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Anotace 

 Cílem diplomové práce je výběr prioritních kontaminantů, s potenciálem způsobit 

havárie na vodách v Moravskoslezském kraji, na základě zvolených kriterií. Provedení 

experimentů  na vybraných látkách pomocí přístroje Toximetr. Tento přístroj slouží 

k vyhodnocení toxicity látek pomocí komplexního automatizovaného sledování vzorku 

dafnií a jejich reakcí na danou látku obsaženou ve vodě. Byl proveden rozbor nebezpečnosti 

těchto látek pro vodní organismy. Součástí práce bylo zvládnutí techniky práce na přístroji 

Toximetr a zhodnocení jeho využití pro včasné varování před haváriemi na vodách. 
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Annotation 

 The goal of this thesis is identification of priority contaminants, which have the 

potential to cause natural accidents in the waters of Moravian-Silesian region. Experiments 

are implemented by examining collected samples using Daphina Toximeter. This device is 

used to evaluate toxicity of the substances using complex automated sample scanning of 

Daphnias and analyzing their reactions to the contaminants contained in the water. In 

addition evaluation of the threat of the substances they represent to aquatic organisms was 

performed. Another objective was mastering the Toximeter device operation in order to 

evaluate its potential to be used for early warnings against water disasters. 
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1 Úvod a cíl práce 

 V dnešní moderní době se používá mnoho nebezpečných látek, které jsou součásti 

průmyslů chemických, hutních, zemědělských, farmaceutických a dalších. Tyto látky jsou 

nebezpečné pro životní prostředí.V případě úniku těchto látek jsou ohroženy jednotlivé složky 

životního prostředí a to: voda, půda, organismy, ovzduší a horniny. Pro diplomovou práci je 

důležitá složka životního prostředí voda.  

 Voda je nezastupitelným faktorem v ekosystému a je v přírodě nevyčerpatelná. Co se 

týče kvality vody, je značně ovlivněna lidskou činností. Proto je důležité monitorovat stav 

kvality vody, aby jsme  předcházeli znečišťování vod. 

 Průmyslové podniky se většinou stavěli v blízkosti vodních toků. Když došlo k úniku 

nebezpečných látek, byla zasažena i voda. Proto v minulosti celkem často docházelo 

k haváriím na vodních tocích. Diplomová práce se zaměřuje na prevenci proti těmto haváriím 

s použitím přístroje Toximetr  jako včasného varování před haváriemi a tím možnosti snížení 

následků na vodách. 

 Cílem práce je výběr prioritních kontaminantů s potenciálem způsobit havárie na 

vodách v Moravskoslezském kraji, na základě zvolených kriterií. Provedení experimentů  na 

vybraných látkách pomocí přístroje Toximetr. Tento přístroj slouží k vyhodnocení toxicity 

látek pomocí komplexního automatizovaného sledování vzorku dafnií a jejich reakcí na danou 

látku obsaženou ve vodě. Byl proveden rozbor nebezpečnosti těchto látek pro vodní 

organismy. Součástí práce bylo zvládnutí techniky práce na přístroji Toximetr a zhodnocení 

jeho využití pro včasné varování před haváriemi na vodách. 
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2 Literární rešerše 

 

Prokeš, J. : Základy toxikologie : obecná toxikologie a ekotoxikologie, 248 stran. 1 vydání. 

Praha. 2005, ISBN: 80-7262-301-X. 

 Tato kniha se zabývá obecnou toxikologií. V úvodu se věnuje pojmům toxikologie a 

historii o jedech. V následujících kapitolách se věnuje rozdělení toxikologie, podmínky 

testování a ochranou životního prostředí.     

 

 

Komínková, D.: Ekotoxikologie, 156 stran. ČVUT, Praha 2008, ISBN: 978-80-01-04058-4.                                              

 Kniha se věnuje základům toxikologie, historii toxikologie a rozdělení toxikologie. 

Dále popisuje testy toxicity a jejich rozdělení. V neposlední řadě se zabývá legislativou 

týkajících se chemických látek a chemických přípravků. 

  

 

Svobodová, J., Máchová, J. a kolektiv: EKOTOXIKOLOGIE- praktické cvičení, část 1, 72 

stran. 1 vydání. Brno 2000, ISBN: 80-85114-95-X. 

 Tato skripta se zabývají metodikami hodnocení vlastností ekotoxicity chemických 

látek, chemických přípravků a odpadů. Popisují jednotlivé metody testů akutní toxicity. 

 

Bartlová, I.: Prevence a připravenost na závažné havárie. 1. vydání. Ostrava SPBI, 2008. 

ISBN 978-80-7385-049-4.  

 Skripta jsou rozdělena na dvě části. V první části se věnují prevenci a připravenosti na 

závažné havárie v Evropské unii a druhá část se zabývá prevenci a připravenosti na závažné 

havárie v České republice. 
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3 Příklady haváriích na vodách 

 Příklady haváriích na vodách se zabýváme proto, abychom mohli názorně předvést jak 

často může souhra několika nečekaných náhod lehce způsobit katastrofu, kdy hlavně včasné 

identifikování havárie za pomocí měření kvality vody dokáže mnohdy snížit rozsah škod na 

snesitelné minimum. Stejně tak z příkladů vyplývá jak může špatně provedené měření a 

podcenění toxicity vypouštěných látek vést ke způsobení havárie pro životní prostředí. 

 

3.1 Nehoda  v Baia Mare [27] 

 V Baia Mare se využíval kyanid při těžbě zlata a stříbra. Obyvatelstvo žilo v těsné 

blízkosti vysoce toxických látek, které ho ohrožovaly hlavně v suchých měsících a tak byl v 

90. letech vypracován plán na vyčištění této oblasti. Byl vypracován plán na odklizení těchto 

látek z města ven, kde by se na ně následně aplikovaly modernější metody pro získání zlata a 

stříbra než byly známy dřívějších dobách, kdy dané kaly vznikaly. 

 Dne 30. ledna 2000 ve 22:00 zastavila tamní společnost provoz a nahlásila únik 

nebezpečných látek. Vlivem prudké změny teploty, která způsobila tání sněhové pokrývky a 

příchodem silných dešťů, došlo k protržení hráze a úniku kalů s vysokou koncentrací kyanidů 

do okolních řek. Personál tamní společnosti přistoupil ke kontrolovanému vypouštění nádrže 

rychlostí 40-50 l/s, zatímco bylo opravováno místo úniku. Vypouštěná voda byla chemicky 

neutralizována. Současně byla hráz na jiných místech průběžně zpevňována. Únik se povedl 

částečně zastavit v 1:30 následujícího dne. 

Při této havárii uniklo přibližně 20 tun kyanidu do okolních vod. Zejména do řeky Lapus a 

dále do  Somes a Tisy. 

 Dne 10. března došlo díky přetrvávajícím dešťům k úniku nebezpečných látek i v 

oblasti Baia Borsa. Zde byly nebezpečné látky odděleny od okolí systémem 3 různých hrází, 

kdy třetí stupeň byl tvořen betonovým přehrazením. U třetí hráze byly rovněž nainstalovány 

pumpy sloužící k odvádění přebytečné vody zpět do vnitřních hrází (v čase havárie byly 

údajně porouchané). Bohužel v důsledků silných dešťů a nemožnosti svedení přebytečné vody 

do jiné nádrže, došlo k postupně k přelití všech hrází. Zde uniklo do okolních vod zhruba 20 

000 tun usazenin obsahujících těžké kovy. Nehoda v Baia Borsa byla jiného charakteru než 

nehoda v Baia Mare, do řeky uniklo velké množství těžkých kovů, které se usadily na horním 
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toku řeky. Naštěstí skoro okamžitě po nehodě došlo na řece Tisa k záplavám, které rozptýlily 

tyto těžké kovy.  

 

3.1.1 Důvody úniku nebezpečných látek 

Baia Mare 

 Neměly být použity uzavřené okruhy zařízení pro zpracování hlušiny, bez záložní 

možnosti odpuštění a uchování přebytečné vody. Neodpovídající konstrukce stěny přehrady v 

důsledku nedostatku stejnorodých částic v kalech. Hydrocyklóny nefungovali pří velmi 

nízkých teplotách. 

 

Baia Borsa 

 Chyběla možnost bezpečnostního odpuštění přebytečných vod. Nefunkční čerpadla. 

Nedostatečné odvodnění okolních kopců.  

 

3.1.2 Následky 

 Uvolnění směsi kyanidu a mědi do řeky Tisa. Z této řeky později do řeky Dunaj a 

následně do již hodně naředěné koncentrace do Černého moře. Došlo k devastaci vysokého 

množství rostlin a živočichů, žijících v říčním systému, ale jakmile přešla kontaminovaná 

vlna, začala se kvalita vody a usazenin vracet urychlené do normálu, žádný kyanid v řece ani 

na jejích březích nezůstal, protože vlna obsahovala mnoho rozpuštěného materiálu, s nímž byl 

kyanid odplaven pryč. 

 

Následky na obyvatelstvo 

 Nikdo nebyl zabit ani vážně neonemocněl díky rychlé reakci úřadů, které zajistily, že 

se k obyvatelstvu nedostala kontaminovaná pitná voda. Voda byla následně distribuována 

balená. 
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Následky pro životní prostředí 

 Díky dobrému stavu ekosystému v horním toku řeky Tisa a díky tomu, že se kyanid 

neukládá, došlo k rychlé regeneraci ekosystému v této oblasti. V blízkosti havárie byl úplně 

vyhuben vodní plankton, ale díky následným březnovým záplavám mu bylo napomoženo k 

jeho rychlému znovuvytvoření. 

 Při havárii zahynulo 1240 tun ryb. Došlo zřejmě k vyhubení ohroženého druhu pstruha 

dunajského a jednoho druhu jesetera. 

 V případě Baia Borsa dochází k akumulaci těžkých kovů v žijících organismech. Po 

průchodu kontaminované vlny byly naměřeny zvýšené koncentrace těžkých kovů v říčních 

usazeninách. Díky následným záplavám došlo k rozptylu těchto látek a snížení jejich 

koncentrace pod limitní hranice. 

 

3.1.3 Závěr 

 Při této havárii zahynulo zhruba 1 240 tun ryb. Důvodem havárie byli zejména špatný 

design zařízení pro zpracování hlušiny, akceptace tohoto designu schvalovacími orgány a 

nevhodné monitorování + konstrukce hráze a její údržba. Následky by byly mnohem horší 

kdyby nebyla řeka pokryta ledem, nebo kdyby nenastaly stoleté záplavy a většina těžkých 

kovů nebyla naředěna na koncentrace nepůsobící přímo na zdraví člověka. 

 

3.2 Příklady typů havárií v České republice [31] 

1.) Dne 22. 9. 1964 došlo k úniku cca 150 kg kyanidů ze závodu Tona Jihlava do řeky 

Jihlavy. Důvodem havárie byla špatně provedená kvalitativní zkouška u vypouštěné kalící 

lázně. Koncentrace kyanidů dosahovala 0,6 mg/l a postiženo bylo 60 km toku řeky. Měření 

bylo provedeno až třetí den po havárii. Následkem této havárie byl vysoký úhyn ryb, který 

trval přibližně týden.  

 

2.) Dne 18. 5. 1972 došlo v Plemenářském podniku Vlčice při využití výbušniny k odstranění  

sedimentů ze dna nádrže na močůvku k destrukci nádrže a úniku 200 m3 močůvky do 
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Vlčického potoka a následně do Labe. Došlo k totálnímu úhynu ryb na zasažených vodních 

tocích až do oblasti 17 km 

 

3.) Dne 14. 8. 1972 uniklo blíže nespecifikované množství 2% roztoku fungicidu Dithane do 

řeky Osoblahy. K úniku došlo díky nepoučenému zaměstnanci, který vypustil do řeky zbytek 

autocisterny. Došlo k úhynu ryb na délce 8 km řeky. 

 

4.) Dne 11.2. 1975 došlo k úniku 12 400 l motorové nafty z železniční cisterny mobilního 

skladu ČSD v Táboře. Uskladnění této nafty bylo v rozporu s platnými předpisy a nebylo 

povoleno. 

 

5.) Dne 4. 3. 1996 uniklo 8,8 t koncentrované kyseliny sírové v areálu Farmak Olomouc. 

Kyselina unikla po uvolnění hadice od stáčecí trubky cisterny. V době úniku nebyla na místě 

přítomna obsluha. Kyselina pronikla až do kanalizace závodu, kde reagovala s usazenými 

sirníky a došlo vývinu sirovodíku, který unikal z podnikové I veřejné kanalizace. Zařízení pro 

měření pH v šachtě vnitřní kanalizace bylo nefunkční. Došlo k úmrtí dvou osob vlivem 

působení sirovodíku. 

 

6.) Dne 26. 9. 1998 byl zaznamenán úhyn ryb na řece Ostravici. Příčina úhynu nebyla toho 

dne zjištěna. Až 28. 9. byl po dalším masovém úhynu ryb nalezen zdroj toxických látek. 

Jednalo se o odtok z odpopílkovacích nádrží společnosti Vítkovice. Bylo naměřeno až 127 

mg/l kyanidů. Havárie zasáhla i sousední stát. 

 

7.) Dne 13. 11. 1999 došlo na Labi mezi Poděbrady a Nymburkem k úhynu 2 t ryb. 

Pravděpodobnou příčinou úmrtí byl kyslíkový deficit. Konkrétní příčina nebyla prokázána. 

