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Anotace  

      V bakalářské práci se čtenář dozví o možnostech biologických testů na 

vodních organismech. První část je zaměřena na ochranu vod a legislativu s tímto 

související. Popisuje možné znečištění odpadních vod, jejich toxicitu, vybrané 

toxické látky a jejich sloučeniny. V následující části práce popisuje biotesty 

obecně, různé typy a k čemu jsou vhodné. V další části je práce zaměřena na 

popis biotestů dle platné legislativy. Následná kapitola je zaměřena na přesný 

popis biotestů na vodních organismech. Popisuje 3 generace biotestů a obsahuje 

popis testujících organismů.  Poslední kapitola se věnuje endokrinním disruptorům 

a čistírenstvím odpadních vod. V závěru je práce shrnuta a závěr obsahuje mé 

poznatky.  

Summary  

      The thesis is focused on the posibility using aquatic organisms in biological 

testing. First chapter is focused on the subject of water protection and its 

legislation. Describes posible waste water polutants, selected toxic substances 

and their compounds. The second chapter describes commonly used biotests 

according to valid legislation. The following chapter concentrates primary on the 

detailed description of aquatic organisms tests. The last chapter pay attention to 

endocrine disruptors and identification them in waste water treatment facility. In 

the end is recapitulation with the observation of the author. 
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1 Úvod a cíl práce 

      Lidé svojí činností významně ovlivňují prostředí včetně přírodních vod. Přímo 

je kvalita přírodních vod ovlivňována plošnými a bodovými zdroji znečištění. Vody 

povrchové jsou více vystaveny vlivům lidské činnosti než vody podzemní. Bodové 

zdroje znečištění představují hlavně odpadní vody. Zatímco chemické analýzy 

vypovídají pouze o koncentraci a typu dostupných polutantů ve vzorku, 

ekotoxikologické biotesty nám podávají informace o přítomnosti polutantů pro živé 

organismy. 

      Chemické analýzy látek, přípravků, odpadních vod, atmosférických srážek, 

výluhů a splachů poskytují důležité informace o jejich nebezpečných vlastnostech, 

nemohou dostatečně poskytnout údaje o toxicitě jednotlivých látek, zejména 

pokud jde o jejich směsi. 

      Ekotoxikologické testy jsou v posledních letech stále více využívány při 

hodnocení nepříznivých účinků závadných látek a jejich směsí na životní prostředí. 

Jejich uplatnění najdeme při hodnocení toxicity vypouštěných odpadních vod, 

znečištěných povrchových a podzemních vod, zemin a při hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů. 

      Ekotoxikologie se zabývá studiem toxického působení látek lidského nebo 

přírodního původu na živé organismy, jejich populace a společenstva. Je oborem 

na rozhraní biologie a chemie. Kromě sledování účinků látek je předmětem zájmu 

ekotoxikologie i monitoring polutantů v životním prostředí. V současné době 

existuje velké množství testů toxicity využívajících nejrůznější indikátorové 

organismy. Z hlediska použití mají pro posouzení ekotoxicity odpadních vod 

výhodu ty testy, které umožňují přímé stanovení toxických účinků. 

 

      Pro rozpoznání látek škodlivých pro organismus byla vyvinuta řada biotestů – 

biosenzorů, které umožňují tyto látky detekovat. Jedná se o biosenzory, které 

umožňují na základě interakcí detekované látky a biologického systému 
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prostřednictvím určitého parametru kvalitativně i kvantitativně stanovit biologický 

účinek této látky. 

      Schopnost rychlé a citlivé detekce biologických látek je důležitá v řadě oblastí, 

jako jsou lékařská diagnostika, monitorování znečištění životního prostředí a 

kontrola kvality potravin.  Je snaha pomocí biosenzorů zjistit, zda látky nejsou 

škodlivé pro člověka, jeho zdraví a vůbec pro celé životní prostředí. 

 

      Voda je nezbytnou potřebou člověka. Do životního prostředí se dostává 

nespočet látek, u nichž zatím přesně neznáme toxicitu a dopad na lidské zdraví. V 

odpadních vodách stoupá výskyt cizorodých látek, které se dostávají do životního 

prostředí. Ročně je vyprodukováno velké množství nebezpečných látek, u kterých 

ani neznáme přesné účinky na životní prostředí. Jsou to zejména léčiva, pesticidy, 

insekticidy, polychlorované bifenyly a spousta dalších závadných látek, které se 

navzájem kumulují a ovlivňují.  

      Je proto nutností tyto látky sledovat a jejich účinky eliminovat. Rozlišujeme 

různé druhy odpadních vod, a to v závislosti na typu zástavby, průmyslu. Kvalita 

odpadních vod se většinou mění s časem. Abychom mohli ochránit naše ŽP, 

potřebujeme přesné informace o nebezpečných látkách nacházejících se 

v životním prostředí. K tomu nám slouží chemické analýzy a biologické testy.  

     Ve své práci bych se chtěla zaměřit na znečištění odpadních vod látkami 

působícími na hormonální systém, jejich detekci a kontrolu pomocí vybraných 

biosenzorů a biotestů. Látkami, které napodobují nebo blokují funkci hormonů 

nebo narušují organismus.  

      Cílem bakalářské práce je popsat a porovnat různé typy biosenzorů a získat 

informace o jejich možném uplatnění ve vodním hospodářství.  
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2 Ochrana vod a legislativa 

      Ochranou vod rozumíme soubor opatření sloužící k ochraně vod před všemi 

druhy znečištění, k omezení a odstranění následků znečištění a k zabránění 

vyčerpání vodních zdrojů. Hlavním cílem ochrany vod v ČR je, v souladu 

s požadavky legislativy EU, zlepšování stavu vodních zdrojů a vodních 

ekosystémů, podpora trvale udržitelného užívání vod a zmírňování nepříznivých 

účinků povodní a sucha. 

      V roce 2000 Evropská unie učinila průlomový krok, když přijala rámcovou 

směrnici o vodě. Směrnice rady ustavující rámec pro činnosti Společenství 

v oblasti vodohospodářské politiky (2000/60/EC) zavádí nový legislativní přístup k 

hospodaření s vodou a její ochraně, který není založen na státních nebo 

politických hranicích, ale na přirozených geografických a hydrologických útvarech: 

povodích. Vyžaduje rovněž koordinaci různých politik EU a vymezuje přesný 

časový plán opatření, který stanoví rok 2015 jako cílový rok pro dosažení dobrého 

stavu všech evropských vod. Důležitý pojem často se objevující v legislativě 

Společenství týkající se vody je „dobrý ekologický stav“.   

      Jedná se o ekologický stav dosažený vodním útvarem, kde lze konstatovat 

významné ovlivnění lidskou činností, ale který má přesto bohatý, vyvážený a trvale 

udržitelný ekosystém. Je to ekologický stav, který splňuje environmentální cíle pro 

povrchové vody obsažené v Plánech povodí jednotlivých členských států. Ty 

zahrnují vše potřebné pro:  

 zabránění zhoršování stavu povrchových vod, 

 obnovení povrchových vod s cílem dobrého stavu [37] 

      Právní prostředí v oblasti vod v ČR komplexně upravuje Zákon č. 254/2001 

Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění (vodní zákon). 

Z vodního zákona je vyčleněna oblast zásobování vodou prostřednictvím 

vodovodů pro veřejnou potřebu a odvádění a čištění odpadních vod kanalizacemi 

pro veřejnou potřebu. Ta je řešena samostatně Zákonem č. 274/20001 Sb., o 



 

 
10 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 

(Zákon o vodovodech a kanalizacích). Ministerstvo zemědělství vydalo následně 

Vyhlášku č. 428/2001 Sb., kterou se tento zákon provádí. 

      Jako znečištění lze z praktického hlediska chápat každou změnu přirozených 

fyzikálních a chemických vlastností vody, která snižuje jejich kvalitu se zřetelem k 

použitelnosti. 

      K tomu, aby byly sníženy negativní vlivy odpadních vod na povrchové vody na 

přijatelnou míru, musí být odpovídajícím způsobem vyčištěny. Stupeň tohoto 

čištění vyplývá z vodoprávního rozhodnutí, které obsahuje především povolené 

vypouštěné množství odpadní vody a koncentrační, případně bilanční limity pro 

jednotlivé složky znečištění [35].  

      Při vypracování uvedeného rozhodnutí vodoprávním úřadem se vychází 

z celostátně platné legislativy (Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a 

hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod (v platném 

znění), kterým jsou stanoveny 

1) emisní standarty, což jsou limitní hodnoty ukazatelů (většinou maximálně 

přípustné koncentrace) ve vypouštěné odpadní vodě (v rozhodnutí mohou 

být stanoveny limity přísnější) 

2) Imisní standardy, což jsou limitní hodnoty ukazatelů (většinou maximálně 

přípustné koncentrace) ve vodním recipientu, které by při vypouštění 

odpadní vody neměly být překročeny ani za nejméně příznivých 

hydrologických poměrů. 

      U městských odpadních vod jsou takto limitovány maximálně přípustné 

koncentrace BSK5, CHSKCr, NL, N-NH4
-
, N-celk a P-celk a minimální účinnost 

čištění, a to vše diferencovaně podle velikosti zdroje. Koncentrace jsou limitovány 

hodnotami: přípustnými (p), maximálními (m) a průměrnými. Přípustné 

koncentrace se hodnotí ze směsných vzorků, slévaných podle velikosti ČOV po 

dobu 2 hodin (pro ČOV < 2000 EO) resp. 24 hodin, přičemž doba slévání, četnost 

odběrů a tolerovaný počet překročení je stanoven podle velikosti ČOV a je uveden 

v citovaném Nařízení vlády [35]. 
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      Pro vypouštění odpadních nebo zvláštních vod do povrchových toků je 

stanovena povinnost zajišťovat jejich zneškodňování způsobem, který odpovídá 

současnému stavu technického pokroku. Podle zákona 254/2001 Sb. při 

povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových je vodoprávní úřad 

vázán ukazateli vyjadřujícími stav vody ve vodním toku, ukazateli a hodnotami 

přípustného znečištění povrchových vod, ukazateli a přípustnými hodnotami 

znečištění odpadních vod a náležitostmi a podmínkami povolení k vypouštění 

odpadních vod, které stanoví vláda nařízením. 

