanovených 

technikou DET. 
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Obr. 7-16. Porovnání hloubkových profilů (I a II) Pb v pórové vodě stanovených technikou 

DGT. 
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Obr. 7-17. Porovnání hloubkových profilů (I a II) celkového Pb v pórové vodě stanovených 

centrifugací. 
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Obr. 7-18. Porovnání hloubkových profilů (I a II) celkového Cr v pórové vodě stanovených 

technikou DET. 
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Obr. 7-19. Porovnání hloubkových profilů (I a II) Cr v pórové vodě stanovených technikou 

DGT. 
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Obr. 7-20. Porovnání hloubkových profilů (I a II) celkového Cr v pórové vodě stanovených 

centrifugací. 
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Obr. 7-21. Porovnání hloubkových profilů (I a II) celkového Cd v pórové vodě stanovených 

technikou DET. 
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Obr. 7-22. Porovnání hloubkových profilů (I a II) Cd v pórové vodě stanovených technikou 

DGT. 
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Obr. 7-23. Porovnání hloubkových profilů (I a II) celkového Cd v pórové vodě stanovených 

centrifugací. 
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7.4 Zhodnocení toxicity vzorků sedimentů prostřednictvím bioluminiscenčního 

testu na Vibrio fischeri 

Pro zhodnocení toxicity odebraných vzorků sedimentů dle hloubkového profilu byl 

ve výluzích a suspenzích sedimentů proveden bioluminiscenční test s mikroorganismem 

Vibrio fischeri. Výsledky byly vyjádřeny ve formě IC50 (mg suchého sedimentu/ml), jelikoţ 

případná toxicita sedimentů či výluhů způsobuje inhibici luminiscence baktérií. Posouzení 

toxicity dle hodnoty IC50 uvádí Tab. 7-14. 

Tab. 7-14. Kategorie toxicity dle IC50. 

IC50 Toxicita 

> 80 nevýznamná 

20 – 80 nízká 

5 – 20 střední 

1 - 5 vysoká 

< 1 váţná 

 

 

V případě výluhů sedimentů nebyla zjištěna ţádná toxicita. V případě suspenzí sedimentů 

byla zjištěna pouze nízká toxicita. V místě I byla průměrná hodnota IC50 

68,33 ± 10,73 mg/ml. V místě II byla průměrná hodnota IC50 60,05 ± 9,72 mg/ml Avšak 

nebyly zjištěny ţádné statisticky významné korelace při porovnávání zjištěných hodnot IC50 

s hodnotami celkového obsahu HgTOT,N a obsahu MeHg. 

7.5 Závěr 

Experimenty v sedimentech byly zaměřeny především na analýzu různých specií rtuti 

ve vzorcích odebraných ve francouzské řece Deûle, která byla znečišťována v průběhu 

minulého století zpracováním kovových rud. Experimenty byly provedeny se vzorky 

odebranými na dvou místech, v blízkosti areálu továrny Métaleurop, vzdálených od sebe 

přibliţně 1 km.  

Specie rtuti byly analyzovány v povrchové vodě, pórové vodě sedimentů a v sedimentech. 

V povrchové vodě byla stanovena rozpuštěná rtuť HgR a nerozpuštěná rtuť sorbovaná 

na částicích HgN. V pórové vodě sedimentů byla stanovena celková rozpuštěná rtuť HgTOT,R 

centrifugací pórové vody a dále pak aplikací techniky difuzního gradientu v tenkém filmu 

za pouţití dvou různých specifických iontoměničů, Chelex-100 a Duolit GT-73. 

Ve zhomogenizovaných sedimentech byla stanovena celková nerozpuštěná rtuť HgTOT,N a 
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methylrtuť. Pro podrobnější charakterizaci vzorkované lokality byly v povrchové vodě a 

pórové vodě sedimentů z řeky Deûle na obou vzorkovaných místech kromě specií rtuti 

stanoveny také další vybrané kovy a to Fe, Mn, Zn, Pb, Cr a Cd. V pórové vodě sedimentů 

byly jednotlivé kovy stanoveny prostřednictvím technik DET, DGT a centrifugací. 

