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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je věnovaná kontaktním testům ekotoxicity. Testy ekotoxicity, 

obecně, jsou velice důleţitým praktickým nástrojem, umoţňující aktivní monitoring 

ţivotního prostředí. Zahrnují metody chemické analýzy a indikace účinků na ţivé 

organismy, jejichţ výsledky vedou k vytvoření protektivních opatření a zamezení 

znečišťování ţivotního prostředí nebezpečnými chemikáliemi, odpady a jinými látkami. 

Kontaktní neboli terestrické testy ekotoxicity pracují s půdou jako základní matricí, ve 

které probíhající biochemické pochody nám sdělují, jak se dané testované látky budou 

chovat v přírodě a tím umoţňují vyhodnocení jejich nebezpečných vlastností. Na základě 

těchto znalostí je moţné zabránit vstupu různých nebezpečných látek do ekosystému. 

 

Klíčová slova: bioremediace, chemické látky, ekologie, ekotoxicita, kal, kontaminanty, 

nebezpečný odpad, odpady, půda, půdní organismy, sanace, sedimenty 

 

Abstract 

This bachelor labour is about the terrestrial ecotoxicity tests. Ecotoxicity tests, commonly, 

are very important practical appliance allowing us an active monitoring of environment. 

Tests include methods of chemical analysis and bioindication of effects on living 

organisms, which results are leading to build up protective precautions and prevention of 

pollution of environment by dangerous chemicals, waste and other substances. Contact or 

terrestrial tests of ecotoxicity use the soil as a basic medium, in which proceeding 

biochemical procedures tell us, what the fate of tested substances in nature is and this can 

be used to evaluate their dangerous characteristics. Based on this understandings it’s 

possible to avoid ecosystem pollution by these dangerous substances. 

 

Keywords: bioremediation, chemical compounds, ecology, ecotoxicity, sludge, 

contaminants, dangerous waste, sewage, soil, soil organisms, sanation, sediments  
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1. Úvod a cíl práce 

 Úkolem ekotoxikologických biotestů je hodnocení vlivů škodlivých látek na 

biotickou sloţku ţivotního prostředí. Obecně můţeme testy ekotoxicity zařadit pod pojem 

ekotoxikologie. Je to relativně mladý vědní obor, který se zabývá studiem účinků 

chemických látek na ekosystémy, zahrnující účinky jak na úrovni jedince, tak také na 

úrovni celé populace či systému populací. Jak jiţ název napovídá, jedná se o obor 

interdisciplinární, který spojuje poznatky z ekologie, toxikologie, biochemie, chemie a 

mnohých dalších přírodovědných oborů a tyto informace vyuţívá ke studiu a popisu změn, 

které působení různých chemických látek na ţivé organismy vyvolává.  

 Nejedná se však jen o studium působení prostých chemikálií, vypouštěných např. 

průmyslovými závody do ţivotního prostředí. Ve středu zájmu jsou jakékoli potenciálně 

nebezpečné látky, ať uţ jde o odpadní vody ČOV a s nimi související kaly, pesticidy 

uţívané v zemědělství na ochranu rostlin, domovní odpady a odpadní vody, 

kontaminované skládkové vody, hnojiva, kontaminované zeminy, průmyslové odpadní 

plyny, stavební sutě a mnohé další, které často označujeme jako polutanty či kontaminanty 

ţivotního prostředí.  

 Pojem nebezpečná látka je však potřeba brát v tomto kontextu s patřičnou rozvahou, 

neboť látky, které mají efekt na mortalitu, karcinogenitu, reprodukci a další efekty vůči 

určitým organismům nemusí být toxické pro jiné organismy, dokonce nemusí být pro ně 

ani nebezpečné.[18] 

 Hlavními cíli testování ekotoxicity na ţivých organismech je tedy poskytnutí údajů, 

které vedou k rozumnému přístupu v ochraně ţivotního prostředí. Dávají nám informace o 

tom, zda je daná látka pro organismy toxická a v jaké síle v dané koncentraci. Protoţe však 

testované látky mají různé fyzikálně – chemické vlastnosti, je z hlediska přesnosti také 

potřeba provádět několik různých testů ekotoxicity a to nejlépe ve vzájemných 

kombinacích. Jedině pak lze výsledky povaţovat za věrohodné a aplikovatelné do praxe.  

 Tedy testy ekotoxicity se liší podle matrice, ve které dochází ke sledovaným 

biochemickým procesům mezi organismem a testovanou látkou. Toto prostředí je pak 

buďto akvatické, kdy matricí je voda anebo terestrické, kdy organismy ţijí v půdě, či 

volně. V kaţdém z těchto případů jsou pouţívány jiné testovací organismy a jiné operační 
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postupy. Cíl testů je však stejný – stanovení koncentrací, ve kterých je chemická látka 

v půdě či ve vodě (příp. i ve vzduchu) nebezpečná pro ţivé organismy. Jak jiţ bylo 

zmíněno, testy ekotoxicity nám poskytnou potřebné informace jen tehdy, kdyţ známe 

fyzikálně – chemické vlastnosti dané látky a zvolíme správný postup stanovení její 

ekotoxicity. Proto je také velice důleţité zváţit, zda pouţít testy terestrické (kontaktní, dále 

jen KTE) nebo akvatické anebo jejich kombinaci. Názory literatury na to, co jsou testy 

kontaktní, se liší. Převáţně se však jedná o biotesty s půdními ţivočichy a proto je tato 

práce zaměřena zejména na jejich popis a zhodnocení. 

Cílem této práce je nastínit nezbytnost zapracování KTE do české legislativy. 

V případě akvatických testů, které se v praxi aplikují jiţ řadu let, je totiţ situace o poznání 

lepší, protoţe jsou zakotveny v právním ustanovení a existující normy umoţňují jejich 

snadnou standardizaci v rámci různých pracovišť. Jak bude níţe vysvětleno, s testy 

terestrickými je situace mnohem těţší, chybí jejich zpracování v legislativě, přestoţe 

poskytují mnohdy věrohodnější výsledky, neţ testy akvatické. 

Nemalý přínos mají KTE v případě, kdy je testovaná látka pevného charakteru – zde 

se jedná především o kaly a sedimenty, které mají být aplikovány na zemědělskou půdu, 

odpady ukládané na skládky, sanované kontaminované zeminy atd. Jelikoţ akvatické testy 

pracují pouze s vodným výluhem, je zřejmé, ţe ne všechny škodlivé látky (např. látky 

lipofilního charakteru) mají tendenci do tohoto výluhu z pevného stavu přejít. Avšak KTE, 

které umoţňují přímý styk organismů i s látkami ve vodě nerozpustnými, jsou v tomto 

případě mnohem lepší volbou.  

Důleţitou vlastností pouţívání pevné testovací matrice také je, ţe dostáváme 

spolehlivé údaje o tom, jakou tendenci mají chemikálie v narušování stability půdy a jaké 

mají vlivy na biodiverzitu půdní bioty. A protoţe je půda nepostradatelná sloţka přírody, je 

nutné ji před těmito negativními vlivy chránit. KTE nám mohou být v tomto ohledu velmi 

cenným praktickým nástrojem k udrţení biodiverzity půdního fondu. 

Je však nutné si uvědomit, ţe i sebepřesvědčivější test ekotoxicity nám nemůţe nikdy 

poskytnout přesný model dopadu látky na reálné ţivotní prostředí. Z hlediska vysokého 

mnoţství vedlejších faktorů, které testy vţdy, ať chceme či ne, zahrnují, to ani nelze 
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poţadovat. Proto i zde nadále zůstává v popředí ona vţdy vzpomínaná prevence. Prevence 

ţivotního prostředí pro ţivot náš i ostatních ţivočichů. 
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2. Současný stav testů ekotoxicity 

 V dnešní době je testování ekotoxicity celkem běţnou laboratorní praxí. Testy se 

pouţívají k odhadu a hodnocení mnoha rizikových ekologických faktorů, spojených 

s kaţdodenním ţivotem kaţdého z nás. Vyuţití ekotoxikologických testů má své uplatnění 

např. pro posouzení rizikových vlastností průmyslových odpadů a kalů, pro zjišťování 

nebezpečných vlastností chemických látek a přípravků z hlediska nebezpečnosti pro 

ţivotní prostředí, dále pro stanovení toxického rizika znečištění pitných, podzemních, 

povrchových a odpadních vod, posouzení akutního rizika při haváriích spojených s úniky 

nebezpečných látek do ţivotního prostředí, stanovování sanačních limitů při rekultivacích, 

posudky při zavádění nových transgenních druhů zemědělských plodin apod.  

