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Anotace 
Cílem této diplomové práce je výběr hlavních kontaminantů s potenciálem způsobit 

havárii na vodách v Moravskoslezském kraji a následné vyhodnocení testů toxicity 

provedených dle ČSN EN ISO 6341 na organismu Daphnia magna. 
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znečištění vodních toků, rozdělení biologických testů toxicity a charakterizování standardních 

testů akutní toxicity.  

Praktická část popisuje výběr testovaných látek, postup prováděných testů, získané 
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Abstract 
The aim of this master thesis is the choice of main contaminators with the potential to 

cause a water accident in the Moravian and Silesian region and an interpretation of toxicity 

tests performed according ČSN EN ISO 6341 with Daphnia magna organism. 

The theoretical passage is concentrated to an explanation of main terms, accidents 

implicating water pollution, biological toxicity tests and standard tests of acute toxicity.  

The practical passage is dedicated to selection of tested substances, technique of tests 

and results evaluation. 
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1 Úvod 
Každoročně se na území České republiky vyskytne nemalý počet havárií, které 

zasáhnou vodní prostředí. Přestože se to většině lidí zdá málo pravděpodobné, nejčastěji jsou 

vody, ať už povrchové nebo podzemní, znečišťovány dopravou. Bývá to z důvodu velkého 

množství dopravních nehod, převážně nákladních automobilů, při kterých dochází k úniku 

pohonných hmot a přepravovaných nebezpečných látek do okolí a také vzhledem ke 

skutečnosti, že na rozdíl od stacionárních zařízení, kde jsou obvykle instalovány havarijní 

jímky a jiné ochranné prostředky, doprava probíhá víceméně nechráněným terénem. 

Dalšími původci havárií bývají průmyslové podniky. Kromě samotných závažných 

havárií, způsobených technickou závadou nebo mnohem častěji lidským selháním, mohou 

tyto podniky znečišťovat vodní toky vypouštěním průmyslových odpadních vod.   

Ať už jsou zdrojem havárie dopravní nehody, průmyslové podniky nebo neznámí 

viníci, následky bývají často velké. Většina organismů totiž potřebuje ke svému životu nejen 

kvalitní abiotické zdroje, ale také funkční biotický systém. Výskyt nebezpečných toxických 

látek ve vodě je tedy nežádoucí nejen z důvodu přímého toxického působení na jednotlivé 

vodní organismy, ale také z důvodu narušení vzájemných vazeb mezi organismy a pro 

celkové porušení rovnováhy ekosystémů. 

Pro hodnocení toxických účinků látek vypuštěných do vod se využívají biologické 

testy toxicity. Ty slouží k určení druhu a míry nepříznivého působení látek na testovací 

organismy. Výsledky, které jsou získány z biologických testů, se používají pro hodnocení 

rizik spojených s výskytem testovaných látek v životním prostředí. Testy se provádí buď 

v krátkém časovém úseku, tyto testy se jinak nazývají akutní testy, nebo po delší dobu, což 

jsou chronické testy. 

 

Cílem této diplomové práce je výběr prioritních kontaminantů s možností způsobit 

havárii na vodách v regionu Moravskoslezského kraje, provedení testů toxicity dle normy 

ČSN EN ISO 6341 a jejich následné vyhodnocení. Norma se týká zkoušky akutní toxicity, 

kterou  se testuje inhibice pohyblivosti organismu Daphnia magna Straus.  
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2 Teoretická část 
Diplomová práce se bude skládat ze dvou částí, z teoretické a praktické. Nejprve se 

zaměřím na teoretickou část, ve které je nutné seznámit čtenáře se základními pojmy dále 

využívanými v textu. Následující kapitoly se budou zaobírat znečištěním vod, haváriemi na 

vodách a postupem, jakým havárie hlásit, zneškodňovat a odstraňovat. Dále je nutné 

informovat o typech biologických testů toxicity a provádění samotných testů toxicity na 

vodních organismech Daphnia magna. 

2.1 Definice pojmů 

V této kapitole jsou uvedeny základní pojmy, které jsou důležité pro snazší pochopení 

problematiky diplomové práce. 

 

Aditivní index toxicity 

Aditivní index byl zaveden pro přesnější vyjádření toxicity směsi. Sčítá příspěvek 

toxicity každého toxikantu s ohledem na jeho reálnou toxicitu ve směsi látek přítomných ve 

vzorku. Značí se písmenem S. 

Rovnice 1: Aditivní index toxicity [13] 

 
 

 
 BEC
BEC

AEC
AECSSS mm

BA
50

50

50

50   

 

EC50(A, B) = hodnota EC50 samotné látky A nebo B 

EC50(Am, Bm) = hodnota EC50 látky A nebo B ve směsi 

SA, SB = aditivní index látky A nebo B 

 

Je-li hodnota SA (SB) < 1 pak je toxický účinek látky A(B) ve směsi větší, je-li hodnota 

SA (SB) > 1 pak je toxický účinek látky A(B) ve směsi nižší [13]. 

 

Nevýhodou aditivního indexu je skutečnost, že hodnoty S vyšší než 1 nejsou lineární 

s hodnotami nižšími než 1 a to, že vyšší účinky látek jsou představovány hodnotami menší 

než 1. Tyto nepraktické vlastnosti se řeší zavedením upraveného aditivního indexu AI, jež se 

vypočítá: 
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Rovnice 2: Upravený aditivní index AI pro S ≤ 1 [13] 

11


S
AI  

Je-li hodnota AI < 0, je toxicita směsi nižší, je-li hodnota AI > 0, jedná se o nárůst 

toxicity ve směsi [13]. 

 

Akutní toxicita 

Akutní toxicita je měřitelný toxický účinek následkem jednorázové expozice toxické 

látce o vyšší koncentraci. Účinek je měřitelný nejčastěji rozsahem anatomických, 

biochemických, funkčních nebo behaviorálních změn (i smrtí) příslušného pokusného nebo 

sledovaného organismu [23].  

 

Doba expozice 

Je doba, po kterou je organismus v prostředí nebo experimentu vystaven působení 

dávky škodlivin [23]. 

 

EC50, LC50 a IC50 (efektivní, letální a inhibiční koncentrace) 

Podstatou testů toxicity je zjištění střední účinné (efektivní) koncentrace EC50, popř. 

LC50 (letální koncentrace) či IC50 (inhibiční koncentrace), která představuje koncentraci 

zkoušené látky mající za následek 50 % úhyn či 50 % snížení růstu nebo růstové rychlosti ve 

vztahu ke kontrolnímu vzorku [26]. 

 

Ekotoxicita 

Pojem ekotoxicita zavádí česká legislativa např. pro oblast odpadů. Značí se kódem 

H14. Odpady s tímto kódem představují nebo mohou představovat akutní nebo pozdní 

nebezpečí pro jednu nebo více složek životního prostředí [34], [36]. Stanovuje se na základě 

čtyř testů, které jsou uvedeny v kapitole 2.3. 

 

Testování toxicity na rybách Poecilia reticulata (Brachydanio rerio), perloočce 

Daphnia magna, řase Raphidocelis subcapitata (Scenedesmus subspicatus) a na semenech 

hořčice bílé Sinapis alba se provádí ve vodném výluhu hodnoceného odpadu nebo ve vodném 

roztoku zkoumané látky. Jestliže výsledky testů (viz. kapitola 2.3, první generace testů) 

neprokážou toxické účinky na testovací organismy, je testovaná látka hodnocena jako 

negativní ve vlastnosti ekotoxicita. Jestliže látka či vzorek vykáže toxické účinky byť jen na 
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jednom z testovacích organismů, je látka hodnocena jako ekotoxicky pozitivní [12]. 

 

 

Obrázek 1: Postupový diagram testů k hodnocení ekotoxicity [18] 

 

Expozice 

Expozice je vystavení organismu účinkům zkoumané látky. [13] 

 

Inhibice pohyblivosti (imobilizace) 

Imobilizace je vyjádřena jako toxický účinek vodného výluhu (testovaného roztoku), 

který se projeví neschopností prostorového pohybu testovacího organismu [6]. 

 

Látky nebezpečné pro životní prostředí 

Jedná se o látky nebo přípravky, které při vstupu do životního prostředí představují 

nebo mohou představovat okamžité nebo pozdější nebezpečí pro jednu nebo více složek 

životního prostředí [38]. 
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Potenciace toxicity směsi 

V případě potenciace, umocňování, je výsledná toxicita směsi výrazně vyšší než 

součet toxicit jednotlivých jedů [13]. 

 

Toxicita 

Jde o míru jedovatosti látky vůči cílovému organismu nebo tkáni. Toxicita látek závisí 

na: chemické stavbě, cestě vstupu do organismu, citlivosti cílového organismu, expozici, 

denní době, fyzickém stavu, pohlaví, stáří, hmotnosti jedince atd. [23]. 

 

Toxické látky 

Jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží v malých 

množstvích způsobují smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví [38]. 

 

Závažná havárie 

Závažná havárie je mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a 

prostorově ohraničená událost, například závažný únik, požár nebo výbuch, která vznikla 

nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je 

nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a 

vedoucí k vážnému ohrožení nebo k vážnému dopadu na životy a zdraví lidí, hospodářských 

zvířat a životní prostředí nebo k újmě na majetku [39]. 

2.2 Znečištění vod 

Znečištění vody patří mezi jeden z největších problémů současného světa. Bývá 

příčinou řady onemocnění a úmrtí nejen zvířat, ale také obyvatel. Problém se vyskytuje jak v 

rozvojových zemí, u kterých se předpokládá, že nemají tolik financí pro zajištění ochrany 

vod, tak také v zemích vyspělých, u kterých by situace mohla být lepší. 

 

Mezi hlavní zdroje znečištění patří: 

1. Zemědělství – nejzávažnější je kontaminace vody dusíkem (dusičnany), fosforem 

(fosforečnany) a pesticidy, které jsou součástí řady zemědělských přípravků (hnojiv). 

Znečištění nastává v případě spláchnutí těchto látek z polí při dlouhodobějších deštích 

a převážně vlivem špatně zvoleného typu orby (po svahu). 
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Obrázek 2: Splachování hnojiv a pesticidů z polí do řek [40] 

 

2. Těžba surovin – může způsobit znečištění vody ve velkém měřítku. Jako příklad 

mohu uvést havárii v Rumunském Baia Mare a Baia Borsa v roce 2000 (více 

v kapitole 2.2.2.2) Dále může být voda vlivem těžby znehodnocena rtutí, zinkem, 

olovem, mědí, niklem atd. 

3. Průmyslová výroba a skladování – podniky vypouštějí velké množství odpadních 

vod. Množství a charakter znečištění vody záleží na druhu průmyslu, ale i použité 

technologii výroby. Dále mohou nastat situace, kdy vlivem technologických poruch či 

selhání lidského faktoru dojde k havarijním únikům toxických látek do řek. 

4. Doprava –silniční, železniční, letecká a vodní. Znečištění nastává převážně v případě 

nehod, kdy do vody unikají provozní ropné látky a látky daným prostředkem 

převážené. 

5. Přirozené znečištění – do tohoto typu znečištění patří např. sopečná činnost, sesuvy 

půdy nebo vyplavování toxických látek vznikajících při geologické činnosti z podloží 

[40]. 

 

Mluvíme-li o znečištění povrchových vod, rozlišujeme dva typy znečištění: 

1. Dlouhodobé znečištění – projevuje se trvalejším, převážně organickým 

znečišťováním. Negativně ovlivňuje vodní prostředí a snižuje bohatost potravy 

v tocích. Z toho důvodu v postižených úsecích řek dochází k vymizení některých 

druhů ryb nebo se snižuje jejich reprodukční schopnost. Rybí maso se může stát také 

nepoživatelné. 

