
1. Úvod a cíl práce 

Toxikologie je definována jako nauka o škodlivých účincích látek na živé 

organismy a ekosystémy, o mechanismech působení škodlivin, prevenci, diagnostice a 

léčbě otrav. Hlavním cílem toxikologie je zjišťování nebezpečných vlastností chemických 

látek a přípravků a stanovení preventivních opatření pro ochranu před jejich účinky. 

Ekologická toxikologie (ekotoxikologie) se zabývá účinky škodlivin na flóru, 

faunu, ekosystémy a pohyb látek v biosféře (zejména v potravních řetězcích).  

Cílem diplomové práce bylo ověření ekotoxicity kosmetických přípravků, čistících 

a pracích prostředků pomocí lyofylizovaných bakterií Vibrio fischeri. Pro dosažení cíle 

byly zvoleny následující kroky: 

• Výběr používaných kosmetických a čistících prostředků na základě údajů 

zveřejněných výrobcem  

• Výběr používaných kosmetických prostředků na základě chemického 

složení uváděného výrobcem. 

• Sledování ekotoxicity pomocí lyofylizovaných bakterií Vibrio fischeri 

v laboratorních podmínkách.   

 



2. Historie toxikologie 

První základy moderní toxikologie lze nalézt již v díle M.J.B. Orfila z roku 1815, 

které je první knihou vůbec věnovanou škodlivému účinku chemických látek na 

organismy. Dalším pokrokem ve vývoji toxikologie a dalším krokem ke vzniku 

ekotoxikologie byl výzkum zahájený ve 20. století, který vznikl na základě obav 

z možných vedlejších účinků potravinových aditiv, léků a pesticidů. 

Do 40.-50. let 20. století se toxikologie jen výjimečně zabývala zjišťováním vlivu 

antropogenních látek na jiné organismy než člověka. V průběhu 2. světové války začala 

být testována možnost využití  vodních organismů pro indikaci znečištění. 

Skutečný průlom pro vývoj ekotoxikologie byla kniha Rachel Carsons Mlčící jaro 

(1962), která na základě sledování osudu DDT (dichlordifenyltrichlormethylmethan, 

insekticid) v prostředí vyvolala nejen obavy, ale i zájem laické veřejnosti o vliv 

syntetických a chemických látek na životní prostředí. (Fargašová, 2009) 

3. Toxicita, ekotoxicita 

Toxicitou rozumíme v kvantitativním smyslu míru závažnosti škodlivého působení 

látky. Čím menší dávka (koncentrace) látky je schopná způsobit poškození, tím je látka 

toxičtější. Toxicitu můžeme rozdělit na akutní, kdy smrtelný nebo jiný účinek je vyvolaný 

krátkodobým působením látky (v závislosti na životním cyklu) a chronickou, která 

vyjadřuje dlouhodobé systematické nebo opakované působení toxické látky. Kromě 

úmrtnosti je toxicita vyhodnocována změnami v reprodukční schopnosti, omezení růstu 

apod. (Komínková, 2008) 

Jednou ze základních charakteristik chemických látek, chemických přípravků 

včetně pesticidních a odpadů je vlastnost ekotoxicita. Ekotoxicitu pak chápeme jako 

vlastnost látek působit toxicky na rovnováhu přírodních ekosystémů, především 

ekosystémů vod, půd a sedimentů. Nejedná se tedy pouze o toxické působení na jednotlivé 

živočichy a rostliny, ale toxické účinky na ekosystém jako celek. 



4. Stanovení ekotoxicity chemických látek a odpadů 

podle platných vyhlášek a předpisů 

Již od roku 1996 vešly v platnost tři zákony, jejich prováděcí vyhlášky a navazující 

předpisy, které stanovují povinnost hodnocení vlastnosti ekotoxicita, metody jejího 

stanovení, vyhodnocení a další potřebné údaje. Jedná se o následující předpisy: 

• Zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých 

souvisejících zákonů 

• Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o 

změně některých zákonů 

• Zákon č.246/1992 Sb. o ochraně zvířat proti týrání 

4.1. Zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně 

některých souvisejících zákonů 

Podle §51, odst.3): Přípravky, které jsou podle rozhodnutí o jejich registraci 

označeny standardními větami pro specifickou rizikovost R50 "Vysoce toxický pro vodní 

organismy", R51 "Toxický pro vodní organismy", R52 "Škodlivý pro vodní organismy", 

neboR53 "Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí", smějí být 

aplikovány jen v takových vzdálenostech od povrchových vod, které vylučují, že tyto 

přípravky při aplikaci dopadnou nebo budou zaneseny větrem do těchto vod nebo do nich 

budou následně splaveny deštěm. 

Z hlediska ochrany vodního prostředí a vlastnosti ekotoxicita pesticidů jsou 

významné dvě navazující vyhlášky: 

VYHLÁŠKA č. 327/2004 Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 

necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 

VYHLÁŠKA č. 329/2004 Sb. o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu 

rostlin 



4.2. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 

Zákon stanoví povinnosti právnických a fyzických osob při nakládání s odpady a 

podmínky pro předcházení vzniku odpadů. Dále stanoví pravomoc a působnost 

ministerstev a jiných správních úřadů a obcí při výkonu státní správy v oblasti nakládání 

s odpady. 

Z hlediska ochrany vodního prostředí a vlastnosti ekotoxicita odpadů jsou 

významné tři navazující vyhlášky: 

VYHLÁŠKA 376/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí a Ministerstva 

zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

VYHLÁŠKA č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

VYHLÁŠKA č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 

tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 

(Katalog odpadů) 

Ekotoxicita je definována v příloze č.1 vyhlášky MŽP č.376/2001 jako nebezpečná 

vlastnost odpadů, které představují nebo mohou představovat akutní nebo pozdní 

nebezpečí pro jednu nebo více složek životního prostředí.  

Jako nebezpečný se hodnotí odpad, jehož vodný výluh vykazuje ve zkouškách 

akutní toxicity uvedených v bodě 7 přílohy č. 3 vyhlášky alespoň pro jeden z testovacích 

organismů při určené době působení testovaného odpadu na testovací organismus 

a) Poecilia reticulata nebo Brachydanio rerio (doba působení 96 hod.) 

b) Daphnia magna (doba působení 48 hod.) 

c) Raphidocelis subcapitata (Selenastrum capricornutum) nebo Scenedesmus 

subspicatus (doba působení 72 hod.) 

d) semeno Sinapis alba (doba působení 72 hod.) 

tuto hodnotu  LC(EC,IC)50 ≤ 10 ml.l-1  

LC 50 je koncentrace, která způsobí úhyn 50% testovacích ryb ve zvoleném časovém 

úseku. 



EC 50 je koncentrace, která způsobí úhyn nebo imobilizaci 50% testovacích organismů 

(Daphnia magna). 

IC 50 je koncentrace, která způsobí 50% inhibici růstu nebo růstové rychlosti řasové 

kultury nebo 50% inhibici růstu kořene Sinapis alba ve srovnání s kontrolou ve zvoleném 

časovém úseku. 

Stanovené hodnoty LC(EC,IC)50 chemických látek, chemických přípravků a 

odpadů (vodných výluhů odpadů) umožňují zařadit tyto testované vzorky do určitých tříd 

toxicity, a tím je klasifikovat. Cílem této klasifikace je upozornit uživatele na nebezpečí 

plynoucí z přítomnosti a následných efektů látek, přípravků a odpadů v ekosystémech. 

(Svobodobá a kol., 2000) 

Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady věnuje velkou 

pozornost nakládání s nebezpečnými odpady (shtomažďování, skladování, tranzit, 

zneškodňování atd.). Příloha č. 4 této vyhlášky uvádí hodnocená vyluhovatelnosti odpadů. 

K zařazení odpadů do tříd vyluhovatelnosti slouží vedle fyzikálně chemických vlastností 

vodných výluhů odpadů rovněž výsledky testů toxicity na určených testovacích 

organismech (ryby, dafnie, řasy, semena Sinapis alba). Podle výsledků testů toxicity jsou 

odpady zařazovány do tří tříd vyluhovatelnosti odpadů. 

4.3. Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických 

přípravcích a o změně některých zákonů 

Úkolem tohoto zákona je zajistit ochranu zdraví člověka a ochranu životního 

prostředí před škodlivými účinky chemických látek a chemických přípravků. Zákon se 

nevztahuje na léčiva, krmiva, potraviny, kosmetické přípravky, nerostné suroviny, střelivo, 

výbušniny, pesticidy, omamné a psychotropní látky. 

Z hlediska ochrany vodního prostředí a vlastnosti ekotoxicita chemických látek a 

chemických přípravků jsou významné tři navazující legislativní předpisy: 

VYHLÁŠKA č. 223/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika 

nebezpečných chemických látek pro životní prostředí 

VYHLÁŠKA č. 389/2005 Sb., kterou se u chemických látek a chemických 

přípravků stanoví základní metody pro zkoušení fyzikálně-chemických vlastností, 

výbušných vlastností a vlastností nebezpečných pro životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů. 



NAŘÍZENÍ VLÁDY 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení 

nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace 

a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických 

látek. 

Kapitola 5 Přílohy č. 2 uvádí kritéria hodnocení látek  a přípravků na základě 

účinků na životní prostředí. Uvedená kritéria se vztahují především na vodní ekosystémy. 

Chemickým látkám a přípravkům se přiřadí grafický symbol nebezpečnosti se slovním 

vyjádřením „nebezpečný pro životní prostředí“ a R-věty označující specifickou rizikovost 

R 50, R 51, R 52, případně R 53 podle těchto kritérií: 

R 50  Vysoce toxický pro vodní organismy 

LC(EC,IC)50 ≤ 1 mg.l-1, nebo 

R 51 Toxický pro vodní organismy 

1 mg.l-1 < LC(EC,IC)50 ≤ 10 mg.l-1 

R 52 Škodlivý pro vodní organismy 

10 mg.l-1 < LC(EC,IC)50 ≤ l00 mg.l- 

R 53 Mohou vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 

Rozhodující pro zařazení látky nebo přípravku do třídy toxicity je zjištěná hodnota 

LC(EC,IC)50 pro nejcitlivější druh z testovacích organismů. Zařazení se provádí podle 

nejnižší zjištěné hodnoty LC(EC,IC)50. 



5. Historie a současnost testů toxicity  

První testy toxicity se začaly používat ve 40. letech 20. století, prvními testovacími 

organismy byly ryby. Po druhé světové válce se začal prosazovat trend standardizace testů 

toxicity, ale stále se používal pro testy jeden druh organismů. V 50. letech se objevila 

nutnost testovat organismy na různém stupni trofického řetězce. Od počátku šedesátých let 

dochází k velkému rozvoji testů toxicity, vedle testování organismů se začaly používat 

různé expoziční systémy a multifaktorové experimenty. V této době se začal klást důraz 

také na kontrolu kvality vody a testování odpadních vod a jejich dopad na recipient. 

Sedmdesátá léta byla v duchu prvního využití výsledků testů toxicity a identifikovaných 

hodnot akutní toxicity pro definici právních norem a hodnocení rizika spojeného 

s toxickými látkami vstupujícími do životního prostředí. V následujících dvou desetiletích 

se vývoj zaměřil především na standardizaci testů toxicity a na mezilaboratorní 

porovnávání, na propojení znalostí získaných v laboratoři se zkušenostmi z terénu a na 

zlepšení monitorovacích technik. V posledních letech je v ekotoxikologii největší důraz 

kladen nejen na testy toxicity, ale zejména na komplexní přístup k životnímu prostředí, tzn. 

sledování nejen fyzikálně-chemické, ale i biologické složky prostředí a začlenění tohoto 

komplexního pohledu do legislativy. (Komínková, 2008) 

Zvýšené znečištění životního prostředí si dnes vyžaduje vývoj jednoduchých a 

spolehlivých testů na stanovení účinků chemických látek, které by se mohly hromadit 

nejen v abiotickém prostředí (půdě, ovzduší, vodách a sedimentech), ale také v biotě a 

mohou být potenciálně nebezpečné i pro člověka. 

Testování toxických látek je ale poměrně problematické. Vzhledem k tomu, že na 

naší planetě žije více než 108 druhů, není tedy možné otestovat každou novou chemickou 

látku ani na alespoň jednom představiteli každého biologického rodu. Jedinou možností je 

tedy vývoj a využití testů, které sledují účinky potenciálně toxických látek na organismech 

jednotlivých trofických úrovních. V podstatě mohou být ekotoxikologické testy prováděny 

na jakékoli úrovni potravního řetězce – od molekuly až po ekosystémy.  

Většina testů, které se v současné době používají, je navržena, tak aby sledovaly 

odpověď několika jedinců jednoho druhu. Nejčastěji používanými organismy pro testy 

toxicity jsou bakterie, jednobuněčné organismy a planktonní organismy. Testy využívající 



jednotlivé organismy se zaměřují především na sledování biochemických a fyziologických 

odpovědí organismů na potenciálně toxickou látku. 

Existují tři přístupy při používání testů toxicity. Každý z těchto přístupů má své 

výhody i nedostatky: (Komínková, 2008; Fargášová, 2009) 

1) Účinek může být studován v laboratorních podmínkách, kde je omezený počet 

proměnných. 

2) Účinek může být studován v experimentálních modelových ekosystémech 

(externích či interních). 

3) Účinek může být studován přímo v přírodních ekosystémech (in situ). 

5.1. Metody toxikologického hodnocení látek 

Testy toxicity, které se zabývají hodnocením ekotoxikologických vlastností látek se 

nazývají biologické testy toxicity (ekotoxikologické biotesty, bioassays). Význam 

biologických testů toxicity spočívá v postižení souhrnu účinků všech přítomných 

komponent v testovaném roztoku na testovaný materiál (organismus, tkáň, kultura, buňka). 

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

Umožňují rychlé a dostatečné zhodnocení odpadů, na jejichž základě lze případně 

odhadnout negativní účinek těchto látek. Testy podávají i informace o biologické aktivitě a 

schopnosti toxických látek procházet biomembránami, jsou založené na fyziologických 

pochodech, biochemických změnách, fotosyntéze a dýchání.  