      Určený limit koncentrace ukazatelů přípustného znečištění je NPK (nejvyšší 

přípustná koncentrace) znečišťující látky [36].      

Citace - §16 Zákona 254/2001 Sb. O vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon)   

„Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné 

látky do kanalizace 

(1) K vypouštění odpadních vod, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou 

obsahovat jednu nebo více zvlášť nebezpečných závadných látek (§39 

odst. 3) do kanalizace, je třeba povolení vodoprávního úřadu. Při vydávání 

povolení je vodoprávní úřad vázán emisními standardy a lhůtami pro jejich 

dosažení stanovenými v nařízení vlády vydaném podle §38 odst. 

(2) Pokud se do kanalizace vypouštějí odpadní vody obsahující zvlášť 

nebezpečné závadné látky z jedné nebo více jednotlivých technologicky 

vymezených výrob, je třeba povolení podle odstavce 1 samostatně pro 

každou z těchto výrob. Jsou-li průmyslové odpadní vody s obsahem zvlášť 

nebezpečných závadných látek vypouštěny do kanalizace, která je součástí 

výrobního areálu, a jsou čištěny v zařízení určeném k čištění nebo 

zneškodňování těchto odpadních vod, může vodoprávní úřad vydat 

povolení až k místu výpusti z tohoto zařízení“ [1]. 

      Odpadní vody jsou často směsicí jedovatých látek. Toxicitou vody rozumíme 

účinek cizorodých látek, které se do oběhu dostávají především odpadními 

vodami. Vody mohou být znečištěné činností člověka, např. průmyslové odpady, 

pesticidy, herbicidy, antibiotika, hormonální antikoncepce, saponáty. Tyto látky 
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brzdí životní pochody nebo také organismy usmrcují, bakterie se mohou stát 

rezistentními.  

     Znečištění vod může být i přírodní. Přirozená toxicita se bez lidského zásahu 

v přirozených biotopech projevuje např. při rozkladu těl organismu. Ty produkují 

např. amoniak, metan, oxid uhličitý, sulfan. Při akutní toxicitě se jedovatý účinek 

projevuje velice rychle, v několika minutách až hodinách. Při chronické toxicitě je 

jedovatý účinek může projevit po týdnech až měsících.  

     Odpadní vody jsou často směsí nejrůznějších závadných látek. Směsi dvou či 

více látek mohou mít na organismus kombinovaný vliv, který může být  přídatný 

(aditivní, vlivy se sčítají). Tyto látky mohou také jedna s druhou interferovat 

(antagonistický vliv), nebo jejich celkový vliv na organismus může být větší, než 

když působí látka samostatně (synergismus). Účinek toxické látky závisí také na 

samotném organismu: na druhu, věku, pohlaví, potravě aj. Jinak účinkují např. 

pesticidy na člověka a jinak na hmyz. 

      Závadné látky jsou ve vodním prostředí často přítomné v koncentracích příliš 

nízkých, aby vyvolaly přímo rychlou smrt, ale mohou nepříznivě ovlivnit fungování 

organismu. A na změření množství škodlivin máme chemické a mikrobiologické 

analýzy a nově také testy ekotoxicity. 

      Vodohospodářská toxikologie se zabývá hlavně akutní toxicitou, založenou na 

testech akutní toxicity. Škodlivé látky mohou narušovat endokrinní systém, mohou 

způsobit vážná onemocnění, mohou ovlivnit reprodukční systémy, nazýváme je 

endokrinní disruptory. Negativní účinky těchto endokrinních disruptorů byly 

zjištěny na rybách. Toxiny jsou ve vodním prostředí přítomné většinou v příliš 

nízkých koncentracích, než aby byly schopné vyvolat přímou smrt, ale můžou 

nepříznivě ovlivnit fungování organismů. Pro zjištění ekotoxikologických vlastností 

nebezpečných látek jsou používané biologické testy toxicity. Podávají nám rychlé 

a požadované informace, na kterých lze stanovit negativní účinek neznámých 

látek, ale také nám dokáží detekovat i známé kontaminanty, jako jsou dioxiny, 

PCB, fenoly, povrchově aktivní látky, PAU aj. Testy nám podávají informace o 

biologické aktivitě a jedovatosti látek [9, 13]. 
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2.1 Znečišťující látky 

      Podle Zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon) v úplném platném znění vč. změn podle novely č. 150/2010 a Nařízení 

vlády ČR 61/2003 Sb. je třeba chránit povrchové a podzemní vody před 

znehodnocením odpadními vodami a závadnými látkami. Odpadní vody a škodlivé 

látky ohrožují jakost nebo zdravotní nezávadnost vod. 

2.2 Závadné látky 

      Závadné látky jsou látky, které při styku s vodou způsobují její kvalitativní 

znehodnocení a tím i snížení její užitkové hodnoty. Závadnými látkami tedy 

rozumíme produkty, suroviny, odpady, přípravky, jejichž složky se mohou dostat 

do odpadních vod, ale tyto látky za určitých okolností mohou úplně samostatně a 

nezávisle na použití vody znečišťovat povrchové a podzemní vody [36].      

      Ve vodním hospodářství jsou zvlášť nebezpečné látky a nebezpečné látky 

součástí přílohy 1, Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon): 

„Zvlášť nebezpečné látky 

     Zvlášť  nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin látek,  

s  výjimkou  těch,  jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky 

biologicky neškodné: 

1. organohalogenové  sloučeniny  a  látky,  které  mohou tvořit takové sloučeniny 

ve vodním prostředí, 

2. organofosforové sloučeniny, 

3. organocínové sloučeniny,  

4.  látky  nebo  produkty  jejich  rozkladu,  u  kterých byly prokázány karcinogenní 

nebo mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou  žlázu,  

rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo 

zprostředkovaně přes vodní prostředí, 

5. rtuť a její sloučeniny, 

6. kadmium a jeho sloučeniny, 

7. persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu  
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8. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo 

klesnou ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod. 

    

Jednotlivé zvlášť nebezpečné látky jsou uvedeny v nařízení vlády vydaném podle 

§  38  odst.  5;  ostatní látky náležející do uvedených skupin v tomto nařízení 

neuvedené se považují za nebezpečné látky. 

       

Nebezpečné látky 

 

Nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin: 

1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny: 

      1. zinek  6. selen  11. Cín  16. vanad 

      2. měď 7. Arzen  12. Baryum 17. kobalt 

      3. nikl  8. Antimon 13. Beryllium 18. thalium 

      4. chrom 9. Molybden 14. Bor  19. telur 

      5. olovo 10. Titan 15. Uran 20. stříbro 

2.  Biocidy  a  jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných 

látek. 

3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro 

lidskou spotřebu pocházejících z vodního prostředí, a sloučeniny mající 

schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách. 

4. Toxické  nebo  persistentní  organické  sloučeniny křemíku a látky, které  

mohou  zvýšit  obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou  

biologicky  neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné   

látky.  

5. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu. 

6. Nepersistentní  minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného 

původu. 

7. Fluoridy. 

8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména   

amonné soli a dusitany. 

9. Kyanidy. 
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10. Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav 

povrchových vod“ [1]. 

 

      Znečištění vody se projevuje změnou fyzikálních vlastností, změnou 

chemického složení a změnou biologického oživení. Látky způsobující znečištění 

vod dělíme na organické a anorganické látky, těžké kovy a tepelné znečištění. 

      Paleta znečišťujících látek, která znečišťuje povrchové a podzemní vody v ČR, 

je velká. Z hlediska samočištění v povrchových vodách je výhodné rozdělit 

znečišťující látky na organické a specifické. Organické látky při rozkladu mají velké 

nároky na kyslík a často způsobují, že jeho obsah klesá v toku na takovou 

hodnotu, při které nastává úhyn ryb, případně jiných druhů vodní fauny a flóry. 

      Specifické znečištění může mít nejrůznější účinky. K nejčastějším patří toxicita 

na vodní organismy. Mezi specifické znečištění zařazujeme: 

 tenzidy 

 radioaktivní látky 

 biologicky nerozložitelné organické látky 

 ropné látky, chlorfenoly, barviva 

 těžké kovy, kyanidy, pesticidy, 

 rezidua léčiv 

 synteticky vyrobené látky - xenobiotika (léčiva, kosmetické výrobky – 

masky, barvy, prací a čistící prostředky apod.) 

      Vývoj jakosti našich toků ukazuje, že neustále narůstá anorganické znečištění, 

což způsobuje zasolení řek [36].      

      Úroveň ochrany vod se nejčastěji hodnotí podle vývoje produkovaného a 

vypouštěného znečištění. Produkovaným znečištěním je znečištění v nečištěných 

– produkovaných odpadních vodách. Vypouštěné znečištění je znečištění, které je 

obsaženo v odpadních vodách, jež jsou vypouštěny do povrchových vod. Od roku 

1990 do 2011 došlo k poklesu vypouštěného znečištění u BSK₅ o 95,4%, CHSKCr 

o 89,5%, NL o 93,8%, RAS o 16,1%. Podařilo se snížit i vypouštění nebezpečných 

a zvlášť nebezpečných látek. Došlo také k velkému poklesu u dusíku a fosforu a to 
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díky tomu, že se v technologiích ČOV uplatňuje biologické odstraňování těchto 

makronutrientů (dusíku a fosforu) [22]. Znečištění vody z lidských sídel je 

snižováno budováním čistíren odpadních vod (ČOV). Jejich provoz je nákladný a 

přes zdokonalující se technologie čištění, se stále vyskytují látky, které nedokáže 

odstranit ani v současné době používané třístupňové čištění. 
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Tabulka číslo 1: Vývoj vypouštěného a zpoplatněného znečištění za období 1990 

– 2010 [zpracováno dle Modré zprávy] [46] 

      Podle Pittera můžeme z hlediska kvality povrchových vod znečišťující látky 

rozdělit do tří skupin: 

Vývoj vypouštěného a zpoplatněného znečištění za období 1990 - 2010
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1) látky působící přímo toxicky nebo způsobují senzorické závady 

2) látky, které ovlivňují kyslíkovou bilanci recipientu 

3) „inertní“ látky (anorganické nerozpustné a rozpustné netoxické látky) 

Posuzování závadnosti chemických látek na organismy 

 bez vlivu 

 působící stimulačně 

 působící inhibičně 

 působící toxicky  

Při posuzování škodlivosti látek na organismy a jejich rizika ve vodě je třeba 

uvažovat se dvěma případy: 

 závadnost látek se projevuje přímo ve vodě, kde se jejich působením 

narušuje biocenóza, 

 závadné látky přímo působí na vyšší organismy (rostliny, živočichy, lidi), 

kteří vodu přijímají. 