2. Havarijní znečištění – jedná se o jednorázové znečištění s většinou katastrofálními 

okamžitými dopady, které jsou spojeny s velkým úhynem organismů i jinými 

škodami. Většinou poměrně brzy odezní a vytvoří se podmínky pro obnovení života 
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ve vodě a dalších funkcí vodního ekosystému [7]. 

2.2.1 Havárie na vodách 

Pro účel této diplomové práce budu brát v úvahu havárie na vodách, které se vyjadřují 

tím, že dochází  k závažnému zhoršení nebo mimořádně závažnému ohrožení jakosti 

povrchových nebo podzemních vod [37]. 

 

Za havárie se dále považují: 

 případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo 

podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě 

radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo 

ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené 

akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů 

 případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě a 

odkládání látek [37] 

 

Jelikož výroční zpráva ČIŽP za rok 2009 není ještě k dispozici, uvádím jako příklad 

tabulku látek, jež se podílely na vzniku havárií na vodách v roce 2008. Nejčastějšími 

příčinami těchto nehod bylo selhání lidského faktoru, technická závada a přírodní vlivy [5].  

 

Tabulka 1: Rozdělení havárií podle skupiny uniklých látek v roce 2008 [4] 

Skupina látek Počet havárií % 
Ropné látky 63 46,4 
Odpadní vody 18 13,3 
Chemické látky mimo těžkých kovů 15 11,1 
Odpady z živočišné výroby 8 6,0 
Kaly a nerozpuštěné látky 4 3,0 
Potravinářské produkty 1 0,8 
Chlorované uhlovodíky 1 0,8 
Těžké kovy 1 0,8 
Ostatní látky 1 0,8 
Kyslíkový deficit 1 0,7 
Nezjištěna  23 17,0 
celkem 136 100,0 
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2.2.1.1 Povinnosti při havárii 

 Ten, kdo způsobí havárii, je povinen provést veškerá opatření k odstranění příčin a 

následků havárie. Při tom se musí řídit havarijním plánem nebo pokyny vodoprávního 

úřadu a České inspekce životního prostředí. 

 Ten, kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji okamžitě ohlásit Hasičskému 

záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii 

České republiky, popřípadě správci povodí 

 O nahlášené havárii jsou Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR a správce povodí 

povinni okamžitě informovat příslušný vodoprávní úřad a ČIŽP. ČIŽP o havárii, která 

nastala u zdrojů přírodních minerálních vod a v ochranných pásmech přírodních 

léčivých zdrojů, informuje Ministerstvo zdravotnictví. Vodoprávní úřad dále řídí práce 

spojené se zneškodňováním havárie. Původce havárie musí s výše uvedenými orgány 

spolupracovat. 

 Dojde-li k havárii mimořádného rozsahu (ohrožení životů a zdraví lidí, materiální 

škody), platí při zabraňování škodlivým následkům havárie ustanovení o ochraně před 

povodněmi [37]. 

2.2.1.2 Hlášení havárie 

Hlášení havárie operačnímu a informačnímu středisku HZS kraje se provádí na linku 

tísňového volání. Dalším subjektům se havárie oznamuje jakýmikoliv dostupnými 

spojovacími prostředky nebo osobně [35]. 

 

Požadavky na osobu, která oznamuje havárii: 

a) jméno a příjmení hlásící osoby a její vztah k havárii, 

b) místo, datum a čas zjištění havárie, čas vzniku havárie a příčinu havárie (jsou-li 

známy), označení původce havárie (je-li znám), 

c) místo zasažené havárií (například vodní tok, vodní nádrž, pozemek), 

d) projevy havárie (například pěna na vodě, olej, uhynulé ryby, zápach, rozbitá 

autocisterna v poli, protržená hráz odkaliště, neobvyklý výtok z kanalizace), pokud je 

známo i druh a pravděpodobné množství uniklé závadné látky, 

e) subjekt, kterému osoba havárii již oznámila, 

f) nezbytná opatření, která již byla provedena pro odstranění příčin a následků  

havárie [35] 
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2.2.1.3 Zneškodňování havárie a odstranění jejich následků 

Mezi opatření, která slouží k odstraňování havárie na vodách, patří převážně utěsnění 

a zaslepení kanalizačních výpustí, uzavření kanalizací, odtěžením kontaminované zeminy, 

aby nedošlo ke vsáknutí látek do podzemních vod. Dále se používají norné stěny a sorpční 

prostředky, které účinně zachytí převážně ropné látky z povrchových vod. 

Abychom zjistili, jak účinná jsou opatření ke zneškodňování havárie, používá se 

průběžný monitoring jakosti povrchových a podzemních vod [35]. 

 

Pro zjištění o jaký druh znečišťující látky se jedná je nutné také zahájit místní šetření, 

kdy se provede:  

 Hydrochemické vyšetření – na místě se změří teplota vody, barva, pach a 

průhlednost. V laboratořích se dále změří koncentrace rozpuštěného kyslíku, pH vody, 

biochemická spotřeba kyslíku, koncentrace amonných iontů, dusitanů, dusičnanů, 

fosforu, součtu vápníku a hořčíku, vodivost aj. 

 Hydrobiologické vyšetření – zde se zjistí kvalitativní a kvantitativní složení 

společenstva, aby se stanovil rozsah havárie. Dále se vyšetřují vzniklé nárosty na 

kamenech, stoncích a listech vodních rostlin, na bójích, lodích, ponořených částech 

staveb a konstrukcí (mola, pilíře mostů aj.). Nárosty slouží jako indikátory jakosti 

vody. 

 Toxikologické vyšetření – zkouška toxicity se provádí zejména na akvarijních 

rybkách a perloočkách [1]. 

 

Místa odběru vzorků v případě vzniku havárie na vodách znázorňuje obrázek č. 3. 

 

Obrázek 3: Situační nákres míst odběru vzorku při zjištění havárie [32] 
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Odstraňováním následků havárie se rozumí převážně zneškodnění zachycených látek, 

kontaminovaných hmot, sorpčních prostředků, pomocných nástrojů a zařízení, uhynulých těl 

vodních organismů aj. [35]. 

2.2.2 Příklady havárií na vodách způsobené nebezpečnými chemickými 
látkami. 

V následujících kapitolách uvádím příklad havárie na území České republiky a 

významné havárie, které se staly v zahraničí a dostaly se díky svému rozsahu do povědomí 

lidí. 

2.2.2.1 Havárie v ČR 

Seznam významných vodohospodářských havárií na území České republiky si od roku 

1964 vede Česká inspekce životního prostředí. V seznamu převažují havárie spojené s únikem 

ropných látek, kyanidů, benzínu a čpavku [5]. 

 

Jako příklad závažné havárie na našem území uvádím kyanidovou havárii na Labi 

v lednu roku 2006, ke které došlo v Lučebních závodech Draslovka v Kolíně.  

 

Příčinou havárie byl únik odpadních silně toxických kyanidových vod, způsobený 

 kombinací technické závady na signalizačním zařízení a selhání lidského faktoru. Na 

samotný průběh a rozsah havárie mělo velký vliv i to, že původce havárie ji neohlásil 

příslušným orgánům. Klimatické podmínky také sehrály důležitou roli, neboť vlivem silných 

mrazů se zpomalilo přirozené odbourávání kyanidů ve vodě a ty také způsobily intenzivnější 

akutní toxické působení na vodní organismy. 

Z hlediska úhynu ryb byl zasažený úsek dlouhý 83 km a to od Kolína po soutok Labe 

s Vltavou. Uhynulo kolem 6-10 t ryb. Obnova života ve vodě se předpokládala do roku 2010 

a náklady na ni byly vyčísleny na částku asi 2 mil. Kč [17]. 
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Obrázek 4: Výlov uhynulých ryb[17] 

2.2.2.2 Havárie v zahraničí 

Basilej - Švýcarsko 

V roce 1986 vypustila továrna Sandoz u Švýcarské Basileje vysoce jedovaté 

chemikálie do Rýna. Následkem toho došlo k ekologické katastrofě, kdy v délce asi 500 km 

bylo usmrceno téměř vše živé. Jed postupoval řekou do Francie, Německa a Nizozemí [24].  

 

Omai - Guyana 

19.8.1995 došlo k havárii odkaliště zlatého dolu Omai společnosti Cambior Inc. Hráz 

odkaliště značně prosakovala a během několika hodin nastalo její protržení. Po prvních třech 

hodinách uniklo asi 90 tis. m3 odpadních vod, které obsahovaly 25-30 mg/l kyanidů. Zasažena 

byla řeka Omai a řeka Essequibo. V době největšího průvalu vod byl v řece Omai poměr 

ředění volných kyanidů 1:1 (tj. 2-3 mg/l) a v řece Essequibo 1:400 (tj. 0,01 mg/l) [10]. 

 

Baia Mare - Rumunsko 

Blízko města Baia Mare na severozápadě Rumunska provozovala společnost AURUL 

(společný podnik australské Esmeralda Exploration a rumunské důlní společnosti REMIN) 

těžbu drahých kovů ze 30 let starého hlušinového rybníka. 

Celý proces těžby byl navržen tak, aby pracoval v uzavřeném cyklu. Znečištěná voda 

plná kyanidů a těžkých kovů nebyla tedy vypouštěna do okolního říčního systému, ale stále 

dokola se přečerpávala, což umožňovalo získávat z hlušiny , kde byl obsah drahých kovů 

pouze 0,3 – 0,6 g na 1 tunu, zlato a stříbro. Roční těžba činila 1,6 t zlata a 9 t stříbra .  

 

Příčiny a následky havárie: 

Během prosince 1999 napršelo velké množství vody a z toho důvodu hladina 

v rybníku nepatrně stoupla. Koncem měsíce se ochladilo a rybník pokryla silná vrstva ledu a 
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sněhu. Od 27. ledna 2000 došlo k oteplení, kdy se teploty vyšplhaly až na 9,5 °C a sněžení 

přešlo v déšť. Kvůli rychlému tání a dešťovým srážkám, které činily až 40 mm, dosáhla 

hladina v hlušinovém rybníku kritických hodnot. Hráz vlivem velkého tlaku začala ztrácet 

stabilitu a 30. ledna 2000 ve 23:00 se zhroutila. Průrvou 25 m dlouhou a 2,5 m vysokou se  

100 000 m3 hlušinové vody vylilo do okolí. 

Voda obsahovala asi 1000 t kyanidů a stejné množství těžkých kovů. Zatímco kyanidy 

jsou známé svým akutním dopadem, těžké kovy v prostředí přetrvávají delší dobu a způsobují 

tedy nejen akutní, ale také chronickou toxicitu. 

Vlivem havárie došlo k úhynu vodních organismů a živočichů žijících v blízkosti řek. 

Nejprve se škodliviny dostaly do řeky Sasar, následně do řeky Lapus, Somes, Tisy a přes 

Dunaj do Černého moře. 

Na základě tří týdenního výzkumu českého týmu, který se skládal ze 4 expertů na 

hydrochemii, hydrobiologii, ekotoxikologii a na konstrukci přehrad, byla odhalena vysoká 

toxicita povrchových vod na řekách Sasar a Lapus na rumunském území. Středně vysoká 

toxicita byla zjištěna v řekách Somes a Tisa v Maďarsku. Lepší situace se jevila na spodním 

toku řeky Tisy a dále v Dunaji, kde už došlo ke značnému zředění [2], [25], [27]. 