Bioassays, nebo-li testy na biologickém materiálu, mají hlavní cíl, a to stanovit 

hraniční koncentrace, ve kterých je možný život vybraných testovacích organismů. Testy 

na organismech vodního prostředí jsou vhodné pro hodnocení nově vyvinutých a do praxe 

zaváděných chemických látek, odpadů na skládkách, havárií průniku odpadních vod do 

povrchových či podzemních zdrojů. (Říhová Ambrožová, 2007) 

Ekotoxikologické biotesty, které jsou představiteli mnoha metodik předepsaných 

různými mezinárodními organizacemi (ISO, OECD, EN, U.S. EPA, atd.), přičemž 

jednotlivé předpisy a metodiky se od sebe více či méně liší v závislosti na legislativě 

mezinárodní organizace, která je vydává, můžeme zařadit mezi testy tzv. první generace. 



První generace testů je představována klasickými, standardními metodikami, které 

jsou založené na akutních testech toxicity na v laboratoři chovaných organismech a 

udržovaných kulturách, příkladem jsou ryby druhů Poecilia reticulata (živorodka duhová) 

a Brachydanio rerio (danio pruhovaný), korýši Daphnia magna (hrotnatka obecná), 

chlorokokální řasy druhů Scenedesmus quadricauda a Scenedesmus subspicatus, semena 

klíčících kulturních rostlin Sinapis alba (hořčice bílá) a Lactuca sativa (salát setý), bakterie 

(bioluminiscenční bakterie Vibrio Fischeri).  

Jako vhodnou alternativou se v současné době stále více používají testy druhé 

generace, tzv. mikrobiotesty. Tyto testy využívají klidová stádia testovaných organismů. 

Jsou méně náročné na čas a umožňují větší reprodukovatelnost a opakovatelnost testů. 

Třetí generace ekotoxikologických testů, která je v současné době na počáteční 

úrovni výzkumu. Testy této generace využívají biosenzory a biosondy a jsou založeny na 

fluorescenčním značení toxické látky.(Říhová Ambrožová, 2007; Fargašová, 2009) 

5.2. Základní charakteristika jednotlivých typů 

ekotoxikologických testů 

Testy toxicity ve vodním prostředí se mohou rozdělovat například podle délky 

jejich expozice na akutní (krátkodobé), subchronické a chronické, dále také podle 

testované situace (statické, obnovovací, recirkulační, průtokové testy), podle podoby 

hodnoceného účinku a testovaných organismů. (Komínková, 2008) 

5.2.1. Testy akutní toxicity 

Testy akutní toxicity jsou krátkodobé testy, které hodnotí účinky toxických látek na 

organismy v krátkém intervalu jejich života. Obvykle se hodnotí účinky látek na 

organismy v časovém intervalu 24 až 96 hodin. 

V jednotlivých zemích světa byly standardizovány různé metodiky umožňující 

porovnání výsledků mezi laboratořemi. Mezi nejrozšířenější patří metodiky ISO a OECD. 

(Říhová Ambrožová, 2007) Z důvodů porovnatelnosti výpovědní hodnoty jednotlivých 

testů a použitých organismů, se neprovádí testování látky pouze na jednom typu 

organismu, ale látka se aplikuje alespoň na tři druhy. 



Toto paralelní testování se označuje jako základní baterie testů, založené na 

poznatku o stavbě a propustnosti buněčné stěny u různých organismů, např. destruent, 

producent a konzument. Baterie využívá rozdílného charakteru skladby buněčné stěny 

bakteriálního, rostlinného a živočišného typu buňky. Nejpoužívanější baterií testů akutní 

toxicity jsou testy na bakteriích (bioluminiscenční bakterie Vibrio fischeri), testy toxicity 

na řasách (chlorokokální druh Scenedesmus quadricauda kmen Greifswald 15), testy 

toxicity na semenech (krátkodobý test klíčivosti na semenech hořčice bílé Sinapis alba), 

bezobratlých (testy toxicity na korýších, např. perloočka Daphnia magna STRAUS) a testy 

toxicity na rybách (akvarijní rybka Poecilia reticulata či Brachydanio rerio). 

Testy toxicity na bakteriích 

Při testech akutních toxicity na bakteriích se využívá bioluminiscenční bakterie 

Vibrio fischeri, přičemž podstatou testů je inhibice emise světla těchto bakterií. Výhodou 

testů na bakteriích (mikroorganismech obecně) je, že se mohou provádět v laboratořích za 

přesně stanovených podmínek, nejsou časově náročné a reakce organismů jsou 

jednoznačné a dobře měřitelné. 

Testy toxicity na řasách 

Zkouška inhibice růstu sladkovodních řas Scenedesmus quadricauda, S. 

subspitatus, Selenastrum capricornutum je standardizována metodikou ČSN EN ISO 8692. 

Princip testu spočívá ve stanovení toxického účinku vodou vyluhovatelné látky na inhibici 

růstu a rozmnožování chlorokokální řasy v jednotlivých koncentracích sledované látky ve 

srovnání s kontrolami v čistém živném roztoku. 

Testy toxicity na korýších 

Metodika používaná při testech na korýších je ČSN EN ISO 6341, kterou se zjišťuje 

inhibice pohyblivosti perlooček. Cílem testu je zjištění vlivu vodou vyluhovatelných látek 

na mortalitu a imobilizaci (tj. makroskopicky pozorovatelná neschopnost samostatného 

prostorového pohybu) drobného korýše Daphnia magna STRAUS 

Testy toxicity na rybách 

Výchozí metodikou pro test akutní toxicity na akvarijních rybách druhů Poecilia 

reticulata a Brachydanio rerio je soubor ISO norem: ČSN EN ISO 7346-1 (Statická 

metoda), ČSN EN ISO 7346-2 (Obnovovací metoda) a ČSN EN ISO 7346-3 (Průtočná 



metoda). Cílem testu je stanovení toxicity vodou vyluhovatelných látek z odpadu na ryby. 

Testovacím materiálem je akvarijní ryba Poecilia reticulata (živorodka duhová) či 

Brachydanio rerio (danio pruhovaný), které lze nahradit druhem Pimephales promelas.  

Krátkodobý test klíčivosti 

Test byl vyvinut k testování účinku odpadních vod na závlahy. Při této zkoušce se 

využívá citlivosti klíčících semen hořčice bílé Sinapis alba (viz obr. 1a–b) v počátečních 

stadiích vývoje rostliny na jedovaté látky. Test probíhá po dobu 72 hodin (viz obr. 2a–b), 

při teplotě 20 °C ± 2 °C, bez osvětlení. Princip testu spočívá v kultivaci semen za 

standardních podmínek (viz obr. 3) v  různých koncentracích toxické látky v Petriho 

miskách na podložce nasycené pracovním roztokem 

Dlouhodobý test na semenech 

Krátkodobý test klíčivosti na semenech Sinapis alba lze doplnit i dlouhodobým 

pozorováním exponovaných klíčících semen (subchronická toxicita). Metodu 

dlouhodobého testu na semenech hořčice bílé vyvinula Gottwaldová v roce 1974, při které 

se semena pěstují na speciálně připravené půdě. (Říhová Ambrožová, 2007) 

5.2.2. Testy chronické toxicity 

Negativní vliv toxické látky je patrný až na dalších vývojových stádiích, generacích 

a potomcích, na snížení porodnosti, výskytem degenerativních útvarů a možným přenosem 

dědičných vad a chorob. Testy chronické toxicity se provádí zejména na řasách a vodních 

korýších.  

Do praxe se začíná postupně zavádět alternativa krátkodobého testu na Daphnia 

magna dle ČSN ISO 10706. Jako testovací organismus lze také použít Ceriodaphnia dubia 

dle ČSN ISO 206651 a Brachionus calyciflorus dle ČSN ISO 206662. Použít lze i testy na 

semenech s prodloužením doby testu.  

Zjišťování chronické toxicity má význam z hlediska stanovení prahových 

koncentrací látky v pitné vodě, nejvyšších přípustných koncentrací látek z  hlediska 

požadavků chovu ryb a z hlediska dlouhodobějšího zatížení krajiny.  

                                                 
1 
ČSN ISO 20665 Jakost vod - Stanovení chronické toxicity pro Ceriodaphnia dubia 

2 
ČSN ISO 20666 Jakost vod - Stanovení chronické toxicity pro Brachionus calyciflorus během 48 h 



5.2.3. Krátkodobé subletální testy 

Tyto testy většinou trvají 7 – 9 dní a jsou zaměřeny na nejcitlivější vývojová stádia 

testovaných organismů. Během těchto testů se sledují změny růstu, reprodukce a přežívání. 

5.2.4. Testy s ranými vývojovými stádii 

Zkoušky zahrnují nepřetržitou expozici raných vývojových stádií (vajíčka, embrya, 

larvy) vodních organismů různým koncentracím chemické látky po dobu 1 – 2 měsíců, 

v závislosti na druhu. Tento typ testů nezahrnuje celý životní cyklus a chybí u něj 

sledování vlivu na reprodukci. 

5.2.5. Testy bioakumulace 

Chemické látky, které jsou těžko rozpustné ve vodě a mají značnou afinitu 

k tukovým tkáním, v nich mohou být ukládány. Tyto hydrofobní látky mohou vykazovat 

kumulaci v organismech. Proto látky s takovými vlastnostmi musí být podrobeny 

tzv.biokoncentračním testům, které mají stanovit biokoncentrační faktor. Biokoncentrační 

faktor je poměr průměrné koncentrace testované látky, kumulující se ve tkáních během 

rovnovážných podmínek a průměrné koncentrace ve vodě, které je organismus exponován. 

(Fargašová, 2009; Komínková, 2008; Svobodová a kol., 2000; Říhová Ambrožová, 2007)  



6. Testy akutní toxicity 

Testy toxicity v laboratorních podmínkách sledují určitý postup, který začíná u 

krátkodobých testů a pokračuje k více komplikovaným dlouhodobým testům, které jsou 

založeny na výsledcích předchozích testů. Ve své diplomové práci se zaměřuji na 

krátkodobé testy toxicity. Obecná charakteristika testů akutní toxicity je popsána 

v předchozí kapitole. V této kapitole následuje popis postupu při testech akutní toxicity a 

základní standardizované metody. 

6.1. Obecný postup při testech akutní toxicity 

Podmínky pro jednotlivé testy se mohou měnit, přesto vždy platí, že vyžadují 

důkladnou kontrolu podmínek jako je pH, teplota, množství rozpouštěného kyslíku a 

fotoperioda. Testované organismy jsou vystaveny v testovacích nádobách různým 

koncentracím testované látky rozpuštěné ve vodě. Účinek, který je definovaný ještě před 

zahájením testu (úmrtnost, změny růstu, reprodukce atd.), je vyhodnocen na základě 

porovnání organismů, které byly vystaveny působení chemické látky a organismů 

kontrolních, které jí vystaveny nebyly. 

Všechny prováděné testy musí mít kontrolu, proto aby bylo možné potvrdit, že 

sledovaný účinek je vyvolán působením testované látky. Nejčastěji požívané typy 

kontrol jsou: (Komínková, 2008)  

a) Negativní kontrola – voda o stejném chemickém složení, ale bez testované 

látky. Tato kontra je používána pro identifikaci možného pozadí ovlivňující 

výsledky testu, jako je zdravotní stav organismů a kvalita ředící vody. 

b) Kontrolní vzorek obsahuje rozpouštědlo, ale ne testovanou látku – použité 

v testech s látkami, které jsou těžko rozpustné ve vodě. Tento typ kontroly 

poskytuje informace o vlivu rozpouštědla na organismus. 

Testy ekotoxicity vodného výluhu (testovaného roztoku) se provádějí na všech 

testovacích organismech postupem, jak je znázorněn na následujícím obrázku č. 1.  



Obrázek č. 1 Schéma postupu při testu toxicity. 

 

Testy ekotoxicity se zahajují úvodním testem. Úvodnímu testu je vystaven 

testovaný roztok připravený z neředěného vodného výluhu odpadu. Do testu se nasazují 

organismy v počtech, odpovídajících požadavkům pro předběžné testy daným metodikami 

pro jednotlivé testovací organismy. Ověřovací testy se provádějí s nejméně trojnásobným 

množstvím organismů proti počtům organismů požadovaným při základních testech.  



Projeví-li se v průběhu úvodního testu toxický účinek pro ≥ 50 % testovacích 

organismů provede se předběžný test s využitím vhodně zvolené škály koncentrací 

vodného výluhu. Za vhodně zvolenou koncentrační řadu vodného výluhu pro předběžný 

test se považuje řada zahrnující koncentrace s toxickým účinkem pro 0 – 100 % 

testovacích organismů. Základní test se naplánuje na základě výsledků předběžného testu. 

Vyplyne-li z výsledků předběžného testu, že základním testem nebude možno 

stanovit hodnotu LC (EC, IC) 50, provede se ověřovací test. V ostatních případech slouží 

výsledky předběžného testu pro stanovení rozsahu koncentrací pro test základní. 

V každém testu se nasazuje rovněž kontrola s počtem organismů, odpovídajícím 

metodice daného testu.  

Zařazení odpadu na základě výsledků ekotoxikologických testů pro využití na 

povrchu terénu se pak provede podle postupu uvedeného v kapitole 4 metodického 

pokynu.  

6.2. Přehled standardizovaných metod uváděných v legislativě  

Celá řada organizací se zabývá vývojem standardizovaných testů toxicity, mezi 

nejvýznamnější v této oblasti patří International Standardization Organization (ISO), 

American Public Haelth Association (APHA), U.S.Environmental Protection Agency 

(U.S.EPA), American Society fot Testing and Materials (ASTM), Environment Canada a 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).  

Výhody používaných standardizovaných testů se dají shrnout do několika bodů: 

1) Umožňují vybrání jednoho nebo více vhodných testů různými laboratořemi. 

2) Usnadňují porovnání dat a výsledků a zvyšují jejich použitelnost. 

3) Zvyšují přesnost získaných dat. 

4) Umožňují snadnou opakovatelnost. 

5) Právně uznané. 

6) Použitelné pro běžný monitoring. 

Standardizované metody s referenčními škodlivinami a certifikovanými organismy 

teoreticky zvyšují porovnatelnost, opakovatelnost a věrohodnost testů. Hlavní nevýhodou 

testů je riziko, že standardizované testy mohou brzdit rozvoj a pro speciální podmínky 

neposkytnou správnou odpověď. Standardizované testy nemohou postihnout specifické 



podmínky některých prostředí. Další nevýhodou je, že testy nepostihují nikdy tu 

skutečnost, že škodliviny vstupují do prostředí většinou v pulsech a vlnách a nebo 

nárazově a nikoli ve stálých koncentracích. Tzn. že škodlivina je přítomna na počátku ve 

velké koncentraci, která postupem času klesá.(Komínková, 2008) 

Pro hodnocení vlastnosti odpadu - H14 ekotoxicita - se použijí zkoušky akutní 

toxicity podle aktuálně platných ČSN Jakost vod, uvedených v bodě 7 přílohy č. 3 k 

vyhlášce č. 376/2001 Sb.: 

• 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 

Pro semena Sinapis alba se použije postup uvedený v příloze č.1 Metodického 

pokynu Ministerstva životního prostředí ke stanovení ekotoxicity odpadů, a to: 

• Test inhibice růstu kořene hořčice bílé (Sinapsis alba).  