Ze získaných výsledků nelze jednoznačně určit, které vzorkované místo je více 

kontaminované. Byly pozorovány pouze malé rozdíly mezi oběma místy v obsazích jak specií 

rtuti tak ostatních kovů. Byly zjištěny rozdíly mezi průměrnými koncentracemi rtuti v pórové 

vodě stanovené technikou DGT s různými iontoměniči. Rozdíl v koncentracích rtuti 

zjištěných pomocí Duolitu GT-73 a Chelexu-100 je způsoben rozdílnou afinitou funkčních 

skupin obou iontoměničů. Průměrné koncentrace rtuti a hloubkové profily stanovené 

prostřednictvím Duolitu GT-73 odpovídaly na obou vzorkovaných místech průměrným 

koncentracím rtuti stanoveným v pórové vodě po centrifugaci. DGT sondy s tímto sorbentem 

lze tedy vyuţít pro měření celkové rozpuštěné koncentrace rtuti v pórové vodě sedimentů. 

Naopak Chelex-100 zachytí pouze malé a labilní specie, které mohou být povaţovány 

za biodostupné. 

Vzhledem ke zjištěným obsahům celkové nerozpuštěné rtuti HgTOT,N  v sedimentech patří 

řeka Deûle mezi kontaminované řeky, z hlediska obsahu MeHg k mírně kontaminovaným. 

Pro podrobnější charakterizaci by však bylo potřeba provést rozsáhlejší vzorkování. 

Pro celkové zhodnocení výsledků analýz a charakterizace vzorkovaných míst byly 

provedeny vzájemné korelace obsahů specií rtuti a sulfidů. Byla zjištěna pozitivní korelace 

mezi obsahy celkové rtuti v sedimentu HgTOT,N a celkové rozpuštěné rtuti v pórové vodě 

HgTOT,R a také pozitivní korelace mezi celkovou nerozpuštěnou rtutí a sulfidy. Čím větší byl 

rezervoár rtuti v sedimentu s hloubkou, tím byl také vyšší obsah rtuti v pórové vodě. Dále 

byly zjištěny negativní korelace mezi obsahy HgTOT,N a MeHg a rovněţ mezi MeHg a AVS, 

jelikoţ obsah celkové rtuti v sedimentu můţe kontrolovat procesy methylace a demethylace a 

úroveň MeHg v těchto sedimentech. Uvolňování rtuti do pórové vody a mechanismus 

methylace jsou ovlivňovány faktory jako je mikrobiologie, teplota, pH, redox podmínky, 

obsah organické hmoty a sulfidů. 

Z hlediska rozsahu koncentrací vybraných kovů v povrchové vodě nebyly zjištěny rozdíly 

mezi vzorkovanými místy. Byly však pozorovány rozdíly mezi obsahy kovů v povrchové 

vodě a pórové vodě. Rovněţ byly zjištěny významné rozdíly v koncentracích kovů v pórové 

vodě zjištěných prostřednictvím gelových technik, DET a DGT, a centrifugací. 

Pro zhodnocení toxicity odebraných vzorků sedimentů byl ve výluzích a suspenzích 

sedimentů proveden bioluminiscenční test s mikroorganismem Vibrio fischeri. V případě 

výluhů sedimentů nebyla zjištěna ţádná toxicita. V případě suspenzí sedimentů byla zjištěna 

pouze nízká toxicita.  
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8. SOUHRN  

Předkládána dizertační práce na téma „Vývoj gelových technik pro in situ měření 

biodostupných forem kovů v půdách a sedimentech“ se zabývá rozvojem techniky difuzního 

gradientu v tenkém filmu (DGT) pro aplikaci v přírodních systémech (půdách a sedimentech) 

a odhad biodostupných forem kovů in situ.  

 

Princip techniky DGT je zaloţen na difuzi iontů z vnějšího systému (roztok, půda či 

sediment) přes difuzní vrstvu a vytvoření koncentračního gradientu tenkou vrstvou difuzního 

gelu a následné sorpci iontů ve specifickém iontoměniči, zakomponovaném v sorpčním gelu. 

 

Technika DGT byla rozvíjena a vyuţívána zejména pro kvantitativní stanovení kineticky 

labilních specií kovů a hmotnostních toků iontů kovů v povrchových vodách a mořských 

systémech in situ. V posledních letech jsou však také studovány moţnosti aplikace této 

techniky pro odhad biodostupných forem kovů v půdních systémech. Její přednosti jako je 

jednoduchost, multielementární kapacita a moţnost prekoncentrace in situ, umoţnily rychlé 

zavedení techniky DGT do praxe, coţ potvrzují desítky odborných publikací. 