 

3.3 Závěr 

 Významné procento havárií bylo způsobeno nedostatečně proškolenými osobami, 

nedbalostí, únavou materiálu, špatnými pracovními postupy a špatným měřením škodlivosti 

daných látek. Obecně lze říct, že veškeré havárie bývají způsobené nedbalostí člověka, ať již 
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podceněním bezpečnostních opatření, špatnou manipulací s nebezpečnými látkami, nebo 

nezapočítáním možnosti souher několika přírodních jevů.  
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4 Legislativa  

 Tato kapitola se zabývá předpisy týkající se ochrany vod, životního prostředí, 

chemické látky ( viz dále CHL) a chemické přípravky (viz dále jen CHP), monitoringu vod a 

havárie na vodách. Pro lepší pochopení dané problematiky, jsou vybrány některé pojmy, které 

se týkají diplomové práce. Jako první zákon byl napsán vodní zákon, jelikož je prvořadým 

v této práci. Jelikož je hodně předpisů týkající se těchto oblastí vybrala jsem podle mě ty 

nejdůležitější. 

 

4.1 Zákonný rámec pro ČR 

 

Zákon č.254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a o změně některých zákonů (související 

předpisy) [6] 

 Tento zákon je základním dokumentem v oblasti vod. Zabývá se ochranou 

povrchových i podzemních vod,  stanovuje podmínky pro hospodárné využívání vodních 

zdrojů a pro zachování i zlepšování jakosti povrchových i podzemních vod v České republice. 

Dále se snaží o vytvoření podmínek pro snižování nepříznivých účinků nebezpečné látky (viz 

dále NL), povodní a sucha. 

 V paragrafu 39 jsou definovány závadné látky jako látky, které nejsou odpadními ani 

důlními vodami a které mohou ohrozit  jakost povrchových nebo podzemních vod. Každý kdo 

zachází se závadnými látkami je povinen učinit přiměřená opatření. Škála těchto látek je 

značně široká. Lze říci, že každá látka může ohrozit jakost jak povrchových, tak podzemních 

vod. Seznam nebezpečných látek a zvlášť nebezpečných látek se nachází v příloze 1 tohoto 

zákona. 

 V § 40 je definována havárie jako mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné 

závažné ohrožení jakosti povrchových vod nebo podzemních vod. Za havárií lze považovat 

stav, kdy se zhorší jakost povrchových vod nebo podzemních vod.  

 V paragrafu 41 jsou popsány příčiny haváriích. Ten kdo způsobil havárií musí učinit 

bezprostřední opatření k odstranění příčin a následků havárie. Je povinen ohlásit havárií, když 

ji způsobil a nebo ji vidí a to Hasičskému záchrannému sboru Česká republika (dále jen ČR), 

Policií, jednotkám požární ochrany atd. 
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Vyhláška č.450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech 

havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a 

odstraňování jejich škodlivých následků [7] 

 Tato vyhláška stanovuje, jak uživatelé mají nakládat se závadnými látkami ( viz vodní 

zákon § 39), aby nevnikly tyto látky do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily tak 

jejich prostředí. Dále stanovuje náležitosti havarijního plánu v případě havárie. 

 V § 9 této vyhlášky jsou popsána opatření k odstranění příčin havárie a zamezení 

šíření těchto látek. V následujícím § 10 jsou stanoveny postupy z neškodování těchto havárií 

pro povrchové vody, vodní toky, ochranná pásma vodních zdrojů atd.. Po celou dobu 

zneškodňování havárie se používá monitoring těchto prostředí.  

 
  
Zákon č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky ve znění pozdějších 

předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) [8] 

 Zákon stanovuje systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v němž je 

umístěná, skladována, vyráběna a zpracována nebezpečná CHL nebo CHP. Nahradil zákon 

č.356/2003 Sb., který byl novým zákonem zrušen.Cílem tohoto zákona je zmírnění dopadů 

(následků) závažné havárie na zdraví a život lidí, hospodářských zvířat, životní prostředí, 

majetek v objektech a v jeho okolí. 

 

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

ohraničená událost, například závažný únik, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik 

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

látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a vedoucí k 

vážnému ohrožení nebo k vážnému dopadu na životy a zdraví lidí, hospodářských zvířat8) a 

životní prostředí nebo k újmě na majetku. 

  

 V příloze č. 3 tohoto zákona jsou uvedena kritéria pro závažnou havárií. V bodě 3 této 

přílohy jsou popsány kritéria, kdy se jedná o závažnou havárií na vodách.  

 

Zákon č.61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod 

a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech a o změně některých zákonů [9] 
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Se změnami:229/2007 Sb. 

 Toto nařízení je důležitým prováděcím předpisem vodního zákona. Stanovuje limity 

pro zdroje povrchových vod, aby nedocházelo k překročení těchto limitů a ukazatelů. Toto 

nařízení se dále zabývá hodnotami přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod 

a stanovuje monitoring těchto vod. 

 

Nařízení společně s právem Evropského společenství stanovuje: 

1) ukazatele vyjadřující stav vody ve vodním toku, 

2) ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod, 

3) ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod, 

4) ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod pro citlivé oblasti a pro 

vypouštění odpadních vod do povrchových vod ovlivňujících kvalitu vody v citlivých 

oblastech, 

5) ukazatele a hodnoty přípustného znečištění pro zdroje povrchových vod, které jsou 

využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, 

6) ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod, které jsou vhodné pro 

život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů, 

7) ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod, které jsou využívány ke 

koupání osob, 

8) náležitosti a podmínky povolení k vypouštění odpadních vod, 

a vymezuje citlivé oblasti. 

 V tabulce 1c tohoto nařízení jsou uvedeny hodnoty emisních standardů pro zvlášť 

nebezpečné látky. Je zde uvedená látka, průmyslové odvětví a druh výroby.V příloze č. 3 jsou 

přípustné hodnoty pro vody, které se využívají ke koupání, vodárenským účelům a pro 

lososové a kaprové vody. V příloze č. 4 tohoto nařízení je popsána četnost odběrů, kolikrát se 

bude provádět monitoring za rok, jaké místa jsou vhodné, pro sledování jejich znečištění. 

 

Vyhláška č.20/2002 Sb., o způsobu četnosti měření množství a jakosti vody [10] 

 Vyhláška určuje jakým způsobem a kolikrát  se bude provádět měření vody. Četnost 

měření vody (četnost odběru vzorku vody) záleží na používání vody. Nejčastější ukazatele 

jakosti vody a způsob jejich měření jsou uvedeny v příloze 2. 
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Zákon č.356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích a o změně některých zákonů 

[11] 

Se změnami: Zákon č.345/2005 Sb.. č.371/2008 Sb.  

 

 Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropského společenství práva a povinnosti 

právnických a podnikajících fyzických osob při klasifikaci a zkoušení nebezpečných 

vlastností, balení a označování, uvádění na trh nebo do oběhu a při vývozu a dovozu 

chemických látek a chemických přípravků, při oznamování a registraci chemických látek, a 

vymezuje působnost správních orgánů při zajišťování ochrany zdraví a životního prostředí 

před škodlivými účinky chemických látek a chemických přípravků 

 

Chemické látky jsou chemické prvky a jejich sloučeniny v přírodním stavu nebo získané 

výrobním postupem včetně případných přísad nezbytných pro uchování jejich stability a 

jakýchkoliv nečistot vznikajících ve výrobním procesu, s výjimkou rozpouštědel, která mohou 

být z látek oddělena bez změny jejich složení nebo ovlivnění jejich stability. 

Chemické přípravky  jsou směsi nebo roztoky složené ze 2 nebo více látek. 

Nebezpečné látky nebo nebezpečné přípravky jsou látky nebo přípravky, které za podmínek 

stanovených tímto zákonem mají jednu nebo více nebezpečných vlastností, pro které jsou 

klasifikovány. 

 Tento zákon se dále zabývá hodnocení rizika látek nebezpečných pro zdraví a ŽP. 

Ministerstvo provádí kontrolu u látek a hodnotí tyto rizika a vydává seznam prioritních látek. 

 

4.2 Evropská legislativa – přijaté směrnice na ochranu vody a stanovení 

seznamu prioritních nebezpečných látek 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou 

stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (tzv. rámcová směrnice o 

vodě). Na tuto směrnici navazuje směrnice č.2008/105/ES o normách environmentální kvality 

v oblasti vodní politiky a upravuje ji (zpřesňuje ji). 

 Rozhodnutí č.2455/2001/ES stanovuje první seznam 33 prioritních látek, který byl 

sestaven na základě Rámcové směrnice o vodě.  
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2000/60/ES ze dne23.října 2000, kterou se 

stanoví rámec pro činnost Společenství V oblasti vodní politiky [13]  

 Cílem této směrnice je postupné snižování vypouštění nebezpečných látek do vod a 

dosažení dobrého stavu vod. Voda je pro nás důležitá, protože se bez ní neobejdeme a proto ji 

je třeba chránit. Je potřeba snižovat dopady havárií nebo je předcházet, aby nedocházelo 

k znečišťování vod. K předcházení havárií vod přispívá monitorování vod. Kde se sledují 

jednotlivý ukazatelé. 

 

 Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č.2455/2001/ES ze dne 20. 

listopadu 2001, kterým se stanoví seznam prioritních látek v oblasti vodní politiky a 

mění směrnicí 2000/60/ES 

 Cílem této směrnice je omezení používání,popřípadě odstranění prioritních látek. 

Stanovuje seznam 33 prioritních látek, některé z nich jsou označeny jako prioritní NL. 

Seznam prioritních látek byl uveden na základě směrnice 2000/60/ES, která umožňuje volbu 

látek na základě získaných informací z monitorování. 

 Seznam prioritních látek  včetně prioritních nebezpečných látek byl sestaven na 

základě 2000/60/ES. Urychlené přijetí tohoto seznamu bylo žádoucí, pro omezování 

nebezpečných a škodlivých látek. 

 

Nebezpečné látky jsou definované jako látky nebo skupiny látek, které jsou toxické, 

perzistentní a náchylné k bioakumulaci, a další látky nebo skupiny látek , které v obdobné 

míře vyvolávají znepokojení. 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2008/105/ES ze dne 16.prosince 2008 o 

normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky a změně směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2000/60/ES o vodní politice [12] 

 Tato směrnice byla přijatá jako doplněk rámcové směrnice o vodě s cílem dosáhnout 

lepšího chemického stavu povrchových vod. Některé chemické látky mají nepříznivý účinek 

na vodu, např.: bioakumulace, perzistence, dlouhodobá toxicita pro vodní organismy atd..  Je 

třeba tyto látky odstranit popř. snižovat jejich množství, aby neohrožovali ŽP zvláště vodu. 
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V případě, že dojde k jejich úniku, je třeba co nejdříve je odstranit. Cílem této směrnice, jak 

bylo řečeno výše je cílem dosáhnout dobrého chemického stavu a to snižováním 

znečišťujících prioritních látek. 

 

Směrnice Rady 76/464/EHS o znečištění způsobeném určitými nebezpečnými látkami, 

vypouštěnými do vodního prostředí Společenství, resp. 2006/11/ES o znečišťování 

některými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí Společenství a tzv. 

dceřiných směrnic [13] 

 Tato směrnice se zabývá ochranou vodního prostředí a sestavila seznam nebezpečných 

látek na základě jejich toxicitě, perzistence a bioakumulace. Snaží se, aby se omezilo 

používání těchto látek. Směrnice obsahuje dva seznamy. V prvním seznamu, který je uveden 

v příloze 1 jsou vyjmenované některé látky a nebo skupiny látek, které jsou pro vodní 

prostředí zvlášť nebezpečné. Je potřeba snižovat znečištění vod těmito látkami. Ve druhém 

seznamu, který je součástí také přílohy 1, jsou vyjmenované látky a nebo skupiny látek, které 

jsou škodlivé pro vodní prostředí a snaha eliminovat tyto látky. 

 Oba tyto seznamy byly převedeny do právního řádu ČR. Jsou uvedeny v zákoně 

č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. S tím, 

že v ČR jsou nazývány zvlášť nebezpečné látky to platí pro Seznam I a látky Seznamu II 

směrnice jsou v ČR nazývány jako nebezpečné látky. 

 

Mezinárodní úmluvy v oblasti životního prostředí (dále jen ŽP) 

 Mezinárodní úmluvy týkající se ŽP jsou rozděleny dle různých kritérií. Pro tuto 

diplomovou práci jsou důležitá tato kritéria :průmyslové havárie a ochrana vod. Úmluva o 

účincích průmyslových havárií spadá do kategorie průmyslových havárií a Úmluva o ochraně 

hraničních toků a jezer je v kategorii ochrana vod. Tyto dvě Úmluvy spolu souvisí. 

 

Úmluva o účincích průmyslových havárií 

 Cílem této Úmluvy je předcházet škodlivým účinkům průmyslovým havárií, které 

přesahují hranice jednotlivých států a mohou působit tyto škodlivé účinky na lidské zdraví, 

ŽP a majetek. Dále na preventivní opatření proti těmto haváriím. 
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Úmluva o ochraně hraničních toků a jezer je v kategorii ochrana vod 

 Cílem této Úmluvy je ochrana před haváriemi, prevence a omezování znečištění vod 

přesahující státní hranice. Dále monitoring těchto vod, vyhodnocování stavu vod a předávání 

si informací o těchto výsledcích. 

 

Směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí vzniku závažných havárií zahrnujících 

nebezpečné látky, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/105/ES [13] 

 Tato směrnice se pojednává o prevenci závažných havárií a omezení jejich následků 

pro člověka a ŽP. 

 Příloha VI této směrnice se týká kritérií pro oznamování havárií Komisi. Každá 

havárie, která je uvedena v bodech 2, 3, 4 a 5 musí být nahlášena Komisi. Pro tuto 

diplomovou práci je důležitý bod 3, který se týká haváriích na vodách. 
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5 Popis a výběr použitelných testů toxicity (experimentální testy 

akutní toxicity) [1] 

 

5.1 Historie testů toxicity 

 První testy se začaly používat v první polovině 20. století a jako prvními testovacími 

organismy byly použity ryby. Po druhé světové válce se snažilo, aby testy toxicity byly 

prováděny i na jiných organismech než na rybách. Od počátku 60. let dochází k prudkému 

rozvoji testování a je kladen důraz na testování kvality vody a testování odpadních vod, aby 

se předcházelo haváriím na vodách a také znečišťování vod. Od 70. let jsou využívány 

výsledky testů toxicity v praxi. Je snaha o sepsání hodnot toxicity do právních norem a 

ustanovení testů toxicity. V následujících letech v oblasti ekotoxikologie se snaží o porovnání 

výsledků z terénu a z laboratořích a jejich sjednocení. V posledních letech je vývoj takový, že 

se snaží o komplexní přístup k životnímu prostředí.  