      Závadnost chemických látek na biocenózu se určuje jednoduchými testy na 

vybrané vodní organismy a stanovuje se přípustná koncentrace tj. taková 

koncentrace, při které nedochází ke zjevnému poškození nebo úhynu testovaných 

organismů. Podstatně složitější a časově náročnější je posuzování závadných 

látek přímo na vyšší organismy a především na člověka [36]. 

      Z celkového množství závadných látek, vyskytujících se ve vodách, vyžadují 

zvláštní pozornost toxické látky. 

2.3 Toxicita 

      Toxicita je vlastnost chemické látky vyvolávat poškození (intoxikace) a je 

charakterizována smrtící dávkou, tzv. letální dávkou (LD). Latentní dávka je takové 

množství látky, které způsobí smrt určitého počtu pokusných zvířat, kterým se 

látka aplikovala za přesně určených podmínek. Pro toxické látky je dále důležité 

znát největší přípustnou koncentraci (NPK), tj. koncentrace, která nezpůsobuje v 

organismu člověka nepříznivé reakce [36]. 
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      Toxické látky nemusí člověk přijímat jen z vody. V případě současného 

přijímání z vody, ovzduší a potravin je třeba znát celkovou přípustnou dávku, 

případně přípustnou denní dávku. Závažným faktorem toxického posuzování 

chemických látek je tzv. práh toxického účinku. Je to biologická změna mimo 

rozmezí adaptace vnitřního prostředí organismu [36]. 

2.4 Toxicita odpadních vod 

      Toxicitou se zabývá věda zvaná toxikologie. Toxikologie je nauka o škodlivém 

působení látek na živý organismus. Zkoumá vzájemné působení chemických látek 

na živý organismus. U většiny látek dochází při jejich vstupu do organismu k jejich 

přeměně a to ve většině případu toxické. Z toho vyplývá, že při posuzování jakosti 

vod, je toxikologie velice důležitá a nezbytná. Toxikologie je velice podobná 

farmakologii. Ta totiž studuje příznivé i nepříznivé účinky léčiv, proto existuje velká 

spojitost mezi toxikologií a farmakologií. Jako první průkopník toxikologií je 

považován alchymista a vědec z 16. Století Theophrastus Aureolus Philippus 

Bombastus z Hohenheimu – řečený Paracelsus. Přesná jeho definice jedu zní: 

„Všechny látky jsou jedy, nic není nejedovaté. Pouze látka způsobuje (je 

příčinou), že látka přestává být jedem.“ [4]. 

V tabulce č. 2 jsou uvedeny typy toxicity a jejich vlivy.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. číslo 2 Pracovní definice pro toxické látky, toxicitu, bioakumulaci a perzistenci 

(upraveno dle Kalff  2002) 

TOXICITA VLIV 

      Akutní Rychlá smrt 

      Subletální/Chronická Narušení růstu, rozmnožování apod. 

      Karcinogenita Poruchy, smrt 

      Mutagenita 

      Teratogenita 

 

Vliv na budoucí generace 

      Genotoxicita Možné vlivy na budoucí generace 

BIOAKUMULACE  

      Schopnost vstupovat do potravního řetězce  

PERZISTENCE   

      Rezistence k degradaci v přírodních podmínkách  

VOLATILIZACE  

      Jednoduchá evaporace a atmosférický transport  
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      Odpadní vody z průmyslových podniků obsahují nebezpečné organické látky 

jako fenoly, ethanoly, acetony, dehty, naftaleny, xyleny, petrolej, kresol, methanol, 

butanoly, benzeny aj. a nebezpečné sloučeniny těchto látek. Jsou velmi toxické na 

vodní organismy [33]. 

      Např. fenoly jsou bezbarvé krystalické látky s charakteristickým pachem. 

Studie u sledovaných objektů prokázaly tyto toxické účinky na vybrané organismy. 

Daphnie při koncentraci 5,0 až 10,0 mg 1ˉ¹ hynou, pro ryby je koncentrace 0,1 mg 

1ˉ¹  neškodná, 0,2 mg 1ˉ¹ toxická, 0,4 až 0,6 mg 1ˉ¹ vede k úhynu po 8,5 

hodinách. Záleží ale na druhu ryby. Např. u kapra koncentrace 0,01 mg 1ˉ¹ 

způsobuje distrofické změny srdečního svalu, ledvin a jater a pro karase je 0,079 

mg 1ˉ¹ neškodná [33]. 

Organohalogenové sloučeniny PCB, DDT        

Citace DDT – „plným názvem 1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlortenyl)etlan. DDT je 

jedním z nejstarších a nejznámějších insekticidů. Výroba a užití je dnes již 

zakázána, ale v mnoha afrických a asijských zemích se DDT bohužel stále 

používá. Používání DDT celosvětově reguluje právě Stockholmská úmluva o 

persistentních organických polutantech. DDT je silně toxický! Smrtelná dávka pro 

laboratorní myši v potravě je cca 135 mg/kg, pro krysy cca 87 mg/kg a u člověka 

cca 1 500 mg/kg! DDT je velmi špatně rozpustitelné ve vodě, a proto je pro vodní 

faunu silně jedovaté. Smrtelná koncentrace LC50 kolísá podle druhu ryb v rozmezí 

od 8 do 100 μg/l při působení po dobu 96 hodin. Hygienické normy kladou velmi 

přísná kritéria na obsah DDT v potravinách. Například v EU je stanoven přípustný 

limit DDT v pitné vodě 0,1 μg/l, zatímco Světová zdravotnická organizace (WHO) 

požaduje 1 μg/l. USA jsou tolerantnější, limit je tam stanoven na 50 μg/l. V naší 

republice se ještě v 60. letech minulého století dalo DDT běžně koupit 

v drogeriích. Bohužel v ČR je DDT zamořen bývalý sklad pesticidů v Lubech u 

Klatov. DDT tam prosakuje i do povrchové vody a okolním obyvatelům se 

nedoporučuje používat vodu ze studní. Odstranění zamoření by stálo cca 30 

milionů korun českých“ [2]. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Smrtn%C3%A1_koncentrace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A1_zdravotnick%C3%A1_organizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
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      Kovy a jejich sloučeniny zastupují značnou část látek znečišťující životní 

prostředí. Zinek jeho sloučeniny působí nepříznivě na živočichy, životní prostředí a 

na člověka. Přítomnost zinku je nezbytná pro správné fungování organismu. 

Studie prokazují, že tělo dospělého člověka obsahuje pouze 2 g zinku. Přílišné 

množství způsobuje bolesti žaludku, křeče, zvracení a průjmy. Zinek se do 

vodního prostředí dostává především atmosférickou depozicí. Do atmosféry se 

zinek uvolňuje především při spalování fosilních paliv, těžbou a zpracováváním 

zinkových rud. Průmyslové odpadní vody obsahují zinek např. ze zpracovávání 

neželezných rud, z moříren mosazi, ze zpracování tuků nebo povrchové úpravy 

kovů. Zinek se může do vod dostat také splachy z půd, které jsou hnojeny hnojivy 

obsahující zinek. Zinek je značně toxický pro vodní organismy a ryby, zvláště pak 

pro lososové ryby [29, 30]. Kadmium se řadí mezi kovy s největším potenciálním 

znečištěním. Kumuluje se především ve vodních sedimentech. Kadmium 

bioakumuluje v tukových tkáních a způsobuje chronickou toxicitu. Olovo způsobuje 

také chronickou toxicitu a to zejména pro vodní ptactvo. Arsén, Co, V, Ni, Cr a Zn 

způsobuje přímou akutní toxicitu. Vzájemně se toxické účinky zvyšují ve směsech 

s Hg + Zn, Ni + Zn, Hg + Cu, oproti tomu zeslabují směsi Se + Cd, Se + Hg. 

Nádorová onemocnění způsobují As, Cr, Cd, Ni [3]. 

      Ropa a ropné produkty jsou ve vodě špatně rozpustné. Patří k organickým 

látkám, které jsou špatně oxidovatelné jak v ČOV, tak i v přirozených podmínkách. 

Jsou to motorové paliva, mazací a topné oleje, benzín, nafta, petrolej, ropa aj. Dle 

studií nerafinovaná ropa prokazuje značnou stabilitu při nízké teplotě. 

V pokusných tocích zůstala toxická pro řasy po dobu dvou měsíců. Ropné 

produkty, které se dostaly do odpadních vod se postupně usazují na dně. Proto se 

při testování vod s obsahem ropy nestačí odebrat jen průměrný vzorek, ale i 

jednotlivé frakce a to z hloubky cca 10 cm pod hladinou, ze dna a ze sedimentů 

[33]. 

 

      Mimořádně toxické a nebezpečné jsou organické sloučeniny rtuti. Tyto 

sloučeniny mají široké uplatnění v průmyslu a kumulují se v organismech. 

Odpadními vodami se dostávají do vodních toků, kde vstupují do potravinových 

řetězců. Intoxikace se projevuje neurologickými poruchami. Rtuť mění především 
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organismy ryb. Rtuť způsobuje bioakumulaci v tukových tkáních, 

organosloučeniny jako metylrtuť a etyltruť způsobují akutní a chronickou toxicitu. 

Zdroje znečištění rtuti jsou i všude, kde se spaluje uhlí, topné oleje a v okolí 

kovohutí. [34]. 

 

      Velká pozornost se věnuje léčivům a drogám. Ty se dostávají do vodního 

prostředí vlivem lidské činností. Jejich používáním se biotransformují v lidském 

organismu a následně jsou vylučovány do odpadních vod. Dále to je špatnou 

likvidací léčiv v domácnostech. Odpadní voda odtéká kanalizací do čistíren 

odpadních vod. ČOV nejsou schopny všechny závadné látky odstranit, a tak se 

dostávají do vodního prostředí, kde mohou být nebezpečné pro vodní organismy. 