 Zájem o kvalitu ţivotního prostředí roste celosvětově a ČR není výjimkou. Česká 

legislativa doznala naštěstí v několika posledních letech kladných změn v oblasti 

monitoringu ţivotního prostředí, jehoţ součástí testy ekotoxicity jistě jsou. Stále však nelze 

říct, ţe by tato péče byla dostačující.  

 Výsledky ekotoxikologických testů jsou důleţité v podstatě pro všechna průmyslová 

odvětví z pohledu ochrany ţivotního prostředí a zdraví lidí a všech ţivočichů. V současné 

době se s testy ekotoxicity můţeme setkat v českém právním ustanovení v několika 

podobách. 

2.1 Legislativní poţadavky na stanovení ekotoxicity v ČR 

V české legislativě jsou testy ekotoxicity v současné době zakotveny v těchto 

zákonech, resp. vyhláškách:  

Zákon č. 185/2001 Sb., O odpadech, resp. vyhláška č. 376/2001 Sb., O hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů hovoří v příloze č. 1 o ekotoxicitě, jako nebezpečné 

vlastnosti odpadu, která je označena kódem H14. Pro tuto vlastnost stanovuje veškeré 

vodné výluhy odpadů, které ve zkouškách ekotoxicity na 4 vodních modelových 

organismech (viz kapitola 2.1.1) prokáţou hodnoty LC (EC, IC)50 ≤ 10 ml.l
-1

. Problematice 

ekotoxicity na základě půdních biotestů se tedy tento zákon nevěnuje. Postupy provedení 

těchto testů jsou popsány ve Věstníku MŢP, částka VI/2003, jehoţ cílem je co největší 
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moţnost srovnání výsledků jednotlivých laboratoří a tím dosaţení co nejvyšší objektivnosti 

jednotlivých testů. 

Zákon č. 356/2003 Sb., O chemických látkách a prováděcí vyhláška č. 222/2004 Sb., 

kterou se u chemických látek a chemických přípravků stanoví základní metody pro 

zkoušení fyzikálně-chemických vlastností, výbušných vlastností a vlastností nebezpečných 

pro ţivotní prostředí, uvádí ekotoxicitu jako vlastnost nebezpečnou pro ţivotní prostředí a 

ukládá jako povinné testy včetně metodiky testy akvatické, ale také testy půdní - test na 

akutní toxicitu se ţíţalou Eisenia foetida.  

V novele této vyhlášky č. 389/2005 Sb. je dále uveden test efektů na aktivitu půdních 

mikroorganismů při transformaci dusíku a uhlíku a test efektů na aerobní a anaerobní 

transformace v půdě.[13] 

Dalším zákonem, který se týká testů ekotoxicity je zákon č. 326/2004 Sb., O 

rostlinolékařské péči a jeho vyhláška č. 329/2004 Sb., O přípravcích na ochranu rostlin, 

která uvádí testy ekotoxicity jako poţadavek při dokládání seznamu studií, které ţadatel 

musí dodat pro hodnocení a to testy na necílové suchozemské členovce, ţíţaly a 

mikroorganismy podle metod SETAC (jsou to postupy pro posouzení osudu pesticidů 

v ţivotním prostředí a jejich ekotoxicity).   

2.2 Druhy testů ekotoxicity 

Testování ekotoxicity můţe probíhat v mnoha různých formách, které rozdělujeme 

podle druhu pouţité matrice, ve které jsou testy prováděny a podle pouţitých organismů 

v podstatě na dva moţné způsoby. 

2.2.1 Akvatické testy 

Tyto testy pracují s vodným výluhem testované látky, která můţe být ve stavu 

pevném anebo kapalném. Nejčastěji se jedná o pevné látky, odpady, sedimenty, zeminy, 

kaly, popílky, komposty, stavební sutě apod. a v menší míře kapalné látky jako pesticidy, 

průmyslové chemikálie, kapalné odpadní vody apod. Veškeré sledované biochemické 

pochody se v akvatických testech dějí cestou přímého kontaktu ţivočicha s tímto výluhem. 

Nejčastěji se jedná o absorbci látek do organismů z vodního prostředí. Nutno však doplnit, 
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ţe cesta prostou absorpcí není jedinou moţnou vstupní bránou toxikantu do těl vodních 

ţivočichů. Stejně tak mohou škodlivé látky vstupovat do těla skrz potravu trávicím 

traktem, coţ můţe a také nemusí být součástí testu.  

Během testů jsou organismy (řádově v několika kusech pro kaţdý test – blíţe 

specifikováno jednotlivými metodickými pokyny) vystaveny škále koncentrací testované 

látky a dle efektů na mortalitu, inhibici růstu, změn chování či jiných efektů jsou zjištěny 

hodnoty střední letální koncentrace (resp. Inhibiční, Efektivní koncentrace). Výluh 

chemikálie je míchán s tzv. ředící vodou v koncentraci, jeţ odpovídá druhu a stupni testu. 

Je to směs solí, která umoţňuje testovaným látkám lépe vstupovat do organismů ţivočichů 

v testech. 

Jako testovací organismy jsou pouţiti zástupci několika trofických úrovní potravního 

řetězce. Jsou to destruenti – luminiscenční bakterie (Photobacterium phosphoreum, Vibrio 

fischeri – viz obrázek č. 1), primární producenti – zelené řasy (Raphidocelis subcapitata, 

Scenedesmus subspicatus, S. quadricauda – viz obrázek č. 2), primární konzumenti – 

perloočko (Daphnia magna – viz obrázek č. 3) a sekundární konzumenti – ţivorodka 

duhová (Poecilia reticulata), danio pruhované (Brachydanio rerio). Dále je součástí těchto 

testů i zkouška klíčivosti semen hořčice bílé (Sinapis alba). Kromě zkoušky inhibice 

svítivosti u Vibria fischeri jsou testy s těmito organismy stanoveny zákonem č. 185/2001 

Sb., O odpadech, příloha č. 3 a vyhláškou č. 376/2001 Sb., O hodnocení nebezpečných 

vlastností odpadů. 

 

Obrázek č. 1: luminiscenční bakterie Vibrio fischeri [19] 
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Akvatické testy mohou být statické, semistatické anebo průtokové podle toho, zda je 

organismus po celou dobu vystaven koncentraci, která se v průběhu testu obnovuje, či 

nikoli. Statické testy jsou vhodné spíše pro stanovení akutní toxicity, neboť v průběhu 

zkoušky dochází k biologickému odbourávání látky. Naproti tomu průtokové testy 

vyuţívají kontinuálního dávkování do konstantního toku čerstvého média, a proto jsou 

vhodnější pro testy chronické toxicity.  

Obecně bývají testy chronické toxicity průkaznější, neţli testy akutní toxicity 

z hlediska své délky působení. Pokud je totiţ toxikant dávkován do média průběţně, 

dochází ke sníţenému odbourávání v těle ţivočichů a takřka odpadá problém 

biokoncentrace testovaných látek v jiných organismech přítomných ve vodě (např. řasy, 

bakterie) a jejich vypařování do vzduchu. Provedení průtokových testů však s sebou nese 

větší finanční, technické i časové náklady.[18], [3] 

Obrázek č. 2: zelená řasa Scenedesmus quadricauda 

[20] 
Obrázek č. 3: perloočka (hrotnatka) Daphnia 

magna [21] 

Obrázek č. 4: živorodka duhová – Poecilia reticulata [22] 
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2.2.2 Terestrické, půdní (kontaktní) testy 

Naproti akvatickým testům probíhají terestrické půdní testy výhradně v prostředí 

pevném. Jedná se o testy, ve kterých je pevnou matricí tzv. Artificiální půda. Přestoţe 

některé zdroje řadí mezi kontaktní testy i zkoušky na mortalitu včel (Apis melifera), ptáků 

a savců či dalších jiných, neţ půdních ţivočichů[18], v této práci se věnuji pouze 

problematice půdních biotestů.  