6.2.1. Zkouška akutní toxicity na korýších 

Metodika používaná při testech toxicity na korýších je již dříve uvedená norma 

ČSN EN ISO 6341. Tato mezinárodní norma určuje metodu stanovení akutní toxicity na 

Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) 

a) chemických látek, které jsou rozpustné za podmínek zkoušky, nebo mohou být 

udržovány jako stálé suspenze či disperze za podmínek zkoušky; 

b) průmyslových odpadních vod, čištěných i nečištěných, po dekantaci, filtraci 

nebo odstředění, pokud je to třeba; 

c) povrchových nebo podzemních vod. 

Hrotnatka druhu Daphnia magna je součástí sladkovodního zooplanktonu. Patří do 

řádu perlooček, podtřídy lupenonožců, třídy korýšů. Jsou to drobní členovci o rozměrech 

1–5 mm. Perloočky žijí ve sladkých vodách, některé i v mořích a často se vyskytují ve 



velkých množstvích. Živí se planktonem a organickým detritem. Vývoj jedince je přímý, 

bez larválních stádií. V průběhu roku se uskuteční jeden nebo několik biologických cyklů, 

ve kterých se střídá obvykle několik generací partenogenetických samic s oboupohlavní 

generací, jež cyklus uzavírá. Před zahájením vlastního testu je třeba namnožit dostatečné 

množství organismů. Stáří perlooček pro test není libovolné, nýbrž jsou vhodné organismy 

staré maximálně 24 hodin.  

Obrázek č. 2 Daphnia magna 

 

Zkouška je založena na určení počáteční koncentrace (tj.koncentrace přítomné na 

začátku zkoušky), která za 24 hodin imobilizuje 50% jedinců Daphnia magna, 

vystavených podmínkám touto normou. 

 Koncentrace, známá jako účinná počáteční inhibiční koncentrace, se označuje 24h-

EC50i. Pokud je to možné a je to zapotřebí, může se také stanovit počáteční koncentrace, 

která imobilizuje 50% exponovaných jedinců Daphnia magna za 48 hodin. Tato 

koncentrace se označuje 48h-EC50i. 

 Skladování roztoků a expozice organismů se provádí buď ve tmě nebo při 

fotoperiodě 16 h světla / 8 h tmy. Ovzduší, ve kterém jsou prováděny zkoušky, má mít 

teplotu 20°C ± 2°C a má být prosté výparů nebo prachu toxických pro Daphnia magna. 

Látka, které podléhají rozkladu světlem, musí být zkoušeny ve tmě.  



 Jedinci používaní ke zkouškám musí být mladší 24 hodin. Protože citlivost 

Daphnia magna na toxické látky závisí na stáří jedinců a jejich zdroji, uvedou se tyto 

hodnoty do protokolu o zkoušce. 

 Během zkoušky se zkušební organismy nekrmí a v nádobách se udržuje teplota (20 

± 2) °C. Na konci zkušební doby 24 h (48 h) se spočítají mobilní jedinci Daphnia magna 

v každé nádobě. Jedinci, kteří se nebudou schopni rozplavat za 15 s po mírném zamíchání 

roztoku, se považují za imobilizované, i kdyby dosud pohybovali tykadly. Určí se 

koncentrační rozmezí způsobující 0 % až 100 % imobilizaci a zaznamenají se všechny 

anomálie v chování Daphnia magna. 

6.2.2. Zkouška akutní toxicity na sladkovodních řasách 

Zkouška toxicity na sladkovodních řasách se provádí podle normy ČSN ISO 8692. 

Tato norma určuje metodu stanovení inhibice růstu jednobuněčných zelených řas látkami a 

směsmi obsaženými ve vodě nebo odpadní vodou. Tato metoda je použitelná pro látky, 

které jsou snadno rozpustné ve vodě. 

Zkušební organismus lze použít kterýkoliv z následujících planktonních 

sladkovodních druhů řas: 

a) Desmodesmus subspicatus (dříve Scenedesmus subspicatus) 

b) Pseudokirchneriella subcapitata (dříve Selenastrum capricomutum) 

Oba druhy řas jsou planktonní zelené řasy patřící do řádu Clorococcales 

(Chlorophyta, Chlorophyceace) a v kultuře jsou obvykle jednobuněčné. 

Obrázek č.3 Desmodesmus subspicatus (www.ibacon.com) 

 

 



Obrázek č. 4 Pseudokirchneriella subcapitata (www.cefas.co.uk) 

 

Podstatou zkoušky je kultivace jednodruhových řasových kmenů (po několik 

generací) v definovaném médiu, které obsahuje koncentrační řadu zkoušeného vzorku, 

připravenou smícháním příslušných objemů růstového média, zkoušeného vzorku a 

inokula exponenciálně rostoucích řasových buněk. Zkoušené sady jsou inkubovány po 

dobu (72 ± 2) h, během níž se v každém zkoušeném roztoku měří hustota buněk alespoň 

jednou za 24 h. Inhibice se měří jako snížení růstové rychlosti ve vztahu ke kontrolním 

kulturám rostoucím za stejných podmínek. 

Zkušební nádoby se inkubují při 23°C ± 2°C při kontinuálním bílém světle. 

Světelná intenzita na průměrné úrovni zkoušeného média by měla být homogenní v mezích 

± 10% a v rozsahu 60 µmol/(m2·s) do 120 µmol/(m2·s) při měření ve fotosynteticky 

účinném rozsahu vlnových délek od 400 nm do 700 nm při použití příslušného receptoru. 

Pro přístroje na měření světla, kalibrované v luxech, je pro tuto zkoušku přijatelný 

odpovídající rozsah od 6000 lx do 10 000 lx. 

Kultury se kontinuálně promíchávají nebo provzdušňují za účelem udržení buděk ve 

volné suspenzi a usnadnění přestupu CO2 ze vzduchu do vody a tím i snížení odchylky pH. 

Zkouška se považuje za platnou, pokud jsou splněny následující podmínky: 

a) Průměrná růstová rychlost kontrolního vzorku musí být nejméně 1,4 d-1. Tato 

růstová rychlost odpovídá přírůstku hustoty buněk 67 krát za 72 h. 

b) Variační koeficient růstových rychlostí kontrolního vzorku nesmí překročit 

5%. 

c) Hodnota pH v kontrolním vzorku nesmí během zkoušky vzrůst o více než 1,5 

jednotky v porovnání s hodnotou pH růstového média. 



Další obdobná metoda testování toxicity na řasách, lišící se od popsané normované 

metodiky ISO 8692 nejen v délce trvání testu, je na základě U.S.Environmental Protection 

Agency (U.S. EPA), Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) a 

American Society for Testing and Materials (ASTM). Doba trvání testu je 96 hodin, je to 

doba krátká, ale pro tento test není úplně přesné zařazení do „kategorie“ testů akutní 

toxicity, jelikož v průběhu testu dochází k četnému zmnožení populace testovaných řas. 

Jako zkušební organismu se využívají jak sladkovodní druhy řas – Selanastrum 

capricornutum (stejně jako v ISO 8692) a Raphidocelis subcapitata, tak mořské rozsivky 

Skeletonem costatum a sladkovodní rozsivky Navinula pelliculosa. Další faktory, kterými 

je tato metoda testování odlišná od ISO 8692 jsou např. teplota, světelná fotoperioda, 

složení zásobních roztoků aj. (Staveley, Smrchek, 2005) 

Analogická metoda pro ISO 8692 podle Organization for Economic Co-operation 

and Development (OECD) se značí číslem 201 z roku 2007 Alga, Growth Inhibition Test 

v souboru „Přehled předpisů OECD pro testování chemikálií – Účinky na biotické 

systémy“. (www.oecd.org) 

6.2.3. Zkouška akutní toxicity na rybách 

V rámci ISO 7346 může být vybrána statická, obnovovací (semistatická) nebo 

průtočná metoda. V ISO 7346-1 je popsána statická metoda, v níž se roztok neobnovuje. 

Má výhodu v tom, že  vyžaduje jednoduché zařízení, ale zkoušené látky se mohou 

v průběhu zkoušky ve zkušebních nádobách rozložit a celková jakost vody se může zhoršit. 

V ISO 7346-3 je popsána průtočná zkouška, kde se nepřetržitě obnovuje zkoušený roztok. 

Vyžaduje složitější zařízení. Obnovovací metodě, popsané v ISO 7346-2, doporučené 

podle vyhlášky č. 376/2001 Sb., jsou zkoušené roztoky obnovovány každých 24 h nebo 48 

h. Tato metoda je kompromisem mezi oběma postupy. 

Při testech je potřeba pracovat v souladu se zněním Zákona č.246/1992 Sb. o 

ochraně zvířat proti týrání a Vyhlášky MZE č.311/1997 Sb. o chovu a využití pokusných 

zvířat.  

Předmětem zkoušky je stanovení akutní letální toxicity stálých, netěkavých, 

jednoduchých látek, rozpustných za definovaných podmínek ve vodě, pro sladkovodní 

rybu [Brachydanio rerio Hamilton – Buchanan (Teleostei, Cyprinidae) – běžně nazývána 

danio pruhované] ve vodě určené jakosti. 



Metoda je použitelná i pro určité další druhy sladkovodních ryb jako zkušební 

organismy. Bez úprav této části ISO 7346 mohou být použity kromě Brachydanio rerio 

následující druhy ryb: 

• Lepomis macrochirus (Teleostei, Centrarchidae); 

• Oryzias latipes (Teleostei, Poeciliidae); 

• Pimephales promelas (Teleostei, Cyprinidae); 

• Poecilia reticulata (Teleostei, Poeciliidae). 

Obrázky ryb používaných při testech: 

Obrázek č. 5 Brachydanio rerio - Danio pruhované (www.aquapace.cz) 

 

Obrázek č. 6 Oryzias latipes (www. bioinformatica.upf.edu) 

 



Obrázek č. 7 Pimephales promelas (http://dwrcdc.nr.utah.gov) 

 

Obrázek č. 8 Nepomis macrochyrus - Slunečnice obecná (www.biolib.cz) 

 

Obrázek č. 9 Poecilia reticulata - Živorodka duhová (www.rybicky.net) 

 



Podstatou zkoušky je stanovení koncentrace, ve kterých jsou látky za určených 

podmínek letální pro 50% zkušební populace Brachydanio rerio, vystavené této látce ve 

vodním prostředí po dobu 24 h, 48 h, 72 h a 96 h. Tyto střední letální koncentrace se 

označují 24h LC50, 48h LC50, 72h LC50 a 96h LC50.  

Zkouška se provádí ve dvou etapách: 

a) předběžná zkouška – poskytuje přibližné údaje o akutních středních letálních 

koncentracích a slouží k určení rozsahu koncentrací pro základní zkoušku; 

b) základní zkouška, jejíž výsledky jsou uvedeny v protokolu o zkoušce. 

Test probíhá při teplotě 23 ±1°C, bez aerace. Počet testovaných organismů v jedné 

koncentraci je 3 až 10 kusů (v jedné sérii testů je vhodné použít vždy stejný počet jedinců). 

Koncentrace rozpuštěného kyslíku, pH a teplota se měří v každé nádobě nejméně jednou 

denně a na počátku a na konci zkoušky. Teplota a pH zkoušených roztoků nemá kolísat o 

více než ±1 °C respektive 0,2 jednotek pH. 

Výsledky se považují za platné, jestliže jsou splněny následující podmínky: 

a) koncentrace rozpuštěného kyslíku ve zkoušených roztocích během zkoušky 

byla nejméně 60% nasycení (ASV); 

b) o koncentraci zkoušené látky není známo (nebo se nepředpokládá). Že by 

během zkoušky významně poklesla; 

c) mortalita kontrolních ryb nepřekročila 10% nebo jednu rybu na nádrž; 

d) část kontrolních ryb, vykazující nezvyklé chování, nepřekročila 10% nebo 

jednu rybu na nádrž; 

e) je-li dostupná hodnota 24h LC50 referenční látky [např. dichroman draselný 

(K2Cr2O7)] pro zásobní populaci ryb, je tato hodnota v přiměřené shodě 

s výsledky dříve dosaženými ve stejné laboratoři. 

6.2.4. Test na semenech vyšších rostlin 

Test se provádí podle postupu, uvedeného v příloze č.1 metodického pokynu 

odboru odpadů ke stanovení ekotoxicity odpadů. 

Předmětem testu je stanovení toxického účinku látek obsažených ve vodném výluhu 

na klíčivost semen a růst kořene v počátečních stadiích vývoje rostliny.  



Testovacím organismem jsou semena hořčice bílé (Sinapis alba) s klíčivostí 

minimálně 90 %, střední velikosti (1,5 až 2,5 mm), okrově žlutá.  

Obrázek č. 10 Průběh testu akutní toxicity na Sinapis alba (www.vydavatelstvi.vscht.cz) 

 

Obrázek č. 11 Sinapis alba – celá rostlina (www.selene.ro) 

 

Zkouška probíhá po dobu 72 hodin, při teplotě 20°C ± 2°C, bez osvětlení. Princip 

testu spočívá v kultivaci semen za standardních podmínek v různých koncentracích toxické 

látky v Petriho miskách ma podložce nasycené roztokem. Směs zásobních roztoků a vody 

svým složením odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 7346-2 a ČSN EN ISO 6341. 

Množství vodného výluhu (testovaného roztoku) je 10 ml na každou Petriho misku. Počet 

testovacích jedinců - 30 semen na každé Petriho misce (průměr asi 120 – 140 mm) 

Základním sledovaným parametrem pro hodnocení testu je průměrná délka kořene. 

Hodnota stanovená v neředěném vodném výluhu či testovaných koncentracích vodného 

výluhu se porovnává s kontrolou a vypočítává se procento inhibice (zkrácení) či stimulace 

(prodloužení  kořene). V protokolu o testu se uvádí rovněž počet nevyklíčených semen.  



