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Anotace výzkumného programu 

Cíl výzkumu: poznání příčin a mechanismů narušení přírodní rovnováhy a návrh postupů 

pro efektivní snižování negativních dopadů na jednotlivé složky životního prostředí. 

Výzkumný program zahrnuje komplexní chemicko – fyzikálně – biologický přístup reálného 

posouzení změn a jejich důsledků v prostředí, které je pod dlouhodobým vlivem 

průmyslových technologií produkujících škodlivé a obtížně degradovatelné odpady. Výzkum 

se soustředí na poznání příčin a mechanismů narušení přírodní rovnováhy se současným 

zacílením na potřeby aplikační sféry a na vytvoření efektivní platformy pro spolupráci mezi 

akademickými pracovišti a průmyslem.   

Konkrétní specifikaci výzkumných zaměření lze uvést následovně:  

Výzkum důsledků dlouhodobého působení znečistěného prostředí na organismy vychází 

z šetření akutní a chronické toxicity v průmyslových odpadech a jimi kontaminované zemině, 

vodě a ovzduší a ze studia změn v biodiverzitě organismů v průmyslových oblastech. 

Výzkum je zaměřen na hodnocení toxických a genotoxických účinků xenobiotik a jejich 

komplexních směsí kontaminujících prostředí. Hodnocení se soustředí na kvalitativní a 

kvantitativní charakter dopadů kontaminant projevujících se na molekulární a buněčné úrovni.  

Výzkum dopadů kontaminace prostředí na změny v biodiverzitě významných skupin 

organismů je zaměřen na komplexní analýzy biodiverzity a struktury taxocenóz. Důraz je 

kladen na indikační vlastnosti bezobratlých (bentičtí bezobratlí, korýši, hmyz) 

kontaminovaných i nekontaminovaných vodních ekosystémů (přirozených i umělých nádrží, 

vodních toků, zaplavených důlních poklesů a kališť atd.).  

Výzkum dopadu změn klimatických podmínek na fotosyntetickou aktivitu rostlin je 

realizován s cílem detailně analyzovat vliv kvality ovzduší na klimatické podmínky rostlin na 

základě dlouhodobých kontinuálních měření klimatických podmínek ve vybrané lokalitě 

ostravské průmyslové aglomerace. Jako základní klimatické podmínky jsou studovány: 

spektrální složení dopadající radiace, teplota a vlhkost vzduchu.   

Výzkum sorpce polutantů z kapalného prostředí, jakožto jedné z hlavních metod 

odstraňování anorganického i organického znečištění z odpadních vod. Jako zdroje znečištění 

jsou přednostně sledovány ionty těžkých kovů a organických látek typu fenol. Kvantitativně 

je studován adsorpční potenciál široké škály (především) uhlíkatých adsorbentů jako 

syntetické aerogely, aktivní uhlí, přírodní uhlí či nanostrukturní uhlíkaté materiály. 

V součinnosti chemiků s kolegy z biologie (biofyziky) bude pozornost věnována i nové 

problematice tzv. biosorpce, tedy imobilizace minoritních složek na biologických matricích.  

Výzkum procesu samovzněcování uhlíkatých látek se soustředí na poznání zákonitostí a 

podstaty samovzněcovacích procesů in situ s cílem nalézt postupy, jak vzniku tohoto 

nebezpečného procesu efektivně zamezit. Pozornost bude věnována haldám a skládkám 

přírodního uhlí, u nichž je stěžejním zdrojem tepla oxidační reakce vzdušným kyslíkem. 

Studovány budou rovněž i samovzněcovací procesy na skládkách biomasy (dřevní štěpka, 

travní hmota), kde je teplo produkováno zejména činností mikroorganizmů (baktérií).  