Artificiální půda je uměle připravená heterogenní směs zemin pro laboratorní účely 

(nejčastěji sloţená z 10% vysušené rašeliny, z 20% kaolinového jílu, 70% křemenného 

písku a 0,5% uhličitanu vápenatého na úpravu pH). Kromě Artificiálních půd se ke 

stanovení půdní ekotoxicity v praxi pouţívají i půdy reálné, čili půdy převzaté z polních 

podmínek. Dochází zde k přímému kontaktu chemikálie a testovacího organismu v půdním 

prostředí.  

Názory na pouţití Artificiálních, resp. reálných půd se liší, několika studiemi však 

byla potvrzena niţší ekotoxicita v půdách artificiálních, coţ by mělo být z hlediska 

ekologie započítáno ve výsledcích testů.[3]  

Ţivočichové, kteří bývají pouţíváni pro tyto testy, jsou zástupci jednak půdních 

dekompozitorů - ţíţaly (Eisenia foetida – viz obrázek č. 5), roupice (Enchytraeus 

crypticus, albidus – viz obrázek č. 6), dále primárních producentů (vyšší a niţší rostliny)  

a primárních konzumentů – chvostoskoci (Collembola – viz obrázek č. 7). Tím však výčet 

pouţívaných organismů nekončí. Mezi další patří např. hlemýţdi (Molusca), larvy brouků 

(Oxythyrea funesta), mykorhizní houby a další organismy ve fázi zkoušek.  

Na rozdíl od vodního prostředí, zde testované látky mohou být ve styku s organismy 

jak ve stavu pevném tak i kapalném. Tato vlastnost staví půdní biotesty před akvatické 

z hlediska průkaznosti a šíře vyuţití.  

Moţnosti expozice organismů k toxikantům v půdním prostředí jsou: 

a) ingesce – jelikoţ je půda heterogenní směs pevné, kapalné i plynné sloţky, 

je tato cesta stejně významnou, jako následující  

b) orální vstup – půdní organismy konzumují minerální a organickou hmotu, je 

to významná expoziční cesta pro chemikálie sorbované na půdní částice 
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c) dermální vstup – především pro organismy vrtající v půdě, čili ţíţaly a  

 roupice, které na svém povrchu mají tenkou kutikulu a jsou v kontaktu 

s půdou a pórovou vodou, rovněţ velmi významný expoziční faktor 

 Dalšími moţnostmi aplikace toxikantu do těla jedince jsou injekce do krve, do 

svaloviny, intraperitoneální vstup a aplikace na povrch těla. [18]  

Příklady vyuţívaných půdních organismů v ekotoxikologických testech jsou  

na následujících obrázcích.  

  

 

 

Obrázek č. 5: Eisenia foetida [23] 

Obrázek č. 6: Enchytraeus albidus při testu na Artificiální 

půdě [24] 
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Toxické účinky jedné a téţe látky se ve vodním a půdním prostředí samozřejmě liší. 

Hraje zde velice důleţitou roli jak fyzikálně-chemická stabilita látky (fáze, chemická 

forma, chemická vazba, tenze par, atd.) tak i vztah vůči testovacímu prostředí (moţnost 

tvorby specií, půdních koloidů v půdě, bioakumulace v jiných sloţkách bioty, potravy, 

apod.) a samozřejmě moţnosti expozice testovacích organismů a vstupu toxikantů do jejich 

těl (aplikace do potravy, do půdy, na povrch těla atd.). Je vţdy důleţité do testů nasazovat 

vhodně zvolenou a diverzifikovanou skupinu organismů, ať jiţ půdních nebo vodních  

a to z hlediska rozdílných vztahů vůči kontaminantům (testovaným látkám). Kaţdý 

testovací organismus má jiné podmínky ţivota a jiný metabolismus – to se samozřejmě 

nutně musí projevit ve výsledcích měřených hodnot mortality, inhibice a dalších efektů. 

Kromě výše zmíněných a v praxi nejrozšířenějších akvatických a kontaktních 

biotestů se celosvětově provádí řada jiných metod k odhadu ekotoxikologických rizik. 

Vedle vyspělých, rychlých mikrobiologických metod pomocí tzv. ToxKitů (např. 

Microtoxkit, Thamnotoxkit), jsou to především studie na buněčných a tkáňových úrovních 

– tzv. metody biomarkerů, dále vyuţití mikrokosmů (malá společenstva několika 

ţivočichů), vyuţívání matematických modelů k určování rizika testovaných látek pro 

populaci ţivočichů a další metody, které si kladou za cíl co největší omezení pouţívaných 

ţivých organismů v testech ekotoxicity, ale zároveň zvýšení jejich průkaznosti.  

Činností, která minimalizuje pouţívání ţivočichů v testech toxicity obecně, se 

zabývá celosvětově řada státních i veřejných neziskových organizací (např. Britský 

FRAME). 

Obrázek č. 7: chvostoskoci (Folsomia candida) [25] 
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Pro kaţdý pouţitý organismus v jakémkoli testu je kromě samotného technického 

provedení charakteristická také doba expozice, čili doba, po kterou je modelový 

organismus vystaven působení chemikálie. Tato doba se v různých metodických pokynech 

a operačních postupech můţe lišit v závislosti na tom, zda sledujeme akutní či chronickou 

toxicitu a také, jaké změny organismů v průběhu testu nás zajímají (tzv. end-points). 

Zpravidla nejkratší doba expozice je u testů akutní toxicity (řádově dny), naopak nejdelší 

při sledování změn reprodukce či karcinogenity. 

2.3 Nástroje na stanovení rizika ekotoxicity a sledované end-points  

Ekotoxicitu můţeme měřit a vyhodnocovat dvěma různými přístupy: 

a) chemickou analýzou (stanovení koncentrací jednotlivých látek a následné 

převedení do ekotoxicity na základě limitních faktorů) 

b) pomocí ekotoxikologických biotestů s vyuţitím ţivých organismů 

Podle délky působení testované látky na organismy pak rozlišujeme toxicitu akutní  

a chronickou, případně subchronickou (kombinace s efekty na reprodukci).  

„Akutní toxicita je zřetelný nepříznivý účinek, který je v krátké době (řádově  

ve dnech) v organismu vyvolán expozicí látce. V této zkoušce se akutní toxicita vyjadřuje 

prostřednictvím střední letální koncentrace (LC50, resp. EC50, IC50), tj. takové koncentrace 

látky ve vodě, která během nepřetrţité expozice po určitou dobu způsobí úhyn 50% jedinců 

ve zkušební skupině.“ [16]. Chronická toxicita je tedy analogicky dlouhodobé působení 

látky na sledovaný organismus.  

Je důleţité poznamenat, ţe výsledky akutní toxicity není moţno v případě potřeby 

jednoduše extrapolovat do chronické toxicity na základě pouhých přepočtů. Vţdy je nutno 

provádět samostatně oba dva druhy testů. 

Volba akutní či chronické (resp. subchronické) ekotoxicity však není moţná u 

kaţdého testu. Určující je např. doba reprodukce, ale také např. doba biotransformace 

toxické látky v organismu. Zde by měly být brány v úvahu především faktory, jako jsou 

fyzikálně – chemické vlastnosti testovaných látek, časové nároky testu, pouţitá matrice 

atd.  
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2.3.1 Sledované end-points v testech ekotoxicity 

 Středem zájmu v kaţdém testu ekotoxicity (resp. toxicity obecně) jsou změny 

organismů, které lze nějakým kvalitativním a kvantitativním způsobem sledovat, změřit  

a vyhodnotit. Tomuto se říká z angl. end-point čili konečný bod (stav). Nemusí to být jen 

mortalita, čili efekt na úmrtnost ţivočichů. V průběhu testu akutní toxicity na perloočce se 

např. sleduje inhibiční potenciál látky, tzn. vliv na pokles hybnosti jedinců.  