 

5.2 Hodnocení toxicity pomocí testů 

 V současné době je popsáno kolem 10 miliónu  chemických sloučenin. Každý rok 

tento počet se zvyšuje. Většina chemických sloučenin se používá v průmyslu. O každé 

chemické látce je třeba získat co nejvíce informací, abychom věděli, co se může stát v případě 

havárie, jak s ní zacházet, jaké má vlastnosti atd.. Získání toxikologických vlastností je velmi 

časově i finančně náročné. Abychom získali potřebné informace o dané chemické látce je 

třeba ji testovat.  

Testy ke stanovení toxicity CHL a CHP se rozdělují do dvou skupin a to: 

• testy všeobecné slouží ke zjištění akutní, subchronické, resp. chronické toxicity, 

• testy speciální, kterými se studuje schopnost škodliviny vyvolat mutagenitu, 

imunotoxicitu atd.. 

 

Cílem všeobecných testů je odhalení toxicity CHL a u testů speciálních, které se dělají 

záměrně a to ke zjištění bezpečnosti použití určitých látek u kterých se předpokládá toxický 

účinek. 
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5.3 Třídy toxicity látek 

 Podstatou testů toxicity u perlooček Daphnia magna je zjištění střední účinné 

koncentrace EC50, popř. LC50 (letální koncentrace). EC50 představuje koncentraci testované 

látky, která má za následek úhyn nebo imobilizaci 50% testovaného organismu. Hodnota EC50 

bývá udávána většinou v jednotkách mg/l. Výsledek testů toxicity je buď pozitivní a nebo 

negativní. Negativní výsledek je v případě, kdy neuhyne žádná dafnie a nebo v neředěném 

výluhu nepřekročí úhyn 10% limit. 

 Hodnocení dle zjištěné hodnoty EC50 během 48 hodin. Testované látky jsou zařazené 

do 7 tříd od 0 do 6 dle tabulky č. 1. 

 

Tabulka č. 1: třídy toxicity [3] 

Třída Charakteristika 48h EC50 [mg/l] 

0 Téměř jedovaté, nejedovaté Větší 10 000 

1  Velmi slabě jedovaté 1000-10 000 

2 Slabě jedovaté 100-1000 

3 Středně jedovaté 10-100 

4 silně jedovaté 1-10 

5 Velmi silně jedovaté 0,1-1 

6 Mimořádně jedovaté Menší 0,1 

 

 Je možné hodnotu EC50 doplnit jinými hodnotami, jako EC5, což znamená koncentrace 

s úhynem 5% zkoušeného organismu v daném časovém úseku. Toxické působení látky lze 

specifikovat hodnotami LOEC a NOEC.  Tato hodnota LOEC (lowest observed effect 

concentration) představuje nejnižší koncentraci testovaného vzorku, při které jsou pozorovány 

účinky a hodnota NOEC (no-observed effect concentration) představuje naopak nejvyšší 

koncentraci testovaného vzorku, nevyvolávající žádné pozorovatelné účinky. 

 

5.4 Popis testů toxicity 

 Testy toxicity pro vodní prostředí se můžou rozdělovat podle různých kritériích ( 

např.: hodnocení účinků na testované organismy, délka jejich expozice). Hodnoty získaných 

během testování nám umožňují získání hodnot a to EC50, LD50, LC50, nejvyšší přípustná 

koncentrace (NPK), NOEC a LOEC. 
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 Testy toxicity se dělí na krátkodobé a dlouhodobé. 

Krátkodobé studie toxicity 

• Akutní toxicita 

• Subchronická toxicita 

• Teratogenita a embryotoxicita 

 

Dlouhodobé studie toxicity 

• Kancerogenita 

• Chronická toxicita 

• Reprodukční toxicita 

 

 Akutní toxicita se zabývá hlavně toxikologií vod. Chronická toxicita se používá u 

pitných vod, kde je důležité stanovení prahových koncentrací a NPK. 

 

Testy akutní toxicity - krátkodobé studie toxicity 

 Testů akutní toxicity se používají pro hodnocení toxicity chemických látek na vybrané 

organismy při různých koncentracích. Společným účinkem jsou kritéria pro mortalitu ryb, u  

bezobratlých nepohyblivost a ztráta rovnováhy a pro řasy snížení růstu. Tyto testy toxicity se 

můžou provádět buď jako závislé na čase nebo nezávislé na čase. U testů, které jsou závislé 

na čase znamená, že délka trvání testů je předem určena např.: 24h nebo 48hEC atd.. U testů, 

které nejsou závislé na čase, se provádějí dokud organismus nezhyne (neumře) nebo dokud 

není určená prahová koncentrace. Testy se provádějí většinou 7 až 14 dní.  

 K základním testů patří testy na perloočkách Daphnia magna a na akvarijních rybkách. 

Testy se mohou provádět i na jiných organismech a to Poecilia reticulata , Oryzias lapatis, 

kapr obecný, pstruh duhový a používají se i larvy obojživelníků a zástupci řas.  

 

Přehled metodik testů akutní toxicity 

� Zkouška na producentech – sladkovodní řasy dle ČSN EN ISO 28692 

� Zkouška na konzumentech I. řádu- korýši dle ČSN EN ISO 6341 

� Zkouška na konzumentech II. řádu- je výchozí metodikou pro testy akutní toxicity dle 

normy ČSN EN ISO 7346 

� Zkouška na destruentech- dle ČSN EN ISO 11 348 
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� Zkouška na semenech hořčice bílé – tento test byl vyvinut k testování účinkům 

odpadních vod na závlahy 

 

Testy chronické toxicity - dlouhodobé testy 

 Tyto testy umožňují získávat poznatky o chemické látce v dlouhodobém časovém 

úseku a v její subletální koncentraci. Většinou navazují na krátkodobé testy. Jsou různé 

metodiky a podle nich se použije organismus. Testovacími organismy mohou být : daphnia 

magna, lososovité ryby, kapr obecný a pstruh duhový. 

 V těchto testech je vystaven organismus působící látce po určitou dobu životního 

cyklu. Podle předepsaného režimu se zvířatům podává testována látka a sleduje se jejich 

chování, patologické změny pomocí vhodných bioindikátorů, které indikují škodlivý účinek 

testovací látky. Ze získaných dat mohou být odvozeny následující hodnoty NOEL, LOEC a 

NPK. NPK tzn. koncentrace látky a jejich metabolitů ve vodách. Doba trvání testů pro 

jednotlivé organismy je různá pro daphnia magna se test pohybuje od 21 dnů a pro ryby je to 

skoro 300 dnů. Sledují se tyto ukazatelé: výživný stav ryb, individuální i celkový přírůstek 

ryb, ovlivnění senzorických vlastností a stupeň kumulace toxických látek v organismu ryb.  

 

Testy vyluhovatelnosti 

 Testy na vodních organismech se mohou používat pro ekotoxikologické hodnocení 

výluhu tuhých průmyslových odpadů a také odpadních vod. Ekotoxikologické hodnocení 

(ekotoxicita) je jedním rozhodujících parametrů pro skladování odpadů. Ekotoxicita znamená, 

že látky nebo odpady mohou okamžitě nebo po určité době zapříčinit zhoršení stavu životního 

prostředí. Testy vyluhovatelnosti se používají na těchto organismech: akvarijní rybce Poecilia, 

perloočce Daphnia magna a zelené řase Scenedesmu quadricau, které jsou doplněné testem 

inhibice růstu kořene hořčici bílé Sinapis alba. Podle těchto výsledků jsou odpady zařazeny 

do 3 tříd vyluhovatelnosti. 

 

Alternativní metody testování 

 Tento typ se je v dnešní době velmi rozšířen, jelikož nepoužívá zvířata, ale jednoduché 

organismy na testech in vitro. Z jednoduchých organismů, které se používají k testování  patří 

prvoci, bičíkovci, bakterie, řasy, klíčení na semenech rostlin apod. Stanovuje se toxicita 

chemických látek nebo bioakumulace. Alternativní metody testování se rozdělují na několik 

testů a to: testy na mutagenitu, testy na imunotoxicitu atd. 
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Biologické zkoušky toxicity vody 

 Se provádějí obvykle na rybách (Poecilia reticulata, popřípadě na jiných druzích ryb 

dle možnosti) a na dafniích (Daphnia magna). Dafnie jsou většinou citlivější než ryby na 

cizorodé látky oproti tomu jsou více odolné na kyslíkový deficit a zvýšeným koncentracím 

volného amoniaku. Pomocí těchto testů můžeme prokázat zda se ve vodě nachází nějaká 

(toxická) látka, která může poškodit vodní prostředí zejména vodní organismy nebo ne. 

 Před samotným testováním je třeba si najít dostupné informace o látce, kterou budeme 

testovat,  abychom věděli jak s ní zacházet a jaké má účinky na zdraví a mohli se proti těmto 

účinkům chránit. 

 

5.5 Ekotoxikologické metody 

 Tyto metody se pomocí studia, výzkumu a pozorování stále rozvíjejí. Nejnovější 

poznatky z tohoto oboru lze charakterizovat 3 generacemi testů toxicity na vodních 

organismech. První generace jsou klasické (standardní, konvekční) testy, které jsou založené 

na akutních testech, které se provádějí v laboratořích.  Testovacími organismy jsou ryby, 

korýši daphnia magna, řasy a salát setý. Druhá generace testů toxicity patří mezi 

nejpoužívanější a je představitelem alternativních biotestů, známé pod názvem 

mikrobiotesty.U těchto testů se používají tyto organismy a t, cysty (vířnici), dafnie a další. 

Poslední generace je teprve ve vývoji. Využívá biosenzory a je založena na fluorescenčním 

značení toxické látky. 

 Mezi nejznámější patří standardní testy akutní toxicity. Tyto testy jsou taktéž nejvíce 

používané v laboratořích. Nově se začínají zavádět alternativní testy toxicity.  Existuje celá 

řada norem, předpisů a metodik, které se těmito testy zabývají. Je snaha o to, aby byli ve 

všech zemích jednotné a tím umožnili porovnání jednotlivých výsledků na celé zemi. Mezi 

nejznámější patří ISO (mezinárodní organizace pro normalizaci) a OECD (Organization for 

Economic Cooperation Development). 

 Pro hodnocení ekotoxikologických vlastností látek se používají biologické testy 

toxicity.Biologické metody hodnocení, tzv. biologické testy toxicity (biotesty).  Biotesty jsou 

to vlastně procesy, při němž jsou testovací systémy (tkáně, organismus, populace apod.) 

exponovány v přesně definovaných podmínkách s různými koncentracemi zkoumané CHL 

nebo směsného či přírodního vzorku. Tyto testy mají významné místo v monitorování ŽP. 

Jeho cílem je odhad rizika spojeným s výskytem toxických látek v ŽP. Patří do 

nespecifických testů, jejich velkou výhodou je, že jsou rychlé a dostatečně informativní. Jako 
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testovací organismy se používají bakterie, sinice, řasy, vyšší rostliny, vodní a půdní 

organismy, mechy, lišejníky atd.  

 

Ekotoxikologické biotesty se můžou dělit podle různých kritériích a to: 

• Doba expozice - akutní, semiakutní (semichronická), chronické 

• Úroveň testovacího organismu  - producenti, konzumenti a destruenti 

• Testovaná matrice  - voda, půda, vzduch, odpad, sediment, chemická látka 

• Typ testovaného vzorku  - čisté chemické látky (těkavé, hydrofilní) 

                                               - směs látek (známých i neznámých) 

                                               - přírodní vzorky ( většinou neznámé, směsné) 

• Podle generace - 1.generace - klasické (standardní) 

                               - 2. generace - mikrobiotesty 

                               - 3.generace- biosenzory, biosondy, biomárkry 

• Způsob vyhodnocování - letální efekty (mortalita, imobilizace) 

                                                   - subletální efekty (chování organismu –např. rychlost a směr) 

                                             - hodnocení fyziologické aktivity (efekty na membránách,     

přírůstky-délka kořene, počet lístků) 

                                             - reprodukční aktivita 

                                             - malformace a teratogenita 

 

 Výsledky těchto testů slouží jako podkladový materiál pro přípravu testů chronické 

toxicity a stanovení NPK, dále jako prevence otravy vodních organismů a v neposlední řadě 

se používají v diagnostice akutních otrav ryb a ostatních vodních organismů. 

Ekotoxikologické biotesty se používají  k posouzení různých přípravků než se začnou vyrábět, 

k biologické zkoušce toxicity, když se stane nějaká havárie a začnou umírat ryby a další 

organismy a dále k hodnocení toxicity výluhů a odpadních průmyslových a zemědělských 

ploch. 

 

 V ČR jsou doporučeny 3 standardní testy, které jsou shodné s evropskými normami a to: 

1. test akutní toxicity na perloočkách Daphnia magna, 24 nebo 48 hodinový test 

imobilizace 

2. test akutní toxicity na rybách Poecilia reticulata, 48 až 96 hodinový test přežívání 
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3. test semichronické fytotoxicity na klíčivost semen hořčice bílé Sinapis alba, 72 

hodinový test 

4. test semichronický toxicity na chlorokokální řase Scenedesmus quadricauda nebo 

Scenedesmus subspicatus  

 

Další nové testy 

- testy akutní toxicity na vířnivcích, na korýších a  na žábronožkách 

- testy chronické toxicity na perloočkách a sladkovodních řasách 

- bakteriální testy toxicity 

- alternativní testy toxicity - DAPHTOXKIT- test akutní toxicity na perloočkách 

Daphnia magna 

                                                   -  ROTTOXKIT .test akutní toxicity na vířníky  atd. 