6.4. Ostatní standardizované metody 

Současná legislativa ukládá posuzovat řadu látek z hlediska bezpečnosti životního 

prostředí. Jedním ze standardně sledovaných parametrů je toxicita s upřesněnými 

definicemi jako ekotoxicita, akutní toxicita, apod. Pro tuto praxi je v Evropě a v jistém 

rozsahu i u nás běžně využíván bakteriální bioluminiscenční test toxicity (BBTT). 

(www.toxicita.cz) 

6.4.1. Test na bioluminiscenčních bakteriích 
Stanovení inhibice luminiscence emitované mořskými bakteriemi Vibrio fischeri 

(NRRL B-11177) je dáno normou ISO 11348. Tato norma je rozdělena do třech částí se 

souhrnným názvem Jakost vod – Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou 

emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích): 

• Část 1: Metoda s čerstvě připravenými bakteriemi 

• Část 2: Metoda se sušenými bakteriemi 

• Část 3: Metoda s lyofilizovanými bakteriemi 

Obrázek č. 12 Bioluminiscenční bakterie Vibrio fischeri (www.toxicita.cz) 

 

Normalizované zkoušky provedené DIN Normenausschss Wassewesen a ISO/TC 

147/SC 5/WG 1 ukázaly, že v určitých případech mohou tyto rozdílné metody poskytovat 

rozdílné výsledky, zvláště obsahují-li vzorky vod těžké kovy. 

Odlišná citlivost je způsobena rozdíly ve složení médií, používaných k přípravě 

lyofilizovaných nebo sušených bakterií. Tato ochranná média ovlivňují biologickou 

dostupnost toxických látek a/nebo emisi světla luminiscenčních bakterií. Proto je při 

interpretaci výsledků nutno brát zřetel na původ bakterií a způsob přípravy médií. To může 

být někdy obtížné, protože lyofilizované a sušené bakterie mohou být získány od různých 

dodavatelů. To může znamenat, že podrobné složení médií není známo, a proto nemůže být 

uživatelem zjištěno. 



Proto je v ISO 11348-1 popsán postup s čerstvě připravenými bakteriemi, jehož 

provedení může uživatel podrobně kontrolovat. 

Všechny tři metody normy ISO 11348 jsou použitelné pro: 

• odpadní vody; 

• vodné výluhy a průsakové vody; 

• sladké vody (povrchové a podzemní); 

• slané a brakické vody; 

• eluáty sedimentů (ze sladkých, brakických i slaných vod); 

• pórovou vodu; 

• jednotlivé látky zředěné ve vodě. 

Podstatou zkoušky je již dříve zmíněná inhibice emise světla kultur Vibrio fischeri, 

která se stanovuje v koncentrační řadě. Ve zkumavkách se smíchají určené objemy 

zkoušeného vzorku nebo ředěného vzorku se suspenzí luminiscenčních bakterií. 

Kritériem zkoušení je snížení luminiscence, měřené po expozici 15 min nebo 30 

min a volitelně po 5 min. V úvahu se bere korekční faktor (fkt), který je měřítkem změn 

intenzity kontrol během doby expozice. Pomocí koncentračních řad je možní stanovit 

inhibiční účinek vzorku vody jako LID (Lowest Ineffective Dilution – „nejvyšší neúčinné 

ředění“) nebo jako hodnoty EC20, popř. EC50. 

Jako zkušební bakterie se používá klon luminiscenčních bakterií patřící k druhu 

Vibrio fischeri NRRL B-11177. Tento kmen může být odebrán z komerčně dostupných 

lyofilizovaných nebo sušených materiálů nebo ze sbírek kultur, např. Deutche Sammlung 

für Mikrorganismen und Zellkulturen GmbH, Mascheroder Weg 10, D-38124 

Braunschweig, Germany, nebo NRRL, ARS Culture collection NCAUR, 1815 N, 

University Street, Peoria, Illiois 61604, USA. V České Republice může být tento kmen 

odebrán z této sbírky kultur: Česká sbírka mikroorganismů, Masarykova univerzita, 

Přírodovědecká fakulta, Tvrdého 14, 602 00 Brno. Vibrio fischeri je zde uvedeno pod 

názvem Photobacterium phosphoreum (Cohn 1878) Beijerinck 1889AL a katalogovým 

číslem CCM 3421. V případě ISO 11348-1 musí být bakteriální suspenze používané pro 

stanovení toxicity čerstvě připraveny ze zásobních kultur, sušené bakterie (ISO 11348-2) a 

lyofilizované bakterie (ISO 11348-3) se připravují z komerčně dostupných bakterií. 

V České Republice dodávají luminiscenční bakterie např. firmy EKOTECHNIKA a 

HACH LANGE.  



Nejznámější test inhibice luminiscence bakterií je známý pod názvem MICROTOX. 

Test akutní toxicity MICROTOX využívá lyofilizovaných bakterií. Používá se při určování 

akutní toxicity povrchových i podzemních vod, odpadních vod, organických vodních 

výluhů. (Johnson, 2005) Tento test je rozšířen převážně v zahraničí. V současné době je 

také poměrně využívaným komerčně vyráběným testem je LUMIStox, který pracuje na 

stejném principu, ale náklady na měřicí zařízení jsou nižší. Dalším testem využívajícím 

bioluminiscenci je Aboatox Biotox Heavy Metal Assay Kits (ABOATOX), který je 

založený na luminiscenčních biosenzorech pro detekci těžkých kovů. (Fargašová, 2009) 

Testy na luminiscenčních bakteriích, konkrétně testem LUMIStox, patří k oblíbeným a 

často frekventovaným testům. (Živicová, Tóthová; 1999) 

Použití luminiscenčních bakterií Vibrio fischeri je stejně dobře využitelné jak při 

testech akutní toxicity tak testech chronické toxicity. Lyofilizované bakterie jsou umístěny 

na speciálním růstovém médiu. (Bulich, 1996)  

Výhodou bakteriálního testu inhibice luminiscence je vysoká citlivost. V případě 

testování průmyslových odpadních vod tento test zachytil toxicitu v 6 z 8 případů, což 

znamená 75% úspěšnost. Tímto byla prokázána oprávněnost použití testu inhibice 

bioluminiscence pro hodnocení odpadních vod. Také byla potvrzena velká přednost testu 

v rychlosti a celkové nenáročnosti na provedení, proto je také tento test doporučován pro 

odhalování toxicity vody při haváriích. (Dvořák, Rudolf, 1997) 

6.4.2. Související normy 

ČSN 018003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích 

ČSN 750170 Vodní hospodářství – Názvosloví jakosti vod 

Tabulka č. 1 Přehled předpisů OECD pro testování chemikálií – Účinky na biotické 

systémy (www.oecd.org) 

OECD  

číslo testu 
Originální název Popis testu 

Datum 
posledního znění 

201 
Alga, Growth Inhibition 
Test 

Test inhibice růstu na 
řasách 

23 March 2006 

202 
Daphnia sp. Acute 
Immobilisation 

Akutní test toxicity, 
Daphnia sp. 

13 April 2004 

203 Fish, Acute Toxicity Test   
Akutní test toxicity na 
rybách 

17 July 1992 

 



6.5. Mikrobiotesty 

V současnosti se uplatňují stále častěji také tzv. mikrobiotesty, které jsou méně 

náročné na čas a umožňují větší opakovatelnost a reprodukovatelnost testů. Mezi 

mikrobiotesty II. generace patří ty, které: (Maršálek, 2002) 

• Využívají klidová stádia testovacích organismů – nevyžadují udržování a 

kultivaci matečných kultur (např. sady MetPad, SOS chromotest, 

Chromotoxkit, Microtox Thamnotoxkit, Rotoxkit, Daphtoxkit, Ceriotoxkit, 

Protoxkit aj.) 

• Nahrazují používání zvířat pro testy toxicity (in vitro tkáně ryb, baterie 

Thamno-Roto-Chromo, atd.) 

• Šetří laboratorní a kultivační prostor, vyžadují jen malé objemy vzorků, lze 

najednou zpracovat stovky vzorků 

Nejpoužívanějšími bateriemi testů jsou Rototoxkit (vířník Brachionus calyciflorus), 

Thamnotoxkit (korýš Thamnocephalus platyurus), Daphtoxkit (korýš Daphnia pulex, 

Daphnia magna), Algaltoxkit (řasa Selenastrum capricornutum, syn. Raphidocelis 

subcapitata). (Říhová Ambrožová, 2007) 

Možnosti využití mikrobiotestů: (Maršálek, 2002) 

• čistírny odpadních vod (odpadní vody, čistírenské kaly, ověření účinnosti 

čistírenského procesu) 

• testování reziduí pesticidů a kontaminace zemědělských půd 

• monitoring úniku cizorodých látek ze skládek různých typů odpadů 

• sledování odpadů a rozšíření ekologických havárií, monitoring procesu 

dekontaminace po havárii 

• monitoring kontaminace podzemních vod 

• sledování biodegradability látek v modelových a přírodních podmínkách 

• rychlé screeningové testování nových látek a chemikálií 

• nasazení všude tak, kde se používají standardní ekotoxikologické biotesty, ale 

je zapotřebí ztracovat najednou více vzorků (miniaturizované, levnější) 



6.5.1. Testovací organismy mikrobiotestů 

Obrázky testovacích organismů využívaných v mikrobiotestech (Říhová 

Ambrožová, 2007) 

Obrázek č. 13 Druh vířníka Brachionus calyciflorus. (www.vydavatelstvi.vscht.cz) 

 

Obrázek č. 14 Druh korýše Thamnocephalus platyurus. (www.vydavatelstvi.vscht.cz) 

 

Obrázek č. 15: Jeden z instarů korýše Thamnocephalus platyurus. 

(www.vydavatelstvi.vscht.cz) 

 

Obrázek č. 16 Druh korýše Daphnia pulex (www.vydavatelstvi.vscht.cz) 

 



Obrázek č. 17 Druh korýše Daphnia magna (www.vydavatelstvi.vscht.cz) 

 

Obrázek č. 18 Chlorokokální řasa rodu Selenastrum. (www.vydavatelstvi.vscht.cz) 

 

Obrázek č. 19 Chlorokokální řasa rodu Selenastrum. (www.vydavatelstvi.vscht.cz) 

 

6.5.2. Jednotlivé typy mikrobiotestů 

Toxkity – mikrobiotesty využívající klidových stádií zooplanktonu 

Thamnotoxkit F – využívá jako testovací organismus nižšího korýše 

Thamnocephalus platyurus, který díky své velké citlivosti a úspěšnému líhnutí cyst již 

zcela nahradil původní variantu Streptoxkitu F s korýšem Streptocephalus proboscideus. 

Thamnotoxkit byl srovnáván s konvenčním 48 hod testem akutní toxicity na Daphnia 

magna a nalezený úzký korelační vztah pro citlivost obou korýšů k toxickým látkám 

ukázal, že může být nový Thamnotoxkit pužíván jako alternativa ke konvenčnímu testu 

s perloočkami. (Maršálek, 1997) 

Rotoxkit F – testovací organismus je viřník Brachionus calyciflorus. Při srovnání se 

standardním testem toxicity se Rotoxkit F jeví o něco méně citlivý k přírodním vzorkům i 

čistým chemickým látkám (kovům, aniontům, organickým sloučeninám) než Daphnia 



magna, s jejíž citlivostí však koreluje, a proto je i Brachionus calyciflorus navrhován jako 

alternativa tohoto standardního testu. (Maršálek, 1997) 

Řasový mikrobiotest 

Standardní testy toxicity jsou prováděné v 250 ml Erlenmeyerových baňkách a jsou 

značně neekonomické, a proto se usiluje o jejich miniaturizaci. Alternativní testy pak 

mohou probíhat na sérologických destičkách, v kyvetách, zkumavkách atd. 

Testy toxicity využívající řasy mají nezastupitelné místo v ekotoxikologickém 

testování. Jejich specifičnost je také v tom, že během doby expozice (3-4 dny) jsou 

toxickému vlivu vystaveny 4-5 generací populace, takže se v případě řas hovoří spíše o 

subchronickém testu než o testu akutní toxicity. (Rojíčková, Maršálek,1 1997) 

Bakteriální testy toxicity 

Výhodou bakteriálních testů je, že většinou patří mezi rychlé skríningové metody, 

kdy výsledek můžeme zaznamenat během několika minut až hodin, kultury jsou snadno 

udržovatelé nebo je lze získat v lyofilizovaném stavu a provedené testu je jednoduché. 

K těmto bakteriálním testů patří např. turbidimetrický test, test inhibice pohyblivosti 

Spirillum volutans. Zvláštní postavení mezi mikrobiotesty má luminiscenční test s Vibrio 

fischeri. Vhodný pro testování široké škály látek, například při testování průmyslových 

odpadních vod. (Hoffman, 2003) Kromě základního využití má tento test využití také 

v různých modifikacích. Byly vyvinuty standardní postupy pro testování komplexních 

pevných vzorků (Microtox Solid Phase Test), speciálně upravený gen Vibrio fischeri se 

používá pro detekci genotoxických látek (Mutatox). Další modifikací luminiscenčníhu 

testu s Vibrio fischeri je chronický test, který měří subletální efekty toxických látek na 

testovací organismus v průběhu několika generací. (Rojíčková, Maršálek,2 1997) 

 



Tabulka č. 2 Baterie mikrotestů pro povrchové vody (www.microbiotests.be) 

Trophic 

level  

Group of 

organisms 

Toxkit  Type of test  Test criterion  Test 

duration 

Test species 

Producers  Micro-algae  Algaltoxkit F  Short-chronic  Growth inhibition  72h  Pseudokirchneriella 

subcapitata (Selenastrum 

capriconrnutum) 

Consumers  Rotifers  

 

Crustaceans 

Rotoxkit F  

Rotoxkit shortchronic  

Daphtoxkit F magna  

Daphtoxkit F pulex 

Ceriodaphtoxkit F 

Thamnotoxkit F 

Acute  

Short-chronic  

Acute  

Acute  

Acute  

Acute 

Mortality 

Reproduction   

Immobility/Mortality 

Mortality  

Mortality  

Mortality 

24h  

48h  

24-48h 24h  

24h  

24h 

Brachionus calyciflorus 

Brachionus calyciflorus  

Daphnia magna  

Daphnia pulex Ceriodaphnia 

dubia Thamnocephalus 

platyurus 

Decomposers  Protozoans  

Bakteria   

Protoxkit F  

Toxi-Screening Kit 

Short-chronic  

Acute 

Growth inhibition  

Inhibition of 

luminescence 

24h  

30 min 

Tetrahymena thermophila  

Vibrio fischeri 

 



Stejné baterie testů vybrané pro povrchové vody lze použít i pro analýzu toxicity průmyslových odpadních vod a odpadních vod. 