Dalšími sledovanými end-points v testech ekotoxicity jsou:  

▪ změny reprodukční schopnosti, reprodukční „rituály“ (hloubení jamek) 

▪ změny metabolismu (nitrifikační potenciál, apod.) 

▪ mutagenita, teratogenita, karcinogenita 

▪ změny luminiscence 

▪ změny respirace 

▪ neurotoxicita 

▪ změny v chování jedinců 

▪ malformace ţivočichů (otoky apod.) 

▪ změny klíčivosti a růstu 

 a další fyziologické změny organismů.  

 Je také důleţité si uvědomit, ţe ne kaţdá změna organismu, kterou testovaná látka 

vyvolá je měřitelná a zaznamenatelná a to jak v testech akvatických, tak i v půdních. 
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2.3.2 Obecný postup testu ekotoxicity 

 

 

 

 Výše uvedený postup je obecným schématem provádění testů podle metodického 

pokynu odboru odpadů ke stanovení ekotoxicity odpadů MŢP. [7] Není však závazný, 

naopak v praxi se často metoda stanovení střední letální koncentrace zcela vynechává a 

provádí se pouze úvodní test s neředěným vzorkem látky, protoţe v případě jeho 

negativního výsledku jiţ nemá smysl následné zkoušky provádět. Toto se však týká i 

například problematiky kalů z ČOV, kde z hlediska vysokého obsahu těţkých kovů (ale i 

dalších kontaminantů) často dochází k mortalitě jedinců jiţ v nízkých koncentracích 

ne 

ano 

ano 

ne 

ano 

ano ne 

 ne 

Úvodní test 

Toxicita ≥ 50% 

Předběţný test 

Ověřovací test 

Toxicita ≥ 50% 

 

Zařazení odpadu 

Toxicita ≥ 50% 

 

Základní test 

 

Ověřovací test 

Toxicita ≥ 50% 

 

Výpočet hodnot LC (EC, IC)50 

 

Obrázek č. 8 Postupový diagram testů ekotoxicity [7] 
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vzorků anebo naopak – úvodním testem zjistíme velice slabou reakci organismů 

v porovnání s kontrolou. 

 Jak jiţ tedy bylo zmíněno výše, úvodní test se provádí s neředěným roztokem látky. 

Z jeho výsledku je proto moţno ihned vysledovat, zda je nutné provádět test předběţný. 

V předběţném testu (pokud v úvodním testu byla zjištěna toxicita pro 50% jedinců a více)  

jiţ pouţíváme zředěné roztoky chemikálie (resp. jejího výluhu) a to ve stupnici,  

která postihne co nejširší škálu koncentrací 0 – 100%. Pokud v předběţném testu není 

zjištěna toxicita pro 50% jedinců a více, provádí se ověřovací test. Pokud je toxicita 

zjištěna, tak se na základě hodnot tohoto testu provede test základní, kde koncentrační řada 

je volena tak, aby postihla efekt na 50% jedinců. V kaţdém testu je nasazena také kontrola 

s počtem organismů, který odpovídá metodice kaţdého testu. [7] 

2.3.3 Metody stanovení střední letální koncentrace a dalších statistických hodnot 

Z výsledků provedeného testu a zaznamenaných hodnot dále zjišťujeme toxicitu  

na bázi těchto modelů: 

▪Metoda stanovení LCx ECx, ICx – výsledkem je hodnota koncentrace vodného 

výluhu látky (v ml. l
-1

), při které uhyne x % zkušebních organismů (například v modelu 

LC50 dochází k úhynu 50% jedinců) anebo dojde k jejich imobilizaci v porovnání 

s kontrolou (ECx, ICx). Tento model je v současné době nejvíce pouţíván pro odhad 

ekotoxicity. 

V praxi se při ekotoxikologickém modelování kromě jiţ zmíněných hodnot LC50 

(resp. EC50, IC50) často vyuţívají i hodnoty jako LC10, respektive EC10, IC10, analogicky 

tyto hodnoty znamenají efekt na 10% zkušebních organismů. 

▪Metoda NOEC – No Observed Effects Concentration, čili metoda, při které se 

stanoví nejvyšší hodnota koncentrace látky (opět v ml. l
-
), která ještě nemá za následek 

zřetelnou změnu organismů v porovnání s kontrolou (viz graf č. 2). Oproti hodnotám LCx 

vyţaduje metoda NOEC více opakování testu na méně koncentracích (např. 4 koncentrace 

s 5 opakováními). Tento model je starší, neţ modely LCx a je v praxi jiţ méně často 

pouţíván a mnoha studiemi je jeho pouţívání zpochybňováno [6]. 
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▪Metoda LOEC – Lowest Observed Effects Concentration, metoda tzv. nejniţší 

pozorované efektivní koncentrace. Tímto postupem se stanoví nejniţší hodnota 

koncentrace látky, která má jiţ za následek určitou pozorovatelnou změnu organismů vůči 

kontrole. V podstatě sousedí s hodnotou NOEC (pokud je stanovena) ve směru vzrůstající 

dávky, resp. koncentrace (viz graf č. 2). 

Všechny výše uvedené statistické metody jsou v podstatě výpočtové modely, 

zaloţené na hodnotách z provedeného testu. Na následujícím grafu č. 1 je znázorněna 

obecná závislost účinku látky na její dávce (koncentraci v prostředí). Z praktických 

výsledků testů je patrné, ţe tato závislost nebývá nikdy lineární, ale logaritmická. 

Graf č. 1: Křivka závislosti účinku na dávce (koncentraci) látky[18],[3] 

 Křivka efektu vůči dávce je základem pro výpočet statistických hodnot, uvedených 

výše. Abychom zformovali přímou lineární souvislost mezi dávkou a efektem, je potřeba 

výsledky logaritmické závislosti transformovat na normální ekvivalentní odchylky, tzv. 

NED či pomocí tzv. četnostní analýzy (probit analysis).[18].  

 Na následujícím grafu č. 2 jsou vyznačeny hodnoty NOEC, LOEC a LC50. 
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Graf č. 2: Znázornění hodnot NOEC, LOEC a LC50 v křivce, vynesené na základě vztahu dávka-efekt. Jak je 

z grafu patrné, hodnota LOEC sousedí s hodnotou NOEC ve směru vzrůstající dávky(koncentrace) 

látky.Hodnota LC50 pak odpovídá koncentraci, která usmrtí 50% jedinců v testu. [18] 

3. Porovnání legislativy v ČR a EU 

3.1 Platná legislativa kontaktních testů ekotoxicity v ČR 

 Kontaktní terestrické testy ekotoxicity mají v české legislativní úpravě místo 

v zákonech o chemických látkách a rostlinolékařské péči (viz kapitola 2.1). Vzhledem 

k současnému stavu kontaktních testů ekotoxicity je česká legislativa v porovnání s jinými 

zeměmi EU značně pozadu. Nutno však dodat, ţe rozhodně není výjimkou. Nedostatečná 

právní úprava na téma kontaktních testů je zřejmá.  

 Například pro stanovení nebezpečné vlastnosti H14 – ekotoxicita pro odpady, jsou 

uvedeny pouze akvatické testy s vodným výluhem, přestoţe mnoha studiemi jiţ byla 

doloţena jejich nedostatečná průkaznost při hodnocení tuhých odpadů (např. Srovnání 

citlivosti akvatických a terestrických testů toxicity při testování ekotoxicity odpadů  

a kontaminovaných zemin, doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. et al., publikováno  
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v Odpadovém fóru Milovy, 2008)[4]. Stejný problém pak nastává ve věci hodnocení 

nebezpečných vlastností chemických látek a v neposlední řadě hodnocení dopadů biocidů, 

pouţívaných v zemědělství, na biodiverzitu půdních organismů. 