Může to být např. kyselina acetylsaticylová, která se ve vodním prostředí vyskytuje 

nejvíce. Tato látka je obsažena v Acylpyrinu, Anopyrinu. Diethylether, halotan, 

barbituráty patří mezi inhalační anestetika, která způsobují celkové nebo částečné 

znecitlivění. Další skupinou léčiv jsou hypnotika a sedativa. Ty mají uspávací a 

uklidňující účinky a řadíme tam ethanol, nitrazepam a flunitrazepam [34].  

 

 

3 Výhody a nevýhody biologických testů toxicity 

 

      Existuje celá řada biologických testů, které mohou být různě klasifikované. 

Nejběžnější klasifikace je podle délky kontaktu bioindikátoru s testovaným 

toxikantem. Podle této klasifikace jsou testy rozděleny na akutní, subchronické a 

chronické. Avšak toxicity látek mohou být pro různé organismy odlišné. Proto se 

při testování nepoužívá jen jeden druh analytu, ale několik biologických druhů. 

V německé státní normě DIN 38412 jsou popsány čtyři biotesty, které jsou 

doporučované pro testování toxicity odpadních vod. Testují se ryba, drobný korýš, 

zelená řasa, světélkující baktérie. V ČR je obdobný soubor biotestů doporučovaný 

Vyhláškou č. 339/1997 MŽP o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.  

 

      Biotesty mají několik nevýhod. Hlavní nevýhodou je dlouhá doba pro získání 

výsledků analýz. Analýza může trvat i desítky hodin (24 – 96 hodin), což je nejen 
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v případě ekologické havárie problém, který může vést k nevyčíslitelným 

ekologickým a i ekonomickým škodám. Nevýhodou také je malá statistická 

spolehlivost vzhledem k omezenému počtu jedinců, kteří jsou používaní v testech. 

Ty je třeba množit a udržovat v přesně nadefinovaném fyziologickém stavu. 

Provádět test může pouze speciálně vyškolený personál. Další nevýhoda je u 

biologických testů, které jsou založené na úmrtnosti. Tyto testy nedokáží 

rozpoznat slabší toxicitu a vedle námitek proti etice těchto druhů metod nejde 

zjistit ani stimulační efekt některých druhů látek na analyty. Další nevýhodou 

všech dosavadních toxikologických biotestů je, že využívají eukaryotické 

organismy, takže xenobiotika mohou uniknout pozornosti [11, 19, 21]. 

 

      Současné přístrojové techniky umožňují s vysokou přesností stanovit ve 

vzorcích z ŽP i velmi malé množství znečišťujících nebo toxických látek. Využívají 

metody fyzikální nebo chemické analýzy, ale nedokáží nám zodpovědět všechny 

toxikologické otázky. Biotesty jsou založeny na analytické metodě využívající 

určitého počtu vhodných organismů, které se vystavují testovanému vzorku a po 

určité době expozice se posuzují životní projevy organismů. Z reakcí zjišťujeme, 

zda je testovaný vzorek toxický Tyto testy často poskytují podklady pro 

ekotoxikologické studie, hodnocení rizik. Převážně se volí přesné laboratorní 

metody, což je i nevýhoda, protože podmínky v laboratořích jsou často dost 

vzdálené přírodním podmínkám. Biotest určuje pouze toxicitu nebo netoxicitu, ale 

nepodává informace, která látka a v jakém množství se ve vzorku nachází [21]. 

Biologické testy toxicity na vodních organismech (biotesty) dělíme na tři úrovně. 

1. Na úrovni buněk, tkání  

      Používají se pro teoretické objasnění poznatků získaných při pokusech na 

organismech. Hlavně v poslední době se tkáňové kultury používají pro rutinní 

provádění testů ekotoxicity. Výhodou těchto testů je jejich dobrá 

reprodukovatelnost buněk a tkání, vysoká citlivost testu, nízké náklady, nízké 

nároky na provedení a na čas. Naopak nevýhodou je značná odlišnost výsledků 

„in-vitro” od výsledků obdržených „in-vivo”. V systému in vitro se nemůže suplovat 

enzymatiko-imunitní systém živého organismu, proto jsou výsledky platné pouze 
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k použité buněčné linii nebo zdrojovému orgánu a tkáni. I přes tyto nevýhody jsou 

testy ekotoxicity na buněčných kulturách a tkáních vhodné před provedením testů 

na živých organismech [13]. 

2. Na úrovni organismů (jedinců) 

      Používají se k hodnocení akutní i chronické toxicity. V dnešní době jsou 

nejvíce využívané. Většina testů se provádí na organismech (bakterie, řasy, 

daphnie, ryby – většinou akvarijní ryby) a můžeme se setkat s potížemi spojenými 

s reprodukovatelností. Testy provedené na rybích tkáních se využívají 

k teoretickému objasňování účinků toxických agens. Výsledky testů nebývají u 

jednotlivých jedinců jednotné, závisí na více faktorech. Např. na způsobu přijímání 

toxikantu organismem, jeho schopnost toxickou látku odbourávat a také na jeho 

bioakumulaci. Proto se většinou provádějí testy na více organismech a výsledky 

se pak porovnávají. Při testování jednoho vzorku více organismy také získáváme 

více informaci o toxicitě látky. Jejich výhodou je vysoká citlivost a 

reprodukovatelnost [13, 24]. 

3. Na úrovni společenstev, biocenóz  

      Sledují toxický účinek v přírodě nebo na modelu, který je dosti podobný 

přírodě. Také se jim říká poloprovozní. Většinou se testuje na pokusných 

rybníčcích. Tyto testy nám dokáží zodpovědět nejvíce otázek, protože postihují 

účinky testované látky na vodní prostředí jako na celek. Nevýhodou je, že se 

toxický účinek nemusí shodovat se sledováním v přírodě a se sledováním na 

modelu v laboratoři. Mohou nastat odlišné reakce na toxikant, může to být např. 

výsledek narušení potravinových řetězců. Použití těchto testů je proto bohužel 

omezena. Testů na úrovni biocenóz se využívá převážně ve vodním nebo půdním 

prostředí [13]. 

 

4 Biologické testy v normách a metodikách ve světě a v ČR ve      

      Na vodních organismech rozeznáváme tři generace testů toxicity. Stejně jako 

u alternativních ekotoxikologických testů jsou standardní testy prováděny na  
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organismech všech trofických úrovní. 

1. generace – klasické biotesty – na rybách, korýších, řasách a na klíčcích 

rostlin. Jedná se o testy, které jsou evidované a doporučované světovými 

organizacemi OECD, ISO, US EPA, EU (European Union; Evropská unie), 

WHO. Tyto testy jsou přesně standardizované zveřejněnými postupy. 

Výhodou těchto tesů je, že výsledky jsou porovnatelné mezi různými 

laboratořemi a samotné provedení testů se řídí dle jednotné metodiky a je 

snadno opakovatelné [41, 42].  

OECD vydává metodiky pro testování chemikálií. Jsou prostředkem pro 

hodnocení potenciálních vlivů chemikálií na lidské zdraví a ŽP. Jsou to 

metodiky, které jsou mezinárodně akceptované jako standardní metody a 

jsou nezbytné pro běžné testování chemických látek a produktů 

(průmyslové chemikálie, pesticidy a celá řada dalších). OECD má třicet 

členských zemí a vědeckými odborníky jsou metodiky průběžně 

aktualizované tak, aby splňovaly požadavky vědeckého pokroku. Stávající 

metodiky OECD reflektují stav vědy a techniky v odvětví hodnocení rizik pro 

životní prostředí [39]. 

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

změně některých zákonů udává povinnost testovat chemické látky pro 

různé účely. Vyhláška č. 223/2004 Sb. stanoví bližší podmínky hodnocení 

rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí. Výsledky testů 

akutní ekotoxicity pro chemické látky na dafniích, rybách a řasách se 

zabývá Zákon č. 356/2003 Sb. [43]. 

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

se zabývá hodnocením odpadů. Ministerstvo životního prostředí pro 

hodnocení nebezpečných vlastností odpadů vydalo Metodický pokyn 

odboru odpadů ke stanovení ekotoxicity odpadů, který byl zveřejněn ve 

Věstníku MŽP č. 4/2007. Předmětem metodického pokynu je hodnocení 

negativních vlivů odpadů v souladu s Vyhláškou č. 294/2005 Sb., o 

podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 

terénu a změně Vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 

odpady.  
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Také hodnocení ekotoxicity jako nebezpečné vlastnosti odpadů pod 

označením H14 Ekotoxicita v souladu s Vyhláškou č. 376/2001 Sb., ve 

znění Vyhlášky 502/2004 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů je předmětem výše uvedeného metodického pokynu. Na odpady, 

které nejsou vyluhovatelné a znemožňují odběr reprezentativního vzorku se 

Metodický pokyn nevztahuje. Pro hodnocení ekotoxicity odpadu a pro jeho 

zařazení do třídy vyluhovatelnosti je baterie testů pro chemické látky 

rozšířena o testy inhibice růstu kořene hořčice bílé (Sinapis alba). Pro 

hodnocení ekotoxicity odpadních vod se používá metoda stanovení inhibice 

růstu okřehku menšího (Lemna minor) [7, 23, 40]. 

 

Základní testy definované legislativou ČR zahrnují jen tři, popř. čtyři testy 

pro hodnocení negativních vlivů toxických látek a odpadů na životní 

prostředí, zejména na vodní ekosystémy. V poslední době se zjišťuje, že 

testy ekotoxicity, které se zakládají na testování vodných výluhů (jak je 

tomu právě v naší legislativě), nejsou dostačující z důvodu nízké vypovídací 

hodnoty o daném vzorku. Základním nedostatkem legislativně zavedených 

testů pro hodnocení nebezpečné vlastnosti H-14 je to, že pokud 

nebezpečná látka, kterou má test ekotoxicity odhalit a hodnotit, je ve vodě 

nerozpustná nebo rozpustná jen minimálně, pak ji testy s vodnými výluhy 

nemohou postihnout vůbec nebo jen ve velmi omezené míře. Ve většině 

vyspělých států je tento nedostatek již řešen zavedením nových metodik 

pro hodnocení ekotoxicity odpadů, především kontaktních testů, jejichž 

výsledky mají podstatně vyšší vypovídací schopnost pro pevnou matrici než 

hodnocení podle kvality vodného výluhu. Kontaktní testy jsou založeny na 

testování organismů přímo na pevné matrici. Norma ČSN EN 

14735 „Charakterizace odpadu – příprava vzorků odpadů pro testy 

ekotoxicity“, která obsahuje definice, provedení a technické vybavení pro 

odběr vzorků odpadů, jejich transport, skladování, homogenizaci a extrakci 

a také seznam testů ekotoxicity kontaktních i s vodním výluhem. Kontaktní 

testy ekotoxicity se dle této normy dají provádět např. na chvostoskocích, 

roupicích, na vyšších rostlinách, nitrifikačních bakteriích atd. [44]. I testy na 
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trofické úrovni destruentů chybí. Podmínka testování na všech trofických 

úrovních organismů tak není dodržena a dochází k neobjektivnímu 

hodnocení dopadů na ekosystémy prostřednictvím dané baterie testů např. 