 

 

5.5.1 Zkouška na konzumentech I. řádu- korýši dle ČSN EN ISO 6341 - 24 až 48 

hodinový imobilizační test na perloočkách (Daphnia magna) [34] 

Princip testu 

 V předběžném testu jde o to zjistit, zda látka vykazuje toxické účinky či nikoliv. 

Nedojde-li k úhynu žádného organismu, je předběžný test hodnocen jako negativní a jde se 

k ověřovacímu testu. U tohoto testu, když nedojde k úhynu 10% převyšující úhyn 

v kontrolách, je i zde výsledek hodnocen jako negativní.Další testování se neprovádí. 

V případě , když je výsledek pozitivní a úhyn v testovacím vzorku převyšuje více jak 10% 

úhynu v kontrole záleží pak další postup na míře imobilizace či úhynu. V případě, že mortalita 

je nižší než 50% se další test neprovádí a zjištěné skutečnosti se zapíšou do protokolu, 

v opačném případě se provede orientační test. Účelem tohoto testu je určení koncentračního 

rozmezí, ve kterém se dá očekávat hodnota EC50 testované látky.  Do tohoto testu se nasazuje 

menší počet organismů než u základního testu. Cílem je zjištění nejvyšší koncentrace látky, 

při které nedochází k úhynu nebo imobilizaci organismů.  Základní test slouží k určení 

hodnoty EC50. Po 24 a 48 hodinách se odečítá počet uhynulých a imobilizovaných jedinců a 

ze zjištěných údajů se vypočítá hodnota EC50. 

 

 

Postup při klasických (standardních)  testech toxicity 
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 Nejprve se provádí tzv. limitní test, při kterém se zjišťuje reakce testovacích 

organismů na koncentraci 100 mg/l testovaného vzorku. Když v tomto vzorku nic neuhyne 

žádný organismus, tak se další testy nevyžadují. V případě, kdy uhyne testovací organismus 

provádí se předběžný test. Tento test se provádí s malým množstvím organismů (většinou je 

to poloviční dávka než u základního testu, např.: 10 ks dafnií) v každé koncentraci a zkouší se 

na široké rozmezí testovací látky. Na základě výsledků z předběžného testu se volí užší 

koncentrační rozmezí, pro tzv. základní test. U tohoto testu se používá 20 ks dafnií do každé 

koncentrace. Součástí každého testu je kontrola, která se provádí za stejných podmínek, se 

stejnými Dafniemi, jen bez testovací látky, takže je to jen ředící voda.  Z výsledků těchto testů 

můžeme vypočítat hodnoty LC,EC a IC. Záleží jaký organismus jsme testovali. U dafniích se 

používá hodnota EC.Správnost postupu a citlivost použitých organismů je nutno provádět 

pomocí standardu (dichroman draselný). 
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6 Přehled NL pro vodní organismy (prostředí) 

 V této kapitole se věnuji nebezpečným látkám, které mohou ohrozit životní prostředí 

zvláště vodu.  V legislativě ČR a EU jsou přesně definovány (popsány) jaké látky mohou 

ohrozit vodní prostředí (ekosystém,biotu).   

 

6.1 Přehled nebezpečných látek pro vodní prostředí 

 V následujících kapitolách je přehled látek, které  

 

6.1.1 Zákon č.254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a související předpisy [6] 

Tyto látky jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto zákona. 

 

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 vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním 

prostředí nebo jeho vlivem, 

5) rtuť a její sloučeniny, 

6) kadmium a jeho sloučeniny, 

7) persistentní  minerální  oleje  a  persistentní  uhlovodíky ropného původu, 

8) persistentní  syntetické  látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi  nebo  

klesnout  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. 
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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. berylium     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. 

 

6.1.2 Nebezpečné látky dle rizikových vět (R-vět) [15] 

 Vyhláškou č. 232/2004  Sb.,  kterou  se  provádějí  některá  ustanovení zákona č. 

356/2003 Sb., o  chemických  látkách  a  chemických  přípravcích  a  o  změně některých  

zákonů, která byla novelizována vyhláškou č. 369/2005 Sb., týkající  se  klasifikace,  balení  a  

označování nebezpečných chemických  látek  a  chemických  přípravků standardními větami 

označující specifickou rizikovost ( R- věty). 

 

Standardní věty označující rizikovost pro vodní organismy a vodní prostředí jsou tyto: 

• R50 - vysoce toxické pro vodní organismy 
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• R51 – toxické pro vodní organismy 

• R52 – škodlivé pro vodní organismy 

• R53 – může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí 

 

 

Kombinace těchto vět: 

• R50/53 – vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé 

účinky ve vodním prostředí 

• R51/53 – toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky 

ve vodním prostředí 

• R52/53 – škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky 

ve vodním prostředí 

 

Tyto R-věty můžeme najít na stránkách Ministerstvo průmyslu a obchodu- 

http://www.mpo.cz/cz/prumysl-a-stavebnictvi/dance/vyhledani-latek.html. Na této internetové 

adrese najdeme Seznam nebezpečných klasifikovaných látek. Pomocí vyhledávání R-vět 

najdeme, že těchto NL a NP je 1 693. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  27 

7 Výběr látek - dle povodí Odry 

 Přehled významných toxických látek pro vodní prostředí povodí Odry dle zdrojových 

dat ministerstva životního prostředí (Ekotoxicita možných znečišťujících látek povodí Odra 

2009) a bezpečnostních zpráv jednotlivých podniků od roku 2000 do roku 2008 

 

7.1  Přehled významných toxických látek pro vodní prostředí povodí Odra 

 Na základě zdrojových dat z ministerstva životního prostředí byl sestaven seznam 

obsahující 13 prioritních látek. Tyto zdrojová  data jsou uvedena viz použitá literatura [35], 

kde tento dokument - Ekotoxicita možných znečišťujících látek povodí Odra 2009 je jeho 

součástí. 

 V tomto dokumentu jsou uvedeny podniky spadající do zákona č. 59/2006 Sb., o 

prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a 

chemickými přípravky. Pro každý objekt (podnik) zařazený do příslušné skupiny je uvedena 

tabulka s podrobnými  informacemi. Na základě informací, které jsou uvedena v dokumentu 

[32] byly vybrány tyto chemické látky  (viz tabulka č. 2), které jsou toxické pro vodní 

organismy. 

 

Tabulka č. 2: Seznam prioritních látek pro povodí Odra 

 
Pořadí nejvíce se 

vyskytujících látek v 

podnicích 

Číslo CAS Název látky Konzumenti I 

1 67-64-1 Aceton 10 

2 64-17-5 Ethanol 9,248 

3 108-88-3 Toluen 0,27 

4 60-29-7 Diethylether 100 

5 50-00-0 Formaldehyd 2 

6 7782-50-5 Chlor 0,06 

7 7726-95-6 Brom 0,01 

8 7803-57-8 Hydrazin 0,18 

9 62-53-3 Anilin 0,06 

10 10588-01-9 Dichroman sodný 1,4 
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11 1336-21-6 Čpavková voda 25% 0,024 

12 110-54-3 Hexan 3,88 

13 1306-19-0 Oxid kademnatý 0,1 

 

 

7.2 Přehled vybraných látek  

 U jednotlivých kontaminantů bylo dle bezpečnostních listů, internetu a Medis Alarmu 

vybrány potřebné údaje k vytvoření tabulek. U každé látky byly vyhledány  identifikační 

údaje, fyzikální a chemické vlastnosti a ekologické informace. 

 

 
Aceton 
Tabulka č. 3: Identifika ční údaje acetonu 
 
Identifikace látky 

Sumární vzorec C3-H6-O 

Výstražný symbol F - vysoce hořlavý 
Xi - dráždivý 

R- věty 11-36-66-67 

Použití Průmysl plastů a gumy, výroba barev a laků, 
chemický průmysl 

Vzhled 

Skupenství  Kapalné 

Barva Čirá, bezbarvá kapalina 

Zápach Sladká aromatická vůně 

Fyzikální a chemické vlastnosti 

Teplota tání (°C) -95 

Teplota varu (°C) 57 

Teplota vzplanutí (°C) -18 

Teplota vznícení (°C) 465 

Hustota (°C) 0,79 g/cm3 

Rozpustnost ve vodě (při 20°C) dokonale rozpustná 

Molární hmotnost (g/mol) 58,1   

Ekologické informace 

Perzistence a rozložitelnost Snadno biologicky odbouratelný 

Bioakumulace Nepředpokládá se bioakumulace 
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WKG 1- látka mírně znečisťující vodu 

Jiné nepříznivé účinky    Škodlivé pro vodní prostředí 

 
 
Ethanol 
Tabulka č. 4: Identifika ční údaje ethanolu 
 
Identifikace látky 

Sumární vzorec C2- H6- O 

Výstražný symbol F – vysoce hořlavý 

R- věty 11 

Použití Organické rozpouštědlo, farmaceutická výroba, 
chemický průmysl 

Vzhled 

Skupenství  kapalné 

Barva bezbarvá 

Zápach Typický alkoholový 

Fyzikální a chemické vlastnosti 

Teplota tání (°C) -114 

Teplota varu (°C) 78 

Teplota vzplanutí (°C) 12 

Teplota vznícení (°C) 425 

Hustota (°C) 0,79 g/cm3 

Rozpustnost ve vodě (při 20°C) Mísitelný v každém poměru 

Molární hmotnost (g/mol) 46,18 

Ekologické informace 

Perzistence a rozložitelnost Rychle biologicky odbouratelný 

Bioakumulace Nepředpokládá se bioakumulace 

WKG 1 – látka mírně znečišťující vodu 

Jiné nepříznivé účinky    Ve vysokých koncentrací působí škodlivě na životní 
prostředí 

 
 
Toluen   
Tabulka č. 5: Identifika ční údaje toluenu 
 
Identifikace látky 

Sumární vzorec C7-H8 

Výstražný symbol F- vysoce hořlavý 
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Xn – zdraví škodlivý 

R- věty 11-38-48/20-63-65-67 

Použití Pro průmyslové účely, rozpouštědlo 

Vzhled 

Skupenství  kapalné 

Barva bezbarvá 

Zápach Aromatický ( benzenový) 

Fyzikální a chemické vlastnosti 

Teplota tání (°C) -95 

Teplota varu (°C) 111 

Teplota vzplanutí (°C) 6 

Teplota vznícení (°C) 535 

Hustota (°C) 0,87 g/cm3 

Rozpustnost ve vodě (při 20°C) 0,5 g/l         

Molární hmotnost (g/mol) 92,14 

Ekologické informace 

Perzistence a rozložitelnost Látka je snadno biodegradabilní 

Bioakumulace Bioakumulační potenciál: log P(o/v):2,5 

WKG 2 – látka znečišťující vodu 

Jiné nepříznivé účinky    Látka způsobuje znečištění všech složek životního 
prostředí 

 
 
Diethylether 
Tabulka č. 6: Identifika ční údaje diethyletheru 
 
Identifikace látky 

Sumární vzorec C4-H10-O 

Výstražný symbol F+ - extrémně hořlavý 
Xn - zdraví škodlivý 

R- věty 12-19-22-66-67 

Použití Jako rozpouštědlo, extrakční činidlo a reagující 
složka, zejména pro výrobu bezdýmných 
činidel, chemický a farmaceutický průmysl 

Vzhled 

Skupenství  Kapalina 

Barva bezbarvá 

Zápach Charakteristický, silně nasládlý 

Fyzikální a chemické vlastnosti 
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Teplota tání (°C) -116 

Teplota varu (°C) 34 

Teplota vzplanutí (°C) -40 

Teplota vznícení (°C) 160 

Hustota (°C) 0,71 g/cm 3     

Rozpustnost ve vodě (při 20°C) 12 g/l              

Molární hmotnost (g/mol) 74,14 

Ekologické informace 

Perzistence a rozložitelnost Slabě biologicky odbouratelný 

Bioakumulace Nepředpokládá se biakumulace. (log P(o/v)<1) 

WKG 1 – látka mírně znečišťující vodu 

Jiné nepříznivé účinky    Škodlivý pro vodní prostředí. Látka plave na 
povrchu vody. 

 
 
Formaldehyd 
Tabulka č. 7: Identifika ční údaje formaldehydu 
 
Identifikace látky 

Sumární vzorec C- H2- O 

Výstražný symbol T - toxický 

R- věty 23/24/25-34-40-43 

Použití Analytická chemie, laboratorní syntézy, 
farmaceutický, chemický a hutní průmysl, 
dezinfekční prostředek 

Vzhled 

Skupenství  kapalné 

Barva bezbarvá až bílé zakalená kapalina 

Zápach dusivý 

Fyzikální a chemické vlastnosti 

Teplota tání (°C) -118 

Teplota varu (°C) 96 

Teplota vzplanutí (°C) 62 

Teplota vznícení (°C) 300 

Hustota (°C) 1,03 g/cm3 

Rozpustnost ve vodě (při 20°C) Dokonalé rozpustná 

Molární hmotnost (g/mol) 30,03 

Ekologické informace 

Perzistence a rozložitelnost Biologicky odbouratelné 
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Bioakumulace Není k dispozici 

WKG 2 – látka znečišťující vodu 

Jiné nepříznivé účinky    žádné 

 
 
Chlor 
Tabulka č. 8: Identifika ční údaje chloru 
 
Identifikace látky 

Sumární vzorec Cl2 

Výstražný symbol T- toxický 
N - nebezpečný pro životní prostředí 

R- věty 23-36/37/38-50 

Použití chemický průmysl, k desinfekci vody 

Vzhled 

Skupenství  kapalné 

Barva žlutozelená 

Zápach Pronikavý, ostrý 

Fyzikální a chemické vlastnosti 

Teplota tání (°C) -101 

Teplota varu (°C) -34 

Teplota vzplanutí (°C) Není k dispozici 

Teplota vznícení (°C) Není k dispozici 

Hustota (°C) 0,003 g/cm3 

Rozpustnost ve vodě (při 20°C) 0,7 g/l 

Molární hmotnost (g/mol) 70,90 

Ekologické informace 

Perzistence a rozložitelnost Není k dispozici 

Bioakumulace Není k dispozici 

WKG 2 – látka znečišťující vodu 

Jiné nepříznivé účinky    Vysoce toxický pro vodní prostředí. Látka škodlivá 
vodám. 