 Vzhledem k tomu, ţe legislativa ISO dnes uvádí mnoho různých metodických 

pokynů pro stanovení ekotoxicity s půdními biotesty (viz níţe), je na pováţenou, zda  

a které tyto testy zahrnout také do českého právního řádu. Nezbytnost jejich zavedení je 

však nutná a je v podstatě jen otázkou času. 

3.2 Direktivy Evropského Společenství 

▪ Council directive 2001/59/EC adapting to technical progress for the 28th Council 

Directive 67/548/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative 

provisions relating to the classification, packaging and labeling of dangerous substances.  

 Toto nařízení Evropského společenství, O klasifikaci, balení a značení nebezpečných 

látek, uvádí v příloze V metody ekotoxikologických testů s půdními mikroorganismy  

a ţíţalami.[14] 

▪ Council directive 91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the 

market.  

 Směrnice, jeţ je interpretována v české legislativě pod vyhláškou č. 329/2004 sb.,  

O přípravcích na ochranu rostlin. Uvádí jako testovací druhy, jejichţ výsledky 

ekotoxikologických testů musí ţadatel předloţit k seznamu studií při hodnocení účinné 

látky přípravku, dravého roztoče (Typhlodromus pyri), lumčíka (Aphidius rhapalosiphi), 

zlatoočka (Chrysoperia carnea), slunéčko (Coccinela septempuncata), střevlíka (Poecilus 

cupreus), klopušku (Orius laevigatus) a jako další dva druhy Hypoaspis aculeifer  

a drabčíka (Aleochara bilineata). Nařízení je zpracováno dle metodik SETAC.[15] 

▪ EN 14735:2005/AC:2006- Characterization of waste - Preparation of waste samples for 

ecotoxicity tests.  

 Norma, jeţ je v české legislativě uvedena pod označením ČSN EN 14735/2007 – 

Charakterizace odpadů – Příprava vzorků odpadu pro testy ekotoxicity. V příloze B 

obsahuje seznam pouţitelných ekotoxikologických testů, mezi nimiţ jsou zařazeny testy  
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na půdní organismy ţíţaly, roupice, chvostoskoky a vyšší rostliny (nenařizuje však jejich 

pouţití, ale odkazuje na testy OECD).[1] 

3.3 Standardy půdních biotestů – OECD 

 OECD v rámci mezinárodní spolupráce vydala několik standardizovaných postupů 

pro zjišťování ekotoxicity látek jak ve vodním, tak i v půdním prostředí. Standardy se 

týkají hodnocení chemických látek. Některé tyto dokumenty jsou pouţity a interpretovány 

jako platné evropské normy ISO a mnohé další jsou zakomponovány i přímo v českých 

normách a standardních operačních postupech – např. OECD Guideline no. 207/1984 – 

Test na akutní toxicitu na ţíţaly a jeho interpretace ve vyhlášce č. 222/2004 Sb.[16] 

 Následující tabulka obsahuje výčet všech současně platných OECD metodických 

pokynů, které se týkají stanovení ekotoxicity látek v půdním prostředí. 

Číslo Číslo dokumentu Název dokumentu OECD 

1. 207/1984 Earthworm, Acute toxicity test 

2. 208/2006 Terrestrial Plant Test: Seedling Emergence and Seedling 

Growth Test 
3. 216/2000 Soil Microorganisms, Nitrogen Transformation Test 

4. 217/2000 Soil Microorganisms, Carbon Transformation Test 

5. 220/2004 Enchytraeid Reproduction Test 

6. 222/2004 Earthworm Reproduction Test (Eisenia foetida, E. andrei) 

7. 226/2008 Predatory mite (Hypoaspis (Geolaelaps) Aculeifer) Reproduction 

Soil Test 
Tabulka č. 1: Platné metodické pokyny OECD spojené s kontaktními půdními biotesty 

[http://oberon.sourceoecd.org] 

3.3.1 Biotest s ţíţalou hnojní (Eisenia foetida), OECD 207 

 V současné době je to nejstarší (z r. 1984), nejznámější a nejpropracovanější 

z kontaktních terestrických testů jak u nás, tak v mnoha dalších zemích. Je to nejstarší 

metodika půdního biotestu OECD. Pouţívaným laboratorním organismem je druh ţíţaly 

Eisenia foetida, čili ţíţala hnojní, (viz obr. č. 5), která má relativně rychlý reprodukční 

cyklus (6 – 8 týdnů). 

 Test obsahuje dvě metodiky. Jednak je to stanovení akutní toxicity dermálně  

na navlhčeném filtračním papíře ve zkumavkách a jednak test na Artificiální půdě.  
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 Hlavním nedostatkem půdního testu je, ţe jedinci během něj ztrácejí váhu, neboť 

nejsou dostatečně přikrmováni. Takovíto jedinci pak mají niţší reprodukční schopnosti. 

Problém s nedostatkem ţivin během testu, ale i chovu, byl několika studiemi řešen 

přidáním kravské nebo koňské mrvy. [18] 

Postup půdního biotestu s Eisenia foetida dle metodického pokynu OECD č. 207/1984 

 Základem testu je artificiální půda, která je dle metodiky namíchána na poměr: 70% 

hm. křemenného písku, 20% hm. kaolinového jílu a 10% hm. rašeliny. Blíţe nejsou tyto 

látky specifikovány (přestoţe jsou jejich vlastnosti značně proměnlivé). Tato směs je 

ovlhčena vodou na 35% hm. konečné půdy a pH je upraveno uhličitanem vápenatým  

na 6,0 (± 0,5). Pro kaţdý test je nasazeno deset dospělých jedinců a to jak pro test  

s chemikálií, tak i pro kontrolu. Jako testovací prostředí slouţí skleněné nádoby 

s artificiální půdou. (viz obrázek č. 9) Po 14 dní jsou jedinci ponecháni a udrţováni při 

konstantní teplotě 20°C (± 2°C). Po 7 a 14 dnech se spočítají jedinci, kteří přeţili  

a na základě zjištěných hodnot lze následně stanovit hodnotu LC50. (Případně další 

hodnoty, viz kapitola 2.3.2). [8] 

 Výše uvedený test je výchozím metodickým pokynem ke stanovení ekotoxicity 

chemických látek na půdních organismech dle české legislativy. Uvádí jej vyhláška č. 

222/2004 sb., Kterou se u chemických látek a chemických přípravků stanoví základní 

metody pro zkoušení fyzikálně-chemických vlastností, výbušných vlastností a vlastností 

nebezpečných pro ţivotní prostředí. (příloha č. 2) 

 Tento test byl původně vyvinut pouze pro testování pesticidů v BBA(Biologische 

Bundesanstalt, SRN), později se stal základem pro normu ISO 11268-2 (1997) a OECD 

standard č. 222/2004: Test na reprodukci ţíţal, ve kterém je kromě mortality dospělých 

jedinců měřen efekt na reprodukci a vývin mladých juvenilů. Jeho provedení je v podstatě 

shodné, liší se délkou testu a sčítáním mladých vylíhnutých jedinců.[13] 
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Postup kontaktního biotestu s Eisenia foetida na filtračním papíře 

 Délka tohoto testu je 48hodin. Test je prováděn ve zkumavkách na navlhčeném 

filtračním papíře. Optimální teplota pro test je 20°C. Na jednu testovanou koncentraci je 

pouţito 10 opakování, přičemţ do kaţdé zkumavky je dán jeden organismus. Je prováděn 

předběţný test, při kterém je zjišťována koncentrační škála pro finální test. Následně je 

prováděn finální test, z jehoţ výsledků jsou pak zjištěny hodnoty LC50. Látka je aplikována 

ve vodném roztoku či volatilním rozpouštědle, které je nutno před zahájením pokusu z 

filtračního papíru odpařit a následně pak filtrační papír ovlhčit vodou. Mortalita se zjišťuje 

po 24 a 48 hodinách (pokud ţíţala nereaguje na jemný mechanický stimul). Tato metoda je 

jednoduchá a rychlá a dobře reprodukovatelná. Nevýhodou tohoto testu je, ţe je zjišťována 

především expozice přes pokoţku, proto je zde nemoţná extrapolace na reálné podmínky 