 

 

Obrázek 5: Odkaliště v Baia Mare [25] 

 

Tato havárie společně s havárií v Enschede (Holandsko) a Toulouse (Francie) přispěla 

k novelizaci SEVESO II direktivy. Na základě vyšetřování vzniku uvedených havárií byly 

procesy zpracování a skladování s přítomností nebezpečných látek zařazeny pod tuto 

směrnici. Provozovatelé dolů a lomů, kde se používají nebezpečné látky, sem tedy spadají 

také. 
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Baia Borsa - Rumunsko 

Podnik zabývající se stejnou činností jako v Baia Mare, tedy těžbou drahých kovů, 

patřil státní důlní společnosti REMIN SA. 

 

Stejně jako v Baia Mare i zde byla těžba prováděna v uzavřeném cyklu. Pod hlavní 

hrází hlušinového rybníku se nacházely další dvě. Jedna z nich byla navržena k tomu, aby 

podporovala hlavní hráz a další betonová měla zachytávat vodu prosakující z prvních dvou 

hrází. Zadržená voda byla následně přečerpávána zpět do hlavního rybníka a to z toho 

důvodu, že ji nebylo možné vypustit mimo areál kvůli chráněné krajinné oblasti nacházející se 

v okolí. 

 

Příčiny a následky havárie 

Příčiny havárie byly stejné jako v Baia Mare. Nepříznivé teplé a deštivé počasí zvedlo 

hladinu rybníka na nepřijatelnou mez. Přečerpávací systémy nebyly funkční, tak nebylo 

možné vodu odčerpat do jiných nádrží. Voda následně přetekla přes hráz. Ta ovšem 

nevydržela tlak vody a 10. března 2000 se v 11:00 protrhla. Průrvou 25 m dlouhou a 10 m 

vysokou se do okolí vylilo několik desítek tisíc m3 vody s 20 000 t hlušinového kalu 

obsahujícího těžké kovy. Postupně byly zasaženy řeky Novat, Vasar, Viseu a Tisa. Opět došlo 

ke značnému úhynu živočichů a k celkové ekologické újmě [2], [25]. 

 

 

Obrázek 6: Následky po protržení hráze [25] 
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2.3 Biologické testy toxicity 

Biologické testy toxicity se používají, stejně jako biotesty, bioassays a laboratorní 

zkoušky toxicity, pro hodnocení ekotoxikologických vlastností látek. Jedná se o procesy, při 

kterých je testovaný materiál (tkáň, buňka, organismus, kultura) exponován v přesně 

definovaných podmínkách různými koncentracemi zkoumané chemické látky nebo přírodního 

či směsného vzorku.  

Testy toxicity slouží ke zjištění možného toxického vlivu látek na biocenózu vodních 

toků i zjištění informací o biologické aktivitě a schopnosti toxických látek procházet 

biomembránami. Bývají založeny na biochemických změnách, fyziologických pochodech, 

fotosyntéze a dýchání [26]. 

Bioassays, nebo-li testy na biologickém materiálu, stanovují  hraniční koncentrace, ve 

kterých je život vybraných testovacích organismů možný. Testy na organismech vodního 

prostředí jsou vhodné především pro hodnocení nově vyvinutých chemických látek 

zaváděných do praxe, odpadů na skládky, havárií způsobených průnikem odpadních vod do 

povrchových či podzemních zdrojů [26]. 

 

Testy toxicity se provádějí na třech úrovních: 

1. na úrovni buněk a tkání – používají se pro teoretické objasnění poznatků, které se 

získaly při testech na organismech. Výhodou je jejich dobrá reprodukovatelnost. 

Nevýhodou je velká odlišnost  výsledků „in-vivo“ (v živém) od výsledků získaných 

„in-vitro“ (ve skle). 

2. na úrovni organismů – jsou nejčastěji využívané, ale nevýhodou jsou problémy 

s reprodukovatelností. 

3. na úrovni společenstev – zde se sleduje toxický účinek v přírodě nebo na modelu. 

Nevýhodou je to, že se toxický účinek nemusí projevit vždy stejně, že se mohou 

narušit potravní řetězce a různé druhy mohou mít odlišné reakce na testované látky 

[1]. 

 

Díky výzkumu, studiu a pozorování dochází v oblasti ekotoxikologie k vývoji stále 

nových způsobů  testování. Na základě toho se rozlišují tři generace testů toxicity. 
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První generace testů  

Do této skupiny patří klasické testy, neboli testy konvenční, které využívají čtyř testů 

doporučených českou legislativou pro hodnocení ekotoxicity: 

 ČSN EN ISO 6341 Jakost vod - Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus 

(Cladocera, Crustacea) - Zkouška akutní toxicity 

 ČSN EN 28692 Jakost vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních řas Scenedesmus 

subspicatus a Selenastrum capricornutum (ISO 8692; 1989) 

 ČSN EN ISO 7346-2 Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity pro sladkovodní 

ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - část 2: 

Obnovovací metoda 

 Test inhibice růstu kořene hořčice bílé (Sinapsis alba). Metodický pokyn Ministerstva 

životního prostředí ke stanovení ekotoxicity odpadů [34]. 

 

Tyto testy jsou však ekonomicky i časově náročné. Organismy se musí dlouhodobě 

udržovat a živit. Testování zabírá velký prostor (akvária), mnoho materiálu (hodně 

laboratorního skla) a vzorků. Další generace biotestů je tedy vhodnou alternativou ke 

konvenčním. 

 

Druhá generace testů 

Tato generace zahrnuje mikrobiotesty. Jak samotný název napovídá, došlo ve vývoji 

ke značné miniaturizaci. Pro testování se využívá minimální množství objemů a velmi malý 

prostor pro laboratorní vybavení. Díky malé spotřebě testovaných vzorků je možné provést 

paralelně více testů a je-li potřeba, provést také opakování. 

 

Testovací organismy, které mikrobiotesty využívají, bývají především bakterie, řasy, 

prvoci, bezobratlí živočichové, rybí tkáňové kultury aj. Tyto organismy se dlouhodobě 

uchovávají v klidových stádiích (bezobratlí), ve zmrazeném stavu (bakterie) nebo 

v imobilizovaném stavu (řasy) a před vlastním testováním jsou oživeny. Na obrázku 7, 8 a 9 

jsou názorné ukázky využívaných organismů. 
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Obrázek 7: Druh vířníka Brachionus calyciflorus [26] 

 

Obrázek 8: Druh korýše Thamnocephalus platyurus [26] 

 

Obrázek 9:Chlorokokální řasa rodu Selenastrum[26] 

 

Pro provedení miniaturizovaného biotestu se používají zkumavky, kyvety, 

mikrotitrační destičky atd. Doba testu je zkrácena na několik minut až hodin, což je oproti 

testům první generace, kdy testování trvá několik dnů, značný pokrok. Názorná ukázka 

mikrobiotestu je na obrázku č.10 [26], [16]. 

 

 

Obrázek 10:Miniaturizovaný test akutního testu toxicity, typ Daphtoxkit [16] 
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Jako příklad mikrobiotestu uvádím: Bakteriální bioluminiscenční test toxicity na 

Vibrio fischeri. 

 

Tato metoda sleduje změnu luminiscence mořských světélkujících bakterií Vibrio 

fischeri, která nastává v případě vystavení bakterie toxické látce, a zároveň se zjišťuje 

hodnota relativní inhibice (omezení) biolumuniscence.  

Kultura bakterií se používá ve zmrazeném stavu. Testuje se za teploty 15 °C po dobu 

15 minut na přístroji nazývaném luminometr. Během testu se měří množství vyzařovaného 

světla bakteriemi před a po podání testované látky. Toxický účinek je odhalen v případě, že 

dojde ke změně intenzity světla. Samotná bioluminiscence je velice rychlá, a proto se mezi 

jednotlivými měřeními musí dodržovat časový interval 30 až 60 sekund [1]. 

 

Rovnice 3: Inhibice bioluminiscence [1] 

1001 









BI
IH  

 

H = inhibice bioluminiscence v %, I = intenzita světla produkovaného bakteriemi ve 

zkumavce s testovanou látkou, IB = intenzita světla ve zkumavce se slepým roztokem  

 

Třetí generace testů 

Patří sem biosenzory (Analytická zařízení obsahující biologickou součást např. enzym, 

protilátku nebo i imobilizované buňky. Interakcí analytu s biologickou komponentou je 

generován elektrický nebo optický signál, který je následně zesílen a dále zpracován) a 

biofondy. Tyto metody se neustále testují a jejich uplatnění se očekává především 

v skriningových testech toxicity a v on-line monitorovacích systémech. Pracuje se zde 

především s fluorescenčním značením toxických látek [26],[16]. 

2.4 Charakteristika standardních testů akutní toxicity  

Základem standardních testů toxicity je příprava vodného výluhu odpadu (roztoku 

testované látky a vody), zásobních roztoků pro zvolené testovací organismy, příprava chovů 

testovacích organismů a vhodných laboratorních prostorů s vybavením [1]. 
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2.4.1 Pracovní roztoky 

Pro přípravu živných roztoků se používá voda, která má mít konduktivitu γ = 1 Sm/m2. 

Tomuto odpovídá voda destilovaná, demineralizovaná a redestilovaná. 

Každý organismus, který je testován, má zvláštní požadavky na přípravu zřeďovací 

vody, a tedy i chemické složení pracovních roztoků. V praxi se používají především dva typy 

pracovních roztoků. Pro test na řasách se používá tzv. Knoppův roztok a další roztok se 

používá společně pro testy na semenech, perloočkách a rybách [1]. 

2.4.1.1 Knoppův pracovní roztok  

Do zásobní nádoby se odměří větší část destilované vody. Do ní se nadávkují zásobní 

roztoky solí (viz. Tabulka 2). Dávkuje se vždy 10 ml solí č.1, 2 a 3 a 1 ml soli č.4 na 1 litr 

média. Poté se zásobní nádoba doplní destilovanou vodou až po požadovaný objem. 

 

Tabulka 2: Příprava ředící vody pro testy na řasách [1] 

Zásobní 
roztok 

solí 

Chemikálie Navážka [g] / objem [ml] Použitý objem zásobního roztoku 
na 1000 ml ředící vody 

č. 1 KNO3 10 / 1000 10 
č. 2 MgSO4∙7H2O 1 / 1000 10 
č. 3 K2HPO4 1 / 1000 10 
č. 4 FeCl3 0,1 / 1000 1 

Všechno se postupně 
nadávkuje a objem se 
doplní do 1000 ml 

 

2.4.1.2 Pracovní roztok na semenech, perloočkách a rybách 

Do zásobní nádoby se odměří větší část redestilované vody. Do ní se nadávkuje 

zásobní roztok solí (viz. tabulka 3). Dávkuje se vždy 25 ml zásobního roztoku každé soli na 1 

litr média. Po nadávkování solí se nádoba doplní destilovanou vodou až po požadovaný 

objem. Hodnota pH ředící vody by měla být 7,8 ± 0,2. Pokud je nutné pH vody upravit, 

použije se roztok NaOH nebo roztok HCl. Voda se dále musí provzdušňovat, aby byla 

nasycena kyslíkem minimálně z 90%[1], [6]. 
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Tabulka 3: Příprava ředící vody pro testy na semenech, perloočkách a rybách [1], [6] 

Zásobní 
roztok 

solí 

Chemikálie Navážka [g] / objem [ml] Použitý objem zásobního roztoku 
na 1000 ml ředící vody 

č. 1 CaCl2∙2H2O 11,76 / 1000 25 
č. 2 MgSO4∙7H2O 4,93 / 1000 25 
č. 3 NaHCO3 2,59 / 1000 25 
č. 4 KCl 0,23 / 1000 25 

Všechno se postupně 
nadávkuje a objem se 
doplní do 1000 ml 

 

2.4.2 Určení testovaných koncentrací 

Pokud je testována neznámá látka, doporučuje se provést několik na sebe navazujících 

stupňů testů toxicity, aby se zjistila vhodná koncentrační řada.  