 

První část předkládané dizertační práce byla prováděna ve spolupráci s Ústavem analytické 

chemie Akademie věd ČR a je zaměřena na pouţití techniky DGT pro odhad biodostupných 

forem Cd, Cu a Ni v  půdních vzorcích definovaných v rámci řešení mezinárodního projektu 

INCO Copernicus: Cycling trace metals in sustainable management of agricultural soils. 

Fertility requires the inventory of input metals (FERTILIA), IC15-CT98-0124. 

Tato část práce, navazující na dizertační práci V. Smetkové, se zabývá pouţitím různých 

typů difuzních gelů s různou velikostí pórů, tedy APA a RG gelů. Technika DGT s těmito 

gely byla aplikována do zemědělských půd z lokalit Zlín, Tuřany a Chrlice, které byly 

v letech 1980-1987 hnojeny čistírenskými kaly. Předkládaná práce přidává další informace 

k charakterizaci těchto půd. 

Odezva techniky DGT byla porovnána s účinností vyluhování lučavkou královskou a 

dusičnanem sodným ve snaze lépe odhadnout biodostupné frakce kovů v půdách. Obsah 

všech kovů změřený technikou DGT byl ve studovaných vzorcích půd o 4 aţ 5 řádů niţší 

v porovnání s výluhem lučavkou královskou a aţ o 2 řády niţší neţ hodnoty získané výluhem 

v dusičnanu sodném. Výluh v dusičnanu sodném neposkytuje tedy opravdový odraz 

dostupnosti kovů pro rostliny a půdní organismy a DGT technika se jeví jako lepší prediktor 

biodostupnosti kovů. 

Z porovnání DGT koncentrací a koncentrací jednotlivých kovů v půdním roztoku vyplývá, 

ţe kadmium se snadno uvolňovalo do půdního roztoku ve všech lokalitách na rozdíl od mědi 

a niklu, kde DGT koncentrace nekorespondovala s koncentrací v půdním roztoku tak jako 

v případě kadmia. Naopak v horním horizontu vzorku Tuřany docházelo k snadnému 
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uvolňování všech třech sledovaných kovů. V tomto případě se mohlo jednat o kontaminaci 

v důsledku aplikace čistírenských kalů, prvky mohly být vázány ve formách jiných sloučenin 

a  jiných komplexech neţ je přirozený výskyt těchto kovů.   

Koncentrace mědi a niklu v půdním roztoku a jejich obsahy stanovené prostřednictvím 

DGT ve vzorcích Zlín a Chrlice postupně s hloubkou klesaly, naopak ve vzorku Tuřany 

vzrůstaly. V případě vzorku Zlín a Chrlice se můţe jednat o kontaminaci svrchních vrstev 

půdy těmito kovy jako výsledek aplikace čistírenských kalů v těchto lokalitách. V případě 

vzorku Tuřany se můţe jednat o uvolňování kovů z geologického podloţí. 

Rozšířením charakteristiky půdních vzorků studovaných v rámci projektu Fertilia byl 

především odhad koncentrace anorganických a organických specií kadmia, mědi a niklu 

prostřednictvím difuzních gelů s různou velikostí pórů. Ve všech hloubkových profilech 

vzorku Zlín převládaly anorganické formy kadmia a mědi. Obsah organických specií Cd a Cu 

klesal se vzrůstající hloubkou s úbytkem humusu. Anorganická měď tvořila převáţnou část 

obsahu kovu také v dalších vzorcích z lokalit Tuřany a Chrlice. Podíl anorganických a 

organických forem niklu byl ve středním a nejhlubším profilu vzorku Zlín přibliţně stejný a 

ve všech horizontech vzorků Tuřany a Chrlice tvořily převáţnou část z DGT měřitelného 

obsahu kovu anorganické specie Ni. Specifický byl střední profil vzorku Tuřany, kde se 

jednotlivé kovy vyskytovaly téměř výhradně ve formách anorganických. 

Tato část dizertační práce byla podpořena grantem Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT  - 

G6/2442/2006 „Nové vzorkovací postupy pro charakterizaci půd“. 