Tabulka č. 3 Baterie mikrotestů pro odpadní vody (www.microbiotests.be) 

Trophic level  Group of 

organisms 

Toxkit  Type of test  Test criterion  Test duration Test species 

Producers   No specific rapid 

Toxkit available 

    

Consumers  Crustaceans Rapidtoxkit Acute Inhibtion of 

particle uptake 

15-60 min Thamnocephalus 

platuyurus 

Decomposers  Bacteria Toxi-Screening 

Kit 

Acute Inhibition of 

luminescence 

30 min Vibrio fischeri 

 
 



7. Detergenty 

Detergenty jsou definovány jako látky s čistícím a pracím účinkem. Jejich základní 

složkou jsou tenzidy, povrchově aktivní látky, které jsou amfifilní, tj. obsahují hydrofilní i 

hydrofobní část. Čisticí účinek tenzidů spočívá v tom, že hydrofobní část jejich molekul 

přilne k částečce nečistoty (např. kapky oleje), kdežto hydrofilní část molekuly tenzoru 

částečku nečistoty vtahuje do vodního prostředí. Hydrofobní část molekuly tenzidu je 

uhlovodíkový zbytek, hydrofilní částí je nejčastěji karboxylátový, sulfátový nebo 

sulfonovy anion. Kromě tenzorů obsahují detergenty ještě další složky zvyšující jejich 

čistící účinky. Jsou to fosfáty, perboráty, sulfáty, opticky zjasňující prostředky, popř. 

proteolytické enzymy. 

Do životního prostředí vstupují detergenty hlavně spolu s odpadními vodami, jejich 

složení při vstupu do prostředí se liší od jejich chemické stavby během používání 

v domácnostech, protože většina tenzidů podléhá snadno biologickému rozkladu. Méně 

rozpustní sloučeniny jsou většinou méně biologicky dostupné, tzn. jsou méně toxické než 

sloučeniny dobře ve vodě rozpustné. 

Detergenty se skládají ze třech základních složek. Nejdůležitější složkou jsou 

tenzidy, které ovlivňují základní vlastnosti detergentů, dalšími významnými složkami jsou 

plnidla a bělidla. 

Tenzidy rozdělujeme podle reakce ve vodě na : 

1) Anionové, které jsou tvořené aktivním anionem a neaktivním kationem. 

2) Kationové, které disociují na aktivní kation a neaktivní anion. 

3) Neionové ve vodě nedisociují, ale dobře se rozpouštějí. 

4) Amfolytické mají dvě hydrofilní skupiny, kyselou a zásaditou. V závislosti na pH se 

mohou chovat jako aktivní anion nebo kation. 

 Anionové tenzidy jsou nejrozšířenější skupinou tenzidů, jsou součástí více než 80% 

všech detergentů. Mezi Anionové tenzidy patří mýdla. Většinou jsou biologicky dobře 

rozložitelné, jejich  rozložitelnost klesá s rozvětvujícím se řetězcem. Jejich toxicita narůstá 

s délkou řetězce. Neionové tenzidy mají rozložitelnost o něco nižší než anionové tenzidy. 

Obsahují skupiny s vysokou afinitou k vodě. Laboratorními testy nebyl zjištěn negativní 

vliv na čisticí procesy v ČOV. Kationové tenzidy mají velké dezinfekční schopnosti, pro 

kleté se používají ve zdravotnictví (Septonex, Ajatin). Jsou to látky podstatně hůře 



rozložitelné. Při vysokých koncentracích (>3mg/l) mohou způsobit inhibici biologického 

čištění, obzvláště nitrifikačních procesů. Základní vliv tenzidů na vodní prostředí spočívá 

v tom, že způsobují změny povrchového napětí, čímž ovlivňují procesy látkové výměny ve 

vodních organismech (ovlivnění difůze, změna osmotického tlaku). (Komínková, 2008) 

 Pro výrobu tenzidů, přesněji pro lipofilní část jejich molekuly existují dva základní 

typy surovin. Jsou to jednak suroviny fosilní, v současnosti surovina jediná, tedy ropa a 

suroviny obnovitelné, a to jsou rostlinné a živočišné tuky a oleje. Většina tenzidů se 

spotřebovává pro praní, mytí s čištění v domácnostech (47%). (Šmidrkal, 2005) 

 Směrnice Rady 73/404/EHS3 zakazuje uvádět na trh a používat takové detergenty, 

kde průměrná úroveň biologické rozložitelnosti v nich obsažených surfaktantů je menší 

než 90% a to pro sulfaktanty anionické, katonické, neionické a amfolytické. Tyto 

surfaktanty nesmí být za normálních podmínek používány, protože jsou nebezpečné pro 

zdraví osob a zvířat. (Komínková, 2008) 

 Používání zeolitů jako aktivačních přísad detergentů je možný způsob, jak snížit 

přísun antropogenního fosforu do povrchových vod. Fosforečnany v detergentech jsou 

významným zdrojem fosforu ve vodách a tím významnou měrou přispívají k procesu 

eutrofizace, jenž má mnohé negativní důsledky (nárůst vodních květů sinic a řas a tím 

zhoršení upravitelnosti vody, hygienická rizika, narušení kyslíkového režimu, problémy 

v rybím chovu apod.). Jelikož významné množství fosforu v našich podmínkách nemůže 

být odstraněno ČOV, je třeba se věnovat i prevenci jeho přísunu. Možnost nahradit 

polyfosforečnany syntetickým zeolitem je příznivá.  

 V případě bezfosfátových detergentů se jedná o syntetický zeolit 4A 

(hlinitikřemičitan). Krystalická struktura zeolitu 4A je kubická se zaoblenými rohy, viz 

obr.č.20, a tak na rozdíl od přírodních zeolitů a klinoptilolitů s vláknitou strukturou 

nezpůsobuje narušení tkání a nepodporuje vznik nádorů. (Kočí, 1999) 

Obrázek č. 20 Krystalická struktura zeolitu 4A. 

 

                                                 
3 Směrnice Rady 73/404/EHS z 22. listopadu 1973 o sbližování zákonů Členských států vztahujících se 
 povrchově aktivním látkám. (Pozdější úpravy ve znění Směrnice Rady 86/94/EHS). 



V současné době není vyvinuta analytická metoda, která by umožňovala analýzu 

křemičitanů, pocházejících z detergentů v přírodních vzorcích, ale protože se do vod 

dostává jen velice malá koncentrace zeolitu, není to tak závažný problém. Nebyl sledován 

chronický ani subchronický efekt na pentos, v žádné koncentraci očekávané v prostředí. 

Pentos by byl nejexponovanější skupina, protože Zeolit sedimentuje a stává se součástí 

sedimentu. Pro řasy bylo zjištěno, že ve vodách chudých na živiny (oligotrofní) může mít 

synergický účinek s těžkými kovy a inhibovat růst řas (více než 10 mg/l). Vzhledem 

k tomu, že se do vod dostává s odpadními vodami, které vždy obsahují živiny, nehrozí 

reálné nebezpečí potenciace s těžkými kovy. (Komínková, 2008) 



8. Ekologicky šetrné výrobky 

Ekoznačení je pojem, používaný pro označování výrobků (a služeb), které jsou v 

průběhu celého životního cyklu šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i ke zdraví 

spotřebitele. Jejich kvalita přitom zůstává na velmi vysoké úrovni. 

Spotřební zboží (a služby) se označují logem, které spotřebiteli slouží jako jasná a 

srozumitelná informace, že u označeného výrobku (služby) bylo provedeno hodnocení 

nezávislou třetí stranou, která se tak zaručila už za více jak 400 výrobků. V současné době 

používá ekoznačku na jednom či více výrobcích přes 90 českých i zahraničních firem a 

jejich počet neustále roste. 

Spektrum certifikovaných ekologicky šetrných výrobků je velmi široké – od 

toaletního papíru či nátěrové hmoty přes teplovodní kotle a čistící prostředky až po 

ekologicky šetrné služby, které nabízí turistický ruch či školství. 

Výrobek ekoznačením získá: 

• státem garantované potvrzení vyšší užitné hodnoty na základě toho, že prošel 

přísnými testy prokazujícími splnění kvalitativních a ekologických požadavků 

• mezinárodní uznání o výrobku doloží, že je k životnímu prostředí šetrnější než 

konkurenční a neoznačené výrobky 

• doporučení zákazníkům od řady ekologických nevládních organizací 

• zařadí se mezi prioritně nakupované zboží všemi institucemi, které používají 

systém zelených zakázek. (www.ekoznacka.cz) 

 

Obrázek č. 21 Loga ekoznačení České republiky a Evropské unie.(www.ekoznacka.cz) 

 



8.1. Seznam výrobků a služeb s propůjčenými ekoznačkami 

 

Tabulka č. 4 Seznam výrobků a služeb s propůjčenými ekoznačkami [“Ekologicky šetrný 

výrobek/služba”; „Ekoznačka EU“(k 4.3.2010)] 

Kategorie výrobků "Prací prostředky pro textilie” 

(Směrnice MŽP č. 03-2009) 

Název výrobku Popis výrobku Firma 

PERMON známka č. 03-01 komponentový prací 

prostředek 
MISSIVA spol. s r.o. 

QALT EXCEL, QALT 

EXCEL professional 

známka č. 03-02 

koncentrovaný prací 

prostředek 

QALT EXCEL color 

známka č. 03-03 

koncentrovaný prací 

prostředek na barevné 

prádlo 

QALT EXCEL  

známka č. 03-04 

prací gel 

QALT BATOLE  

známka č. 03-05 

prací prostředek na dětské 

prádlo 

QALT Rakovník, spol. s r.o. 

 

Tabulka č. 5 Seznam výrobků a služeb s propůjčenými ekoznačkami [“Ekologicky šetrný 

výrobek/služba”; „Ekoznačka EU“(k 4.3.2010)] 

Kategorie výrobků "Tekuté čisticí přípravky" 

(Směrnice č. 07-2009) 

Název výrobku Popis výrobku Firma 

LENA NATUR  

známka č. 07-01 

prostředek na mytí nádobí 

 

LENA  

známka č. 07-08 

koncentrovaný mycí 

prostředek na nádobí 

REAL WC čistič 

 známka č. 07-09 

čisticí prostředek na 

sanitární keramiku 

ZENIT s.r.o. 



REAL creme  

známka č. 07-11 

jemný tekutý čisticí krém 

 

REAL bathroom  

známka č. 07-12 

tekutý čisticí prostředek 

 

CELESTINA  

známka č. 07-03 

koncentrovaný mycí 

prostředek na nádobí 

LEONTINA  

známka č. 07-04 

koncentrovaný univerzální 

mycí přípravek 

LILI  

známka č. 07-05 

koncentrovaný mycí prostř. 

na podlahové krytiny 

JASNĚNKA  

známka č. 07-06 

přípravek na běžnou údržbu 

oken 

BALZAMÍNA  

známka č. 07-10 

mýdlový čisticí prostředek 

na nábytek 

MISSIVA spol. s r.o., 

 

A.P.C.  

známka č. 07-02 

povrchově aktivní tekutý 

čisticí prostředek 

GOLDEN PRODUCTS, 

spol. s r.o. 

SIMPLE GREEN  

známka č. 07-07 

odmašťovací a čisticí 

detergent 

Liberty-Top-Tech spol. 

s r.o., 

Raj EXTRA  

známka č. 07-13 

tekutý mycí prostředek na 

nádobí a sklo  
ALFA CLASSIC a.s. 

ZELENÝ ÚKLID  

zn. 07-14 

skupina výrobků pro 

čistění podlah, koupelen, 

WC a ruční mytí nádobí 

EVERSTAR s.r.o. 

QALT EXCEL  

známka č. 07-15 

universální mycí prostředek 

QALT EXCEL  

známka č. 07-16 

mycí prostředek na nádobí 
QALT Rakovník, spol. s r.o. 

 

 



Tabulka č. 6 Seznam výrobků a služeb s udělenou ekoznačkou EU v České republice (k 

2.3.2010) 

Kategorie výrobků 

"Prací prostředky“ 

Název výrobku Popis výrobku  Firma 

FEEL ECO – premium  

FEEL ECO color – 

premium 

FEEL ECO – standard 

FEEL ECO color – 

standard 

prací prášek ekoznačka EU 

reg. č. 

CZ/006/01 

 

FEEL ECO 

FEEL ECO color 

prací gel 

 

ekoznačka EU 

reg. č. 

CZ/006/02 

 

FOSFA s.r.o. 

 

8.2. Kritéria pro udělení ekoznačky 

Požadavky a environmentální kritéria, které jsou definovány technickými 

směrnicemi4, umožňují získat ekoznačku výrobkům s nižší zátěží pro životní prostředí 

během celého jejich životního cyklu a zátěží nižší, než je u srovnatelných výrobků na  trhu 

běžné. Kritéria navíc posilují u spotřebitelů povědomí o ochraně životního prostředí.  

Cílem stanovení požadavků a environmentálních kritérií pro udělení ekoznačky je 

zejména podporování: 

• snižování znečišťování vod tím, že se bude snižovat objem všech chemických 

látek používaných v pracích prostředcích a omezovat používání potenciálně 

nebezpečných látek, 

• omezení vzniku odpadů tím, že budou snižovány objemy základních obalů,  

• zvýšené biologické rozložitelnosti a účinného praní,  

                                                 
4 Technická směrnice č. 03 – 2009 (Prací prostředky pro textilie) a č. 07 - 2009 (Tekuté čisticí přípravky), 

kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ochranné známky 



• úspor v dopravě a úspor energie tím, že bude podporováno užívání 

kompaktních pracích prostředků. 

8.2.1. Požadavky pro prací prostředky podle Technické směrnice 

Základní  požadavky (bod 3 TS) 

1) Prací prostředky pro textilie musí splňovat požadavky platných technických, 

bezpečnostních, zdravotních, hygienických a jiných předpisů, včetně předpisů týkajících se 

ochrany životního prostředí a předpisů vztahujících se na výrobek a jeho výrobu a jeho 

způsobilost k použití, zejména: 

- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 356/2003 Sb., o chemických  látkách a chemických přípravcích, ve 

znění pozdějších předpisů, (úplné znění vyhlášeno zákonem č. 440/2008 Sb.), 

- nařízení EP a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech, 

- zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

2) Prací prostředek označený ekoznačkou musí mít užitné vlastnosti srovnatelné 

nebo lepší než obdobné výrobky této kategorie. 