 

Nejprve se provede předběžný test, na základě kterého se zjistí případná mortalita ryb 

a perlooček pro limitní koncentraci 100 mg/l (od každého organismu se vezme 10 jedinců). 

Pokud je účinek pozitivní, provede se základní test v rozsahu od 0,01 mg/l do 100 mg/l (ryby 

5 jedinců, perloočky 10 jedinců). Na základě získaných výsledků se zjistí efektivní 

koncentrace [1].  

2.4.3 Nejčastěji používané testy akutní toxicity 

Nejvíce používané jsou [1]: 

 Test toxicity na okřehku Lemna minor 

 Bakteriální bioluminiscenční test toxicity na Vibrio fischeri 

 Test toxicity na chlorokokální řase Scenedesmus quadricauda 

 Test toxicity na semenech hořčice bílé Sinapis alba 

 Test toxicity na korýši Daphnia magna STRAUS 

 Test toxicity na rybách Poecilia reticulata 

2.4.4 Vyhodnocení testů 

Pro každý test toxicity (viz.2.4.3) je stanovena metodika. Jelikož se pracuje s různými 

organismy, obsahují metodiky odlišné podmínky pro provádění testů a tedy i výsledky jsou 

vyhodnocovány jiným způsobem.  
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2.5 Testování na Daphnia magna  

V úvodu této kapitoly vás seznámím s testovaným organismem Daphnia magna (dále 

dafnie), s jeho stavbou těla, způsobem rozmnožování, získávání potravy a místem, kde se za 

normálních podmínek vyskytuje. 

Na těchto organismech lze provádět testy akutní a reprodukční toxicity. Zde se budu 

věnovat testu chronické (reprodukční) toxicity. Test akutní toxicity je předmětem mého 

praktického výzkumu a jeho metodiku naleznete v kapitole 3.2. 

2.5.1 Perloočky -  rod Daphnia magna 

 

 

Obrázek 11: Daphnia magna [14] 

2.5.1.1 Taxonomické zařazení 

Tabulka 4: Taxonomické zařazení dafnií [30] 

Říše  Živočichové (Animalia) 
Kmen Členovci (Arthropoda) 
Podkmen Korýši (Crustacea) 
Třída Lupenonožci (Branchiopoda) 
Podtřída Phyllopoda 
Nadřád Diplostraca 
Řád Perloočky (Cladocera) 
Podřád Anomopoda 
Čeleď  Hrotnatkovití (Daphnidae) 
Rod  Hrotnatka (Daphnia) 
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Obrázek 12:Zástupci korýšů Crustacea podtřídy Phyllopoda řádu Cladocera [26] 
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2.5.1.2 Význam 

Perloočky slouží jako potrava pro velké množství predátorů a zároveň se samy živí 

planktonními řasami a tím zabraňují jejich většímu rozvoji. Díky tomu, že je možné je chovat 

ve velkém množství jsou využívány například jako krmivo v živočišné výrobě a akvaristice. 

Dále se využívají v limnologii, vědním oboru zabývajícím se poznáním zákonitostí fungování 

sladkovodních ekosystémů. Testy s perloočkami se také hodně využívají v ekotoxikologii, 

kde jsou prováděny především s cílem charakterizovat vliv toxických látek na vodní 

ekosystémy. 

2.5.1.3 Výskyt 

Perloočky se vyskytují na celém území České republiky ve všech typech vod, kromě 

vod podzemních, prudce tekoucích a silně znečištěných. Nejpočetnější populace bývají ve 

stojatých vodách, kde jsou součástí zooplanktonu [15]. Jako příklady nalezišť u nás mohu 

uvést: návesní rybníky v okolí Třeboně a Českých Budějovic, okolí Lednice, rybníky 

v Rybitví, Ohraženicích aj.[28]. 

 

Dafnie jsou druh zřetelně teplomilný, převážně se nalézá v malých, organickými 

látkami silně znečištěných vodách nížin a kopcovin. Můžeme se s ním setkat i v malých 

loužích a tůňkách, které se vytváří po dešti na cestách. Ve vyšších polohách u nás doposud 

nebyl nalezen, ovšem jsou hlášeny výskyty až z 2200 m n. m.[15], [28].  

2.5.1.4 Stavba těla 

Samci dafnie jsou vždy menší než samice. Tělo je složeno ze dvou částí: hlavové a 

trupové, které jsou zřetelně ohraničeny, kde menší hlavová část hlavy vybíhá v hrotitý 

výběžek (rostrum). Pod tímto rostrem vyrůstají tykadla prvního páru (antenuly). Samice je 

mají ve srovnání se samci velmi krátké, většinou nepohyblivé a se smyslovou funkcí [15]. 

Tykadla druhého páru (antény) jsou dvouvětevné a mohutně vyvinuty se zpeřenými brvami. 

Antény jsou orgánem pohybu, při kterém  jsou široce rozprostřené do stran. Třetí pár končetin 

je tvořen nerozčleněnými kusadly (mandibuly), čtvrtý pár tvoří čelisti prvního páru (maxily), 

které jsou u dafnie silně redukované. Redukovaný je i druhý pár čelistí. Krunýř hlavy je 

jednotný a je celý vyplněn tkáněmi. Pohyb tykadel je ovládán třemi zřetelnými svaly. Na 

čelním okraji hlavového krunýře je nepárové složené oko skládající se z ommatidií, což jsou 

jednotlivá, navzájem si podobná očka, která samostatně vnímají obraz. Každé z ommatidií je 
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trvale zaměřeno nepatrně jiným směrem (jedinec nemůže ovlivnit zaměření jednotlivého 

ommatidia). Z těchto jednotlivých obrazů je pak poskládán celkový obraz. Dále se na hlavové 

části nachází naupliové oko (očko z larválního období), které leží mezi tykadly a složeným 

okem a má podobu malé tmavé pigmentové skvrny [11]. 

 

Trup je kryt dvouchlopňovým krunýřem (karapax), který má na povrchu strukturu z 

malých pětiúhelníků. Krunýř je přirostlý k hřbetní straně čelistního článku a dále se k němu 

přimyká hřbetní strana plodové komůrky. Hrudní končetiny i zadeček visí volně do prostoru 

mezi chlopněmi krunýře. Zadeček (abdomen) je zatočen na břišní stranu a je zakončen 

rozeklaným drápkem a hřebínkem trnů (furka). Furka slouží k čištění břišní neboli ventrální 

rýhy [3]. Hřebínkem si dafnie čistí filtrační brvy na hrudních nožkách. Na břišní straně trupu 

je umístěno pět párů lupínkovitých končetin. Každá končetina je složena z endopoditu a 

exopoditu (vnitřní a vnější větve dvojvětvené končetiny), který je opatřen jemnými hřebínky 

brv s filtrační funkcí. Na každé nožce je vedle výběžků filtračních i výběžek žaberní 

(epipodit) s dýchací funkcí. Epipodity jsou měchýřkovitě rozšířeny a jsou kryty tenkou 

kutikulou prostupnou pro kyslík z vody. U dafnie je vyvinuto i dýchání koncovou částí střeva, 

do kterého je pravidelně nasávána a opět vypuzována voda [15]. Filtrační výběžky jsou kryty 

množstvím chloupků a štětinek, jimiž jedinec filtruje malé částečky organické hmoty v 

různém stupni rozkladu a řasy, které mu slouží jako potrava[11]. 

 

Trávicí soustava dafnie začíná pod svrchním pyskem mezi mandibulami. Trávící 

trubice nejprve směřuje dopředu do hlavového krunýře a pak se obloukovitě stáčí dozadu. V 

zadečku mezi furkami vychází zadní část trávicí trubice. K hlavové části trávicí trubici přiléhá 

párovitý hepatopankreas (slinivko-jaterní žláza). Podle druhu potravy je obsah trávicí trubice 

často zřetelně barevný [11]. 

 

Cévní soustava je otevřená. Váčkovité srdce leží při hřbetní straně těla před plodovou 

komůrkou. U živých jedinců pulzuje srdce s frekvencí 4 stahy za vteřinu. Bezbarvá 

hemolymfa (krvomíza) je do srdce nasávána bočními párovými otvůrky a je vystřikována 

předním arteriálním otvorem směrem do hlavy[11].  

 

U srdce je umístěno vylučovací ústrojí. Na hřbetní straně trubice v trupu přiléhá 

tukové těleso. Jeho zřetelnost závisí na fyziologickém stavu jedince. Může obsahovat zásobní 

látky v podobě červených, světlých nebo namodralých kapiček [11]. 
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Obrázek 13: Stavba těla dafnie [21] 

1 – antenula, 2 – anténa, 3 – mandibula, 4 – první hrudní nožka, 5 – žaberní váček druhých 

hrudních nožek, 6 – žaberní váček pátého páru hrudních nožek, 7 – zárodková síňka,  

8 – mozková uzlina, 9 – naupliové očko, 10 – složené oko, 11 – střevo, 12 – jaterní váčky,  

13 – maxilární žláza, 14 – srdce, 15 – vaječník 

2.5.1.5 Získávání potravy 

Většina perlooček se živí filtrací heterogenní směsi živých a neživých tělísek 

plovoucích a volně se vznášejících ve vodě, jinak zvaným sestonem. Vedle řas se také živí 

bakteriemi. 

Hrudní nožky vykonávají rychlý kmitavý pohyb, jehož frekvence je závislá na teplotě 

a na velikosti druhu (frekvence se pohybuje od 100 - 300 úderů za minutu). První pár nohou 

uvádí při pohybu dopředu vodu do pohybu a ta je následně nasávána do filtračního prostoru, 

který vzniká rozestoupením 3. a 4. páru končetin. Pátý pár končetin uzavře filtrační komoru a 
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postupným sblížením končetin nejprve 3. a pak 4. páru je veškerá voda vypuzována přes 

filtrační hřebínky těchto nohou. Odfiltrovaná potrava je následným přetlakem vpravena do 

břišní rýhy [15]. 

2.5.1.6 Rozmnožování 

Dafnie jsou gonochoristi (jednopohlavní živočichové). Rozmnožují se gamogeneticky 

(oplození samičky samcem) a parthenogeneticky (bez oplození). Partenogenetické 

rozmnožování převažuje [8].  

 

Při gamogenetickém rozmnožování vznikají ve vaječníku samiček (má trubicovitý 

vzhled a leží po stranách střeva v hrudní části těla) haploidní vajíčka, z nichž se později 

líhnou samci. Samci vylíhlí z haploidních vajíček oplodní další haploidní vajíčka. Samičky 

s oplozenými vajíčky pak snášejí tzv. trvalá, nebo zimní diploidní vajíčka [15]. Ta se vyvíjejí 

až po určitém období klidu, jsou odolná proti vyschnutí a vymrznutí a u většiny druhů 

perlooček jsou ukládána do zvláštní schránky , která se nazývá efipium [8]. 