[8] 

 Podle prozatímních výsledků se zdá, ţe organismy v půdních testech na reprodukci 

(na rozdíl od testů na jejich mortalitu) vykazují větší toleranci vůči obsahu těţkých kovů 

v půdě. Biokoncentrační faktor toxikantů je u mladých jedinců zvýšen, zřejmě z důvodu 

jejich většího příjmu organismy v juvenilním stadiu. [18] 

 

 

Obrázek č. 9: Provedení půdních biotestů s žížalou Eisenia foetida v praxi 

[26] 
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3.3.2 Testy na transformaci dusíku a uhlíku mikrobiální půdní biomasou, 

OECD 216, 217 

 Tyto testy jsou zaměřeny na tvorbu organického dusíku či uhlíku v půdě. Jsou 

výchozími metodickými pokyny pro vyhlášku č. 389/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 

222/2004 Sb., kterou se u chemických látek a chemických přípravků stanoví základní 

metody pro zkoušení fyzikálně-chemických vlastností, výbušných vlastností a vlastností 

nebezpečných pro ţivotní prostředí. Základem je proces transformace dusičnanů, resp. 

uhlíku, mikroorganismy v půdě během expozice testované látce. 

 Do proseté půdy se vpraví prášková rostlinná moučka a na půdy (nebo přímo  

do půdy) se poté aplikuje zkoušená látka. Kontrolní vzorky půd se samozřejmě nechávají 

bez této aplikace. Minimální délka testu je 28 dní, po této expozici jsou půdy luhovány 

vhodným rozpouštědlem a jsou stanoveny koncentrace dusičnanů. Porovnání rychlostí 

jejich tvorby s kontrolou je pak výchozím základem pro procentuální odchylky a stanovení 

ekotoxicity. U testu na tvorbu uhlíku se změří odchylka jako respirační rychlost, tzn. 

uvolněný oxid uhličitý či jako spotřebovaný kyslík pomocí přidané glukosy k půdě (po 0, 

7, 14 a 28 dnech) v porovnání s kontrolou.[10], [11] 

3.3.3 Biotesty s vyššími rostlinami, OECD 208 

 Podstatou půdních testů s vyššími rostlinami je působení testovaných látek na jejich 

vzcházení (klíčivost) a časná stadia jejich růstu. Pouţívaných rostlinných druhů je velice 

široká škála, v podstatě se můţe jednat o jakýkoli (rychle rostoucí druh) vyšších rostlin. 

Jako testovací médium jsou nejčastěji pouţívány přírodní půdy hlinitopísčité, písčitohlinité 

apod. s maximálním obsahem organického uhlíku 1,5%. Tyto půdy jsou dnes běţně 

k dostání pro laboratorní praxi. Náhradou mohou být i artificiální půdy, výběr pak záleţí  

na tom, zda do testu vstupují např. pesticidy či průmyslové chemikálie (či jiné látky). 

Během testu je měřena vzcházivost klíčních rostlin v porovnání s kontrolou (obvykle po  

2 – 3 týdnech, kdy vzejde 50% rostlin v kontrole). Dále je po expozici měřena váha sušiny  

(či nevysušeného výhonu), příp. délka výhonu. Zaznamenány mohou být i další viditelné 

fyziologické změny semenáčů v porovnání s kontrolou. Tyto údaje jsou poté pouţity pro 

výpočet standardních hodnot EC50, příp. hodnot ER50. Samozřejmě mohou být vypočteny 

hodnoty NOEC a LOEC.[9] 
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 Otázka výběru druhu rostlin pro testy ekotoxicity je sloţitá. Jedním z hlavních 

faktorů, které ovlivňují výsledky testů, je tolerance rostlin vůči kontaminantům. Mnohé 

druhy rostlin disponují vysokým potenciálem bioakumulace toxických látek ve svých 

pletivech, aniţ by byl zřejmý jakýkoli škodlivý efekt, zatímco jiné druhy stejnou dávku 

(koncentraci) toxikantu nemají šanci vydrţet. Na toto téma bude potřeba provést ještě 

mnoho výzkumů.[18] 

 Následující obrázek ilustruje provedení kontaktního testu s vyššími rostlinami 

(Triticum sp. a Sinapis alba). 

3.3.4 Biotesty na reprodukci roupic (Enchytraeus albidus, E. crypticus), OECD 220 

 Roupice jsou vhodným testovacím druhem z hlediska jejich obecně širokého výskytu 

v půdách, dokonce i tam, kde je zaznamenána absence ţíţal. Obývají svrchní vrstvičku 

půdy, kde bývají největší koncentrace kontaminantů. Jejich manipulace při chovu i testu je 

však náročnější z důvodu jejich velikosti (viz obrázek č. 11). Celková délka testu je kratší, 

neţ v případě výše uvedeného testu na akutní toxicitu ţíţal (4 – 6 týdnů). Další výhodou 

oproti testu s ţíţalami je menší mnoţství potřebné Artificiální půdy pro test. Základní 

provedení biotestu spočívá v umístění dospělých jedinců do půdy (jejíţ sloţení je opět 

shodné s předchozí výše uvedenou) a měření jejich mortality po 3 týdnech.  

Po následujících 3 týdnech je pak měřena změna reprodukce na základě počtu vylíhnutých 

jedinců. [12] 

Obrázek č. 10: Půdní test ekotoxicity s vyššími 

rostlinami (Triticum sp., Sinapis alba) [27] 
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 Výhodou pouţití roupic jakoţto modelového organismu v kontaktních testech 

ekotoxicity je moţnost jejich chovu také na agarových půdách, jak jsem měl moţnost se 

osobně přesvědčit na pracovišti Laboratoře Morava a.s. ve Studénce, kde jiţ jejich chov 

mají zaveden. 

 Z tohoto metodického pokynu OECD následně vychází také standard ISO 

16387/2004 (viz níţe). 

3.4 Standardy půdních biotestů – ISO 

 Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) vydala ve srovnání s organizací 

OECD v oblasti půdních kontaktních biotestů mnohem více metodických pokynů. Tabulka 

(viz níţe – tabulka č. 2) uvádí výběr několika hlavních standardů, ať jiţ platných či ve fázi 

vývoje. Jak je jiţ z názvu zřejmé, mnoho z nich je interpretováno na základě standardů 

OECD, dále pomocí studií organizací jako např. ECVAM (Evropské centrum pro 

hodnocení alternativních metod), SETAC apod. a samozřejmě jiných dostupných ISO 

standardů (ISO 23611 – metody odběru a uchovávání jedinců ţíţal apod.).  

 Z těchto standardů ISO vychází několik českých státních norem v oblasti ekotoxicity 

a také většina pracovišť, zabývajících se kontaktními testy, při tvorbě svých standardních 

operačních postupů. 

 Následující tabulka uvádí seznam v současné době platných standardů ISO (některé 

verze jsou v úpravě). 