 

Druhá část dizertační práce byla zaměřena na aplikaci techniky DGT do neporušených 

vzorků půd a jejich porovnání s homogenizovanými půdami. V rámci tohoto experimentu 

byly studovány vzorky půd  z lokalit Veverská Bítýška a Ostrovačice.  

Zemědělská půda v Ostrovačicích je pravidelně obdělávána a kypřena a případné 

kontaminanty mou být z  povrchu zaorány do hlubších vrstev. Obsah prvků se tedy můţe 

ve vrstvách půdy průběţně měnit, coţ můţe vysvětlovat o trochu niţší hodnoty obsahů 

ve svrchní vrstvě půdy zejména pro Cd a Pb v porovnání se vzorkem z druhé lokality, 

Veverské Bítýšky, i přesto, ţe pole v Ostrovačicích se nachází v blízkosti dálnice D1. 

Vzorkované místo ve Veverské Bítýšce je v blízkosti méně frekventované silnice, ale není 

obděláváno a kypřeno a kovy se mohou tedy zachytit a zůstat v horním horizontu půdy, který 

byl vzorkován.  

Pro vzorek Ostrovačice byly nalezeny vyšší hodnoty obsahů všech kovů 

v homogenizované půdě. Suspenze má jemnější zrnění a je zde lepší přilnavost DGT 

jednotky. Naopak u neporušeného vzorku se mohou vyskytovat prostůrky mezi většími 

částicemi a z tohoto důvodu mohly být zjištěny niţší koncentrace kovů. U vzorku z Veverské 

Bítýšky byly nalezeny vyšší hodnoty v homogenizované půdě pouze pro Cd a Ni, naopak 
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obsah Cu a Pb byl vyšší u neporušeného vzorku. Mohlo se jednat o povrchovou kontaminaci 

z atmosféry. 

Byly zjištěny malé rozdíly mezi homogenizovanými a neporušenými vzorky půd. Nicméně 

tyto rozdíly mezi oběma postupy aplikace techniky DGT nejsou významné v porovnání 

s řádovými rozdíly v případě porovnání výluhu v dusičnanu sodném a DGT. Hlavním 

důvodem rozdílu mezi homogenizovanou a neporušenou půdou je, ţe neporušená půda je 

nehomogenní, částice jsou větší a různorodější neţ u homogenizované půdy, a jednotka DGT 

vypovídá pouze o té části půdního vzorku, který je s ní v přímém kontaktu. Při odběru 

neporušených vzorků nelze navíc odebrat průměrný vzorek tak jako za účelem homogenizace 

vzorku půdy. Záleţí tedy na konkrétním sloţení daného odebraného vzorku a přítomnosti 

jednotlivých prvků.  

Pro charakterizaci větší půdní plochy by bylo výhodnější DGT aplikovat 

do homogenizovaných vzorků. Práce se suspenzí půdy je jednodušší a výsledky representují 

větší objem půdy. Je tedy moţno preferovat postup s vyuţitím suspenzí a doporučit ho 

k odhadu mnoţství biodostupných frakcí kovů v půdě. 

 

Poslední část dizertační práce byla prováděna ve spolupráci s Laboratoire de Chimie 

Analytique et Marine, Université des Sciences et Technologies de Lille, Francie, během 

studijního pobytu v rámci mezinárodního programu Socrates-Erasmus, v rámci projektu 

Egide/Barrande: Évolution et usage de nouvelles techniques (DGT) pour l´étude                    

de la bio-accessibilité des métaux et organométaux toxiques en milieu aquatique et 

sédimentaires (19494QF) - Vývoj a použití nových metod pro stanovení biodostupných forem 

kovových polutantů a organokovových sloučenin v sedimentech řek, vodních toků a nádrží 

ke studiu biogeochemických cyklů (MEB 020918).  

Tato část práce se věnuje pouţití gelových technik při studiu dějů probíhajících 

v sedimentech, se zaměřením především na různé specie rtuti, které byly analyzovány 

ve vzorcích odebraných ve vodním ekosystému řeky Deûle v severní Francii. Tato řeka byla 

v průběhu minulého století znečišťována činností továrny Métaleurop věnující se zpracování 

kovových rud. Experimenty byly provedeny se vzorky odebranými na dvou vzorkovaných 

místech v blízkosti areálu továrny.  