ISO 11267 

• Test akutní toxicity na vodním obratlovci akvarijní ryba Poecilia 

reticulata (živorodka duhová), Brachydanio rerio (danio pruhovaný), 

lze i  Pimephales promelas ČSN EN ISO 7346-1 (Statická metoda), 

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

(Průtočná metoda) 

• Test akutní toxicity na vodním členovci Daphnia magna ČSN EN ISO 

6341 

• Test inhibice růstu na chlorokokální řase Desmodesmus ČSN ISO 

8692 

• Test inhibice růstu na kořenech rostlin Sinapis alba Metodický pokyn   

Ministerstva ŽP 11/2007 ke stanovení ekotoxicity odpadů 

• Bakteriální bioluminiscenční test s bakterií Vibrio fischeri ČSN EN 

ISO 11348-1,2,3, 

2. generace – mikrobiotesty (alternativní testy toxicity) – využívají klidová 

stádia, lyofilizované kultury bakterií a hluboké zmrazení u řas 

• Thamnotoxkit (Thamnocephalus platyurus) 

• Rototoxkit (Brachionus calyciflorus) 

• Algaltoxkit (Selenastrum capricornutum) 

• Daphtoxkit (Daphnia pulex) 

                Hodnocení ekotoxicity - kontaktní testy 

• reprodukční test na chvostoskoku Folsomia candida 

• reprodukční test na roupici Enchytraeus crypticus 

• test inhibice růstu kořene Lactuca sativa 

• test na luminiscenční bakterii Vibrio fischeri 

• imobilizační test na Daphnia magna 

• růstový inhibiční test na řasách 
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3. generace – biosenzory nebo biosondy – principem je fluorescenční značení 

toxické látky 

• Průtokoměr a detekce na řasách - bbeAlgae Toximetr 

• Průtokoměr a detekce na korýších - bbeDaphnia Toximetr 

• Průtokoměr a detekce na rybách - ToxProtect 64 Fischtoximetr 

 

5 Biotesty na vodních organismech 

      K testům se používají řasy, korýši, ryby, semena hořčice nebo okřehek. Hlavní 

pozornost zasluhují látky těžko rozložitelné a toxické. Také se sledují látky a 

přípravky doporučované ve vodním hospodářství při aplikaci do vodního prostředí. 

Testy toxicity jsou důležité nejen při hodnocení nových chemických látek, ale také 

při hledání důvodů havárií ve vodním hospodářství. Zvířata a rostliny jsou 

v životním prostředí považované jako tzv. bioindikátory k monitorování 

znečišťujících látek v ŽP. Při ekologickém riziku chemických látek a přípravků se 

používají nejčastěji řasy, perloočky a ryby, u testování ekotoxicity a 

vyluhovatelnosti opadů jsou to řasy, perloočky, ryby a semena hořčice, také se 

provádí test na okřehku a to při zjišťování toxicity odpadních vod. Výsledkem testů 

je vyhodnocení hodnot LC₅₀, což je efektivní koncentrace, která vyvolává úhyn 

50% testovacích organismů nebo jejich imobilizaci. Provádí se na rybách. Další 

hodnota je EC₅₀, což je efektivní koncentrace, která vyvolává úhyn 50% 

testovaných organismů nebo jejich imobilizaci za určitý čas, nejčastěji se provádí 

na perloočkách. IC₅₀ je inhibiční koncentrace, která způsobí 50% inhibici růstu 

organismů také za určitý čas. Jako negativní výsledek testu toxicity můžeme 

stanovit ten, kdy v neředěném výluhu neuhyne žádná testovaná ryba, úhyn 

perlooček nepřekročí limit 10% inhibice a u řas se neprokáže inhibice o více než 

30% a stimulátor růstu nesmí překročit 100% v porovnání s kontrolou. Pozitivní 

výsledek je, když v testu s neředěným výluhem uhyne více než 50% organismů 

nebo je zjištěna inhibice řas o více než 50%.    
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      Vedle testů na řasách, perloočkách, rybách, semenech a okřehku se používá i 

testování na bakteriích. Využívá se bakterie Vibrio fischeri a Photobacterium 

phosphoreum. 

      Metoda s použítím světélkující bakterie se nazývá bakteriální bioluminiscenční 

test toxicity – BBTT a jeho aplikace je definována normami ČSN EN ISO 11348-1, 

2, 3.  

      Microtox test je metoda inhibice bioluminiscence řas dle ISO N110/1988, 

Francie [12], je to moderní screeningová metoda. Principem Microtox testu je 

využívání poklesu produkce světelného bioluminiscenčního toku mořských 

světélkujících bakterií Photobacterium phosphoreum. Bakterie totiž využívají cca 

10% své metabolické energie při přeměně chemické energie na světlo. Toto je 

spojeno s jejich dýcháním. Změna buněčného metabolismu nebo porušení 

buněčné struktury tedy vede k poruchám dýchání a tedy i intenzitu světélkování, 

což také zapříčiňuje přítomnost toxických látek. Microtox test je rychlý, levný a 

malý objem vzorku (méně než 5 ml) a proto je jedním z nejméně náročných. Je 

cenově dostupný a jednoduchý. Patří k nejméně cenově náročným 

biomonitoringovým metodám a jeho obsluha je velice jednoduchá. Také větší 

počet řas použitých pro jeden pokus udává větší věrohodnost oproti jiným testům. 

Toto jsou výhody Mictorox testu, ale ta největší je v jeho rychlosti. Požadovaná 

data jsou rychle dostupná, takže je možné včas zajistit vhodná opatření. Microtox 

test je považován za jeden z nerychlejších testů. Jeho nevýhody tkví ve 

vyžadování soli [6, 11]. 

      Dalším je bakteriální bioluminiscenční test toxicity LUMIStox. Test je založen 

také na schopnosti mořských světélkujících bakterií Vibrio fischeri (stanoveno 

normou ČSN EN ISO 11348-3) reagovat změnou bioluminiscence na přítomnost 

toxických látek v jejich okolí. Luminiscenční bakterie se až do stanovení toxicity 

uchovávají v chladu a v dehydratovaném stavu, ve kterém je dodává výrobce. Až 

těsně před použitím se rehydratují. V luminiscenčním fotometru se nejdříve změří 

výchozí bioluminiscence bakteriální suspenze za nepřítomnosti cizorodých látek, 

poté se přidává testovaná látka v několika koncentracích, směsi se danou dobu 

inkubují a pak se změří výsledná hodnota bioluminiscence. Čím je testovaná látka 
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více toxičtější, tím výraznější je pokles bioluminiscence. Jako referenční vzorek 

(blank) je používán netoxický solvent chlorid sodný (2% NaCl) nebo standardní 

toxikant, např. síran zinečnatý. Při použití NaCl je nutnost dodržet koncentraci. 

Luminiscenční bakterie by při nižší osmolaritě zlyzovaly. Buoluminiscenční test 

závisí také na teplotě a proto se testuje ve stálém teplotním prostředí, obvykle při 

+15°C. Z naměřených hodnot bioluminiscence v přítomnosti a nepřítomnosti 

toxikantu se sestrojí dávková křivka a z té se vypočítá efektivní koncentrace toxinu 

[15, 20].      

5.1 Testy 1. generace    

      Desmodesmus subspicatus, Selenastrum capricornutum – tyto řasy jsou z řas 

nejvíce používaný biomonitor k posuzování výše živin nebo toxinů ve 

sladkovodních vodách. Jsou velice citlivé na přítomnost toxinů. Vyskytuje se ve 

fotoplanktonech rybníků, močálů a jezer [27]. 

 

Obrázek číslo 1: Selenastrum capricornutum [27]      

      Test inhibice růstu na řasách se provádí dle ČSN EN ISO 28692. Používá se 

sladkovodní řasa Desmodesmus quadricauda a Selenastrum capricornutum.  Test 

sleduje změny růstu řas působením koncentrované testovací látky. Řasy stojí na 

začátku potravního řetězce, a proto jsou nenahraditelné jinými testovacími 

organismy. Testování na řasách je velice náročné na preciznost a 

reprodukovatelnost provedení a také na laboratorních podmínkách, což je 

nevýhoda. Testy s řasami jsou často založeny na ovlivnění fotosyntézy. Nejvíce je 
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používaný test založený na fixaci CO₂.  Expozice je min. 96 hodin, používá se 25 -

70 ml dle objemu EM baněk a 100 řas v 1 ml. Test se provádí při teplotách 22°C ± 

2 °C. Princip testu je ve stanovení toxického účinku vodou vyluhovatelné látky na 

zpomalení procesů v organismu při růstu a rozmnožování. Podmínkou je osvětlení 

6 000 – 10 000 lux a promíchávání řas minimálně 3x denně. Sledují se látky 

v jednotlivých koncentracích a srovnávají se s hodnotami v čistém živném roztoku 

[13]. 

      Daphnia magna – jsou citlivé na širokou škálu znečišťujících látek, zvláště pak 

na látky typu organofosfátů. Jsou to plovoucí korýši s uzavřeným tělem 

v dvouchlopňovém krunýři. Perloočky mají dva páry tykadel. První pár je malý a 

slouží jako smyslový orgán, zatímco druhý pár je mnohem větší a rozvětvený. 

Slouží k pohybu. Dýchají celým tělem. Používají se jako testovací organismy 

k biologickým zkouškám toxicity [38]. 