 

Při parthenogenetickém rozmnožování nedochází ve vaječníku samiček k redukčnímu 

dělení, ale naopak k jeho potlačení a odkládaná vajíčka jsou diploidní. Označují se jako letní a 

líhnou se z nich samičky, které jsou schopny se rozmnožovat jak gamogeneticky tak také 

parthenogeneticky dle podmínek prostředí [15]. 

2.5.1.7 Cyklomorfóza 

U perlooček lze více či méně pozorovat nápadné změny velikosti a tvaru těla nebo 

jeho některých částí během roku. Tyto změny se pravidelně opakují každý rok a jsou 

charakteristické pro určité druhy. Faktory, které pravděpodobně mohou za cyklomorfózu jsou: 

teplota, turbulence, množství potravy a koncentrace solí ve vodě [15], [8]. 

U rodu Daphnia magna jsou sezónní změny nepatrné [28].  
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2.5.2 Chronický (reprodukční) test na perloočkách 

2.5.2.1 Princip testu 

Po dobu 21 dnů jsou dafnie vystaveny působení chemické látky, komunální nebo 

průmyslové odpadní vody nebo povrchové či podzemní vody (vzorky musí být v koncentrační 

řadě). Během této doby se sleduje, jaký vliv má daná látka na jejich reprodukci. Na konci 

testu se zjišťuje, u každého jedince zvlášť, celkový počet narozených mladých potomků [20]. 

2.5.2.2 Testované organismy 

Stejně jako u předchozího testu akutní toxicity se vyžaduje, aby citlivost organismů 

byla co největší. Pro testování se tedy opět vyžadují jedinci mladší jak 24 hodin. 

2.5.2.3 Použitý materiál 

 Testovaná látka 

 Kádinky o objemu 50 ml nebo větším 

 Pipety s balonkem a mikropipety 

 Médium M4, které je připraveno ze zásobního roztoku I a II.  

Tabulka 5: Zásobní roztok II [20] 

Zásobní roztok I 
(jednotlivé látky) 

Množství 
přidané do 
vody (mg/l) 

Koncentrace 
vzhledem 

k médiu  M4 

Množství přidaného zás. roz. I, 
které se přidá do vody k přípravě 

zás. roz. II (mg/l) 
H3BO3 57 190 20 000 násobná 1,0 
MnCl2 ∙ 4H2O 7 210 20 000 násobná 1,0 
LiCl 6 120 20 000 násobná 1,0 
RbCl 1 420 20 000 násobná 1,0 
SrCl2 ∙ 6H2O 3 040 20 000 násobná 1,0 
NaBr 320 20 000 násobná 1,0 
Na2MoO4 ∙ 2H2O 1 260 20 000 násobná 1,0 
CuCl2 ∙ 2H2O 335 20 000 násobná 1,0 
ZnCl2 260 20 000 násobná 1,0 
CoCl2 ∙ 6H2O 200 20 000 násobná 1,0 
KI 65 20 000 násobná 1,0 
Na2SeO3 43,8 20 000 násobná 1,0 
NH4VO3 11,5 20 000 násobná 1,0 
Na2EDTA ∙ 2H2O 5 000 2 000 násobná - 
FeSO4 ∙ 7H2O 1 991 2 000 násobná - 
Roztoky Na2EDTA a FeSO4 připravujeme samostatně, pak smícháme a ihned autoklávujeme. Tím vznikne :  
 Fe– EDTA  1 000 násobná 20 
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Tabulka 6: Složení média M4 [20] 

Zásobní roztok Množství 
přidané do 
vody (mg/l) 

Koncentrace 
vzhledem 

k médiu  M4 

Množství zásobního roztoku 
přidaného do připravovaného 

média (ml/l) 
Zásobní roztok II  20 000 násobná 50 
Zásobní roztoky 
makroživin :  

   

CaCl2 ∙ 2H2O 293 800 1 000 násobná 1,0 
MgSO4 ∙ 7H2O 246 600 2 000 násobná 0,5 
KCl 58 000 10 000 násobná 0,1 
NaHCO3 64 800 1 000 násobná 1,0 
Na2SiO3 ∙9H2O 50 000 5 000 násobná 0,2 
NaNO3 2 740 10 000 násobná 0,1 
KH2PO4 1 430 10 000 násobná 0,1 
K2HPO4 1840 10 000 násobná 0,1 
Kombinovaný 
vitamínový z. r. 

 10 000 násobná 0,1 

Kombinovaný vitamínový zásobní roztok je připraven přidáním 3 vitamínů do 1 l 
vody, viz. níže: 
Thiamin 
hydrochlorid 

750 10 000 násobná  

Cyanocobalamin 
(B12) 

10 10 000 násobná  

Biotin  7,5 10 000 násobná  
 

2.5.2.4 Postup testu 

 Připravíme si koncentrační řadu testované látky 

 Roztoky s danými koncentracemi si nachystáme do kádinek, kdy na 50 ml roztoku 

připadne 1 samice dafnie a na jednu koncentraci 4 samice 

 Oproti testu akutní toxicity se v tomto případě jedinci přikrmují. Krmeni by měli být 

nejméně třikrát týdně a to zelenou řasou. 

 Médium by mělo být měněno rovněž třikrát týdně 

 Od okamžiku, kdy se narodí první potomstvo, se každý den sleduje nový přírůstek, 

který se současně odebírá, aby je dospělí jedinci nekonzumovali. 

 Zaznamenává se také počet uhynulých starších jedinců. 

 Tác s kádinkami je uložen v místnosti, kde je teplota 22 °C ± 1 °C a fotoperioda  

16 hodin světla a 8 hodin tmy. 

 Test trvá 3 týdny [20], [31]. 
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2.5.2.5 Vyhodnocení testu 

Jak již bylo výše uvedeno, cílem je stanovit vliv testované látky na reprodukci samic 

dafnií. Zaznamenává se celkový počet narozených jedinců na jednoho dospělého. V případě, 

že v některé kádince samice uhyne, nebudou se její výsledky do hodnocení počítat. Na 

základě výsledků se dále podle možností stanovuje EC50, LOEC a NOEC. 

Aby byl test považován za platný, nesmí počet uhynulých dospělých jedinců 

převyšovat 20% a počet narozených potomků by měl být větší jak 60 u jedné samice [20], 

[31]. 
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3 Praktická část 
V praktické části jsou řešeny cíle diplomové práce, mezi které patří výběr testovaných 

látek, samotné provedení akutních testů toxicity na dafniích a následné zhodnocení výsledků.  

Testování bylo uskutečněno ve Výzkumném vodohospodářském ústavu T. G. 

Masaryka v Ostravě. 

3.1 Výběr látek 

Samotný výběr látek, které jsem použila pro testování akutní toxicity na dafniích, byl 

značně složitý a zdlouhavý. V úvahu jsem brala látky, které jsou uvedeny v dokumentu, který 

se týká možných znečišťujících látek v povodí Odry za rok 2009. V dokumentu je uvedeno 13 

podniků (viz. tabulka níže), u kterých existuje možnost, že by v případě úniku jimi 

využívaných látek do vody mohlo dojít k vážné ekologické újmě na životní prostředí. 

 

Tabulka 7: Podniky zařazeny do skupiny A a B dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií 

PODNIKY ZAŘAZENÉ DO SKUPINY A  
1 Saft Ferak a.s., Raškovice 247, Pražmo, 739 04 
2 IVAX Pharmaceuticals s.r.o., Ostravská 305/29, Opava - Komárov, 747 70 
3 Biocel Paskov a.s., Zahradní 762, Paskov, 739 21 
4 Den Braven Czech and Slovak s.r.o., Úvalno 353, 793 91 
5 MG Odra Gas s.r.o., Na Popinci 1088, Vratimov 739 32 
6 ŽDB a.s., Bezručova 300, Bohumín - Záblatí, 735 52 

PODNIKY ZAŘAZENÉ DO SKUPINY B 
7 BorsodChem MCHZ s.r.o., Chemická 2039/1, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00 
8 BOCHEMIE s.r.o., Jana Palacha 668, Bohumín - Nový Bohumín, 735 81 
9 Energetika Třinec a.s., Průmyslová 1024, Třinec - Staré Město, 739 65 
10 DUKOL Ostrava s.r.o., Chemická 2039/1, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00 
11 Třinecké železárny a.s., Průmyslová 1000, Třinec - Staré Město, 739 70 
12 OKD, OKK a.s., Koksární 1112, Ostrava, 702 24 
13 ČEPRO a.s., Sedlnice, 742 56 

 

Rozhodnutí, které látky pro testování použít dále záviselo na následujících faktorech:  

 rozpustnost látek ve vodě - látky nerozpustné nebo s velmi malou rozpustností jsem 

nebrala v úvahu, neboť by nebylo možné je otestovat. Mezi takové látky patří např. 

oxid kademnatý (Saft Ferak a.s.) nebo hexan (IVAX Pharmaceuticals s.r.o.) 

 těkavost – látky, které se snadno vypařují jsem z testování vyřadila, neboť laboratoř 

neměla dostatečné vybavení a prostor pro provedení testů. V případě úniku by se také 



 

 30 

ve vodním prostředí kvůli rychlému vypařování dlouhou dobu neudržely a jejich únik 

by neměl tak fatální dopady pro vodní organismy. Jako příklad těchto látek uvádím 

aceton, ethanol a toluen (IVAX Pharmaceuticals s.r.o., BorsodChem MCHZ s.r.o., 

BOCHEMIE s.r.o., Třinecké železárny a.s. aj.) 

 vysoká toxicita a karcinogenita – z důvodu vlastní bezpečnosti a bezpečnosti všech 

osob přítomných v laboratoři jsem tyto látky nebrala v potaz. Vysokou toxicitu mají 

např. brom (Třinecké železárny a.s.) a dichroman sodný (Biocel Paskov a.s.). Možnost 

vyvolat rakovinu má hydrazin (BorsodChem MCHZ s.r.o.) 

 

Po konzultacích byly vybrány tyto látky: anilín, nitrobenzen a fenol. 

 

Anilín má velký význam nejen pro Českou republiku, ale i pro celou Evropu. Je to 

především pro množství vyrobené látky společností BorsodChem MCHZ s.r.o. v Ostravě 

Mariánských Horách (150 tis. tun za rok), ale také díky technologické vyspělosti výroby, kdy 

technologie a postup jsou prodávány do zahraničí (např. do Japonska společnosti TOSOH). 

Výroba anilínu má dva kroky. Nejprve se vyrobí nitrobenzen nitrací benzenu a poté se 

provede hydrogenace nitrobenzenu. 

Rovnice 4:Reakční schéma výroby anilínu 

 
 

Protože je nitrobenzen hlavní složkou výroby anilínu, je výběr této látky pro testování 

také opodstatněný. 

Na obrázku je vyznačeno umístění areálu společnosti BorsodChem MCHZ s.r.o.v 

Ostravě. V blízkosti protéká řeka Odra, která by v případě úniku anilínu a nitrobenzenu byla 

zasažena. 
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Obrázek 14: Areál společnosti BorsodChem MCHZ s.r.o. 

 

Moravskoslezský kraj, především Ostravsko, je oblast známá těžbou černého uhlí. 

Černé uhlí se používá pro výrobu koksu. Koksování probíhá v koksárenských bateriích, které 

se skládají z úzkých komor a jsou plněny uhlím. Mezi jednotlivými stěnami komor jsou topné 

komory v nichž se spaluje topný plyn. Při karbonizaci probíhají složité fyzikálně-chemické a 

chemické reakce, při kterých se uvolňují paroplynové produkty, a vzniká koks. Odváděné 

horké plyny se ochlazují a kondenzují. Sráží se z nich fenol-čpavková voda a dehet. Po 

skončení karbonizace se žhavý koks z komor vytlačuje a hasí se vodou.  