Obrázek č. 11: Velikost roupic ve srovnání se zápalkou 

[28] 
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Číslo Označení normy Název normy 

1. ISO/CD TS 10832 Effects of pollutants on mycorrhizal fungi (v přípravě) 

2. ISO/CD 11063 Method to directly extract DNA from soil samples (v přípravě) 

3. ISO 11267:1999 Inhibition of reproduction of Collembola (Folsomia candida) by soil 

pollutants 

4. ISO 11268-1:1993 Effects of pollutants on earthworms (Eisenia fetida): Determination 

of acute toxicity using artificial soil substrate (novela v přípravě) 

5. ISO 11268-2:1998 Effects of pollutants on earthworms (Eisenia fetida): Determination 

of effects on reproduction (novela v přípravě) 

6. ISO 11268-3:1999 Effects of pollutants on earthworms: Guidance on the determination 

of effects in field situations 

7. ISO 11269-1:1993 Determination of the effects of pollutants on soil flora: Method for 

the measurement of inhibition of root growth (novela v přípravě) 

8. ISO 11269-2:2005 Determination of the effects of pollutants on soil flora: Effects of 

chemicals on the emergence and growth of higher plants 

9. ISO 14238:1997 Determination of nitrogen mineralization and nitrification in soils 

and the influence of chemicals on these processes 

10. ISO 15952:2006 Effects of pollutants on juvenile land snails (Helicidae): 

Determination of the effects on growth by soil contamination 

11. ISO 16387:2004 Effects of pollutants on Enchytraeidae (Enchytraeus sp.): 

Determination of effects on reproduction and survival 

12. ISO 17126:2005 Determination of the effects of pollutants on soil flora: Screening 

test for emergence of lettuce seedlings (Lactuca sativa L.) 

13. ISO 20963:2005 Effects of pollutants on insect larvae (Oxythyrea funesta): 

Determination of acute toxicity 

14. ISO 22030:2005 Biological methods: Chronic toxicity in higher plants 

Tabulka č. 2: Výběr standardů ISO, týkajících se půdních kontaktních biotestů [http://www.iso.org] 

3.4.1 Biotesty s chvostoskoky (Collembola), ISO 11267 

 V tomto testu je nejčastěji pouţívaným organismem partenogenetický druh 

chvostoskoků Folsomia candida, jehoţ reprodukční cyklus trvá přibliţně 3 – 4 týdny. 

Design testu je podobný jako u předešlého s Eisenia foetida dle OECD, pouţita je stejná 

artificiální půda. 10 jedinců stejného stáří pro kaţdý test je chováno v nádobách nápadně 

podobných těm, ve kterých se prodává káva v automatu (cca 10 cm na výšku a 6 cm 

v průměru). Potravou pro tyto chvostoskoky je sušené droţdí (viz obrázek č. 13).  

Délka testu je minimálně 3 týdny, po této uplynulé době jsou nádoby zaplaveny vodou; 
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tento postup zajistí, ţe všichni jedinci vyplavou na hladinu vody. Poté jsou hladiny kaţdé 

nádoby vyfoceny, obrázky promítnuty na větší obrazovku a zde jsou jedinci sčítáni.  

 Dnešní úroveň digitální technologie zaručuje, ţe sčítání lze provádět automaticky 

pomocí počítače. Výsledky testů nám poté poskytnou údaje pro stanovení sníţené 

reprodukce (v porovnání s kontrolou). [18] 

 Chov jedinců probíhá nejčastěji v Petriho misce a to na směsi aktivního uhlí a sádry, 

jak jsem měl moţnost vidět v Laboratoři Morava a.s. (viz obrázek č. 12)  

 

 

 

 

Obrázek č. 12: Folsomia candida v chovu na Petriho misce [laboratoř 

Morava a.s.] 
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3.5 Shrnutí 

 Při porovnání šíře celoevropské a české legislativy v oblasti ekotoxikologie nutně 

dojdeme k závěru, ţe vzhledem k počtu vydaných mezinárodních standardů má Česká 

Republika v současné době co dohánět. Potěšující je fakt, ţe se provádění kontaktních testů 

u nás pomalu rozbíhá, přestoţe jsou národní legislativní úpravou zatím stanoveny pouze 

pro hodnocení vlastností chemických látek a přípravků na ochranu rostlin. Příkladem je 

společnost Envisan-Gem a.s. nebo Laboratoř Morava a.s., kde si nutnost zavádění těchto 

kontaktních testů jiţ plně uvědomují. 

4. Výběr kritérií pro kontaktní testy ekotoxicity 

 Kontaktní testy, které budou zařazeny do posuzovací sady pro zjištění ekotoxicity, ať 

uţ jde o odpady, chemické látky, kaly ČOV a další, by měly splňovat následující kritéria: 

▪ Zahrnutí širší škály trofické úrovně potravního řetězce 

 Organismy, které budou pro kontaktní testy pouţity, by měly zastupovat několik 

trofických úrovní (producenti, konzumenti a destruenti). Tento přístup umoţní průkaznější 

vyhodnocení efektů na jednotlivá stadia potravního řetězce půdní bioty. Mohly by to být 

Obrázek č. 13: Krmení chvostoskoků v Petriho misce sušeným droždím 

[Laboratoř Morava a.s.] 
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druhy jako Eisenia foetida, Folsomia candida, Enchytraeus crypticus a dále vyšší rostliny, 

testy s řasami a ranými stadii larev brouků. 

▪ Pouţití vodných výluhů zároveň s půdními testy 

 Z hlediska variability pouţitých organismů a látek je často nezbytné provádět 

výluhové testy zároveň s kontaktními, coţ ve své podstatě šíři ekologické relevance 

zvyšuje. Především u pevných materiálů by však mělo být předem zváţeno, zda má smysl 

vodné výluhy provádět. Týká se to např. odpadů, ve kterých obsaţené kontaminanty jsou 

nerozpustné ve vodě nebo jen velice slabě, a proto provedení výluhu v podstatě postrádá 

význam z hlediska vypovídací schopnosti testu. Tento přístup bude v důsledku znamenat 

úsporu času, financí i samotných ţivočichů. Kontaktní testy by měly být také voleny vţdy, 

kdyţ předem jistě neznáme obsah toxikantů v testovaném vzorku, čili si nejsme jisti, zda 

sledované látky mají tendenci do výluhu přejít anebo nikoli. 

▪ Pouţití tzv. baterií testů 

 Baterií testů se rozumí pouţití několika různých (kontaktních i akvatických) testů  

za účelem stanovení toxicity jedné konkrétní látky (odpadu, kalu, zeminy apod.) naráz. 

Baterie by se měla skládat z několika testů např. na akutní toxicitu půdních bezobratlých, 

chronickou toxicitu vyšších rostlin a akutní i chronickou toxicitu vodních organismů. 

Zváţeno by mělo být zahrnutí také ToxKitů do těchto baterií. (viz níţe) 

▪ Citlivost jednotlivých druhů organismů ke kontaminantům 

 Je zřejmé, ţe jednotlivé organismy v testech reagují různou mírou citlivosti  

ke kontaminantům, a proto by sady testů měly vţdy obsahovat organismy citlivější i ty 

méně citlivé. Např. u hořčice bílé je obecně známá její tolerance vůči koncentracím 

toxikantů, které jsou však průkazně silně toxické pro půdní organismy. 

▪ Časová náročnost testu 

 V některých krajních situacích bude vhodnější volit rychlé provedení testů, např. jen 

pomocí ToxKitů a to z hlediska předběţného zhodnocení ekotoxicity, kdy je nutné rychle 

znát odezvu na stanovené koncentrace. Dnes jsou na trhu běţně dostupné mnohé rychlé 
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verze mikrobiálních testů toxicity (Thamnotoxkit, Rotoxkit, ProToxkit F, MetPad, 

MetPlate apod.) V jiných případech bude naopak vhodné provést více testů s větším 

počtem koncentrací, např. v případech, kdy si výsledky několika předem provedených testů 

diametrálně odporují nebo se vzájemně vylučují. 

▪ Porovnání výsledků testů s polními podmínkami 

 Při uvádění výsledků zjištěné ekotoxicity v laboratorních podmínkách by mělo být 

počítáno s faktory, které tyto výsledky mohou negativně ovlivňovat a posunovat výsledky 

testů např. ve směru niţší škodlivosti pro organismy, neţ by tomu bylo ve volné přírodě.  