Specie rtuti byly analyzovány v povrchové vodě, pórové vodě sedimentů a v sedimentech. 

V povrchové vodě byla stanovena rozpuštěná rtuť a nerozpuštěná rtuť sorbovaná na částicích. 

V pórové vodě sedimentů byla stanovena celková rozpuštěná rtuť centrifugací pórové vody a 

dále pak aplikací techniky difuzního gradientu v tenkém filmu za pouţití dvou různých 

specifických iontoměničů, Chelex-100 a Duolit GT-73. Ve zhomogenizovaných sedimentech 

byla stanovena celková nerozpuštěná rtuť a methylrtuť.  

Ze získaných výsledků nelze jednoznačně určit, které vzorkované místo je více 

kontaminované. Mezi oběma vzorkovanými místy byly pozorovány pouze malé rozdíly 



  SOUHRN 

 149 

v obsazích jednotlivých forem rtuti. Vzhledem ke zjištěným obsahům celkové nerozpuštěné 

rtuti HgTOT,N  v sedimentech patří řeka Deûle mezi kontaminované řeky, z hlediska obsahu 

MeHg k mírně kontaminovaným. Pro podrobnější charakterizaci by však bylo potřeba provést 

rozsáhlejší vzorkování. 

Rozdíl mezi průměrnými koncentracemi rtuti v pórové vodě stanovené technikou DGT 

s různými iontoměniči, Duolitem GT-73 a Chelexem-100, je způsoben rozdílnou afinitou 

funkčních skupin obou iontoměničů. DGT sondy s Duolitem GT-73, podobně jako techniku 

centrifugace, lze vyuţít pro měření celkové rozpuštěné koncentrace rtuti v pórové vodě 

sedimentů. Naopak Chelex-100 zachytí pouze malé a labilní specie, které mohou být 

povaţovány za biodostupné. 

Pro celkové zhodnocení výsledků analýz a charakterizace vzorkovaných míst byly 

provedeny vzájemné korelace obsahů forem rtuti a sulfidů, ze kterých vyplývá, ţe obsah 

celkové rtuti v sedimentu a obsah sulfidů jsou jedny z faktorů, které mohou ovlivňovat 

uvolňování rtuti do pórové vody a kontrolovat procesy methylace a demethylace.  

Pro podrobnější charakterizaci vzorkované lokality byly v povrchové vodě a pórové vodě 

sedimentů kromě specií rtuti byly stanoveny také hloubkové profily vybraných kovů 

s vysokým rozlišením a to Fe, Mn, Zn, Pb, Cr a Cd. V pórové vodě sedimentů byly jednotlivé 

kovy stanoveny prostřednictvím technik DET, DGT a centrifugací. Z hlediska rozsahu 

koncentrací vybraných kovů v povrchové vodě nebyly zjištěny rozdíly mezi vzorkovanými 

místy. Byly však pozorovány rozdíly mezi obsahy kovů v povrchové vodě a pórové vodě. 

Rovněţ byly zjištěny významné rozdíly v koncentracích kovů v pórové vodě zjištěných 

prostřednictvím gelových technik, DET a DGT, a centrifugací. 

Pro zhodnocení toxicity odebraných vzorků sedimentů byl ve výluzích a suspenzích 

sedimentů proveden bioluminiscenční test s mikroorganismem Vibrio fischeri. V případě 

výluhů sedimentů nebyla zjištěna ţádná toxicita. V případě suspenzí sedimentů byla zjištěna 

pouze nízká toxicita.  

 

Předkládaná dizertační práce přispěla získanými poznatky k rozvoji gelových technik a 

jejich pouţití pro in situ měření biodostupných forem kovů v půdách a sedimentech.  
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10. SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

10.1 Pouţité symboly 

A   exponovaná plocha [cm
2
] 

 

C celková koncentrace kovu v blízkosti jednotky DGT [g.l
-1

] 

 

C´ koncentrace kovu na rozhraní mezi vrstvou sorpčního a difuzního gelu   

[g.l
-1

] 

 

Ca aktuální koncentrace kovu na rozhraní mezi jednotkou DGT 

a studovaným systémem [g.l
-1

]  

 

CDGT   koncentrace kovu stanovená DGT měřením [g.l
-1

] 

 