Specifické požadavky 

1) Biologická rozložitelnost tenzidů - hodnotí podle úplného biologického rozkladu 

Biologická rozložitelnost tenzidů se. Úplná biologická rozložitelnost každého, v pracím 

prostředku obsaženého, aniontového, neiontového, amfolytického, resp. kationtového typu 

tenzidu musí být nejméně 70 DOC. Přitom BSK28 musí být nejméně 60 TSK, resp. CHSK 

nebo množství uvolněného CO2 musí být nejméně 60 teoretické hmotnosti CO2. 

2) Obsah látek nepřípustných nebo omezeně přípustných 

V pracím prostředku nesmí být obsaženy tyto chemické látky: 

- EDTA (ethylendiamintetraoctová kyselina), obdobné deriváty a jejich soli, 

- adukty alkylfenolů s ethylenoxidem. 

V pracím prostředku nesmí být obsaženy chemické látky v množství vyšším než: 

- P anorg.   0,1 hm. 

- NTA  (nitrilotrioctová kyselina) (100 )  4,0 % hm. 



3) Ekotoxicita - V testech akutní toxicity na vodních organizmech musí splňovat 

následující kritéria: 

- test na rybách LC50 (96 hod.) musí být větší než 100 mg.l-1 

- test na perloočkách EC50 (48 hod.) musí být větší než 100 mg.l-1 

- test na řasách  IC50  (72 hod.) musí být větší než 100 mg.l-1 

4) Dávkování a účinnost Dávkování musí být stejné nebo nižší než dávkování 

srovnatelného pracího prostředku dobré úrovně. 

5) Balení – např. na spotřebitelském obalu musí být uvedeno doporučené dávkování 

v ml pro jednotlivé způsoby praní, na obale musí být uvedeno složení. 

8.2.2. Požadavky pro tekuté čisticí přípravky podle Technické směrnice 

Základní požadavky 

1) Tekuté čisticí přípravky musí splňovat požadavky platných technických, 

bezpečnostních, zdravotních, hygienických a jiných předpisů, včetně předpisů týkajících se 

ochrany životního prostředí a předpisů vztahujících se na výrobek a jeho výrobu a jeho 

způsobilost k použití, zejména: 

- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon  č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve 

znění pozdějších předpisů, (úplné znění vyhlášeno zákonem č. 440/2008 Sb.), 

- vyhlášku MŽP č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných 

chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na 

trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo do používání je 

omezeno, 

- zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

 2) Tekuté čisticí přípravky označené ekoznačkou musí mít užitné vlastnosti 

srovnatelné nebo lepší než obdobné výrobky této kategorie. 

Specifické požadavky a environmentální kritéria 

1) Výrobek nesmí obsahovat chemické látky, které jsou klasifikovány jako látky 

karcinogenní, mutagenní, teratogenní, toxické pro reprodukci a toxické vůči vodním 

organismům a jsou označeny R-větami (úplný seznam R vět je uveden v příloze č. 5): 



R 45 (může způsobovat rakovinu)  

R 46 (může způsobovat dědičné gen. poškození) 

R 49 (může způsobovat rakovinu při inhalaci)  

R 68 (možné riziko nevratných efektů) 

R 50 + 53 (velmi toxické vůči vodním organismům a může způsobit dlouhodobé nežádoucí 

dopady ve vodním prostředí) 

R 51 + 53 (toxické vůči vodním organismům a může způsobit dlouhodobé nežádoucí 

dopady ve vodním prostředí) 

R 60 (může nepříznivě ovlivnit plodnost)  

R 61 (může poškodit nenarozené dítě) 

R 62 (možné riziko nepříznivého ovlivnění plodnosti) 

R 63 (možné riziko poškození nenarozeného dítěte) 

R 64 (může poškodit kojené dítě) 

2) Každá povrchově aktivní látka obsažená ve výrobku musí být snadno 

rozložitelná.  

3) Obsah látek nepřípustných nebo omezeně přípustných (viz výše u pracích 

prostředků) 

4) Dermální dráždivost 

Čisticí přípravky, které dle návodu k použití přicházejí do styku s pokožkou, nesmí v 

koncentraci předepsané návodem k použití dermálně dráždit, tzn. primární kožní iritace 

nesmí být vyšší než stupeň 1 (pětibodová stupnice dermální iritace). 

5) Ekotoxicita 

Čisticí přípravek v aplikačním ředění musí v testech akutní toxicity na vodních 

organismech splňovat následující kritéria: 

- test na rybách LC50 (96 hod.) musí být větší než 10 mg.l-1 

- test na perloočkách EC50 (48 hod.) musí být větší než 10 mg.l-1 

- test na řasách IC50 (72 hod.) musí být větší než 10 mg.l-1 

6) Výrobek nesmí být kontaminován (resp. nesmí obsahovat) patogenními ani 

podmíněně patogenními mikroorganismy. Kromě toho u přípravků na mytí nádobí celkový 

počet nepatogenních mikroorganismů v 1 ml musí být nižší než 1.104. 



7) Obal 

Na spotřebitelském obalu musí být uvedeno a) označení všech látek (jednotlivě, nikoli 

skupinově) obsažených v přípravku, b) použití přípravku a doporučené dávkování vztažené 

k dávkovači (uzávěru) obalu. Obal výrobku, resp. uzávěr obalu, musí umožňovat dodržení 

dávkování podle doporučení, které výrobce uvádí na obalu, nebo v návodu. To znamená, 

že obal musí mít buď dávkovací uzávěr, nebo musí umožňovat dávkování po kapkách nebo 

střikem. Obalové prostředky použité na spotřebitelské, skupinové a přepravní balení musí 

být vratné, recyklovatelné (z recyklovatelných materiálů) nebo při odstraňování bez rizik. 

Na obalech musí být uvedeny pokyny a informace o správném způsobu nakládání s 

použitým obalem v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších 

předpisů. Nepřípustný je obal z PVC. 



9. Testované detergenty 

Procedura je založena na schopnosti mořských světélkujících baktérií reagovat 

změnou bioluminiscence na přítomnost xenobiotik v jejich okolí. Luminiscenční baktérie, 

které výrobce dodává v dehydratovaném stavu zaručujícím dostatečnou reziduální 

bioluminiscenci, se až do stanovení toxicity uchovávají v chladu a rehydratují se teprve 

těsně před použitím. Po resuscitaci se se suspenzí pracuje jako s obyčejnou chemikálií, 

žádná speciální biologická erudice není nutná. 

V luminometru (luminiscenčním fotometru) se nejprve změří výchozí 

bioluminiscence bakteriální suspenze v nepřítomnosti cizorodých látek, pak se přidá 

testovaná látka v několika koncentracích (normálně se přidává 0,5 ml roztoku s toxikantem 

k 0,5 ml bakteriální kultury), směsi se určitou dobu (5–30 min) inkubují a nakonec se 

změří výsledná hodnota bioluminiscence. Čím je testovaná látka toxičtější resp. čím vyšší 

je koncentrace toxikantů ve vzorku, tím je pokles bioluminiscence výraznější. Jako 

referenční roztok (blank) se používá netoxický solvent (2% NaCl), v němž je testovaná 

látka rozpuštěna. Koncentraci chloridu sodného je třeba dodržet, luminiscenční baktérie 

jako mořské mikroorganismy by při nižší osmolaritě zlyzovaly. Protože bioluminiscence 

jako enzymový proces závisí na teplotě, provádí se inkubace s toxikantem i měření v 

temperovaném prostředí, obvykle při +15°C (stanovených normou). Z naměřených hodnot 

bioluminiscence v přítomnosti a nepřítomnosti toxikantu se sestrojí dávková křivka, z níž 

se vypočítá nebo graficky odečte efektivní koncentrace toxikantu, tj. taková koncentrace, 

která vyvolává zvolený pokles bioluminiscence (např. EC50 pro 50% inhibici produkce 

světla). Syfistikovaný luminometr LUMIStox provádí samozřejmě výpočzy automaticky. 

(Kočí, www.toxicita.cz) 

Měřící systém pro stanovení toxicity podle DIN EN ISO 11348 -1, -2, -3 

luminiscenčními bakteriemi (bakteriální bioluminiscenční test toxicity) použitý při měření 

je LUMIstox. Měřící sestavu tvoří luminometr LUMIStox 300 - LPV 321 a termostat 

LUMIStherm - LTV 053. Mimo měření dle uvedených norem lze přístroje použít i pro 

měření dle dalších luminometrických metod. (Kočí, www.ekotechnika.com) 

 

 



9.1. Experimentální výsledky 

V laboratoři jsme připravili roztoky testovaných přípravků. Aby byly výsledky 

ekotoxicity vzájemně porovnatelné byly vzorky připraveny dávkováním 15 ml (tekuté 

vorky) nebo 15 mg do 500 mililitrů vody. Vzhledem k tomu, že u takto připravených 

vzorků dosahovala hodnota inhibice 100 %, byly vzorky dále ředěny 100 x a 500 x. Jako 

ředicí roztok byl použit roztok chloridu sodného (20g NaCl se rozpustí ve vodě a doplní 

vodou do 1 litru). V tabulce č. xx je uveden seznam testovaných přípravků.  

Všechny vzorky jsou prací nebo čisticí prostředky, kromě vzorku č. 26, kterým je 

balzám na vlasy a vzorku č.22 tekuté mýdlo na ruce. 

Tabulka č. 7 Seznam testovaných detergentů 

Číslo 

vzorku 

Název výrobku Popis Výrobce / distributor v ČR Obrázek 

1 Perwol black 

magic 

Prací gel na 

černé a tmavé 

prádlo 

HENKEL 

Düsseldorf (Německo) 

www.henkel.cz 

 

2 Washing gel 

universal  

 

Univerzální 

prací gel 

TESCO 

 

3 Vanish  

 

Odstraňovač 

skvrn 

RECKITT & BENCKISER 

www.reckittbenckiser.com 

 

4 Wansou 

Aromatherapy 

with lotos 

extract 

 

Avivážní 

prostředek 

TOMIL s.r.o. 

www.tomil.cz 

Vysoké Mýto, Česká 

Republika 

 



5 Tide 

 

Prací prášek PROCTER & GAMBLE 

www.procter-gamble.cz 

 

6 Maxitrat Prací prášek LÍDL 

 

7 Škrob 3E na 

záclony 

 SEVEROCHEMA 

družstvo pro chemickou 

výrobu, Liberec 

www.severochema.cz 

 

8 Mr.Proper 

 

Universální 

čistič 

PROCTER&GAMBLE 

www.procter-gamble.cz 

 

9 Krystal na 

okna 

Čisticí 

prostředek na 

okna 

CORMEN s.r.o. 

www.cormen.cz 

Česká republika 

 

10 W5  LÍDL 

 



11 Savo WC 

Power 

 BOCHEMIE a.s. 

Lidická 326, 735 95 

Bohumín 

Česká Republika 

www.bochemie.cz 

 

12 Savo razant Tekutý 

uvolňovač 

odpadů 

BOCHEMIE a.s. 

Lidická 326, 735 95 

Bohumín 

Česká Republika 

www.bochemie.cz 
 

13 Savo Glanc – 

koupelna 

 BOCHEMIE a.s. 

Lidická 326, 735 95 

Bohumín 

Česká Republika 

www.bochemie.cz  

14 Savo original Dezinfekční a 

čisticí 

prostředek 

BOCHEMIE a.s. 

Lidická 326, 735 95 

Bohumín 

Česká Republika 

www.bochemie.cz 
 

15 Domestos   UNILEVER 

Customer service 

Unilever ČR, spol. s r.o.  

Thámova 166/18  

186 00 Praha 8 

www.unilever.cz 



16 Diava politura  Čisticí 

prostředek na 

nábytek 

TATRACHEMA 

Brněnská ul. 48, 695 01 

Hodonín 

Česká republika 

výrobní družstvo Trnava 

Slovenská Republika  

17 Povershine 

Floor cleaner  

Čistič na 

podlahy - 

universální 

LÍDL 

 

18 Jar Prostředek na 

mytí ruční 

nádobí 

PROCTER&GAMBLE 

www.procter-gamble.cz 

 

 

19 Cif  UNILEVER 

Customer service 

Unilever ČR, spol. s r.o.  

Thámova 166/18  

186 00 Praha 8 

www.unilever.cz  

20 Real 

 

Tekutý čisticí 

prostředek s 

obsahem 

abraziva 

ZENIT s.r.o. 

Pražská 162 

286 12 Čáslav 

www.zenit-caslav.cz 

 

21 Mio universal Univerzální 

čisticí 

prostředek s 

možností 

použití na 

mytí pokožky 

ZENIT s.r.o. 

Pražská 162 

286 12 Čáslav 

www.zenit-caslav.cz 

 



rukou 

22 Prosavon  BOCHEMIE a.s. 

Lidická 326, 735 95 

Bohumín 

Česká Republika 

www.bochemie.cz  

23 Dekalko práškový 

přípravek na 

rez a vodní 

kámen 

DŮBRAVA 

Hřbitovní 97 

766 33 Valašské Klobouky 

Česká Republika 

www.dubrava.cz  

24 Savo proti 

plísním  

 BOCHEMIE a.s. 

Lidická 326, 735 95 

Bohumín 

Česká Republika 

www.bochemie.cz  

25 Bref WC gel  HENKEL 

Düsseldorf (Německo) 

www.henkel.cz 

www.bref.cz  

26 (Balea 

haircare) 

Ošetřující 

balzám na 

vlasy 

 

27 Finish calgonit 

powerball 

Tableta do 

myčky nádobí 

RECKITT & BENCKISER 

www.reckittbenckiser.com 

 

28 Somatgel 

perfect 

Gel do myčky 

nádobí 

HENKEL 

Düsseldorf (Německo) 

www.henkel.cz 

 



29 Jar ultra 

capsules 

Tablety do 

myčky nádobí 

PROCTER&GAMBLE  

www.procter-gamble.cz 

 

 

30 Gosh Prášek do 

myčky nádobí 

Dedra 

PRIVATE LABELS s.r.o. 

Podhradní 69,Česká Skalice 

www.dedra.cz  

31 Spezial salz – 

Calgonit finis 

salz 

Sůl do myčky 

nádobí 

RECKITT & BENCKISER 

www.reckittbenckiser.com 

 

 

Změřili jsme hodnoty pH všech vzorků. Podle normy ISO 11348 je optimální 

hodnota pH pro testování na Vibrio fischeri mezi 6,0 a 8,5, pokud je hodnota mimo tuto 

mez, je doporučeno pH vzorků upravit použitím kyseliny chlorovodíkové (např. c(HCl) = 1 

mol/l, nebo roztokem hydroxidu sodného c(NaOH) = 1 mol/l). Před měřením jsme pH 

vzorků neupravovali, je tak možné vyjádřit přispění hodnoty pH k celkové toxicitě. 