Koksováním se zabývá společnost OKK Koksovny a.s. s roční produkcí 0,84 mil. tun 

koksu. Tato společnost vlastní koksovnu Svoboda a koksovnu Jan Šverma. Jelikož fenol, 

respektive fenol-čpavková voda vzniká při koksování, je mojí další vybranou látkou pro 

testování.  

Následující podkapitoly obsahují základní charakteristiky látek. 
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3.1.1 Anilín (C6H5NH2)  

 
Identifikace látky: 

CAS číslo: 62-53-3 

Kemler kód: 60  

UN kód: 1547 

Třída: 6.1 (jedovaté látky) 

Klasifikační kód: T1 

Obalová skupina: II 

 

Klasifikace látky: 

T toxický 

Xn zdraví škodlivý 

Xi dráždivý 

N nebezpečný pro životní prostředí 

 

Charakteristika: 

Anilín (patřící mezi aromatické aminy) je bezbarvá olejovitá kapalina, která na světle 

žloutne nebo hnědne. Vyznačuje se slabým zápachem. 

Tabulka 8: Základní charakteristika [22] 

rozpustnost 35000 g/m3 (20°C), 36000 g/m3 (25°C) 
hustota 1020 kg/m3 (20°C) 
bod varu 184,4 °C 
bod tání -5,98 °C 
bod vzplanutí 70 °C 
 

Použití: 

Anilín slouží jako základ pro výrobu výchozího polotovaru ve výrobě 

polyuretanových hmot, které se dále využívají ve stavebním a automobilovém průmyslu, 

v průmyslu obuvnickém, nábytkářském, textilním atd. Používá se také při výrobě barviv, 

farmaceutických přípravků a jako poloprodukt  k výrobě gumárenských chemikálií. 

 

60 
1547 
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Ohrožení zdraví: 

Anilín se do těla může dostat požitím, vdechnutím nebo přes kůži. Otrava touto látkou 

vyvolává methemoglobinemii, která způsobuje poruchu tvorby hemoglobinu a krev tedy 

ztrácí schopnost přenášet kyslík do tkání. Anilín poškozuje také játra.  

Akutní otrava se projevuje cyanosou, což je zmodrání rtů, nehtů a poté uší. Následuje 

mravenčení, bolest hlavy, slabost, neurologické příznaky (dezorientace, spavost až 

bezvědomí), křeče a nepravidelné dýchání. Chronická otrava způsobuje chudokrevnost [9], 

[29]. 

 

Seznam R – vět: 

Tabulka 9: R-věty anilínu [22] 

R40 Podezření na karcinogenní účinky 
R41 Nebezpečí vážného poškození očí 
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží 
R50 Vysoce toxický pro vodní organismy 
R68 Možné nebezpečí nevratných účinků 

R23/24/25 Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití 
R48/23/24/25 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 

vdechováním, stykem s kůží a požíváním 
  

3.1.2 Nitrobenzen (C6H5NO2) 

 
 

Identifikace látky: 

CAS číslo: 98-95-3 

Kemler kód: 60  

UN kód: 1662 

Třída: 6.1 (jedovaté látky) 

Klasifikační kód: T1 

Obalová skupina: II 

 

60 
1662 
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Klasifikace látky: 

T toxický 

N  nebezpečný pro životní prostředí 

 

Charakteristika: 

Nitrobenzen je bezbarvá až nažloutlá olejovitá kapalina, která silně zapáchá po 

hořkých mandlích. 

Tabulka 10: Základní charakteristika [22] 

rozpustnost 1900 g/m3 (25°C) 
hustota 1200 g/m3 
bod varu 210,8 °C 
bod tání 5,76 °C 
bod vzplanutí 88 °C 
teplota vznícení 480 °C 
 

Použití: 

Používá se k výrobě anilínu, výbušnin, jako stabilizátor plastických hmot a dále je 

užíván jako rozpouštědlo. V kosmetickém průmyslu jej lze využít k výrobě parfémů a mýdel. 

 

Ohrožení zdraví: 

Do organismu se může dostat dýchacími cestami, přes kůži a také po požití. Vyvolává 

methemoglobinemii (porucha tvorby hemoglobinu), poškozuje játra a ve vysokých 

koncentracích nervový systém [29], [9]. 

 

Seznam R – vět: 

Tabulka 11: R-věty nitrobenzenu [22] 

R40 Podezření na karcinogenní účinky 
R62 Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti 

R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky 
ve vodním prostředí 

R23/24/25 Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití 
R48/23/24/25 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 

vdechováním, stykem s kůží a požíváním 
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3.1.3 Fenol (C6H5OH) 

 
 

Identifikace látky: 

CAS číslo: 108-95-2 

Kemler kód: 60  

UN kód: 1671 

Třída: 6.1 (jedovaté látky) 

Klasifikační kód: T2 

Obalová skupina: II 

 

Klasifikace látky: 

T toxický 

C žíravý 

 

Charakteristika: 

Fenol je bezbarvá krystalická pevná látka sladkého dehtového zápachu.  

Tabulka 12: Základní charakteristika[22] 

rozpustnost 9000 g/m3 (20°C), 0,067 g/m3 (16°C), 82800 g/m3 (25°C)  
hustota 1057,6 kg/m3 
bod varu 181,84 °C 
bod tání 40,9 °C 
bod vzplanutí 79 °C 
 

Použití:  

Používá se při výrobě léčiv, syntetických pryskyřic a herbicidů. Dále se využívá 

v kosmetice (barvy na vlasy, opalovací krémy a k bělení kůže). 

 

Ohrožení zdraví: 

Otrava fenolem může nastat většinou přes dýchací cesty, a protože se dobře vstřebává, 

tak také přes kůži. Látka pokožku a sliznice leptá a dráždí. V případě požití se v ústní dutině a 

v břiše objevují prudké bolesti a otrava většinou končí smrtí. Fenol dále poškozuje nervové 

60 
1671 
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tkáně, játra a ledviny. 

Chronické otravy se nevyskytují tak často, ale opět k nim dochází vdechováním nebo 

přes kůži. Většinou se projevují bolestí hlavy, nechutenstvím, slabostí a ekzémy [29], [9]. 

 

Seznam R – vět: 

Tabulka 13: R-věty fenolu [22] 

R34 Způsobuje poleptání 
R68 Možné nebezpečí nevratných účinků 

R23/24/25 Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití 
R48/20/21/22 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé 

expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním 

3.2 Test akutní toxicity na perloočkách 

3.2.1 Princip testu 

Test akutní toxicity na hrotnatkách druhu Daphnia magna je popsán v mnoha normách 

(např. ČSN EN ISO 6341, OECD 202). Princip testu spočívá ve sledování inhibice pohybu 

jedinců, kteří jsou po dobu 24 – 48 hodin vystaveni působení toxické látky. Nejčastěji se 

využívá pro stanovení akutní toxicity průmyslových odpadních vod, povrchových a 

podzemních odpadních vod a akutní toxicity chemických látek. 

Dafnie jsou velice vhodné organismy pro testování (viz. kapitola 2.5.1). Testy na 

hrotnatkách patří mezi nejpoužívanější metody vodní ekotoxikologie a mezi nejčastěji 

prováděné biotesty, a to proto, že jsou velmi dobře standardizované. Nevýhodou může být 

potřeba poměrně většího množství použité testovací látky. 

3.2.2 Testované organismy 

Aby provedení testu bylo správné, musí být testovaní jedinci staří maximálně 24 

hodin. Požadujeme totiž jejich největší citlivost a takto staré dafnie tuto podmínku splňují. 

Den před plánovaným testováním odlovíme těhotné samice (nejlépe po dvou) do malých 

skleněných kádinek o objemu 100 ml. Budeme mít tak jistotu, že malé dafnie budou mladší 

jak 24 hodin.  

Médium, do které samice dáváme, odpovídá ředící vodě uvedené v kapitole 2.4.1.2. 

Aby měly dafnie potravu, přidáme do vody malé množství krmné řasy.  

Kádinky následně vyrovnáme na tác a ten uložíme do místnosti, kde by teplota 
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ovzduší měla mít 20 °C ± 2 °C a měla by být dodržena fotoperioda 16 hodin světla a 8 hodin 

tmy [6], [19]. 

 

 

Obrázek 15: Samice vylovené do kádinek 

3.2.3 Použitý materiál 

 Ředící voda připravená pro testování na dafniích (viz. kapitola 2.4.1.2) 

 Potřebné množství skleněných kádinek o objemu 50 ml 

 Odměrné baňky (100 ml a 50 ml) 

 Pipety s balonkem a mikropipety 

 Odměrné válce o objemu 25 ml 

 Testovaná chemická látka 

 Analytické váhy 

3.2.4 Postup testu 

 Nejprve si připravíme základní roztok testované chemické látky do 100 ml baňky. 

 Dle určené chemické látky si zvolíme koncentrační řadu s minimálně pěti hodnotami 

v mg/l (koncentrace může být v jiných jednotkách, ale já uvádím mg/l, poněvadž jsem 

tuto jednotku použila ve všech mých testech) 

 Připravíme si kádinky o objemu 50 ml, které pro větší přehlednost popíšeme 

příslušnými koncentracemi (na jednu koncentraci připadají 2 kádinky). 

 Do daných kádinek připravíme vždy roztok o dvojnásobné koncentraci a to o objemu  

25 ml. Dvojnásobek proto, abychom se při přilití 25 ml ředící vody s deseti dafniemi 

dostali na koncentraci původní. Takto se to dělá z důvodu šetrnějšího zacházení 

s jedinci, neboť při použití sítka může dojít k jejich poranění. 
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 Pro ověření, zda jsou jedinci v průběhu testu v pořádku, vložíme ještě do dvou 

kádinek s 50 ml ředící vody po deseti dafniích. Tyto kádinky následně označíme jako 

„kontrolu“. 

 Tác s kádinkami přesuneme do místnosti, kde je udržována teplota 20 °C ± 2 °C a je 

dodržována fotoperioda 16 hodin světla a 8 hodin tmy. 

 Test necháme působit 48 hodin. 

 V průběhu testu se organismy nekrmí [6], [19]. 

 

 

Obrázek 16: Připravené koncentrace látek s dafniemi 

3.2.5 Vyhodnocení testu 

Po 24 hodinách od zahájení testu se zaznamená poměr živých a imobilizovaných 

jedinců. Ti, kteří nejsou schopni se ani po mírném zamíchání nádoby do 15 s rozplavat, se 

považují za imobilizované. 

Stejným způsobem se postupuje také po 48 hodinách, kdy test končí. Veškeré 

informace o nepohyblivých jedincích se zapíší do protokolu. Z protokolu jsou data vložena do 

počítačového programu, který nám na základě statistických metod (probitová analýza, 

klouzavý průměr, binomická metoda, grafické znázornění na Gaussově logaritmickém 

diagramu) určí 24h-EC50 či 48h-EC50 [6]. 