 

Obrázek číslo 2: Daphnia magna [18]    

      Testy akutní toxicity se provádějí také na perloočkách Daphnia magna 

(Hronatka velká) a to dle ČNS EN ISO 6341. Je to jeden z nejznámějších 

standartních testů. Cílem těchto testů je stanovení vodních odpadových látek na 

imobilizaci perlooček. Jsou to jedny z nejznámějších testů. Perloočky jsou hlavní 

potravní složkou vodních organismů, a proto jsou v oblasti testování toxicity 

vodního prostředí velice důležité. Snáší vysoké organické zatížení a tím se řadí 

mezi nejcitlivější organismy. Test spočívá ve sledování přežívajících perlooček 
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v různých koncentracích toxických látek. Zároveň se sledují perloočky nasazené i 

do ředící vody bez sledovaných toxinů. Sleduje je jejich stav, znehybnění nebo 

úmrtí. Délka expozice je 48 hodin. Používá se 5 ml roztoku na jedince a obvykle 

se využívá 10 – 60 ks jedinců. Mortalita nebo imobilizace se vyjádří v procentech a 

ta se převedou na probity – osa y, na ose x se vynese nezávisle proměnná – log 

c. Výhodou tohoto testu je jeho široká použitelnost v laboratořích. Naproti tomu 

jeho nevýhoda je nesnáze s chovem. Organismus perloočky může být napaden 

jiným organismem a perloočka je také velice náročná na kvalitu krmení [13]. 

      Pimephales promelas obecný název je střevle. Jsou to malé rybky v rozsahu 

délky 43 – 102 mm. Střevle jsou doporučené sladkovodní druhy pro testování 

chronické toxicity. Snese vysoký zákal i vysokou teplotu 

      Poecilia reticulata (živorodka duhová) je přezdívaná taky paví očko. Je to 

drobná sladkovodní až braktická ryba z čeledi živorodkovitých. Je to drobná rybka. 

Samice měří kolem 6 cm a samec kolem 4 cm. Živí se hmyzem, larvami hmyzu, 

jikrami a potěrem ryb. Živorodka je pro svou nenáročnost velice oblíbenou 

akvarijní rybou, která je schopna se adaptovat i na čistě mořskou vodu [5]. 

 

Obrázek číslo 3: Poecilia reticulata (živorodka duhová) [25] 

      Brachydanio rerio (danio pruhované) známé také jako zebřička, je sladkovodní 

ryba. Dorůstá velikosti 6 cm. Danio má podlouhlé tělo, ze stran mírné stlačené. Na 

bocích má až 9 kovově modrých pruhů, které jsou také na ocasní a řitní ploutvi. Ve 

volné přírodě se živí drobným hmyzem. V akváriu přijímá sušenou i mraženou 
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potravu, v přírodě se živí drobným hmyzem. Je to velmi přizpůsobivá ryba, které 

nevadí výkyvy chemismu a ani drobné odchylky v pH a tvrdosti [10]. 

 

Obrázek číslo 4: Brachydanio rerio (danio pruhované [26] 

      Na rybách se také provádějí akutní testy toxicity. Ryby jsou konečným 

článkem potravního řetězce ve vodním prostředí, a protože jsou také významnými 

vodními organismy, tak je jim věnovaná velká pozornost. Pro zjišťování toxicity ve 

vodním prostředí se ryby často chovají. Toxicita a škodliviny se do rybího 

organismu dostávají přes kůži a žábra. Živočichové reagují na škodliviny např. 

sexuální abnormalitou včetně snížené velikosti pohlavních žláz a snížené 

schopnosti se rozmnožovat. Podle ČSN EN ISO 7346-1 (statická metoda), ČSN 

EN ISO 7346-2 (obnovovací metoda) a ČSN EN ISO 7346-3 (průtočná metoda). 

Při těchto metodách toxicity se využívají akvarijní ryby Poecilia reticulata 

(Živorodka duhová) a Brachydanio rerio (Danio pruhovaný). Cílem testu je zjištění 

akutní toxicity vodou vyluhovatelných látek z odpadu na ryby. Při testování se 

musí postupovat v souladu se Zákonem č. 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti 

týrání a dále dle Vyhlášky Mze ČR č. 311/1997 Sb. O chovu a využití pokusných 

zvířat. Test se provádí při teplotách 22°C ± 2°C, bez provzdušňování a ryby se 

nekrmí. Zřeďovací vodou je roztok soli doplněný destilovanou vodou, který se 

používá v objemu 100 ml na jednoho jedince. Používají se 3 – 10 ryb. Délka 

expozice je od 48 po prodloužení dle metodik ISO až 96 hodin. Mortalita nebo 

imobilizace se vyjádří v procentech a ta se převedou na probity – osa y, na ose x 
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se vynese nezávisle proměnná – log c. Cílem tohoto testu je sledování a 

zaznamenávání chování ryb, měří se koncentrace kyslíku, teplota a také pH [13]. 

      Na rostlinách. Při těchto testech se nejčastěji pozoruje citlivost klíčících 

semen, růst kořene, inhibice růstu a produkce fotosyntetických barviv. K těmto 

účelům se využívá např. Sinapis alba (hořčice bílá), Lactuca sativa (salát 

hlávkový), ale také vodní rostliny např. Lemna minor (okřehek menší). Testy na 

ihibici růstu kořene hořčice bílé a okřehku menšího patří k nejznámějším a tedy 

nejvyužívanějším. Testují se toxické látky v rostlinných tkáních. 

      Sinapis alba (hořčice bílá) patří do čeledi brukvovitých. Je to jednoletá rostlina 

s tenkým vřetenovitým kořenem. K testování toxicity se používá její semeno, které 

je žluté barvy a kulovitého tvaru. Sleduje se inhibice růstu kořenů rostliny  [8]. 

  

Obrázek číslo 5: hořčice bílá [Google obrázky]     

      Test na klíčících semenech hořčice bílé trvá 72 hodin při teplotě 20°C ± 2 °C. 

Nutností je, aby test probíhal bez osvětlení. Principem testu je kultivace semen za 

standartních podmínek na filtračním papíru napuštěném 5 ml testovaným 

roztokem. Filtrační papír je vložen to tzv. Pertiho misek o průměru 120 – 140 mm. 

Do každého otvoru tohoto filtračního papíru se pomocí pinzety vloží rovnoměrně 

velké a nezdeformované semena tak, aby jejich počet v každé misce byl 30 ks. 

Musí se dodržet vzdlenost mezi semeny tak, aby se navzájem nedotýlaky a 

neomezovaly se v klíčeníl Sleduje se poměr délek hypokolytu (podděložního 

článku stonku) a délka kořene. V případě dobrých netoxických růstových 
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podmínkách je hypoklyt kratší než kořen. Toxicita testovací látky se na růstu 

kořene hořčice bílé projevuje větším růstem hypoklytu než kořene, který přestane 

růst nebo může i odumřít. Zjištěné hodnoty se přededou na probitové jednotky, 

které jsou spolu s odpovídajícími koncentracemi převedeny na logaritmy a použijí 

se k sestrojení grafu. Lineární regresí se zjišťuje hodnota inhibiční koncentrace 

72hIC50 [13].    

      Lemna minor (okřehek menší) zvaný také žabinec je drobná vodní rostlinka, 

která plave na hladině stojatých vod většinou v mnohočetných koloniích ve vodách 

bohatých na živiny. Roste dost hojně a velmi vzácně kvete. Je to trvalka s velmi 

krátkým stonkovitým článkem a nevětveným kořínkem. Lístky okřehku jsou jasně 

zelené barvy a někdy jsou z rubu červené [12].  

 

Obrázek číslo 6: okřehek menší [28]     

      Testy na okřehku menším jsou používány při stanovování toxicity na vodní 

organismy při posuzování přímé toxicity odpadních vod na vegetativní růst rostlin. 

Okřehek je považován za nejcitlivější testovací organismus. Má velmi dobré 

akumulační schopnosti. Zejména u sloučenin dusíku, fosforu a těžkých kovů. 

Testovací metoda se provádí dle mezinárodní normy ISO 20079 a je 

standardizována normou ČR EN ISO 20019. Test probíhá za stálé teploty a světla. 

K přípravě živného roztoku se může použít destilovaná voda, protože okřehek 

není, na rozdíl od jiných vodních organismů, zvlášť citlivý vůči mědi, která se 

uvolňuje z destilovacího zařízení. Živný roztok by měl být připravený 1 – 2 dny 

před použitím, aby se stabilizovalo pH. Pomocí pinzety se do testovacích i 
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kontrolních kádinek vloží 2 - 4 lístkové kolonie okřehku. Celkový počet lístků na 

počátku testu je 9 - 12. Kádinky se zakryjí parafilmem a umístí do 

termoluminostatu. Rostlinky okřehku menšího se nechají růst po dobu 7 dní 

v živném roztoku s testovanou látkou a současně jsou rostliny nasazeny do 

živného roztoku bez testovací látky. Co 24 hodin se kontroluje a zaznamenává 

stav rostlin a počet lístků. Cílem tohoto testu je stanovení účinku látky na 

vegetativní růst posouzením počtu listů, rychlost růstu a hmotnost biomasy [13, 

32].      

      Všechny tyto testy se využívají v čistírenství při zjištění toxicity přitékajících 

odpadních vod i toxicity vyčištěných odpadních vod. U surových vod se jedná o 

různé havárie na tocích po úniku znečištěných splaškových nebo průmyslových 

vod. Při zjišťování toxicity vyčištěných odpadních vod se jedná hlavně o 

hodnocení odtoků z ČOV. 

5.2 Testy 2. generace - Mikrobiotesty 

      Mikrobiotesty nebo taky alternativní testy ekotoxicity se používají stále více. 