V tabulce č. xx jsou naměřené hodnoty pH a konduktivity pro 10x a 100x zředěné vzorky. 

U ředění 1:500 jsme pH ani konduktivitu neměřili, podle předpokladu, že se hodnota od 

100 násobného ředění příliš neodliší. 

 

Tabulka č. 8 Naměřené hodnoty pH a konduktivity u testovaných přípravků 

pH Konduktivita (µS/cm) 
č.vz. Název vzorku 

10x 100x 10x 100x 

1 Perwol black magic 7,52 7,45 295 251 

2 Washing gel universal 7,68 7,53 535 259 

3 Vanish na skvrny 7,47 7,47 220 220 

4 Wansou 7,3 7,49 208 227 

5 Tide 10,29 9,35 3450 517 

6 Maxitrat 10,37 9,21 2900 481 

7 Škrob 3E 6,79 7,88 239 217 



8 Mr.Proper 8,48 7,79 231 218 

9 Krystal na okna 9,13 7,76 233 217 

10 W5 na okna 8,09 7,70 205 219 

11 Savo WC Power 2,93 7,18 1143 244 

12 Savo Razant 9,34 7,69 678 276 

13 Savo Glanc  6,12 7,50 213 214 

14 Savo original 8,93 7,63 683 275 

15 Domestos 9,6 7,72 674 277 

16 Diava politura 8,06 7,07 197,3 230 

17 Floor cleaner 9,75 7,88 368 229 

18 Jar 8,36 7,68 277 218 

19 Cif 10,03 7,98 484 239 

20 Real 8,34 7,84 236 214 

21 Mio universal 7,63 7,73 320 214 

22 Prosavon 7,55 7,69 325 228 

23 Dekalko 1,56 2,79 9840 989 

24 Savo proti plísním 8,63 7,05 718 265 

25 Bref WC gel 6,32 7,00 220 211 

26 Balea Haircare 7,15 7,13 194,8 213 

27/1 Finish Calgonit Powerball 10,16 9,53 2040 363 

28/2 Somatgel Perfect 9,93 9,01 1249 280 

29/3 Jar ultra capsules 10,47 9,71 2100 368 

30/4 Gosh 10,28 10,01 5330 743 

31/5 Spezial Salt 8,08 8,43 2190 422 

 

Z grafu č. 1 je zřejmé, které vzorky splňují doporučené rozmezí hodnot 6,0 – 8,5 

dle norem ISO 11348 (vyznačeno žlutým polem).  

Vlastní měření ekotoxicity probíhalo v luminometru s komerčním názvem 

LUMIstox a termostatu s názvem LUMIStherm firmy Hach-Lange. Kromě měření dle 

norem ČSN EN ISO 11348 -1, -2, -3 lze přístroj použít i pro měření dle dalších 

luminometrických metod. Výsledné hodnoty měření jsou uvedeny v tabulce 9. 

 



Graf č. 1 Naměřené hodnoty pH u všech vzorků ředěných 10x a 100x 

 

Charakteristika přístroje: 

LUMIStox 300 - Integrovaný systém kvality (IQS) 

Pro toxikologická měření pomocí luminiscenčních bakterií podle DIN a ISO. Integrovaný 

systém kvality IQS zahrnující : 

• Kompenzaci negativních vlivů ze zabarvení, nebo ze zákalu vzorku, 

prováděnou paralelně s testem 

• Kontrolu vitality luminiscenčních bakterií v průběhu testu 

• Fotometrické funkce ke zjištění inhibičních, nebo stimulačních změn (měření 

extinkce). 

Integrovaný software umožňující variabilní vyhodnocení změřených hodnot : 

• Hodnota GL (Výsledek podle DIN /EN / ISO 11348 -1, -2, -3; Hodnota 

limitního zředění) 

• Hodnoty EC 20/50 (Výsledek pro látková posouzení s max. 3mi časy inkubace; 

Efektivní koncentrace mortality) 

• Provozní analytika s automatickým výpočtem při užití všech luminometrických 

testů Dr. Lange, např. kyvetový test TOX a screening (havárie, kalamity) 

• Chronická toxicita pomocí speciálních bakterií LUMIS 24 tox během 24 hodin 

Další univerzální použití měřením luminiscence v relativních světelných jednotkách 



• měření mutagenity s luminiscenčními bakteriemi 

• stanovení ATP biomasy 

• další luminometrické metody 

Automatizované vedení obsluhy činí práci s luminometrem přesnou a příjemnou 

• Integrované stopky pomáhají při provádění testu toxity dle DIN 

• Možnost variabilního přednastavení parametrů měření dle potřeb obsluhy 

Integrovaný zkušební standard dle ISO 9000 

Provedení přístroje: Automatická uzávěrka kyvetové šachtice, měřící šachtice temperována 

dle předpisu DIN na +15°C s možností vypnutí temperance, fotonásobič, který snímá 

emitované světlo bakteriemi, je řízen mikroprocesorem, přehledný alfanumerický displej 

LCD, sériové rozhraní pro přímé připojení PC, paralelní rozhraní pro připojení tiskárny LD 

500, nebo jakékoli běžné standardní tiskárny, přípustná okolní teplota pro provoz 

luminometru 16 - 29°C 

Základní vybavení: Připojovací síťový kabel, návod na obsluhu v českém jazyce. 

Rozměry: 435 x 140 x 375. Hmotnost: 7,75 kg 

LUMIStherm - termostat 

Externí samostatná inkubační jednotka se šachticemi pro 30 měřících kyvet a dvě zásobní 

nádobky pro roztoky toxikantů. Šachtice jsou přesně temperovány pomocí peltierových 

článků na +15°C ( při okolní teplotě +16 - +29°C), optická signalizace dosažené teploty. 

Termostat pro temperaci bakterií je podmínkou postupu dle DIN / ISO / ČSN s 

luminometry LUMIStox. (www.ekotechnika.com) 

Obrázek č. 22 Přístroj LUMIStox použitý při měření v laboratoři. 

 



Výpočet inhibičního účinku na luminiscenční bakterie (ISO 11348) 
 

Ze změřené hodnoty intenzity luminiscence se vypočte korekční faktor (hodnota fkt) 
podle rovnice (1): 

0

kt
kt I

I
 f =  (t = 30 min)  (1) 

 fkt korekční faktor pro expozici 30 (5, 15) min 
Ikt  intenzita luminiscence kontrolního vzorku po expozici 30 (5, 15) min, v relativních 

jednotkách luminiscence 
I0  intenzita luminiscence kontrolní zkušební suspenze  
 

Vypočte se průměr hodnot fkt  kontrolních vzorků a odchylka jednotlivých hodnot 
od průměru v procentech (na jednu platnou číslici): 
 

( )
100×







 ±

kt

ktikt

f

ff
   (2) 

Kde fkti je jedna nebo druhá ze dvou jednotlivých hodnot korekčního faktoru a fkt  
je průměrná hodnota. 
 

Vypočte se ICT – korigovaná hodnota I0 pro zkumavky se zkoušeným vzorkem, 
podle rovnice (3): 

ktCT fII ×= 0    (3) 

 
Inhibiční účinek zkoušeného vzorku se vypočte podle rovnice (4): 

( )
100×







 −
=

CT

tCT

t
I

II
H  (4) 

 
Ht inhibiční účinek zkoušeného vzorku po expozici 30 (5, 15) min 
ICT viz rovnice (3) 
It intenzite luminiscence zkoušeného vzorku po expozici 30 (5, 15) min, v jednotkách 

luminiscence 
 
Všechny výpočty podle těchto rovnic provádí přístroj LUMIStox.  
 
 



Tabulka č. 9: Naměřené hodnoty stanovení inhibičního účinku na bakterie Vibrio fischeri 

I0 ICT IT30 H30 (%) č.vz
. 

Název 
vzorku 100x 500x 100x 500x 100x 500x 100x 500x 

1 Perwol black  828,70 458,70 825,762 445,447 101,70 252,90 87,68 43,23 

2 Washing gel  758,90 438,70 756,209 426,025 270,90 305,90 64,18 28,20 

3 Vanish 732,30 446,40 729,704 433,502 0,61 64,76 99,92 85,06 

4 Wansou 749,40 441,40 746,743 428,647 172,10 256,70 76,95 40,11 

5 Tide 773,90 472,90 771,156 459,237 7,75 302,40 99,00 34,15 

6 Maxitrat 737,80 463,20 735,184 449,817 405,70 322,10 44,82 28,39 

7 Škrob 3E 739,30 444,00 736,679 431,172 508,60 319,00 30,96 26,02 

8 Mr.Proper 769,20 471,80 766,473 458,168 192,30 276,50 74,91 39,65 

9 Krystal 767,40 500,30 764,679 485,845 443,80 355,70 41,96 26,79 

10 W5 na okna 760,30 487,50 757,604 473,415 520,10 344,80 31,35 27,17 

11 Savo WC  891,60 468,20 750,950 454,672 100,40 319,30 86,63 29,77 

12 Savo Razant 820,40 497,30 690,982 482,932 355,60 365,80 48,54 24,25 

13 Savo Glanc  855,20 537,60 720,292 522,067 267,50 368,30 62,86 29,45 

14 Savo origin. 807,50 780,70 680,117 716,512 217,80 452,30 67,98 36,87 

15 Domestos 846,50 762,70 712,964 699,992 35,38 189,90 95,04 72,87 

16 Diava  798,30 729,10 672,386 669,155 326,30 500,40 51,47 25,22 

17 Floor cleaner 867,60 741,20 730,736 680,260 384,60 511,70 47,37 24,78 

18 Jar 827,10 736,20 696,625 675,671 16,06 64,80 97,69 90,41 



19 Cif 807,50 754,20 680,117 692,191 134,90 309,70 80,17 55,26 

20 Real 875,00 771,50 736,969 708,068 268,30 448,00 63,59 36,73 

21 Mio 297,50 741,70 255,331 680,719 44,78 445,10 82,46 34,61 

22 Prosavon 271,50 765,40 233,016 702,470 28,75 315,90 87,66 55,03 

23 Dekalko 286,80 790,90 246,148 725,873 151,20 499,60 38,57 31,17 

24 Savo-plísně 280,20 767,90 240,483 704,764 12,11 423,50 94,96 39,91 

25 Bref WC  285,90 763,10 245,375 700,359 34,61 433,90 85,90 38,05 

26 Balea Hair 310,70 809,40 266,660 742,852 58,48 523,00 78,07 29,60 

I0 ICT IT30 H30 (%)  

Neředěný  10x 100x Neředěný  10x 100x Neředě
ný  

10x 100x Neředě
ný  

10x 100x 

27(1) Calgonit  572,00 621,50 680,50 533,615 579,793 634,833 0,06 1,79 415,30 99,99 99,69 34,58 

28(2) Somat gel 605,40 640,00 641,70 564,773 597,051 598,637 0,00 0,87 284,40 100,00 99,85 52,49 

29(3) Jar (tableta) 590,90 646,00 714,10 551,246 602,649 666,179 0,32 17,84 94,92 99,94 97,04 85,75 

30(4) GOSH 582,50 642,50 591,70 543,410 599,384 551,993 0,14 85,16 381,20 99,97 85,79 30,94 

31(5) Spezial Salt 606,10 376,80 690,50 656,426 351,514 644,162 261,30 204,80 426,90 53,79 41,74 33,73 

 
 



Vysvětlivky k tabulce č. 9 

fkt korekční faktor 

I0 intenzita luminiscence zkušební suspenze 

ICT intenzita luminiscenčního kontrolního vzorku korigovaná faktorem fkt 

IT30 intenzita luminiscence měřeného vzorku po čase 30 minut 

H30 inhibiční účinek změřeného vzorku po expozici (T) 30 minut 

1:100 INaCl 786,90   vzorky: 1 – 10  fkt 0,9965  

 I0(bakterie) 789,70 vzorky: 1 – 10  

INaCl 766,70   vzorky: 11 - 20 fkt 0,8422 

 I0(bakterie) 910,30 vzorky: 11 – 20 

INaCl 264,60   vzorky: 21 – 26 fkt 0,8583 

 I0(bakterie) 308,30 vzorky: 21 – 26 

1:500 INaCl 440,30  vzorky: 1 - 13   fkt 0,9711 

I0(bakterie) 453,40 vzorky: 1 – 13 

INaCl 706,60  vzorky: 14 – 26 fkt 0,9178 

I0(bakterie) 769,90 vzorky: 14 - 26 

 

V první sérii měření byly měřeny vzorky s ředící koncentrací 1:100. U převážné 

většiny vzorků byla hodnota inhibičního účinku příliš vysoká, a proto bylo u dalšího měření 

zvoleno ředění 1:500. Viz grafy č.2 a 3. Vzorky číslo 27 až 31 (1 – 5) byly měřeny neředěné, 

ředěné 10x (graf č.4) a nakonec 100x (graf.č.2). 

Graf č. 2 Hodnoty inhibičního účinku u vzorků ředěných 100x 
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Graf č. 3 Hodnoty inhibičního účinku u vzorků ředěných 500x 
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Jak u grafu č. 2, 3 tak i u grafu č. 4 jsou na ose x uvedeny čísla vzorků a na ose y jsou 

hodnoty inhibičního účinku H (%).  

Graf č.4 Hodnoty inhibičního účinku u vzorků č. 27 – 31 (1 – 5) neředěných a ředěných 10x 

a 100x 
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Pozn: V grafu č. 4 jsou na ose x čísla vzorků (1 – 5 odpovídá 27 – 31), na ose y jsou hodnoty 

inhibičního účinku (%). 