 

Abychom ověřili citlivost organismů, stanovuje se pravidelně 24h-EC50 dichromanu 

draselného. Pokud je hodnota mimo rozsah 0,6 mg/l – 1,7 mg/l, ověří se, zda byla zkouška 

provedena přesně a zda je správný způsob chovu dafnií. Pokud je to nutné, použijí se jiné 

klony [6]. 
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Výsledky zkoušky jsou platné když: 

 24h-EC50 pro dichroman draselný je v rozsahu 0,6 mg/l – 1,7 mg/l 

 procento imobilizace kontrolních vzorků je menší nebo rovno 10 % 

 koncentrace rozpuštěného kyslíku je na konci zkoušky větší nebo rovná 2 mg/l  

3.3 Ověření citlivosti dafnií 

Ověření, zda jsou organismy vhodné pro testování, se provádí dichromanem 

draselným - K2Cr2O7. Zkouška se provádí způsobem uvedeným v kapitole 2.5. Koncentrace 

nebylo potřeba zjišťovat, neboť jsou již známé.  

Nejprve jsem navážila 0,1g K2Cr2O7 na 100 ml ředící vody ( kapitola 2.4.1.2). Takto 

vznikl základní roztok. Základní roztok se musel dále zředit na 100 mg/l.  Do 100 ml ředící 

vody jsem tedy dala 10 ml základního roztoku K2Cr2O7.  

Koncentrace použité v tomto testu odpovídají: 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 a 1,2 ml na 100 ml 

ředící vody. 

Z důvodu šetrného zacházení s testovanými organismy se místo jedné 100 ml kádinky 

použily dvě 50 ml. Dala jsem tedy do jedné kádinky 25 ml testované látky a 25 ml ředící vody 

s deseti dafniemi. Názorná ukázka viz. obrázek 17. 

 

 

Obrázek 17: Koncentrace dichromanu draselného 

 

Následuje záznam výsledků testu do protokolu. Po 24 a 48 hodinách jsem zjistila 
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počty imobilizovaných jedinců a zapsala je. 

Tabulka 14: Záznam dichromanu draselného 

Datum Hod. Koncentrace testované látky [ml/l] 
15.12.09 10:45 

K 
0,2 0,4 0,6 0,8 1,2 

16.12.09 10:45 NP NP 1i 6i 12i 17i 
17.12.09 10:45 NP NP 1i 13i 17i 20i 

        
Imobilizace/Mortalita (%) * 0 5 65 85 100 

Způsob ředění ** 0,2ml/50ml 0,4ml/50ml 0,6ml/50ml 0,8ml/50ml 1,2ml/50ml 

Základní roztok 100 ml/l 
 

NP = znamená, že všichni jedinci jsou živí 

i = představuje imobilizované jedince 

 

* Po 48 hodinách se spočítá imobilizace a úmrtnost dafnií v procentech. Každý mrtvý 

jedinec představuje 5 %, což je zřejmé z následující rovnice: 

 

Rovnice 5: Míra účinku látky v % [13] 

%100
n

n
E p  

 

E = míra účinku látky vyjádřená v %, np = počet organismů u kterých se projevily účinky 

látky, n = celkový počet organismů vystavených dané látce 

 

** Ředění se provádí pomocí vzorce: 

 

Rovnice 6: Způsob ředění roztoku 

b
zr

zr V
c
cV   

 

Vzr = objem látky odebraný ze základního roztoku, c = požadovaná koncentrace,  

czr = koncentrace základního roztoku, Vb = objem baňky, do které se bude roztok připravovat 
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Graf 1: Hodnoty EC5 a EC50 u dafnií po 24 hod. 

 
 

 

Vyhodnocení dichromanu draselného: 

Zkouška se považuje za platnou v případě, že mortalita v kontrole na konci zkoušky  

je ≤ 10 % a 24hEC50 je v rozsahu 0,6 – 1,7 mg/l.  

Po dobu testu žádný jedinec v kontrolní kádince nezemřel a výsledná hodnota  

24hEC50 = 0,73 mg/l. Podmínky platné zkoušky byly tedy splněny a dafnie z chovu jsou pro 

další testování vhodné. 
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3.4 Výsledky testů akutní toxicity na perloočkách 

Všechny následující testy byly provedeny dle postupu, který je uveden v  

kapitole 3.2.4. 

3.4.1 Anilín 

Vzorek č. 1 

Tabulka 15: Záznam 1. vzorku anilínu 

Datum Hod. Koncentrace testované látky [mg/l] 
30.3.2010 11:15 

K 
0,5 1 2 5 10 

31.3.2010 11:15 NP NP 4i 13i 20i 20i 
1.4.2010 11:15 NP 3i 4i 14i 20i 20i 

        
Imobilizace/Mortalita (%)  15 20 70 100 100 

Způsob ředění 5ml/50ml 10ml/50ml 20ml/50ml 50ml/50ml 100ml/100ml 

Základní roztok 10 mg/ l 
 

 

Graf 2: Anilín č.1 - Daphnia magna - 48 h 
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Vzorek č. 2 

Tabulka 16: Záznam 2. vzorku anilínu 

Datum Hod. Koncentrace testované látky [mg/l] 
31.3.2010 12:15 

K 
0,5 1 5 10 

1.4.2010 12:15 NP NP 6i 15i 17i 
2.4.2010 12:15 NP 1i 8i 19i 20i 

       
Imobilizace/Mortalita (%) 5 40 95 100 

Způsob ředění 5ml/50ml 10ml/50ml 50ml/50ml 100ml/100ml 

Základní roztok 10 mg/ l 
 

 

Graf 3: Anilín č. 2 - Daphnia magna - 48 h 
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Vzorek č. 3 

Tabulka 17: Záznam 3. vzorku anilínu 

Datum Hod. Koncentrace testované látky [mg/l] 
7.4.2010 11:15 

K 
0,5 1 5 10 

8.4.2010 11:15 NP 1i 5i 17i 19i 
9.4.2010 11:15 NP 2i 5i 18i 20i 

       
Imobilizace/Mortalita (%) 10 25 90 100 

Způsob ředění 5ml/50ml 10ml/50ml 50ml/50ml 100ml/100ml 

Základní roztok 10 mg/ l 
 

 

Graf 4: Anilín č. 3 - Daphnia magna - 48 h 
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Vzorek č. 4 

Tabulka 18: Záznam 4. vzorku anilínu 

Datum Hod. Koncentrace testované látky [mg/l] 
7.4.2010 11:30 

K 
0,5 1 5 10 

8.4.2010 11:30 NP 2i 2i 17i 14i 
9.4.2010 11:30 NP 2i 2i 20i 20i 

       
Imobilizace/Mortalita (%) 10 10 100 100 

Způsob ředění 5ml/50ml 10ml/50ml 50ml/50ml 100ml/100ml 

Základní roztok 10 mg/ l 
 

 

Graf 5: Anilín č. 4 - Daphnia magna - 48 h 

 
 

Vyhodnocení anilínu: 

U anilínu byly naměřeny tyto hodnoty EC50: 1,19; 1,50; 1,78; 1,95 

Průměrná hodnota EC50 = 1,60 mg/l. 
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3.4.2 Fenol 

Vzorek č. 1 

Tabulka 19: Záznam 1. vzorku fenolu 

Datum Hod. Koncentrace testované látky [mg/l] 
31.3.2010 10:00 

K 
1 5 10 20 30 40 

1.4.2010 10:00 NP NP NP 13i 10i 6i 16i 
2.4.2010 10:00 2i 5i 8i 19i 19i 18i 20i 

         
Imobilizace/Mortalita (%) 25 40 95 95 90 100 

Způsob ředění 0,1ml/50ml 0,5ml/50ml 1ml/50ml 2ml/50ml 3ml/50ml 4ml/50ml 

Základní roztok 1000 mg/ l 
 

 

Graf 6: Fenol č. 1 - Daphnia magna - 48 h 
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Vzorek č. 2 

Tabulka 20: Záznam 2. vzorku fenolu 

Datum Hod. Koncentrace testované látky [mg/l] 
7.4.2010 10:00 

K 
1 5 10 20 30 40 

8.4.2010 10:00 NP NP 7i 15i 19i 20i 20i 
9.4.2010 10:00 NP 4i 14i 20i 20i 20i 20i 

         
Imobilizace/Mortalita (%) 20 70 100 100 100 100 

Způsob ředění 0,1ml/50ml 0,5ml/50ml 1ml/50ml 2ml/50ml 3ml/50ml 4ml/50ml 

Základní roztok 1000 mg/ l 
 

 

Graf 7: Fenol č. 2 - Daphnia magna - 48 h 
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Vzorek č. 3 

Tabulka 21: Záznam 3. vzorku fenolu 

Datum Hod. Koncentrace testované látky [mg/l] 
7.4.2010 12:30 

K 
1 5 10 20 30 40 

8.4.2010 12:30 NP 4i 8i 14i 16i 13i 14i 
9.4.2010 12:30 NP 7i 19i 20i 20i 20i 20i 

         
Imobilizace/Mortalita (%) 35 95 100 100 100 100 

Způsob ředění 0,1ml/50ml 0,5ml/50ml 1ml/50ml 2ml/50ml 3ml/50ml 4ml/50ml 

Základní roztok 1000 mg/ l 
 

 

Graf 8: Fenol č. 3 - Daphnia magna - 48 h 
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Vzorek č. 4 

Tabulka 22: Záznam 4. vzorku fenolu 

Datum Hod. Koncentrace testované látky [mg/l] 
14.4.2010 12:00 

K 
1 3 5 8 10 20 

15.4.2010 12:00 NP NP 2i 2i 1i 8i 10i 
16.4.2010 12:00 NP NP 5i 3i 12i 19i 20i 

         
Imobilizace/Mortalita(%) 0 25 15 60 95 100 

Způsob ředění 0,1ml/50ml 0,3ml/50ml 0,5ml/50ml 0,8ml/50ml 1ml/50ml 2ml/50ml 

Základní roztok 1000 mg/ l 
 

 

Graf 9: Fenol č. 4 - Daphnia magna - 48 h 
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Vzorek č. 5 

Tabulka 23: Záznam 5. vzorku fenolu 

Datum Hod. Koncentrace testované látky [mg/l] 
14.4.2010 12:45 

K 
0,5 1 3 5 8 10 20 

15.4.2010 12:45 NP NP NP NP NP 4i 4i 8i 
16.4.2010 12:45 NP 1i 2i 2i 6i 16i 17i 20i 

          
Imobilizace/Mortalita(%) 5 10 10 30 80 85 100 

Způsob ředění 0,05ml/50ml 0,1ml/50ml 0,3ml/50ml 0,5ml/50ml 0,8ml/50ml 1ml/50ml 2ml/50ml 

Základní roztok 1000 mg/ l 
 

 

Graf 10: Fenol č. 5 - Daphnia magna - 48 h 

 
 

Vyhodnocení fenolu: 

U fenolu byly naměřeny tyto hodnoty EC50: 1,77; 2,31; 3,46; 5,45; 6,26 

Průměrná hodnota EC50 = 3,85 mg/l. 
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3.4.3 Nitrobenzen 

Vzorek č. 1 

Tabulka 24: Záznam 1. vzorku nitrobenzenu 

Datum Hod. Koncentrace testované látky [mg/l] 
20.4.2010 11:30 

K 
20 30 50 70 80 100 

21.4.2010 11:30 NP NP 1i 2i 5i 11i 18i 
22.4.2010 11:30 NP 1i 5i 5i 6i 13i 20i 

         
Imobilizace/Mortalita (%) 5 25 25 30 65 100 

Způsob ředění 2ml/50ml 3ml/50ml 5ml/50ml 7ml/50ml 8ml/50ml 10ml/50ml 

Základní roztok 1000 mg/ l 
 

 

Graf 11: Nitrobenzen č. 1 - Daphnia magna - 48 h 
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Vzorek č. 2 