 Především se jedná o biodostupnost kontaminantů, která v laboratoři bývá často 

velmi sníţena vzhledem k prakticky nulovému obsahu ostatních příměsí v Artificiální půdě 

v porovnání s půdou reálnou. V podstatě se s takovým substrátem, jako je Artificiální 

půda, ve volné přírodě běţně nesetkáme. Na druhou stranu z hlediska standardizace, 

opakovatelnosti a věrohodnosti prováděných testů (kdy většinou sledujeme jen míru 

odchylky testovaných jednotek vzhledem ke kontrole) bohuţel nelze jiný přístup volit. [18] 

▪ Výběr vhodného média pro chov a testování jedinců 

 Zde se jedná především o zváţení, zda je vhodné pouţití Artificiální půdy, reálné 

půdy anebo jiného substrátu (např. lesní půdy). Artificiální půdy disponují oproti reálným 

půdám výhodami, kterými jsou snadná opakovatelnost testů, snadná příprava  

a uchovatelnost těchto půd, standardizace napříč mnoha pracovišti a také niţší náklady. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem však výběr Artificiální půdy často nemusí být 

optimálním řešením. 

 Samozřejmostí při testování ekotoxicity by mělo být zhodnocení následného naloţení 

s odpadem, kontaminovanou půdou, kalem apod.  
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5. Porovnání kontaktních testů ekotoxicity se současnými testy 

ekotoxicity 

 Následující kapitola uvádí srovnání vlastností současně převáţně prováděných 

akvatických a chystaných kontaktních testů ekotoxicity. 

5.1 Rozdíly v moţnostech uplatnění jednotlivých testů 

 Z praktického hlediska uplatnění v testech ekotoxicity nám nejširší moţnosti nabízí 

kombinace jak akvatických tak kontaktních terestrických biotestů. Mnohdy však jeden 

z těchto způsobů na významu ztrácí. Jak jiţ bylo uvedeno, testy akvatické toxicity jsou 

nevhodné pro pouţití v hodnocení tuhých odpadních látek, sedimentů, zemin apod., jelikoţ 

mají vůči pevným látkám slabou vypovídací hodnotu. Nelze však proto půdní biotesty 

stavět do popředí zájmu, neboť, jak jiţ bylo výše uvedeno, ani jejich ekologická relevance 

nedosahuje často potřebných hodnot. Avšak představa, ţe by testy s vodnými výluhy 

efektivně postihly tak širokou škálu látek, jaká ve skutečnosti ve vzorcích bývá, není 

správná. 

 V otázce laboratorního zázemí pro současně pouţívané metodiky kontaktních testů, 

se jedná především o zajištění vhodných chovů ţivočichů a jejich udrţení v co moţná 

nejlepším zdravotním stavu po celou dobu. Média pro jejich chovy i testování jsou dnes 

běţně dostupná na trhu a proto v tomto smyslu není v současné době problém. 

5.2 Rozdíly ve vypovídací schopnosti kontaktních a akvatických testů 

  Velkou předností, kterou zjevně terestrické testy oproti vodním mají je, ţe testovaní 

ţivočichové přicházejí v půdním prostředí do kontaktu i s látkami, které jsou nerozpustné 

ve vodě a v běţných rozpouštědlech.  

 Jedná se zde především o problematiku PAU, PCB, PCDF, PCDD, různých ropných 

produktů, některých chlorovaných pesticidů a dalších chemikálií. Stanovit toxicitu těchto 

látek ve vodním prostředí pomocí prostých výluhů je podle současných metodických 

pokynů prakticky nemoţné, přestoţe o jejich nebezpečnosti pro ţivotní prostředí nelze 

pochybovat. Na rozdíl od vodního, v prostředí půdy nedochází k prostému luhování vodou 

rozpustných částic, nýbrţ k jejich navázání na půdní částice a následné bioakumulaci  
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a biotransformaci. Zde mají své místo půdní testy. Artificiální půda můţe být namíchána  

na koncentrační řadu jak s látkami rozpustnými ve vodě, tak v běţných rozpouštědlech 

jako např. cyklohexanu nebo acetonu a také s látkami nerozpustnými, které jsou 

aplikovány na jemně mletý industriální křemenný písek, a poté zamíchány do testovacího 

média. 

 Nespornou výhodou hovořící ve prospěch terestrických testů je také, ţe nám 

poskytují relativně spolehlivé informace o působení a osudu chemikálií také v půdním 

prostředí, coţ akvatické testy nemohou. V dnešní době širokého uplatnění různých 

konvenčních přípravků na ochranu rostlin v zemědělství je proto otázka ochrany půdní 

bioty velmi důleţitá a měla by být prioritou v řešení přípravků na ochranu rostlin. To stejné 

platí samozřejmě také v oblasti aplikace průmyslových kalů, sedimentů a sanovaných 

zemin na zemědělskou plochu atd.  

6.  Komentář výsledků 

 Touto bakalářskou prací jsem chtěl nastínit význam kontaktních půdních testů 

ekotoxicity jako důleţitých metod v oblasti monitoringu znečištění ţivotního prostředí. 

Ačkoli legislativní rámec pro testování ekotoxicity v České Republice zahrnuje v současné 

době pouze několik málo testů s půdními organismy, jsou to pouze testy v případě 

chemických látek a přípravků na ochranu rostlin. Problematika testování ekotoxicity 

odpadů, stavebních sutí, problematika remediace a následného uloţení kontaminovaných, 

resp. sanovaných zemin a mnoha dalších látek, vstupujících do ţivotního prostředí, zatím 

leţí v pozadí. 

  Význam půdních organismů spočívá nejen v obohacování půdy o humus, ale také  

v udrţení její specifické soudrţnosti, fyzikálně – chemické stability, sorpčních vlastností, 

zrnitosti a v neposlední řadě udrţení biodiverzity apod. Jejich ohroţení chemikáliemi, které 

jsou produkovány průmyslovou činností i samotnou kaţdodenní činností kaţdého z nás, 

má dopady na ekologickou stabilitu nejen půdy, ale následně celého ekosystému. Proto by 

měl být brán zřetel na tuto skutečnost i při tvorbě legislativy, která má pro průmyslovou 

výrobu základní význam.  
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 Právní rámec pro testy ekotoxicity má pak také důleţitý vliv i v oblasti 

synchronizace činností jednotlivých pracovišť, jako jsou výzkumné ústavy, ale i soukromé 

laboratoře. 

 Výhody průkaznosti kontaktních testů oproti současným akvatickým testům je 

uvedena výše. Jejich mnohdy nedostatečná vypovídací schopnost, která je způsobena 

především pouţitím uměle připravených médií, však nabádá k dalšímu výzkumu na toto 

téma. V zájmu by měl být např. výzkum buněčných a tkáňových technologií, čili vývoj 

metod, které jednak sníţí mnoţství pouţívaných ţivočichů a zároveň zvýší průkaznost 

jejich výsledků a ekologickou relevanci. Nahrazování ţivých organismů v laboratorním 

prostředí v rámci organizací jako FRAME a ECVAM bylo zmíněno výše. 

 Z pohledu praktické aplikace terestrických testů ekotoxicity do naší legislativní 

úpravy v oblasti hodnocení vlastností odpadů, pro hodnocení nebezpečné vlastnosti H-14 

Ekotoxicita, pro hodnocení vlastností kontaminovaných zemin, kalů, stavebních sutí, 

hnojiv a dalších látek, bude podle mého názoru třeba splnit tyto základní předpoklady: 

a) musí existovat vůle odpovědných státních institucí k řešení tohoto váţného 

nedostatku 

b) vybrat sady testů ekotoxicity pro atestaci pevných materiálů i vodných výluhů 

tak, aby poskytovaly kvalitativně lepší výsledky s dobrou vypovídací schopností, 

současně však musí být snadno proveditelné a relativně levné, test musí být 

proveditelný s moţností jeho zopakování 

c) stanovit parametry, na základě kterých bude posuzovatel rozhodovat  

o ekotoxicitě odpadu; v některých zemích je zaveden například systém rozdělení 

odpadů do tří tříd podle ekotoxicity (jako např. v Německém Baden-

Württemberg) 

d) zajistit validaci vybraných testů, aby mohly být začleněny do systémů kontroly 

jakosti a správné laboratorní praxe 
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