Roste produkce řady nových látek, u kterých neznáme vliv na životní prostředí. Je 

nutno provádět velké série testů. Tato potřeba přivedla vývoj k minimalizaci, 

zlevnění a zkrácení doby inkubace. Z těchto důvodů se tzv. 2. generace testů jeví 

jako výhodná alternativa ke klasickým biotestům. Miktobiotest je zminimalizovaná 

verze klasického biotestu. Někdy se mikrobiotestu říká také miniaturizovaný test, 

což je dáno minimalizováním. Je zkrácená doba inkubace na několik hodin a 

minut oproti klasickému biotestu, kde inkubace trvá až několik dnů. Díky 

minimalizaci je možné jako testovací nádoby použít kyvety, zkumavky. Dochází 

k menší spotřebě testovaného roztoku, což umožňuje provedení více paralelních 

testů i opakování testu v případě potřeby a také jsou minimální požadavky na 

prostory v laboratoři. K testování se využívají klidová stádia testovacích 

organismů. Vajíčka, ephipia, cysty, tkáně, jikry a lyofilizované a imobilizované 

kultury organismů. V mikrobiotestu se využívá Brachionus calyciflorus (Viřník), test 

se jmenuje Rototoxkit. Korýš Thamnocephalus platyuru u testu Thamnotoxkit, 

korýš Daphnia pulex a Daphnia magna u testu Daphtoxkit a řasa Selenastrum 

capricornutum u testu Algaltoxkit. Organismy se uchovávají v klidových stádiích a 
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je možné je oživit před vlastním testováním. Nevýhodou zrychlených mikrobiotestů 

je, že je spolehlivý pouze při pozitivním výsledku, tj. při nálezu toxicity. Při 

negativním výsledku se může toxicita projevit až po určité době a je zjistitelná 

klasickým biotestem. [13, 31].  

5.3 Testy 3. generace  - Biosenzory, biosondy 

      Biosenzor je analytické zařízení, které se skládá ze dvou částí: bioreceptoru a 

převodníku. Biosenzory jsou na počáteční úrovni. Jsou definovány jako zařízení 

využívající specifické biochemické reakce zprostředkované izolovanými enzymy, 

imunosystémy, tkáněmi, organelami nebo celými buňkami k detekci chemické 

látky, nejčastěji měřením elektrického, tepelného nebo optického signálu, které se 

převádí pomocí vhodného fyzikálně-chemického snímače. Kombinuje biologickou 

citlivou část s přenašečem tak, že produkovaný signál je úměrný koncentraci 

analytu. Signál může být výsledkem změny koncentrace protonů, vývoje nebo 

spotřeby plynů, emise nebo absorpce světla v důsledku metabolismu cílové 

sloučeniny biologickou částí biosenzoru. Přenašeč přeměňuje tento biologický 

signál na měřitelnou odezvu jako je elektrický proud, potenciál nebo absorpce 

světla. Tato odezva je dále zesilována a upravována. Jako citlivé části biosenzorů 

byly použity enzymy, protilátky, organely, živé rostlinné i živočišné buňky a 

mikroorganismy. Výhody použití mikroorganismů spočívají ve schopnosti 

detekovat celou řadu chemických látek, v širokém rozsahu teplot i pH a v relativní 

snadnosti jejich genetické modifikace. Biosenzory se nejvíce uplatňují v lékařství a 

v oblasti klinického testování farmaceutických přípravků. Hned za těmito obory 

následuje oblast ŽP (monitorování škodlivin ve vzduchu, vodě či půdě) a rychlé 

testy v kritických situacích (znečištění jedovatými nebo karcinogenními látkami 

apod.) [13, 14]. „Biosenzory nacházejí uplatnění všude tam, kde jejich použití 

přináší oproti klasickým nebiologickým senzorům určitou výhodu. Tou může být 

např. selektivita odezvy, rychlost měření (detekce) nebo nízká cena“ [15]. 

      Principiální schéma typického biosenzoru je na obr. 1. Za „otce„ biosenzorů je 

považován americký vědec Leland C. Clark, vynálezce kyslíkové elektrody. Ten v 

roce 1962 na sympoziu newyorské akademie věd prezentoval „vylepšenou„ 

kyslíkovou elektrodu, na kterou s použitím dialyzační membrány imobilizoval 
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enzym glukózaoxidázu. Tento enzym katalyzuje oxidaci glukózy kyslíkem za 

vzniku glukonové kyseliny. Úbytek kyslíku, který byl úměrný koncentraci glukózy, 

měřil Clark právě kyslíkovou elektrodou. Na podobném principu (ampérometrické 

měření vzniklého peroxidu vodíku) pracoval i první komerční biosenzor pro 

stanovení obsahu glukózy v krvi, který v roce 1973 uvedla na trh firma Yellow 

Springs Instrument Company. A zařízení pro enzymové stanovení obsahu glukózy 

v krvi jsou nejrozšířenějšími používanými biosenzory i nyní [15].    

 

Obrázek číslo 7: Princip funkce biosenzoru [45] 

      Společnost bbe Moldaenke (bbe = biological biophysical engineering) vyvinula 

citlivou metodu založenou na měření fluorescence chlorofylu bbe Algae Toximeter, 

který k detekci toxikantů ve vodě využívá vodní řasy a také bbe Daphnia 

Toximeter, který monitoruje kvality vody pomocí živých perlooček – Daphnia 

magna. 

     Přístroj bbe Algae Toximeter, který využívá vodní řasy, viz. obrázek č. 8. 
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Obrázek číslo 8: bbe Algae Toximeter [16] 

      Toxikometer zaznamenává vlastnosti buněk, které jsou vystavené působení 

měřeného vzorku, který přístrojem protéká. Metoda měření fluorescence chlorofylu 

se používá pro detekci toxických látek v kanalizacích, pro detekci škodlivých látek 

ve vodárenských systémech, pro čističky odpadních vod. Průtokový biologický 

monitor pomocí bbe Algae Toximetru pomáhá rychlému zjištění havárie a varuje u 

případného toxického znečištění. Vytváří a archivuje záznam o případné havárii, 

který je nadále k dispozici. Toxikometer bbe Algae je pro svou vysokou citlivost 

hojně využíván ke kontrole kvality vody ve vodárenství, jelikož disponuje krátkými 

intervaly mezi testy, tak je vhodný k testování povrchových vod. Velkou výhodou je 

přesné dávkování do měřící kyvety, což se velice oceňuje při měření toxikace 

odpadních vod. Tento toxikometer disponuje flexibilním programovým vybavení a 

proto se hojně využívá při rekultivaci půl. Princip toximetru je postaven na tom, že 

měřený vzorek je kontinuálně pumpován skrz měřící kyvety. V kyvetě je stále 

udržovaná konstantní koncentrace řas a fluometricky se měří jejich fotosyntetická 

aktivita. Jestliže ve vzorku nejsou žádné toxické látky, tak aktivita řas zůstává 

nadále konstantní. Řasy na stěnách kyvety vytváří povlak, který se pravidelně 

odstraňuje pístovým čistícím zařízením. Všechny důležité veličiny měření 
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znázorňuje programové vybavení pracující pod Microsoft Windows. Pro 

vyhodnocení naměřených výsledků toximeter používá programové vybanení, které 

se nazývá bbe Dysprung. Je to vysoce spolehlivý program, který je užíván i u bbe 

Daphnia Toximeter, kterému se budu věnovat později. Program zaznamenává 

rychlé změny signálu z fluorescenčního detektoru a prování statistickou analýzu. 

Je to ideální program pro sledování znečištění vod. Viz. obr. 9 [16]. 

 

Obrázek číslo 9: příklad detekovaného skoku a rozptylu křivky (skok je 

identifikován v bodě „H“) [16] 

      Bbe Daphnia Toximetr nepřetržitě pozoruje živé perloočky (Daphnia Magna) 

umístěné v nádrži, obrázek č. 10. Nádržkou protéká voda, u které je třeba toxicita 

zjistit. Touto metodou, kterou opět vyvinula společnost bbe Moldaenke je možné 

detekovat toxické – škodlivé látky v odpadních nádržích, řekách, ve všech vodních 

zdrojích…. Bbe Daphia Toximetr je ideálním řešením pro vodárenské společnosti 

jako prevence proti úmyslnému nebo neúmyslnému znečištění vodních 

společenstev nebo jako kontrola technologií úprav vody. Také se může používat 

pro strategické sledování kvality vody [17]. 
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Obrázek číslo 10:  bbe Daphnia Toximetr [17] 

      Tento toxikometr rychle rozpoznává toxicity ve vodách a poskytuje průběžnou 

kontrolu a dokáže v reálném čase výstražně reagovat. Tak jak v přístroji bbe Algae 

Toximetru, tak i v přístroji bbe Daphnia Toximetru jsou všechny informace 

zaznamenávány a uchovávány pro další zpracovávání a případné vyhodnocování. 

Nepřetržité sledování pohybu Daphnií dovoluje rychle vyhodnocení jejich kondice 

a zdraví. Při posuzování toxicity u Daphnií se bere zřetel na rychlost pohybu, na 

způsobu plavby (výška výskytu Daphnií v nádrži, druh vykonaných pohybů), 

sleduje se růst a počet živých Daphnií. Viz. obrázek č. 11.  Všechny tyto faktory 

jsou sledovány digitální kamerou, ze které jsou data přenášeny do počítače, kde 

jsou analyzována. Analýza vyhodnotí a pozná jakoukoliv změnu v chování Daphnií 

a počítač také průběžně počítá tzv. index toxicity. I zde u toxikometru bbe Daphnia 

je používán program bbe Dysprung, který zaznamenává data získané z kamery a 

dokáže rozpoznat výkyvové změny v chování Daphnií. Statistická analýza použitá 

při pozorování pohybu umožňuje rozlišit alarm od normálního stavu i v složitějších 

situacích, které jsou komplikované šumem nebo driftem behaviorálních křivek. 

Drift je automaticky kompenzován programem. Program Dynsprung, obrázek č. 