Tabulka 25: Záznam 2. vzorku nitrobenzenu 

Datum Hod. Koncentrace testované látky [mg/l] 
20.4.2010 12:00 

K 
20 30 50 70 80 100 

21.4.2010 12:00 NP 2i NP 2i 9i 10i 16i 
22.4.2010 12:00 NP 2i 2i 4i 10i 12i 20i 

         
Imobilizace/Mortalita (%) 10 10 20 50 60 100 

Způsob ředění 2ml/50ml 3ml/50ml 5ml/50ml 7ml/50ml 8ml/50ml 10ml/50ml 

Základní roztok 1000 mg/ l 
 

 

Graf 12: Nitrobenzen č. 2 - Daphnia magna - 48 h 

 
Vyhodnocení nitrobenzenu: 

U fenolu byly naměřeny tyto hodnoty EC50: 72,48; 76,50 

Průměrná hodnota EC50 = 74,49 mg/l. 
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3.4.4 Směs anilínu, fenolu a nitrobenzenu 

Vzorek č. 1 

Tabulka 26: Záznam 1. vzorku směsi 

Datum Hod. Koncentrace testované látky [%] 
14.4.2010 10:45 

K 
3,125 6,25 12,5 25 50 100 

15.4.2010 10:45 NP 7i 8i 15i 3i 8i 7i 
16.4.2010 10:45 NP 10i 19i 20i 20i 20i 20i 

         
Imobilizace/Mortalita (%) 50 95 100 100 100 100 

Způsob ředění       

 
Základní roztok 

Fenol: 10 mg/l 
Nitrobenzen: 100 mg/l   → každého roztoku 100 ml 
Anilín: 5 mg/l 

 

Graf nebyl počítačovým programem vytvořen, ale byla zaznamenána výsledná 

hodnota EC50, která odpovídá 3,31 % roztoku směsi anilínu, fenolu a nitrobenzenu. 

 

 

Vzorek č. 2 

Tabulka 27: Záznam 2. vzorku směsi 

Datum Hod. Koncentrace testované látky [%] 
20.4.2010 10:30 

K 
0,39 0,78 1,56 3,125 6,25 12,5 25 

21.4.2010 10:30 NP 2i 4i 5i 4i 13i 17i 15i 
22.4.2010 10:30 NP 2i 4i 6i 6i 17i 18i 20i 

          
Imobilizace/Mortalita(%) 10 20 30 30 85 90 100 

Způsob ředění        

 
Základní roztok 

Fenol: 10 mg/l 
Nitrobenzen: 100 mg/l   → každého roztoku 100 ml 
Anilín: 5 mg/l 

 

 



 

 54 

Graf 13: Směs č. 2 - Daphnia magna - 48 h 

 
 

Vyhodnocení směsi: 

U směsi byly naměřeny tyto hodnoty EC50: 3,17; 3,31 

Průměrná hodnota EC50 odpovídá 3,24 % roztoku směsi fenolu, anilínu a nitrobenzenu. Na 

základě toho jsem vypočítala hodnoty EC50 jednotlivých látek ve směsi:  

 

 fenol: EC50 = 0,324 mg/l 

 anilín: EC50 = 0,162 mg/l 

 nitrobenzen: EC50 = 3,24 mg/l 
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3.4.5 Shrnutí výsledků 

Na základě zjištěných výsledků z jednotlivých testů, jsem dospěla k tomu, že z daných 

testovaných látek je nejtoxičtější anilín s hodnotou EC50 = 1,6 mg/l, dále následuje fenol s 

EC50 = 3,85 mg/l a nakonec nitrobenzen s EC50 = 74,49 mg/l. 

Směs těchto tří látek vykazuje hodnotu EC50 u 3,24 % roztoku. To odpovídá 

hodnotám EC50 u anilínu 0,162 mg/l, u fenolu 0,324 mg/l a u nitrobenzenu 3,24 mg/l. Látky 

jsou tedy ve směsi toxičtější (dochází k potenciaci toxicity), což také vyplývá z výpočtů 

uvedených níže. Z nich je rovněž patrné, že ke stejnému efektu dojde i v případě smíchání 

pouze dvou látek (anilín – nitrobenzen, anilín – fenol, fenol – nitrobenzen).  

 

Rovnice 7: Výpočet aditivních indexů toxicity 
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5,44


AI
AIAIAIAI FNA    

0,,, FNA AIAIAIAI …... potenciace toxicity látek ve směsi 

 

 

Na závěr je nutné vysvětlit, proč je u jednotlivých látek rozdílný počet vzorků. Bylo to 

způsobeno úhynem více jak 10 % dafnií v kontrole (test se tak považuje za neplatný)  

a nepoměrem imobilizace dafnií v jednotlivých koncentracích (velká imobilizace v malé 

koncentraci a nízká imobilizace v koncentraci vyšší). Uvedeny jsou tedy pouze nejzdařilejší 

výsledky testů.  
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4 Diskuze 
V této části diplomové práce bych chtěla poukázat na některé problémy, se kterými 

jsem se setkala v průběhu provádění testů.  

 

Jedná se o: 

- časovou náročnost testů 

- nevyužitelnost všech výsledků 

- nedostatečné vybavení laboratoře 

 

Časová náročnost testů 

Přestože test akutní toxicity dle ČSN EN ISO 6341 trvá 48 hodin, mnoho času zabírá 

samotná příprava. Na jeden test je ve finále potřeba 4 až 5 dní. Možnost zahájení testu je dána 

porodností samic dafnií, kdy při nezískání potřebného počtu jedinců musí být testování pro 

daný týden zrušeno. Z tohoto důvodu zabralo testování více času, než jsem předpokládala.  

 

Nevyužitelnost všech výsledků 

Vzhledem k tomu, že se testy provádějí na živých organismech, nelze zajistit, aby 

jejich odolnost a životaschopnost byla konstantní a dosáhlo se za stejných podmínek (látka, 

koncentrace) totožných výsledků. Při testování jsem v několika případech zaznamenala u 

roztoku s nižší koncentrací látky větší imobilizaci než u roztoku s vyšší koncentrací stejné 

látky – takovéto výsledky jsem nebrala v úvahu a raději jsem volila formu nového testu. 

 

Nedostatečné vybavení laboratoře 

Dle mého názoru je místnost zajišťující standardní podmínky testování (teplota 20 °C, 

fotoperioda 16 hodin světla a 8 hodin tmy) nedostatečně vybavena, neboť nemá odvětrávání, 

které by zajistilo odsávání par uvolňujících se z testovaných látek a zabránilo tak vzájemnému 

ovlivňování výsledků. Z tohoto důvodu jsem například byla nucena vyřadit formaldehyd, 

který závažným způsobem zkresloval výsledky ostatních testovaných látek.  

Dalším nedostatkem této místnosti je její nevhodná izolace, následkem které unikají 

výpary z testovaných látek do ostatních prostor laboratoře, čímž může dojít k narušení chovu 

dafnií, citlivých na jakékoliv změny. 
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5 Závěr 
V diplomové práci byly splněny následující cíle: 

 Byl proveden výběr prioritních kontaminantů s potenciálem způsobit havárii na 

vodách v regionu Moravskoslezského kraje. 

 U vybraných látek byly provedeny testy toxicity a výsledky byly dále vyhodnoceny. 

 

Biologické testy toxicity na vodních organismech jsou využívány především pro 

hodnocení nově vyvinutých a do praxe zaváděných chemických látek a přípravků, ke 

klasifikaci odpadů, které jsou určeny ke skladování a k určování následků havarijních úniků 

nebezpečných látek do povrchových či podzemních vod. 

Z časového hlediska se biologické testy toxicity dělí na chronické a akutní. Zatímco 

chronické testy slouží především ke sledování a kontrole dlouhodobě působících nízkých 

koncentrací škodlivých látek, unikajících z plošných i bodových zdrojů, akutní testy jsou 

určeny pro okamžité řešení havarijních situací, kdy je zapotřebí v co nejkratším čase událost 

oznámit a následně pomocí testů prokázat či vyloučit přítomnost látky v akutně toxické 

koncentraci. 

 

Pro svoji diplomovou práci jsem si vybrala látky anilín, nitrobenzen a fenol, jež jsem 

použila pro testy akutní toxicity na perloočkách. Na základě zjištěných hodnot jsem dokázala, 

že v případě jejich úniku do vodních toků by mohlo dojít  k vážné ekologické újmě a jsou tak 

nebezpečné pro životní prostředí. 

 

Látka anilín, vyráběna společností BorsodChem MCHZ, s.r.o. v Ostravě Mariánských 

Horách a využívaná v polyuretanovém průmyslu, v gumárenství, ve výrobě barviv atd., je 

s naměřenou hodnotou EC50 = 1,6 mg/l jedna z nejtoxičtějších látek, jež byla předmětem 

mého testování. V případě, že by bezpečnostní opatření v areálu podniku selhala a došlo by 

k úniku látky do okolí, byla by s největší pravděpodobností zasažena řeka Odra, nacházející 

se v těsné blízkosti. 

U nitrobenzenu, který se nachází rovněž v areálu společnosti BorsodChem MCHZ, 

s.r.o. a který se využívá především k výrobě anilínu, jsem naměřila EC50 = 74,49 mg/l, což je 

nejnižší hodnota toxicity z mých testovaných látek. Jelikož jsou známy případy úniku této 

látky v daném areálu (např. v prosinci roku 2002 exploze zásobníku s odpadním 

nitrobenzenem), není vyloučena možnost další havárie. Stejně jako v případě anilínu je 
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pravděpodobné, že by mohla být zasažena a znečištěna řeka Odra.  

Fenol, fenolové vody se v Ostravě vyskytují převážně v podnicích, zabývající se 

výrobou koksu. Jedná se o koksovnu Jana Šverma v Mariánských Horách a o koksovnu 

Svoboda v Přívoze. Jelikož je v blízkosti koksovny Svoboda vybudována čistírna odpadních 

vod, je nepravděpodobné, že by se ve vodách fenol, u něhož jsem zaznamenala hodnotu  

EC50 = 3,85 mg/l, vyskytl. Ovšem mohou nastat situace, které vyřadí čistírnu odpadních vod 

z provozu a fenolové vody se dostanou přes řeku Ostravici až do řeky Odry. Stejně tak tomu 

může být i v případě koksovny Jana Šverma v Mariánských horách. 

V konečné fázi jsem vytvořila směs anilínu, nitrobenzenu a fenolu, u níž jsem zjistila, 

že se hodnoty EC50 jednotlivých látek několikanásobně sníží. Jejich vzájemné působení tedy 

způsobuje potenciaci toxicity směsi. V případě smíchání byť jen dvou látek, by došlo na řece 

Odře k závažnějšímu dopadu na životní prostředí, než by tomu bylo v případě úniku jen 

jedné.  

 

Na závěr bych chtěla zdůraznit, že biologické testy toxicity neslouží jako preventivní 

opatření proti vzniku závažné havárie a to z toho důvodu, že jejich provedení žádným 

způsoben nemůže ovlivnit příčiny vzniku těchto havárií. Jsou určeny především k odhalení 

toxicity vzorku odebraného z místa havárie a na základě zjištěné hodnoty EC50 předpokládají 

následky a průběh havárie na vodním toku. Zde je však nutné podotknout, že testování trvá 48 

hodin a v případě, že by havárie proběhla ve velmi krátkém čase, měly by výsledky pouze 

informativní charakter a na průběh havárie by již vliv neměly. 
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