Pro porovnání výsledků inhibičních účinků jsme testované přípravky rozdělili do 

deseti kategorií podle způsobu použití: 



1. prací gely, aviváže: 1-Perwol, 2-Washing gel, 3-Vanish, 4-Wansou, 7-Škrob, 

2. prací prášky: 5-Tide, 6-Maxitrat, 

3. univerzální čistící prostředky: 8-Mr.Proper, 13-Savo glanc, 17-Floor cleaner, 

4. čisticí prostředky na okna: 9-Krystal, 10-W5, 

5. čisticí prostředky WC, odpadů: 11-Savo WC, 12-Savo razant, 25-Bref gel, 

6. dezinfekce: 14-Savo original, 15-Domestos, 

7. prostředky pro ruční mytí nádobí: 18-Jar, 19-Cif, 20-Real, 21-Mio universal, 

8. prostředky do myčky nádobí: 27-Finish Calgonit Powerball, 28-Somat gel, 29-Jar 

capsules, 30-Gosh, 31-Spezial salt, 

9. kosmetika: 22-Prosavon, 26-Balea haircare, 

10. ostatní: 16-Diava (leštěnka), 23-Dekalko (na rez a vodní kámen), 24-Savo proti 

plísním. 

Pozn: číslo před názvem přípravku znamená číslo vzorku. 

Jak již bylo v úvodu této kapitoly zmíněno, čím je výraznější pokles bioluminiscence, 

tím je i testovaná látka toxičtější, tj. tím vyšší koncentrace toxikantů ve vzorku. Z toho 

vyplývá, že vysoké hodnoty inhibičního účinku H (%) indikují vyšší toxicitu. Podle vyhlášky 

294/2005 Sb. příloha č.10, tabulka 10.2 je stanovená mezní hodnota pro akvatické 

ekosystémy  inhibičního účinku 30%. Bakterie Vibrio fischeri, zde sice nejsou přímo 

uváděny, ale lze předpokládat cca obdobou citlivost jako u ostatních testovaných organismů.  

V kategorii pracích gelů, při koncentraci ředění 1:100, tuto hodnotu 30% nesplňuje ani 

jeden z pěti vzorků. Nejnižší hodnotu H30 má 7-Škrob, který jen mírně přesahuje hranici 30% 

(30,96%), naopak nejvyšší hodnotu inhibičního účinku má 3-Vanish (99,92%). U vzorku 3-

Vanish hodnota inhibičního účinku neklesla ani při ředění 500x (85,06%), zatímco u ostatních 

přípravků byl zaznamenán velký pokles hodnot inhibičních účinků, ale jen u 2 vzorků (2-

Washing gel a 7-Škrob) byl inhibiční účinek pod 30% (viz graf č.3). 

Další kategorii charakterizují prací prášky, které jsou zastoupeny jen dvěma vzorky: 5-

Tide a 6-Maxitrat. Podle grafu č.2 můžeme zřetelně vidět velmi vysokou hodnotu H při 

stonásobném ředění u přípravku 5-Tide (99,00%), zatímco hodnota inhibičního účinku vzorku 

6-Maxitrat je téměř o polovinu nižší (44,82%). Zajímavé je srovnání při ředění 1:500 kdy 

hodnota inhibičního účinku přípravku 5-Tide poklesla o 64,85% na výslednou hodnotu 

34,15%, ale u vzorku 6-Maxitrat k tak výraznému poklesu H nedošlo i když je jeho hodnota 

pod 30% na 28,39% (graf č.3). 

Univerzální čisticí prostředky, které zastupují tuto následující kategorii jsou 8-

Mr.Proper, 13-Savo glanc a 17-Floor cleaner. Všechny tyto tři přípravky mají obdobnou 



hodnotu inhibice, jen 8-Mr.Proper zbylé dva vzorky převyšuje hodnotou inhibice přes 70% 

při ředění roztoku 1:100. Při dalším ředění 1:500 vykazují vzorky č.13 a 17 hodnotu 

inhibičního účinku pod 30%. 

Třetí skupinou detergentů jsou čisticí prostředky na okna 9-Krystal a 10-W5. Oba 

prostředky mají velmi podobné hodnoty inhibičního účinku jak při ředění 100x tak i při ředění 

500x. Při vyšším ředění jsou oba vzorky pod hodnotou inhibice 30% (graf č.3). 

V kategorii WC čističů jako jsou 11-Savo WC a 25-Bref WC gel je zařazen i 

prostředek na uvolňování ucpaných odpadů (jímky, umývadla, dřezy, vany), který má z těchto 

pří vzorků nejnižší hodnoty inhibice a při ředění 500x je hodnota H 24,25% což je nejméně ze 

všech testovaných prostředků při této koncentraci. 

Mezi dezinfekční prostředky další kategorie jsme zařadili 14-Savo original a 15-

Domestos. Vzorek 14-Savo original vykazoval průměrné hodnoty inhibice vůči všem 

ostatním vzorkům v obou koncentracích, zato 15-Domestos se svými vysokými hodnotami 

inhibičního účinku (95,04% v 100x a 72,87% při 500x ředěném roztoku) zařadil mezi tři 

testované prostředky jejichž hodnoty inhibice byly poměrně vysoké i při koncentraci 1:500. 

Prostředky pro ruční mytí nádobí charakterizuje sedmá kategorie vzorků. V této 

kategorii je nejvýraznějším přípravkem 18-Jar, který patří mezi tři prostředky ze všech 

testovaných vzorků nejvíce vykazující toxicitu. Vysoká hodnota inhibičního účinku (97,69%) 

již při ředění 100x se téměř nezměnila ani při následném 500 ředění (H 90,41%). Další tři 

přípravky této kategorie: 19-Cif, 20-Real a 21-Mio vykazují obdobné hodnoty inhibičního 

účinku při ředění 100x i 500x (viz grafy č.2 a 3). 

V další kategorii jsou prostředky používané do myček nádobí. Tyto vzorky byly 

srovnávány jen mezi sebou v rámci této kategorie, jelikož byly měřeny v koncentracích 1:10 a 

1:100 a neředěné ze základního roztoku. Pro 100x ředěný roztok v grafu č.2 jsou tyto vzorky 

pro úplnost uvedeny. U těchto vzorků je také jiné množství testované látky použité pro 

vytvoření základního roztoku, takže srovnání těchto vzorků navzájem je orientační. Při 

neředěném zakladním vzorku vyhazují 4 z 5 přípravků vysoké hodnoty inhibičního účinku 

okolo 100%. Ani při následném ředění 1:10 hodnoty inhibice těchto čtyř vzorků neklesly pod 

85%. Teprve až při koncentraci 100x ředěných roztoků, jak vidíme v grafu č.4, se projevil 

pokles vysokých hodnot inhibice, kromě vzorku č.3(29)-Jar capsules (H 85,75%). Z těchto 

hodnot můžeme usoudit, že přípravky pro mytí nádobí značky Jar, jak ruční mytí tak v myčce 

nádobí, vykazují vysoké hodnoty inhibice a tudíž jsou toxičtější než jiné prostředky z našeho 

měření. 



Poslední dvě kategorie zahrnují kosmetické přípravky a další prostředky, které jsou 

v seznamu testovaných přípravků ojedinělé ve smyslu použití. Přípravek průměrné hodnoty 

inhibice v obou sledovaných ředěních jako většina vzorků.  



10. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit toxicitu vybraných detergentů a blíže se 

seznámit s metodami měření akutní toxicity. Praktická část této diplomové práce byla měřena 

v laboratoři na moderním přístroji LUMIStox, měřícím bioluminiscenci světélkujících 

bakterií Vibrio fischeri. Tato metoda stanovení akutní toxicity měřením inhibice je již 

poměrně rozšířená, převážně v zahraničí, ale v současnosti má své místo i mezi Českými 

technickými normami. 

Mezi nejvýznamnější výhody biotestu na bakteriích bezesporu patří nenáročnost 

obsluhy přístroje, minimální množství materiálu a testovacích organismů (výhoda 

mikrobiotestů) a rychlost provedení testu, což umožňuje rychlé testování při případných 

haváriích ve vodním prostředí. Proto je zřejmé, že si tyto testy získávají stále větší oblibu. Už 

jsou také uvedeny v novém metodickém pokynu na stanovení ekotoxicity, který je ve 

schvalovacím řízení MŽP.  

Kategorie pracích gelů je zastoupena přípravky 1-Perwol blac magic, 2-Washing gel, 

3-Vanish na skvrny, 4-Wansou a 7-Škrob 3E. Při koncentraci ředění 1:100, hodnotu inhibice 

30% nesplňuje ani jeden z pěti vzorků. Nejnižší hodnotu H30 v této kategorii vzorků má 7-

Škrob, který jen mírně přesahuje hranici 30% (30,96%), naopak nejvyšší hodnotu inhibičního 

účinku má 3-Vanish (99,92%). U vzorku 3-Vanish hodnota inhibičního účinku neklesla ani 

při ředění 500x (85,06%), zatímco u ostatních přípravků byl zaznamenán velký pokles hodnot 

inhibičních účinků, ale jen u dvou vzorků (2-Washing gel a 7-Škrob) byl inhibiční účinek pod 

30%. Přípravek 3-Vanish se svými vysokými hodnotami inhibice zařadil mezi tři nejvíce 

ekotoxické přípravky ze všech testovaných vzorků. 

Další kategorii charakterizují prací prášky, které jsou zastoupeny jen dvěma vzorky: 5-

Tide a 6-Maxitrat. Při stonásobném ředění je velmi vysoká inhibice přípravku 5-Tide 

(99,00%), zatímco hodnota inhibičního účinku vzorku 6-Maxitrat je téměř o polovinu nižší 

(44,82%). Zajímavé je srovnání při ředění 1:500 kdy hodnota inhibičního účinku přípravku 5-

Tide poklesla z 99,00% na výslednou hodnotu 34,15%, ale u vzorku 6-Maxitrat k tak 

výraznému poklesu H nedošlo i když je jeho hodnota pod 30% na 28,39% 

Univerzální čisticí prostředky, které zastupují následující kategorii jsou 8-Mr.Proper, 

13-Savo glanc a 17-Floor cleaner. Všechny tyto tři přípravky mají obdobnou hodnotu 

inhibice, jen 8-Mr.Proper další dva vzorky převyšuje hodnotou inhibice přes 70% při ředění 



roztoku 1:100. Při dalším ředění 1:500 vykazují vzorky č.13 a č.17 hodnotu inhibičního 

účinku pod 30%, 8-Mr.Proper 39,65%. 

Třetí skupinou detergentů jsou čisticí prostředky na okna 9-Krystal a 10-W5. Oba 

prostředky mají velmi podobné hodnoty inhibičního účinku jak při ředění 100x tak i při ředění 

500x. Při vyšším ředění jsou oba vzorky pod hodnotou inhibice 30%.  

V kategorii WC čističů jako jsou 11-Savo WC a 25-Bref WC gel je zařazen i 

prostředek na uvolňování ucpaných odpadů (jímky, umývadla, dřezy, vany), který má z těchto 

pří vzorků nejnižší hodnoty inhibice a při ředění 500x je hodnota H 24,25% což je nejméně ze 

všech testovaných prostředků při této koncentraci. 

Mezi dezinfekční prostředky další kategorie jsme zařadili 14-Savo original a 15-

Domestos. Vzorek 14-Savo original vykazoval průměrné hodnoty inhibice vůči všem 

ostatním vzorkům v obou koncentracích, zato 15-Domestos se svými vysokými hodnotami 

inhibičního účinku (95,04% při 100x a 72,87% při 500x ředěném roztoku) zařadil mezi tři 

testované prostředky jejichž hodnoty inhibice byly poměrně vysoké i při koncentraci 1:500. 

Prostředky pro ruční mytí nádobí charakterizuje sedmá kategorie vzorků. V této 

kategorii je nejvýraznějším přípravkem 18-Jar, který patří mezi tři prostředky ze všech 

testovaných vzorků nejvíce vykazující ekotoxicitu. Vysoká hodnota inhibičního účinku 

(97,69%) již při ředění 100x se téměř nezměnila ani při následném 500x ředění (90,41%). 

Další tři přípravky této kategorie: 19-Cif, 20-Real a 21-Mio vykazují obdobné hodnoty 

inhibičního účinku při ředění 100x i 500x, ale hodnota inhibice pod 30% nebyla dosažena ani 

u jednoho ředění. 

V další kategorii jsou prostředky používané do myček nádobí. Tyto vzorky byly 

srovnávány jen mezi sebou v rámci této kategorie, jelikož byly měřeny v koncentracích 1:10 a 

1:100 a neředěné ze základního roztoku. U těchto vzorků je také jiné množství testované látky 

použité pro vytvoření základního roztoku, takže srovnání těchto vzorků navzájem je 

orientační. Při neředěném základním vzorku vykazují 4 z 5 přípravků vysoké hodnoty 

inhibičního účinku okolo 100%. Ani při následném ředění 1:10 hodnoty inhibice těchto čtyř 

vzorků neklesly pod 85%. Teprve až při koncentraci 100x ředěných roztoků se projevil pokles 

vysokých hodnot inhibice, kromě vzorku č.3(29)-Jar capsules (H 85,75%). Z těchto hodnot 

můžeme usoudit, že přípravky pro mytí nádobí značky Jar, jak ruční mytí tak v myčce nádobí, 

vykazují vysoké hodnoty inhibice a tudíž jsou ekotoxičtější než jiné prostředky z našeho 

měření. 

Poslední dvě kategorie zahrnují kosmetické přípravky a další prostředky, které jsou 

v seznamu testovaných přípravků ojedinělé ve smyslu použití a nelze je tedy porovnat (23-



Dekalko, 24-Savo proti plísním, 16-Diava – leštěna na nábytek). Přípraveky vykazují 

průměrné hodnoty inhibice v obou sledovaných ředěních jako většina vzorků.  

Vzorky 1 – 26 byly ředěny 15 g nebo 15 ml (v případě tekutých přípravků) do 500 ml 

vody. Z toho můžeme vypočítat výslednou hodnotu ředění pro přípravky při ředění 100x a 

500x. Při ředění roztoku 100x je hodnota ředění samotného přípravku 1:3330 a při ředění 

500x je přípravek ředěn 16650x. Při celkové porovnání všech testovaných přípravků (kromě 

27 – 31) můžeme shrnout, že všech 26 testovaných vzorků nesplňuje hodnotu inhibičního 

účinku 30% při ředění přípravku 3330x. Teprve při ředění cca 17000x nevykazují ekotoxicitu 

tyto přípravky 2-Washing gel, 6-Maxitrat, 7-Škrob 3E, 9-Krystal, 10-W5 na okna, 12-Savo 

razant, 13-Savo glanc, 16-Diava politura, 17-Floor cleaner, 26-Balea haircare. Ostatní 

přípravky při ředění 17000x ekotoxicitu vykazují, z nichž jsou nejhorší tři vzorky(3-Vanish, 

15-Domestos, 18-Jar), které mají i při tomto vysokém ředění hodnoty inhibičního účinku nad 

70%. 
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