12, používá tzv. adaptivní Hinkleyho detertory pro automatické přizpůsobení 

průměru a směrodatné odchylce. Počítač pracuje pod Windows 2000/XP. Ten je 
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součástí měřícího přístroje. Počítač je softwarově vybaven Dviewerem, který 

umožňuje grafické znázornění naměřených dat i s možností online zobrazení 

pohybu Daphnií a také umožňuje offline zkoumání a zpracování naměřených 

údajů. [17] 

 

Obrázek číslo 11: Sledování Daphnií [17] 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Obrázek číslo 12: záznam vyhodnocení pomocí software bbe Dynsprung [18] 
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      Aby se biosenzor v praxi mohl uplatnit, měl by splňovat aspoň některé z těchto 

parametrů 

 Dostatečnou selektivitu pro účely dané analýzy 

 Dostatečnou stabilitu v průběhu analýzy 

 Opakované použití 

 Biosenzor by měl být levný a měl by mít uplatnění na trhu 

 Měl by být sterilovatelný 

 Měl by být co nejmenší a přenosný, snadno použitelný 

 Vyhodnocení senzory by mělo být co nejpřesnější 

 Reakce probíhající v biosenzoru by měla být nezávislá na fyzikálních 

parametrech – teplotní podmínky, pH… [15] 

      V Moravskoslezském kraji Abba Daphnia Toximetr využívá například 

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, dále jen VÚV TGM. Přístroj byl 

zakoupen a využit v rámci řešení Projektu Odra III, který probíhal v letech 2003 -

2006. Přístroj byl použit na hraničním profilu řeky Odry v Bohumíně. Monitoring 

zjistil řadu případů krizových situací a to hlavně o víkendech, svátcích a nočních 

hodinách. Při těchto obdobích znečišťovatelé předpokládají, že je nejmenší riziko 

jejich vypátrání. Obr. č. 13 znázorňuje záznamy přístroje Abba Daphnia Toximetr. 

[18]. 
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Obrázek číslo 13: Záznam měření přístrojem Daphnia Toximeter [18] 

      Při řešení Projektu Odra III byly dva případy zhoršení jakosti vody odhaleny a 

specifikovány. Oba případy se týkaly bývalých chemických závodů. Byl to havarijní 

únik nitrobenzenů a následky hasebního zásahu na obrázku na obrázku č. 14 [18]. 
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Obrázek číslo 14: Havarijní únik nitrobenzenů a následky hasebního zásahu [18]   

 

6 Kontrola odpadních vod 

      V posledních letech roste zájem o problematiku endokrinních disruptorů 

(ECD). Jsou to látky, které svou stavbou připomínají hormony a v těle mohou 

napodobovat nebo blokovat jejich funkci. U ryb a nižších obratlovců můžou 

disruptory způsobit změnu pohlaví, u člověka defekty, především na pohlavních 

orgánech – snižování počtů spermií, rakovinu varlat, prostaty. Největší riziko 

představují pro plod v prenatálním období, kdy dochází k vývoji orgánů a 

nervového systému. Velké riziko představují disruptory také pro děti krátce po 

porodu. EDC mohou vznikat při sopečných činnostech, ale ve větší míře vznikají 

lidskou činností. Pod názvem endokrinní disruptory se sdružují různé chemické 

látky. Přírodní i syntetické hormony, přírodní součásti rostlin, pesticidy, látky 

používané při výrobě plastických hmot a různých konzumních výrobků a další 

průmyslově využívané látky a také odpady. Mnohé z nich jsou velmi perzistentní, 

jiné se naopak rychle rozkládají a mohou tak působit jen po omezenou dobu, ale v 

kritickém období vývoje. Teorie endokrinních disruptorů pomáhá mimo jiné řešit 
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problematiku případných karcinogenních účinků se vyskytujících polycyklických 

halogenovaných uhlovodíků (zejména DDT, PCB, PCDD, PCDF, ale i dalších), u 

nichž chybějí důkazy o jejich mutagenní aktivitě. Díky svým vlastnostem mohou 

EDC putovat několik tisíců kilometrů od svého zdroje a pak se rozšířit do prostředí.  

Degradace v čistírnách odpadních vod  

      Procesy používané běžně ve vodárenské úpravě, jako je koagulace, flokulace 

a precipitace se ukázaly nečinnými pro odstranění rozpuštěných organických 

kontaminantů včetně EDC látek účinnost používaných oxidativních procesů, jako 

chlorace a ozonizace, závisí na struktuře kontaminantu a dávce oxidantu. Naopak 

biologické procesy používané v  ČOV, jako je aktivace, biofiltrace a půdní filtrace 

(soilaquifer), prokázaly schopnost značné redukce koncentrace ED. Studie uvádí 

odstranění více než 90 % bisfenolu A v  ČOV, při srovnání jeho koncentrace v 

přítoku a odtoku. Rovněž je popsána schopnost aktivovaného kalu odstranit 

nonylfenol. Pokles jeho koncentrace při průchodu ČOV je vztahován, vzhledem k 

jeho hydrofobicitě, především k mechanismu sorpce na aktivovaný kal. Dochází 

tedy pouze k přemístění do další environmentální matrice. K další eliminaci 

nonylfenolu z vodního prostředí může docházet sorpcí na částečky, sedimenty a 

kumulaci v tkáních vodních organismů [9]. 

V čistírnách odpadních vod se biotesty používají při: 

1. Toxicitě surových odpadních vod 

• Havárie na tocích po úniku nečištěných splaškových vod nebo 

průmyslových vod, rychlá detekce MICROTOX, testy akutní toxicity na 

vodních organismech 

• Zjištění toxicity v aktivaci – chronická inhibice vločkotvorných bakterií, horší 

separovatelnost kalu, v případě aplikace biocidů (papírenství i u chladících 

okruhů), měření respirační aktivity, testy na prvoky 

2. Toxicitě vyčištěných odpadních vod 

• Hodnocení odtoků z ČOV – stanovení zbytkové toxicity, MICROTOX, 

mikrobiotesty – toxkity, subchronická a chronická toxicita 
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• Při vlivu odtoků na rekreační oblasti – volba metod “in situ”, nárostové testy, 

testy na rybách 

• TNV 75 7768 – Potenciál Toxického Vlivu  

Hodnocení účinnosti čištění průmyslových odpadních vod pomocí toxikologického 

stanovení: 

• TNV 75 7768, stanovení PTV - pravděpodobnost akutního toxického účinku 

vypouštěných odpadních vod na organismy ekosystému 

• Na základě výsledků toxikologické zkoušky – výběr chemických stanovení 

skupiny látek majících negativní účinek odpadních vod 

Postupuje se podle těchto kroků: 

1. krok – toxicita neupravené odpadní vody na testované organismy 

2. krok – nejcitlivější organismus pro následující analýzy 

3. krok – vliv NL, pH, kovů, oxidačních činidel, organických látek, změny v čase 

4. krok – určení hlavní složky způsobující negativní účinky odpadních vod 
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7 Závěr 

 

      Žijeme v době, ve které je technologický pokrok na svém vrcholu a umožňuje 

nám nejedny výhody pro naše lidské potřeby. Avšak neustálý tlak po nových 

technologiích sebou nese zvyšující se výskyt toxických látek v životním prostředí, 

což je již nedílnou součástí 21. století. Toxické látky jsou pro ŽP škodlivé samy o 

sobě, ale navzájem se i ovlivňují.  Tyto nám pomáhají odhalit biotesty. Práce je 

zaměřena na biotesty ve vodním hospodářství.   

U klasických biotestů je velká výhoda, že se výsledky můžou porovnávat mezi 

různými laboratořemi, ale oproti tomu je nevýhoda, že laboratorní prostředí se liší 

od přírodního prostředí a výsledky nemusí být objektivní.  

Alternativou klasických testů jsou mikrobiotesty. Využívají klidová stádia a hluboké 

zmrazení řas. Velkou výhodou v dnešní době je jejich minimalizace a tím i 

zlevnění. Avšak je spolehlivý pouze při pozitivním výsledku. Při negativním 

výsledku opět nastupuje klasický biotest. 

Biosenzory jsou stavěné na fluorescenčním značení toxické látky používáním 

mikroorganismů. Výhodou používání mikroorganismů je schopnost detekovat 

celou řadu chemických látek a velká rychlost odezvy a to v řádu sekund, nebo 

několik hodin. Nevýhoda je, že se musí dodržet vhodné podmínky, jinak se může 

snížit aktivita organismů, narušení nebo dokonce zničení. 

Testy se ve vodním hospodářství využívají v čistírenství při zjištění toxicity 

přitékajících odpadních vod, ale i vyčištěných odpadních vod a to hlavně při 

odtoku z ČOV. Testy se používají také u surových vod, a to při haváriích  po úniku 

splaškových a průmyslových vod. 
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9 Seznam použitých zkratek 

BSK   Biochemická spotřeba kyslíku 

DDT   Dichlordifenyltrichlormethylmethan 

ČNS   Československá (Česká) státní norma  

ČOV   Čistírna odpadních vod 

EDC   Endkokrinní disruptory  
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ISO   International Organization for Standardization 

   Mezinárodní organizace pro normalizaci 

Např.   Například  

NL   Nerozpuštěné látky 

OECD   Organisation for Economic Co-operation and Development 
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PCB   Polychlorované bifenyly 

PCDD   Polychlorované dibenzodioxiny 

PCDF   Polychlorované dibenzofurany 

POPs   Perzistentní organické polutanty 

RAS   Rozpuštěné aromatické soli    

US EPA  United States Environmental Protection Agency 

   Agentura ochrany životního prostředí Spojených Států 

ŽP   Životní prostření 

 

10 Seznam obrázků 

Obrázek číslo 1: Selenastrum capricornutum [27] 

Obrázek číslo 2: Daphnia magna [18]   

Obrázek číslo 3: Poecilia reticulata (živorodka duhová) [25] 

Obrázek číslo 4: Brachydanio rerio (danio pruhované) [26] 

Obrázek číslo 5: hořčice bílá [Google obrázky]   

http://cs.wikipedia.org/wiki/Polychlorovan%C3%A9_bifenyly


 

 
55 

Obrázek číslo 6: Okřehek menší [28] 

Obrázek číslo 7: Princip funkce biosenzoru [45] 

Obrázek číslo 8: bbe Algae Toximeter [16] 

Obrázek číslo 9: příklad detekovaného skoku a rozptylu křivky (skok je 

identifikován v bodě „H“) [16]  

Obrázek číslo 10:  bbe Daphnia Toximetr [17] 

Obrázek číslo 11: Sledování Daphnií [17] 

Obrázek číslo 12: záznam vyhodnocení pomocí software bbe Dynsprung [18] 

Obrázek číslo 13: Záznam měření přístrojem Daphnia Toximeter [18] 

Obrázek číslo 14: Havarijní únik nitrobenzenů [18] 

 

11 Seznam tabulek 

Tab. číslo 1: Vývoj vypouštěného a zpoplatněného znečištění za období 1990 – 

2010 [46] 

Tab. číslo 2: Pracovní definice pro toxické látky, toxicitu, bioakumulaci a 

perzistenci (upraveno dle Kalff  2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 