 
Brom 
Tabulka č. 9: Identifika ční údaje bromu 
 
Identifikace látky 

Sumární vzorec Br2 

Výstražný symbol T+ - vysoce toxický 
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N - nebezpečný pro životní prostředí 
C - žíravý 

R- věty 26-35-50 

Použití Analytická chemie, oxidační činidlo, laboratorní 
syntézy 

Vzhled 

Skupenství  Kapalina 

Barva červenohnědá 

Zápach štiplavý 

Fyzikální a chemické vlastnosti 

Teplota tání (°C) -7,3 

Teplota varu (°C) 58,7 

Teplota vzplanutí (°C) Není k dispozici 

Teplota vznícení (°C) Není k dispozici  

Hustota (°C) 3,12 g/cm3 

Rozpustnost ve vodě (při 20°C) 40 g/l 

Molární hmotnost (g/mol) 159,82 

Ekologické informace 

Perzistence a rozložitelnost Biologicky špatně odbouratelný 

Bioakumulace Nepředpokládá se významnější bioakumulační 
potenciál 

WKG 2 – látka znečišťující vodu 

Jiné nepříznivé účinky    Vysoce toxický pro vodní organismy.Může způsobit 
dlouhodobé nepříznivé dopady na životní prostředí. 

 
 
Hydrazin 
Tabulka č. 10: Identifikační údaje hydrazinu 
 
Identifikace látky 

Sumární vzorec N2-H4 

Výstražný symbol T- toxický 
C - žíravý 
N - nebezpečný pro životní prostředí 

R- věty 45-10-23/24/25-34-43-50/53 

Použití Raketové palivo, chemický meziprodukt, 
farmaceutický průmysl 

Vzhled 

Skupenství  kapalné 
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Barva bezbarvá 

Zápach Neuvedeno 

Fyzikální a chemické vlastnosti 

Teplota tání (°C) -51,7 

Teplota varu (°C) 114 

Teplota vzplanutí (°C) 52 

Teplota vznícení (°C) 270 

Hustota (°C) 1,01 g/cm3 

Rozpustnost ve vodě (při 20°C) Velmi rozpustný 

Molární hmotnost (g/mol) 32,05 

Ekologické informace 

Perzistence a rozložitelnost Není k dispozici 

Bioakumulace Není k dispozici 

WKG neuvedeno 

Jiné nepříznivé účinky    neuvedeno 

 
 
Anilin  
Tabulka č. 11: Identifikační údaje anilinu 
 
Identifikace látky 

Sumární vzorec C6- H7- N 

Výstražný symbol T - toxický 
N - nebezpečný pro životní prostředí 

R- věty 23/24/25-40-41-43-48/23/24/25-68-50 

Použití Při výrobě barviv a léčiv, chemický a farmaceutický 
průmysl 

Vzhled 

Skupenství  kapalné 

Barva Olejovitá bezbarvá až nahnědlá kapalina 

Zápach charakteristický zápach 

Fyzikální a chemické vlastnosti 

Teplota tání (°C) -5 

Teplota varu (°C) 184 

Teplota vzplanutí (°C) 76 

Teplota vznícení (°C) 540  

Hustota (°C) 1,02 g/cm3 

Rozpustnost ve vodě (při 20°C) 34 g/l 
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Molární hmotnost (g/mol) 93,13 

Ekologické informace 

Perzistence a rozložitelnost 93% za 28 dní, snadno biologicky odbouratelné 

Bioakumulace Nepředpokládá se ( logPo/w<1) 

WKG 2 – látka znečišťující vodu 

Jiné nepříznivé účinky    Vysoce toxický pro vodní organismy 

 
 
Dichroman sodný 
Tabulka č. 12: Identifikační údaje dichromanu sodného 
 
Identifikace látky 

Sumární vzorec Na2-Cr2-O7 

Výstražný symbol T+ - vysoce toxický 
N - nebezpečný pro životní prostředí 
O - oxidující 

R- věty 45-46-60-61-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53 

Použití Suroviny pro chemický průmysl, kožedělný průmysl 

Vzhled 

Skupenství  pevné 

Barva oranžová 

Zápach Bez zápachu 

Fyzikální a chemické vlastnosti 

Teplota tání (°C) 356,7 

Teplota varu (°C) 400 

Teplota vzplanutí (°C) Není k dispozici 

Teplota vznícení (°C) Není k dispozici 

Hustota (°C) 2,25 g/cm3 

Rozpustnost ve vodě (při 20°C) Není k dispozici 

Molární hmotnost (g/mol) 261,97 

Ekologické informace 

Perzistence a rozložitelnost Není k dispozici 

Bioakumulace Není k dispozici 

WKG Není k dispozici 

Jiné nepříznivé účinky    Vysoce toxický pro vodní prostředí 
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Čpavková voda 25% 
Tabulka č. 13: Identifikační údaje pro čpavkovou vodu 25%  
  
Identifikace látky 

Sumární vzorec H5-N-O 

Výstražný symbol N - nebezpečný pro životní prostředí 
C- žíravý 

R- věty 34-50 

Použití Používá se k různým technickým účelům 

Vzhled 

Skupenství  kapalina 

Barva Bezbarvá až nažloutlá 

Zápach Charakteristický, štiplavý 

Fyzikální a chemické vlastnosti 

Teplota tání (°C) -57,5 

Teplota varu (°C) 37,7 

Teplota vzplanutí (°C) 25 

Teplota vznícení (°C) 651 

Hustota (°C) 0,907 g/cm3 

Rozpustnost ve vodě (při 20°C) 517 g/l 

Molární hmotnost (g/mol) 35,06 

Ekologické informace 

Perzistence a rozložitelnost Pomalá biologická odbouratelnost 

Bioakumulace Nepředpokládá se 

WKG 2 – látka znečišťující vodu 

Jiné nepříznivé účinky    Škodlivý pro životní prostředí, zvláště pro ryby a 
vodní organismy. I po zředění tvoří ve vodě jedovaté 
směsi. 

 
 
Hexan 
Tabulka č. 14: Identifikační údaje hexanu  
 
Identifikace látky 

Sumární vzorec C6-H14 

Výstražný symbol F – vysoce hořlavý 
Xn – zdraví škodlivý 
N – nebezpečný pro životní prostředí 

R- věty 11-38-48/20-62-65-67-51/53 

Použití Organické rozpouštědlo, chemický průmysl a 
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pro průmyslové účely 

Vzhled 

Skupenství  kapalina 

Barva bezbarvá 

Zápach Slabý zápach 

Fyzikální a chemické vlastnosti 

Teplota tání (°C) -94 

Teplota varu (°C) 68 

Teplota vzplanutí (°C) -26 

Teplota vznícení (°C) 240 

Hustota (°C) 0,66 g/cm3 

Rozpustnost ve vodě (při 20°C) 0,0000095 g/l 

Molární hmotnost (g/mol) 86,18 

Ekologické informace 

Perzistence a rozložitelnost Není k dispozici 

Bioakumulace Lze očekávat značný biologický potenciál: (log 
P(o/v)>3) 

WKG 2 – látka znečišťující vodu 

Jiné nepříznivé účinky    Vysoce toxický pro vodní prostředí.Může způsobit 
dlouhodobé nepříznivé dopady na životní prostředí. 

 
 
Oxid kademnatý 
Tabulka č. 15: Identifikační údaje oxidu kademnatého 
 
Identifikace látky 

Sumární vzorec CdO 

Výstražný symbol T+ - vysoce toxický 
N - nebezpečný pro životní prostředí 

R- věty 45-26-48/23/25-50/53-62-63-68 

Použití Průmyslová chemikálie, sklářský a chemický 
průmysl 

Vzhled 

Skupenství  pevné 

Barva Červenohnědá            

Zápach Bez zápachu 

Fyzikální a chemické vlastnosti 

Teplota tání (°C) 1426 

Teplota varu (°C) 1559 
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Teplota vzplanutí (°C) Není k dispozici 

Teplota vznícení (°C) Není k dispozici 

Hustota (°C) 6,95  g/cm3 

Rozpustnost ve vodě (při 20°C) nerozpustný 

Molární hmotnost (g/mol) 128,40 

Ekologické informace 

Perzistence a rozložitelnost Není k dispozici 

Bioakumulace Není k dispozici 

WKG 3- velmi škodlivý pro vodní prostředí 

Jiné nepříznivé účinky    Může způsobit dlouhodobé nepříznivé dopady na 
životní prostředí 

 
 
 Na základě fyzikálně-chemických vlastností a ekologických informací jednotlivých 

látek (viz tabulky výše) bylo vybráno ze 13 látek pouhých 7 zájmových chemických látek, se 

kterými se bude provádět měření (testování). Byly určeny tyto látky a to: aceton, toluen, 

ethanol, čpavková voda 25%, formaldehyd, dichroman sodný a anilin. 

 Na základě vytvořeného seznamu toxických látek pro vodní prostředí bylo pomocí 

bezpečnostních zpráv jednotlivých podniků vyhledáno množství látky v podniku (viz tabulka 

č. 16), aby bylo možné vypočítat celkové množství jednotlivých látek. 

 
Tabulka č. 16: Přehled toxických látek a jejich množství v podniku  
 
Podnik Zařazení dle z. č. 

59/2006 Sb. do 
příslušné skupiny 

Látka Množství (t) 

Aceton 23,60 
Ethanol 85,60 
Toluen 18,79 

IVAX Pharmaceutical 
s.r.o. 

A 

Čpavková voda 25% 0,75 
Čpavková voda 25% 63,60 Biocel Paskov a.s. A 
Dichroman sodný ( 
0,6%) 

100 

MG Ondra Gas s.r.o A Aceton 29,60 
Toluen 2,05 Saft Ferak a.s. A 
Čpavková voda 25% 0,268 
Formaldehyd (37% 
roztok) 

68,30 

Aceton 53,94 
Ethanol 128,52 
Toluen 0,50 

BorsodChem MCHZ 
s.r.o.  

B 

Anilin 3 578,84 
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DUKOL Ostrava s.r.o. B Formaldehyd (45%) 2300 
OKD, OKK a.s. B Aceton  0,18 
 
 
 U jednotlivých kontaminantů bylo vyhledáno v bezpečnostních listech, popřípadě 

v programu Medis alarm toxikologické a ekologické informace u organismu Daphnia magna. 

V případě, že nebyli uvedeny tyto informace, byly dohledány pomocí internetových zdrojů. 

Na základě těchto informací se sestavila tabulka (viz Tabulka č. 17) o známých 

toxikologických informací u zájmových nebezpečných látek. 

 
  
Tabulka č. 17: Seznam látek a jejich ekotoxicita  

 
 
 Jelikož při testování se objevil problém a to těkavost látek, což znamená jejich 

odpařování do prostředí a tím i složitost takového měření, byly vynechány některé látky. Tyto 

látky byly nahrazeny jinými a to méně těkavými. Mezi ně patří nitrobenzen, který tak též se 

nachází v podniku spadající do povodí Odra a dále byl vybrán fenol. 

 V  Tabulka č. 18je uveden testovací organismus a jeho EC50 podle nichž se orientuji 

při testování v laboratoři viz kapitola 10. 

 
Tabulka č. 18: Chemické látky a jejich ekologické informace [autor] 
 
Název látky Organismus a toxikologické informace  

Nitrobenzen Daphnia magna (hronatka velká) 48h EC50=  
24 mg/l 

Název látky Organismus a toxikologické informace 

Čpavková voda 25% Daphnia magna (hronatka velká) 48h EC50=  
24 mg/l 

Anilin Daphnia magna (hronatka velká) 48h EC50=  
0,17 mg/l 

Formaldehyd Daphnia magna (hronatka velká) 48h EC50=  
42 mg/l 

Toluen Daphnia magna (hronatka velká) 48h EC50=  
270 mg/l 

Dichroman sodný Daphnia magna (hronatka velká) 48h EC50=  
1,4 mg/kg 

Ethanol Daphnia magna (hronatka velká) 48h LC50= 
9248  mg/l 

Aceton Daphnia magna (hronatka velká) LD50= 10 
mg/l 
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Fenol  Daphnia magna (hronatka velká) 48h EC50=  
12 mg/l 

 
 
Látky, s kterými budeme provádět testování ( měření) 

• Anilin 
• nitrobenzen 
• fenol 
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8 Zkušební organismus- DAPHNIA MAGNA 

 Daphnia magna nebo-li hronatka velká je lidově známá jako vodní blecha. Na obrázku 

č.20 je znázorněna. 