Ce   koncentrace kovu v eluátu 1 M HNO3 [g.l
-1

] 

 

Cox   oxidovatelný organický uhlík 

 

CSOL   celková koncentrace kovu v půdním roztoku [g.l
-1

] 

 

D   difuzní koeficient [cm
2
.s

-1
] 

 

   tloušťka vrstvy difuzního rozhraní [cm] 

 

g   tloušťka difuzního gelu [cm] 

 

F   tok iontů kovu vrstvou difuzního gelu [g.cm
-2

.s
-1

] 

 

fe   eluční faktor 

 

HgDGT   rtuť v pórové vodě stanovená technikou DGT 

 

HgN   nerozpuštěná rtuť, na částicích v povrchové vodě 

 

HgR   rozpuštěná rtuť v povrchové vodě 

 

HgTOT,N   celková nerozpuštěná Hg v sedimentu 
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HgTOT,R  celková rozpuštěná rtuť v pórové vodě sedimentů  

 

M   mnoţství kovu navázaného na iontoměniči za dobu expozice [g] 

 

R  poměr koncentrace CDGT k celkové koncentraci CSOL v půdním roztoku 

 

t   doba expozice [s] 

 

Ve   objem elučního činidla [ml] 

 

Vg   objem sorpčního gelu [ml] 

 

% T    celková koncentrace monomeru 

 

% C    poměr síťovadla k celkové koncentraci monomeru 

 

10.2 Pouţité zkratky 

AAS   atomic absorption spectrometry = atomová absorpční spektrometrie 

 

AFS atomic fluorescence spectrometry = atomová fluorescenční 

spektrometrie 

 

APA gel  polyakrylamidový gel zesíťovaný agarosovým síťovadlem  

(„agarosepolyacrylamide gel“) 

 

AVS   Acid Volatile Sulfides 

 

CNS   centrální nervová soustava 

 

CRM   certifikovaný referenční materiál 

 

CVAFS Cold Vapour Atomic Fluorescence Spectrometry = atomová 

fluorescenční spektrometrie v kombinaci s generováním studených par 

rtuti 

DBL   vrstva difuzního rozhraní 

 



                                                                         SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 158 

DET Diffusive Equilibration in Thin films = difuzní rovnováha v tenkém 

filmu 

 

DGT Diffusive Gradients in Thin films = difuzní gradient v tenkém filmu 

 

DMHg   dimethylrtuť 

 

DOC   dissolved organic carbon = rozpuštěný organický uhlík 

 

ET AAS Elektrothermal Atomic Absorption Spectrometry = atomová absorpční 

spektrometrie s elektrotermickou atomizací 

 

F AAS Flame Atomic Absorption Spectrometry = atomová absorpční 

spektrometrie s atomizací v plameni 

 

FMN flavin mononukleotid 

 

FMNH2 redukovaný flavin mononukleotid 

 

HR-ICP-MS High Resolution Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry = 

hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem s vysokým 

rozlišením 

 

ICP-AES Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry = atomová 

emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 

 

ICP-MS Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry = hmotnostní 

spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 

 

LOD Limit of Detection = limit detekce 

 

MeHg   methylrtuť 

 

MWHC Maximum Water Holding Capacity = maximální vodní kapacita půdy 

 

NAA Neutron Activation Analysis = neutronová aktivační analýza 

 

NK   negativní kontrola u bioluminiscenčního testu toxicity 
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PK   pozitivní kontrola u bioluminiscenčního testu toxicity 

 

RG gel  polyakrylamidový gel zesíťovaný bis-akrylamidem („restrict gel“) 

 

SMR   Soil Moisture Rhizon vzorkovač 

 

US EPA Environmental Protection Agency = Americká agentura pro ochranu 

ţivotního prostředí 

 

UV-VIS UV-VIS Spectrometry = spektrometrie v UV-VIS oblasti 

 

XRF X-Ray Fluorescence 
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Název projektu: Nové vzorkovací postupy pro charakterizaci půd (hlavní řešitel). 

Zahraniční stáţe 

Program: Socrates-Erasmus 

Období: 7. 1. - 30. 4. 2009  

Místo: Université des Sciences et Technologies de Lille, Laboratoire de 

Chimie Analytique et Marine, Géosystèmes, Francie.  

Studium:  Mercury species in river sediments. 

 