 

8.1 Charakteristika 

 Jsou to drobní členovci o velikosti 1 až 5 milimetrů . Živí se planktonem a organickým 

detritem. Žijí ve sladké vodě, jako jsou rybníky, potoky a jezera a někdy i v moři. Většinou se 

vyskytují ve velkých množstvích. V tabulce Tabulka č. 19 je popsána systematická hierarchie 

u dafnie. [18] 

 

 
Obrázek č. 1: Daphnia magna ( hronatka velká) [18] 

 

 

Tabulka č. 19: Hierarchie biologické klasifikace u Daphnia magna [ 86] 

Systematická hierarchie (biologická klasifikace) 

Zařazení živočišného taxonu Taxonomické kategorie 

Latinský název Český název 

Říše Animalia živočichové 

Podříše Eumetazoa  

Kmen Arthropoda členovci 

Podkmen Crustacea korýši 

Třída Branchioda lupenonožci 

Podtřída Phyllopoda  

Řád Diplostraca  

Podřád Cladocera perloočky 

Čeleď Daphniidae hronatkovití 
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Rod Daphnia hronatka 

Druh Magna velká 

 

 

8.2 Anatomie 

 Tělo dafnie, jak vidíte na obrázku č. 5 je složeno ze dvou části a to: hlavové a trupové, 

které jsou zřetelně ohraničeny. Mají dva páry tykadel ( antény). První je malý a slouží jako 

smyslový orgán. Druhý je mnohem větší, rozvětvený a je orgánem pohybu. Samci mají 

tykadla větší, než samice.  Na hlavě má velké pigmentové oko. Trup je pokryt 

dvouchlopňovým krunýřem. Končetiny fungují jako filtr k získávání potravy. Dýchají celým 

tělem. U dafnií jsou běžné barevné změny podle toho, kde žije a na teplotě vody. Dafnie jsou 

průhledné. [18][20]  

 
Obrázek č. 2 : Anatomie těla Daphnia magna [21] 

 

 

 

8.3 Rozmnožování 

 Samci dafnie jsou vždy menši, než samice. U dafnií dochází ke střídání  generace 

rozmnožování se pohlavně a generací, která se rozmnožuje partenogenezí. Partenogeneze 
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znamená, že dafnie produkují vejce bez páření. V letních měsících se samičky množí 

partenogenezí a líhnou se z těchto vajíček jen samičky. Na podzim se líhnou samečkové. 

K pohlavnímu rozmnožování dochází při nástupu nepříznivých životních podmínek. U 

pohlavního rozmnožování vznikají tzv. zimní vajíčka, která jsou na rozdíl od letních vajíček 

pouze dvě. [18][20] 

 

8.4 Chov 

 Podmínky chovu dafnie nejsou jednoznačně určeny. Většinou se chovají v litrových 

kádinkách ( mohou i většího objemu ) v ředící vodě. Pravidelně se obměňuje v závislosti na 

kvalitě vody. Dafnie jsou pravidelně krmeny zelenou řasou. Chovné láhve se musí pravidelně 

čistit, aby nedocházelo k nárůstu řas na stěnách nádoby a odstraňovat nečistoty ze dna láhve. 
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9 Přístroj TOXIMETER  

 Měření bylo prováděno na přístroji bbe Daphnia Toximeter (viz. Obrázek č. 3), který 

je umístěn na monitorovací stanici podniku Povodí Odry v Bohumíně. Je to od německé firmy 

BBE Moldaenke – Daphnia Toximeter. Zařízení slouží ke kontinuálnímu monitoringu 

havarijního znečištění vody. [28] 

 

 

 
Obrázek č. 3: Daphnia Toximeter [28] 

 

 

Použité monitorovací zařízení 

 Tento přístroj vyhodnocuje biologické účinky monitorovacích vod na základě 

vyhodnocování změn chování monitorovacích organismů. Jak už sám název přístroje Daphnia 

Toximeter napovídá jedná se o Daphnia magna, které patří do podřádu perlooček. Toximeter 

používá tento typ organismů k testování, protože jsou velmi citlivé k toxickým účinkům látek 

(na toxicitu látek ve vodě) a také proto, že tento přístroj testuje jen na dafniích. 

 Daphnia magna jsou vystaveny nepřetržitě sledované vodě v průtočné komůrce, do níž 

je voda čerpadlem nasávána z kontrolovaného profilu. Chování dafnií je sledováno kamerou   

(viz Obrázek č. 4), která se nachází uvnitř komory. Pohyb perlooček je průběžně 

vyhodnocován a zaznamenáván pomocí programu bbe- toximeter. Tento program převádí a 
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zobrazuje výsledky snímání jednak graficky, jako různobarevné označené čáry na displeji a 

také numericky ( viz Obrázek č. 5). [28] 

 

 
Obrázek č. 4: Chování dafnií  v komůrce [30] 
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Obrázek č. 5: Kamerový obraz [30] 

 

 

 Tato metoda umožňuje detekovat toxickou látku v řekách, vodních zdrojích, 

odpadních nádržích atd.  Daphnia Toximeter umožňuje rychlé rozpoznávaní toxických látek 

ve vodě a poskytuje průběžnou kontrolu a výstražný systém ve skutečném čase. 

 Toxicita a její časové působení jsou v přístroji zaznamenávány  pro další analýzu. 

Daphnia Toximeter umožňuje identifikaci, záznam a rychlou nápravu  v případě toxického 

znečištění vody. 

 Bbe Daphnia Toximeter je ideální řešení pro vodárny, jako prevence proti úmyslnému 

nebo nedbalostnímu zamoření vody a jako kontrola technologií úpravy vod. Taktéž lze 

toximeter použít pro sledování kvality vody. [28] 

 

 

Počítačové zpracování dat 

 Kontinuální analýza pohybu dafnií umožňuje rychlé hodnocení jejich kondice a 

zdraví. 

 Posouzení toxicity je založeno na měření těchto kritérií: 

• rychlost pohybu 

• způsob plavání ( výška výskytu dafnií v nádržce, druh vykonávaných pohybů) 

• sledování růstu 

• počet živých dafnií 

 

 Tyto kritéria jsou monitorovány digitální kamerou a data z nich jsou přenášena do 

počítače, kde jsou analyzována. Tento rozbor rozpozná jakékoliv změny v pohybu dafnií. 

Počítač rovněž neustále počítá tzv. index toxicity. Index toxicity je založen na hodnocení 

pohybu dafnií. 

 

Jednoduchá obsluha 

 Součástí měřícího přístroje je počítač. Počítač má zabudovanou klávesnici, polohovací 

zařízení a grafický displej. V počítači jsou nainstalovány programy, které umožňují grafickou 

interpretaci naměřených dat s možností online zobrazení pohybu dafnií magna. 

Daphnia Toximeter je vybavený disketovou mechanikou a síťovým konektorem pro snadný 

přenos dat.  
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Doplňkové funkce 

 Tento přístroj umožňuje doplňkové funkce díky, kterým získáte nadstandardních 

funkcí: 

• připojení přes LAN nepřetržitý přístup k datům 

• vzdálená správa počítačového systému (počítače) 

• zvukové nebo vizuální upozornění na alarmy 

 

 Bbe Daphnia Toximeter je jedním z mnoha vyspělých biologických nástrojů, které se 

používají ke kontrole vody. Systém lze upravit v závislosti na potřebách uživatele. 

 

Technické údaje 

Tabulka č. 20: Technické údaje přístroje Toximetr [30] 
 
komora Snadná údržba 

Krmení Dafnií Automatické pomocí integrovaného řasového 

fermentoru 

Filtrace vzorku vody Zabudovaný průtokový filtr 

Teplota vzorku vody 0-30 °C  

Délka měřícího cyklu 1-30 minut 

 

Dosavadní zkušenosti a výsledky monitoringu 

 Bbe Daphnia toximeter se nachází ve stanici v Bohumíně, kudy protéká řek Odra. 

Jedná se o hraniční profil.  Řeka Odra vykazuje vyšší stupeň znečištění  průmyslového, 

zemědělského a komunálního odpadu. Tento přístroj je prozatím ve zkušební době. Pracovníci 

povodí Odra jsou s ním spokojeni, že po zkušební dobu zatím funguje dobře, i když  byl 

několikrát mimo provoz. V případě výpadku proudu nebo když se vyskytuje jiný problém, tak 

je mimo provoz. Např.:zcizení čerpadla, povodňové stavy s vysokým znečištěním vod, vadná 

kamera atd.). Bbe Daphnia Toximeter registroval případy zhoršení kvality povrchové vody. 

 Bohužel, když daphnia toximeter zaznamená, že řeka je znečištěná a zpustí alarm, tak 

nikomu nepřijde varovný signál, jelikož vláda tento přístroj zatím neuznala. Na rozdíl od 

jiných státu například Německu, kde tento přístroj využívají k detekci toxických látek ve vodě 

a to především na hraničních profilech. Prozatím je v ČR tento přístroj ve zkušební době a 

časem se uvidí, jestli se osvědčí a bude používán jako k detekci před haváriemi na vodách. 

[28] 
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10 Experimentální (praktická) část 

 Experimentální část se zabývá testování v laboratoři a poté na přístroji Toximetr. 

 

10.1 Testování v laboratoři 

 Nejdříve bylo prováděno měření v laboratořích, jelikož bylo potřeba zjistit 

koncentrace jednotlivých látek, aby bylo možné pak pokračovat na bbe Daphnia Toximeter 

(dále už jen Toximetr). 

 
 

10.1.1 Základní test na hrotnatce velké (Daphnia magna)  

 Základní test se provádí s jednou testovací látkou a tou je dichroman draselný ( 

K2Cr2O7 ). 

 

Princip a cíl testu 

 Tento test slouží ke stanovení hodnoty EC50. Test se bude provádět podle výsledku 

orientačního testu, který umožňuje stanovit koncentrační rozmezí, při kterých jsou usmrceny 

všechny organismy a dále pak koncentraci, při které nedochází k úhynu nebo imobilizaci 

jedinců.  

 Hrotnatka bude vystavena dichromanu draselnému, vždy o různé koncentraci, po dobu 

24 hodin a 48 hodin. Zároveň se dafnie bude nacházet v kádince s ředící vodou, bez 

dichromanu draselného, z důvodu kontroly. Po 24 hodinách a 48 hodinách bude sledován stav 

dafnie. Zaznamenány budou uhynulí a imobilizovaní jedinci. Ze získaných hodnot se stanoví 

EC50. Kádinky, ve které jsou dafnie, budou osvětlovány v pravidelných intervalech 16 hodin 

světla a 8 hodin tmy za stálé teploty prostředí. 

 

Definice  

• Imobilizace – makroskopicky pozorovatelná neschopnost dafnie. samostatného 

prostorového pohybu do 15 s, po krouživém zamíchání kádinky s testovanou látkou. 

Jako imobilizované organismy hodnotíme i jedince, kteří pohybují tykadly, ale 

samostatného pohybu nejsou schopni. 

• Ředící voda – voda připravená podle ČSN EN ISO 6341 
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Biologický materiál a jeho příprava  

 Pro test byla použita hrotnatka velká (Daphnia magma). Před zahájením testu bylo 

namnoženo dostatečné množství dafnií stáří bylo maximálně 24 hodin. Do kádinek byly 

vloženy samičky dafnie, které porodili nové jedince. Ti byly jednotlivě odebírány a  následně 

testovány. Tato příprava byla prováděna v pondělí. 

 

Pracovní postup 

 Nejdříve byl založen chov dafnií k zajištění potřebného množství k testování.  

 

1.den – na tác bylo dáno 15 kádinek o objemu 50 ml. V dostupné literatuře nebyl uveden 

počet kádinek, proto jejich počet záleží jen na testovateli. Bylo lépe si připravit více kádinek 

s dafniemi jelikož všechny dafnie nemuseli porodit. Byl  připraven roztok o dané koncentraci, 

který pak byl přelit do kádinek. Do kádinky o objemu 250 ml byla nalita ředící voda a do ní 

bylo přidáno trochu řas a obsah zamíchán tyčinkou. Přitom bylo dbáno na to, aby nebylo 

přidáno řas mnoho, protože velké množství řas , tj. výživy pro dafnie by vedlo k zbytečnému 

vyčerpávání samic dafnií. Suspenze ředící vody a řas byla z kádinky přelita do 15 kádinek o 

objemu 50 ml a byly naplněny jen do poloviny. dafnie byly pomocí pipety se savičkou 

přesunuty z kádinky obsahující pouze dafnie do kádinky o objemu 50 ml. Do každé kádinky 

byly dány vždy dvě dafnie. Tento počet byl zvolen z důvodu menšího stresu pro dafnie. a také 

proto, že v takovém prostředí se jim daří lépe. Když ve všech kádinkách se nacházely dafnie 

tak byly kádinky po svůj okraj dolity suspenzí ředící vody s řas. Potom  byl tác dán na 

vyhrazené místo pro něj určené. Pak byly kádinky osvětlovány v pravidelných intervalech 16 

hodin světla a 8 hodin tmy. Takto připravené dafnie byly ponechány na 24 hodin na určitém 

místě, na rozmnožení (líhnutí). 

 

2.den – po 24 hodinách byl zjištěn stav dafniíjestli se vylíhli. Jestliže se dafnie nerozmnožili, 

tak po dalších 24 hodinách jsme opět zjistili v jakém stavu se nacházejí. V opačném případě 

bylo možné pokračovat v přípravě testu. Nejdříve byl připraven roztok. Roztok byl připraven 

následujícím způsobem: na analytické váze ( viz obrázek č. 3) bylo zváženo 0,1 g dichromanu 

draselného.  
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 Toto množství  bylo dáno do odměrné baňky o objemu 100 ml a do ní nalita ředící 

voda a to po rysku na baňce. Pak byla baňka uzavřena skleněnou zátkou a důkladně 

promíchána. Tímto způsobem vznikl tmavě žlutý roztok ( viz. Obrázek č. 6).  

 

 
Obrázek č. 6: Dichroman draselný s ředící vodou [autor] 

 

 

 Do další odměrné baňky o objemu 100 ml, bylo pomocí  pipety přeneseno 10ml 

z připraveného roztoku. Tento roztok byl zředěn znovu ředící vodou, tudíž byla do baňky 

nalita ředící voda a to po rysku na baňce. Baňka byla uzavřena skleněnou zátkou a důkladně 

promíchána. Baňka byla fixem popsána, aby nedošlo k záměně s prvním roztokem. 

V porovnání s prvním roztokem měl tento roztok světlejší žlutou barvu. Pak z tohoto 

naředěného roztoku byly do kádinek připraveny roztoky o pěti koncentracích: 0,2 mg/l; 0,4 

mg/l; 0,6 mg/l; 0,8 mg/l; 1,2 mg/l. V každé kádince byl roztok o objemu 25 ml. Pro každou 

koncentraci byly připraveny dvě kádinky. Celkem jich tedy bylo deset. Na každé kádince byla 

napsána fixem její koncentrace. Roztoky o daných koncentracích byly připraveny pomocí 

odměrného válce a  pipety. Postup přípravy dané koncentrace byl následující: pomocí pipety 

byl přenesen určitý objem (takový, aby odpovídal požadované koncentraci) naředěného 

roztoku do odměrného válce. Pak byla do válce nalita ředící voda a to po rysku 25 ml. 

Následně byl roztok o dané koncentraci přelit z odměrného válce do kádinky. Nejdříve byl 

připraven roztok o koncentraci 0,2 mg/l, pak 0,4 mg/l pak další, vyšší, koncentrace a nakonec 

koncentrace 1,2 mg/l. Tento postup byl zvolen proto, že kdyby byla nejdříve připravena 
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koncentrace nejvyšší a pak nižší a pak ještě nižší, tak by po přípravě dané koncentrace bylo 

nutné vždy umýt pipetu a odměrný válec. Potom byly připraveny dvě kádinky jako kontroly, 

tudíž byla do nich nalita jen ředící voda nikoli roztok o určité koncentraci dichromanu 

draselného. Všechny připravené kádinky byly dány na tác. Dále byl přípraven protokol, ve 

kterém bylo zaznamenáno následující: den testu, testovaná látka, ve které fázi testu se 

nacházíme a koncentrace dichromanu draselného. 

 Pak byl na stůl dán další odměrný válec a nalito do něj 25 ml ředící vody. Pomocí 

pipety se savičkou byly nasávány dafnie z kádinek, ve kterých se namnožili, a následně 

přesunuty do válce. Celkem ve válci bylo 10 jedinců dafnií. Obsah ve válci byl potom přelit 

do kádinky o objemu 50 ml, ve které se nacházel roztok o příslušné koncentraci ( viz Obrázek 

č. 7 ). Přitom bylo velmi dbáno na to, aby dafnie nezůstali na vnitřních stěnách válce. Tímto 

způsobem byly nakonec dafnie ve všech kádinkách obsahujících roztoky o daných 

koncentracích. Ve dvou kádinkách, ve kterých se nacházel roztok o stejné koncentraci bylo 

tedy celkem 20 jedinců  dafnií  

 

 
Obrázek č. 7: Kádinky s koncentracemi a Daphnia magma [autor] 

 

 

 Pak byl tác s kádinkami odnesen do místnosti, kde byly kádinky v pravidelných . Do 

protokolu bylo zaznamenáváno od které hodiny a minuty byly kádinky osvětlovány, abychom 

věděli, kdy se mají odečítat uhynulí nebo imobilizovaní jedinci. 
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3.den – pomocí mikroskopu bylo určeno kolik jedinců uhynulo ( viz obrázek č.6 ). Jednotlivé 

kádinky s koncentracemi byly dány pod mikroskop a bylo sledováno zda se dafnie pohybují. 

K lepšímu pohybu dafnií byl obsah v kádince promícháván krouživým pohybem. Jestliže 

dafnie. nejsou schopné pohybu nebo jestliže pohybují jen tykadly, pak bylo zapsáno do 

protokolu, že se jedná o imobilizované jedince. Tímto způsobem byly následně ostatní 

kádinky dány pod mikroskop a pozorováni jedinci dafnií. Tyto údaje i čas, kdy byly jedinci 

dafnií. počítáni, byly zapsány do protokolu. Po 24 hodinách byl tento postup zopakován. 

 

4.den – postup byl obdobný jako v předchozím dni. Rozdíl byl pouze v tom, že v tento den 

byl test ukončen. Pro test je nejlepší, když úhyn jedinců je vzestupný nikoli skokový.  

 

Zpracování získaných dat 

 Na počítači pomocí programu Toxicita byla zjištěna hodnotu EC50 a byl vytvořen graf.  

 

Výsledky jsou uvedeny v následujících tabulkách.  

 

 

 i : znamená imobilizace 

 

Obrázek č. 8: Výsledky zkoušky pro Daphnia magna  
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Obrázek č. 9: Závislost imobilizace na koncentraci pro Daphnia magna po 24 h 
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Obrázek č. 10: Výsledný graf  po 48 h pro dafnie 
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10.2 Testy akutní toxicity na organismus Daphnia magna pro anilin dle ČSN  

EN ISO 6341 

 

10.2.1 Příprava základního roztoku 

Základní roztok anilinu o koncentraci 10 mg/l byl připraven ve skleněné baňce o 

objemu 100 ml tak, že bylo naváženo na analytické váze 0,01g tohoto roztoku. Tato navážka 

se dala do skleněné baňky a následně se doplnila po rysku ředící vodou. Pak byla baňka 

uzavřená skleněnou zátkou a důkladně promíchána. Takto byl získán základní roztok anilinu o 

koncentraci 10 mg/l. 

 

10.2.2 Orientační test 

Tento test umožňuje stanovit koncentrační rozmezí pro základní test. U tohoto testu se 

používá jen jedna koncentrační řada roztoku. Pro orientační zkoušku byla stanovena tato 

koncentrační řada: 0,1; 0,3; 0,5; 1; 5 a 10 mg/l. 

Do baňky o objemu 50 ml byla dána nejnižší koncentrace z koncentrační řady a  to 0,1 

mg/l pomocí digitální pipety ze základního roztoku a po rysku doplněná ředící vodou. Tento 

roztok byl pak promíchán a polovina tohoto roztoku byla dána do odměrného válce o objemu 

25 ml. Tento objem byl pak přelít do kádinek o objemu 50 ml a zbytek roztoku, který zůstal 

v baňce byl vylit. U tohoto testu se provádí jen jedna základní řada.  

Pak byl nachystán válec o objemu 25 ml a do něho byla nalita ředící voda po rysku 10 

ml a do tohoto válce bylo dáno 10 jedinců dafnií, které byly předem připravené, aby byly 

mladší než 24 hodin, jak je uvedeno v normě. Po umístěná dafnií byla doplněna ředící voda 

do odměrného válce po rysku 25 ml. Tato ředící voda s dafniemi byla nalita do kádinek 

s připravenými koncentracemi. Pro kontrolu byly připraveny dvě kádinky se stejným 

objemem, ale bez roztoku anilinu. Kontrola se provádí jen s ředící vodou a rovněž se stejným 

počtem dafnií (jedinců). 

Během testu se zkušební organismy nekrmí a musí být v místnosti, kde je udržována 

teplota 20°C ± 2°C. 

Po 24 hodinách, kdy se dafnie umístili do kádinek  se spočítá pod mikroskopem kolik 

jedinců bylo imobilizováno v kádince a uvede se to do protokolu. Dafnie, které nebyly 

schopny se rozplavat do 15 minut byly brány, že jsou imobilizované, i kdyby hýbaly tykadly. 

Stejný odečet se dělá i po 48 hodinách. 
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10.2.3 Způsob ředění např. koncentrace 0,1 mg/l 

Máme základní roztok anilinu o objemu 10 mg/l a chceme koncentraci 0,1 mg/l. 

Pomocí vzorečku č.1 vypočteme množství, které vezmeme ze základního roztoku, abychom  

dostali koncentraci 0,1 mg/l. Takže (0,1 mg/l / 10 mg/l)* 50ml = 0,5 ml, jelikož by se nám to 

špatně dělalo, protože by jsme museli dafnie vzít pomocí sítka, proto tuto hodnotu, kterou 

jsme získali ze vzorce č.1 vynásobíme dvěma. Výsledná hodnota, kterou použijeme je 1 ml. 

Toto množství odebereme pomocí digitální pipety ze základního roztoku a dáme do baňky o 

objemu 50 ml. Zbytek doplníme ředící vodou po rysku této baňky. Tak nám vznikne roztok o 

koncentraci 0,1 mg/l. 

 

Vzorec č. 1: Pro výpočet množství látky odebrané ze základního roztoku 
 
 (cTL/ cZR) * VN = mZR   

cTL – koncentrace testované látky, kterou chceme získat [ mg/l ] 

cZR – koncentrace základního roztoku [ mg/l ] 

VN  – objem nádoby, do které chceme připravit roztok [ ml ] 

mZR – množství ze základního roztoku [ ml ] 

 

10.2.4 Základní test 

Tento test umožňuje stanovit procento imobilizovaných jedinců dafnií v různých 

koncentracích k určení hodnoty 48h EC50. Pro základní test byly zvoleny koncentrační řady a 

to: 0,5; 1; 5 a 10 mg/l. U tohoto testu je stejný postup jako u orientačního testu jenom s tím 

rozdílem, že jsou použity u každé koncentrace dvě kádinky a dvě kontroly. 

 

Tabulka č. 21: Výsledek základního testu pro anilin 1  
 

  
Datum Hodina Koncentrace testované látky v [mg/l] 
30.3.2010 11:15 

Kontrola 
(K) 0,5 1 2 5 10 

31.3.2010 11:15 NP NP 4i 13i 20i 20i 
1.4.2010 11:15 NP 3i 4i 14i 20i 20i 
Imobilizace  Mortalita (%) 
/způsob ředění 

0,5ml/50ml 1ml/50ml 2ml/50ml 5ml/50ml 10ml/50ml 

 
 
 

Číslo vzorku: Anilin 1                                 Druh testu: Z- 48 hodin Provedl: studenti 
Testovací organismus: D.m. T  C: 22 C Základní roztok: 10mg/l 
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Tabulka č. 22: Výsledek základního testu pro anilin 2  
 

  
Datum Hodina Koncentrace testované látky v [mg/l] 
31.3.2010 12:15 

Kontrola 
(K) 0,5 1 5 10  

1.4.2010 12:15 NP NP 6i 15i 17i  
2.4.2010 12:15 NP 1i 8i 19i 20i  
Imobilizace  Mortalita (%) 
/způsob ředění 

0,5ml/50ml 1ml/50ml 5ml/50ml 10ml/50ml  

 
 
Tabulka č. 23: Výsledek základního testu pro anilin 3 [autor] 
 

  
Datum Hodina Koncentrace testované látky v [mg/l] 
7.4.2010 11:15 

Kontrola 
(K) 0,5 1 5 10  

8.4.2010 11:15 NP 1i 5i 17i 19i  
9.4.2010 11:15 NP 2i 5i 18i 20i  
Imobilizace  Mortalita (%) 
/způsob ředění 

0,5ml/50ml 1ml/50ml 5ml/50ml 10ml/50ml  

 
 
Tabulka č. 24. Výsledek základního testu pro anilin 4 [autor] 
 

  
Datum Hodina Koncentrace testované látky v [mg/l] 
7.4.2010 11:30 

Kontrola 
(K) 0,5 1 5 10  

8.4.2010 11:30 1i 2i 2i 17i 17i  
9.4.2010 11:30 1i 2i 2i 20i 20i  
Imobilizace  Mortalita (%) 
/způsob ředění 

0,5ml/50ml 1ml/50ml 5ml/50ml 10ml/50ml  

 
 

10.2.5 Vyhodnocení testu 

 Výsledky se vyhodnocují pomocí programu Toxicita 3.01. Do programu se zadávají 

hodnoty koncentrace testované látky a k ním příslušné imobilizace. Na základě těchto hodnot 

program vyhodnotí a vykreslí graf, pomocí něho se určí hodnota EC50. 

 
 

Číslo vzorku: Anilin 2                                Druh testu: Z- 48 hodin Provedl: studenti 
Testovací organismus: D.m. T  C: 22 C Základní roztok: 10mg/l 

Číslo vzorku: Anilin 3                                  Druh testu: Z- 48 hodin Provedl: studenti 
Testovací organismus: D.m. T  C: 22 C Základní roztok: 10mg/l 

Číslo vzorku: Anilin 4                 Druh testu: Z- 48 hodin Provedl: studenti 
Testovací organismus: D.m. T  C: 22 C Základní roztok: 10mg/l 
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Graf č. 1. Závislost imobilizace na koncentraci anilinu 2 pro Daphnia magna 
 

 
 
 

Pro ukázku byl dán jeden graf, který vyhodnocuje testovanou látku anilin 2. Z tohoto 

(Graf č. 1) vyplývá, že hodnota 48h LC50 neboli EC50 je 1,19 mg/l. 48 h EC50 byla v rozmezí 

1,19 až 1,95 mg/l. Z výsledných hodnot se vytvoří aritmetický průměr, jehož hodnota se 

považuje za koncentraci, při které došlo k úhynu 50% testovacích organismů za 48 hodin. 

Hodnota EC50 je 1,605 mg/l. Podle třídy toxicity lze tuto látku zařadit do 4. třídy, což 

znamená, že se jedná o látku silně jedovatou neboli silně toxickou. Tento program psal 

hodnotu LC viz výše graf 1, jelikož nerozeznává pro jaké organismy vyhodnocuje výsledky. 

Pro dafnie se používá hodnota EC. 
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10.3 Testy akutní toxicity na organismus Daphnia magna pro nitrobenzen dle 

ČSN  EN ISO 6341 

 

10.3.1 Příprava základního roztoku 

Základní roztok nitrobenzenu o koncentraci 1000 mg/l byl připraven podle stejného 

postupu, který je uvede v kapitole 10.2.1. 

 

10.3.2 Orientační test 

 Postup orientačního testu je stejný, jako postup v kapitole 10.2.2 . Koncentrační řada 

byla zvolena následovně: 5; 10; 30; 50 a 80 mg/l. 

 

10.3.3 Způsob ředění 

 Způsob ředění je popsán v kapitole 10.2.3. 

 

10.3.4 Základní test 

 Postup tohoto testu je popsán v kapitole 10.2.4. U tohoto testu byly zvoleny 

následující koncentrace: 10; 20; 30; 50; 70 a 80 mg/l. 

 
 
Tabulka č. 25: Výsledek orientační testu pro nitrobenzen 1 
 

  
Datum Hodina Koncentrace testované látky v [mg/l] 
30.3.2010 10:00 

Kontrola 
(K) 5 10 30 50 80 

30.3.2010 10:00 NP NP NP NP 9i 8i 
1.4.2010 10:00 NP NP NP NP 6i 8i 
Imobilizace  Mortalita (%) 
/způsob ředění 

0,5ml/50ml 1ml/50ml 3ml/50ml 5ml/50ml 8ml/50ml 

 
 
Tabulka č. 26: Výsledek základního testu pro nitrobenzen 2  

Číslo vzorku: Nitrobenzen 1                           Druh testu: O- 48 hodin Provedl: studenti 
Testovací organismus: D.m. T  C: 22 C Základní roztok: 1000mg/l 

Číslo vzorku: Nitrobenzen 2                                  Druh testu: Z- 48 hodin Provedl: studenti 
Testovací organismus: D.m. T  C: 22 C Základní roztok: 1000mg/l 
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Datum Hodina Koncentrace testované látky v [mg/l] 
31.3.2010 10:45 

Kontrola 
(K) 10 20 30 50 70  80 

1.4.2010 10:45 NP 3i NP NP 8i 13i  13i 
2.4.2010 10:45 2i 3i 3i 7i 9i 13i  14i 
Imobilizace  Mortalita (%) 
/způsob ředění 

1ml/50ml 2ml/50ml 3ml/50ml 5ml/50ml 7ml/50ml  8ml/50ml 

 
 
Tabulka č. 27: Výsledek základního testu pro nitrobenzen 3  
 

  
Datum Hodina Koncentrace testované látky v [mg/l] 
7.4.2010 10:30 

Kontrola 
(K) 10 20 30 50 70  80 

8.4.2010 10:30 NP NP NP NP 8i 13i  16i 
9.4.2010 10:30 NP NP 3i 7i 9i 13i  16i 
Imobilizace  Mortalita (%) 
/způsob ředění 

1ml/50ml 2ml/50ml 3ml/50ml 5ml/50ml 7ml/50ml  8ml/50ml 

 
 
Tabulka č. 28: Výsledek základního testu pro nitrobenzen 4  
 

 
Datum Hodina Koncentrace testované látky v [mg/l] 
7.4.2010 12:00 

Kontrola 
(K) 10 20 30 50 70 

8.4.2010 12:00 NP NP 5i 8i 10i 10i 
9.4.2010 12:00 NP 1i 9i 10i 10i 17i 
Imobilizace  Mortalita (%) 
/způsob ředění 

1ml/50ml 2ml/50ml 3ml/50ml 5ml/50ml 7ml/50ml 

 
 

10.3.5 Vyhodnocení testu 

 Do programu se zadávají hodnoty koncentrace testované látky a k ním příslušné 

imobilizace. Na základě těchto hodnot program vyhodnotí a vykreslí graf, pomocí něho se 

určí hodnota EC50. 

 
 
Graf č. 2: Závislost imobilizace na koncentraci nitrobenzenu 2 pro Daphnia magna 
 

Číslo vzorku: Nitrobenzen 3                         Druh testu: Z- 48 hodin Provedl: studenti 
Testovací organismus: D.m. T  C: 22 C Základní roztok: 1000mg/l 

Číslo vzorku: Nitrobenzen 4                  Druh testu: Z- 48 hodin Provedl: studenti 
Testovací organismus: D.m. T  C: 22 C Základní roztok: 1000mg/l 
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Pro ukázku byl dán jeden graf, který vyhodnocuje testovanou látku nitrobenzen 2. 

Z tohoto (Graf č. 2) vyplývá, že hodnota 48h EC50 je 53,07 mg/l. 48 h EC50 byla v rozmezí od 

40,83 do 58,39 mg/l. Z výsledných hodnot se vytvoří aritmetický průměr, jehož hodnota se 

považuje za koncentraci, při které došlo k úhynu 50% testovacích organismů za 48 hodin. 

Hodnota EC50 je 50,76 mg/l. Podle třídy toxicity lze tuto látku zařadit do 3. třídy, což 

znamená, že se jedná o středně jedovatou látku neboli středně toxickou.  
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10.4 Testy akutní toxicity na organismus Daphnia magna pro fenol dle ČSN  

EN ISO 6341 

10.4.1 Příprava základního roztoku 

Základní roztok fenolu o koncentraci 1000 mg/l byl připraven podle postupu, který je 

uveden v kapitole 10.2.1. 

 

10.4.2 Orientační test 

 Orientační test se provádí podle postupu, který je uveden v kapitole 10.2.2. 

Koncentrační řada byla zvolena následovně: 1; 10; 30; 50 a 100 mg/l. 

 

10.4.3 Způsob ředění 

 Způsob ředění je popsán v kapitole 10.2.3. 

 

10.4.4 Základní test 

 Postup základního testu je popsán v kapitole 10.2.4. U tohoto testu byly zvoleny 

následující koncentrace: 1; 5; 10; 20; 30 a 40 mg/l. 

 
 
Tabulka č. 29. Výsledek orientačního testu pro fenol 1  
 

  
Datum Hodina Koncentrace testované látky v [mg/l] 
30.3.2010 10:45 

Kontrola 
(K) 1 10 30 50 100 

31.3.2010 10:45 NP 0i (NP) 5i 10i 10i 10i 
1.4.2010 10:45 NP 2i 10i 10i 10i 10i 
Imobilizace  Mortalita (%) 
/způsob ředění 

0,1ml/50ml 1ml/50ml 3ml/50ml 5ml/50ml 10ml/50ml 

 
 
Tabulka č. 30: Výsledek základního testu pro fenol 2  
 

  

Číslo vzorku: Fenol 1                                  Druh testu: O- 48 hodin Provedl: studenti 
Testovací organismus: D.m. T  C: 22 C Základní roztok: 1000mg/l 

Číslo vzorku: Fenol 2                           Druh testu: Z- 48 hodin Provedl: studenti 
Testovací organismus: D.m. T  C: 22 C Základní roztok: 1000mg/l 
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Datum Hodina Koncentrace testované látky v [mg/l] 
31.3.2010 10:00 

Kontrola 
(K) 1 5 10 20 30  40 

1.4.2010 10:00 NP NP NP 13i 10i 6i  16i 
2.4.2010 10:00 2i 5i 8i 19i 19i 18i  20i 
Imobilizace  Mortalita (%) 
/způsob ředění 

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

 
 
Tabulka č. 31: Výsledek základního testu pro fenol 3  
 

  
Datum Hodina Koncentrace testované látky v [mg/l] 
7.4.2010 10:00 

Kontrola 
(K) 1 5 10 20 30  40 

8.4.2010 10:00 NP NP 7i 15i 19i 20i  14i 
9.4.2010 10:00 NP 4i 14i 20i 20i 20i  20i 
Imobilizace  Mortalita (%) 
/způsob ředění 

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

 
 
Tabulka č. 32: Výsledek základního testu pro fenol 4  
 

  
Datum Hodina Koncentrace testované látky v [mg/l] 
7.4.2010 12:30 

Kontrola 
(K) 1 5 10 20 30  40 

8.4.2010 12:30 NP 4i 8i 14i 16i 136i  14i 
9.4.2010 12:30 NP 7i 19i 20i 20i 20i  20i 
Imobilizace  Mortalita (%) 
/způsob ředění 

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

 

10.4.5 Vyhodnocení testu 

 Vyhodnocení testu bylo provedeno dle programu Toxicita 3.01. Tento program určí 

hodnotu 48h EC50 na základě koncentrace fenolu a k ní příslušné imobilizace.  

 
Graf č. 3: Závislost imobilizace na koncentraci fenolu 3 pro Daphnia magna 
 

Číslo vzorku: Fenol 3                                  Druh testu: Z- 48 hodin Provedl: studenti 
Testovací organismus: D.m. T  C: 22 C Základní roztok: 1000mg/l 

Číslo vzorku: Fenol 4                           Druh testu: Z- 48 hodin Provedl: studenti 
Testovací organismus: D.m. T  C: 22 C Základní roztok: 1000mg/l 
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Z tohoto (Graf č. 3) vyplývá, že hodnota 48h EC50 je 2,31 mg/l. 48 h EC50 byla 

v rozmezí od 1,77 do 3,46 mg/l. Z výsledných hodnot se vytvoří aritmetický průměr, jehož 

hodnota se považuje za koncentraci, při které došlo k úhynu 50% testovacích organismů za 48 

hodin. Hodnota EC50 je 2,513 mg/l. Podle třídy toxicity lze tuto látku zařadit do 4. třídy, což 

znamená, že se jedná o silně jedovatou látku neboli silně toxickou.  
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11 Přístroj Bbe Daphnia Toximeter a testovací organismus 

Daphnia magna 

 V této kapitole je popsán všeobecný postup experimentu. 
 

11.1.1  Příprava základního roztoku 

 Příprava základního roztoku je popsána v kapitole 10.2.1. S tím rozdílem, že roztok 

byl připraven ve skleněné baňce o objemu 1 l. 

 

Základní roztoky jednotlivých látek byly připraveny podle základních testů 

testovaných látek v laboratoři viz kapitola 10.2, 10.3 a 10.4. Tyto základní roztoky 

jednotlivých látek byly připraveny v laboratoři na VÚV TGM Ostrava a po té převezeny do 

Bohumína na stanici podniku Povodí Odry. Na této stanici pokračovalo testování  

jednotlivých látek na přístroji bbe Daphnia Toximeter, protože cílem diplomové práce bylo 

zhodnocení použitelnosti tohoto přístroje pro včasné varování před haváriemi na vodách. 

 

11.1.2 Způsob výběru koncentrace 

Základní testy ukazovaly koncentrační rozmezí, kdy dafnie nereagovaly na testovanou 

látku a naopak, kdy začaly hynout. Podle toho byl výběr jednotlivých koncentrací u daných 

látek. Jednotlivé koncentrace se vybíraly tak, že se vyčetly z tabulek základních testů 

testovaných látek (viz kapitola 10.2, 10.3, 10.4 ) a hledala se hodnota, kdy všechny dafnie 

v tomto testu uhynuly. Roztok o této koncentraci byl naředěn viz 10.2.3 a použit u Toximetru. 

Podle výsledku co ukazoval počítač (displej) tohoto přístroje jsme se orientovali. Buď jsme 

zvýšili tuto koncentraci a nebo snížili. 

 

11.1.3 Způsob ředění koncentrace 

 Způsob ředění je uveden v kapitole 10.2.3 s tím rozdílem, že ve vzorci č.1 Pro výpočet 

množství látky odebrané ze základního roztoku byla použita hodnota 400 ml místo 50 ml, 

jelikož jsme připravovali roztok do nádoby o objemu 400 ml. Tento výsledek, pak nebyl 

vynásoben dvěma, protože bylo pracováno s většími hodnotami a proto není nutné toto 

množství zvětšovat. 
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11.1.4 Postup testování  u přístroje Bbe Daphnia Toximeter 

Roztok připravený výše byl umístěn na pravé straně Toximetru (viz .Obrázek č. 11: 

Bbe Daphnia Toximeter [4]) a do něho byly dány 2 hadičky. Jedna hadička sloužila pro 

přívod daného roztoku do toximetru (průtočné komůrky) a druhá jako odvod z toximetru, aby 

byla zajištěna kumulace připraveného(daného) roztoku. Potom byla vyndána z tohoto přístroje 

komůrka (viz obrázek č.12). Do komůrky byli dány dafnie. Počet dafnií nebyl uveden v žádné 

literatuře, proto jejich počet záleží jen na testovateli. Bylo použito 10 ks dafnií. Takto 

připravená komůrka byla dána do přístroje (přišroubována). V tomto okamžiku bylo všechno 

připraveno a mohlo se začít měřit. Po spuštění programu, který je součástí daphnia 

Toximeteru a je přímo od dodavatelské firmy Bbe Moldaenke,  začal přístroj měřit. 

Přístroj pomocí hadičky, která sloužila jako přívod vzorku do Toximeteru, a čerpadla 

nasával tento vzorek do průtočné komůrky, kde byly dafnie vystaveny tomuto vzorku. Pohyb 

dafnií byl sledován kamerou, která převáděla tento pohyb do grafické a numerické podoby. 

Displej byl rozdělen do 3 části. V levé části byl kamerový obraz, který snímal dafnie, 

uprostřed byl snímán jejich pohyb, každá Dafnie byla označená různou barvou a v poslední 

části byly zobrazeny výsledky v numerické podobě. V této části byly uvedeny hodnoty jako 

index toxicity, kolik žije dafnií, datum, čas a ostatní parametry. Tyto výsledky byly průběžně 

vyhodnocovány a zaznamenávány v datových souborech. 

  Z této komůrky byl pak pomocí čerpadla roztok nasáván do hadičky, která sloužila 

jako odtok zpět do kádinky, ze které byl původně nasáván. Roztok neustále cirkuluje. 

V přístroji je ještě umístěna nádoba s řasami, slouží jako krmivo pro dafnie. Toto krmivo je 

s průtočnou komůrkou spojeno hadičkou a vždycky v určitý časový interval se dafnie tímto 

nakrmí. 

Při měření se sleduje obrazovka, která nám ukazuje co se právě probíhá v přístroji 

(stav dafnií). Zjistí-li se, že látka je toxická, objeví se na obrazovce alarm a začne svítit 

červené světlo. Přístroj taktéž zobrazí kolik dafnií přitom uhynulo, jaký je toxický index a 

další potřebné informace. Tím to ovšem nekončí, počítač vyhodnocuje dál určené parametry, 

pokud dafnie všechny neuhynuly. Např.: pokud je vyhlášen alarm a při něm uhyne 6 dafnií a 

4 dafnie žijí, tak se program přizpůsobí na zbývající 4 žijící dafnie a ukazuje jejich hodnoty.  

Test byl ukončen buď, když dafnie uhynuly a byl vyhlášen alarm a nebo v případě, 

kdy koncentrace byla tak malá, že nepůsobila na dafnie. 
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11.1.5 Vyhodnocování testů 

 Výsledky se vyhodnocují pomocí programu bbe-Toximeter, který je nainstalován 

v počítači, který je součástí tohoto přístroje. Tento program od spuštění vyhodnocuje pohyb 

dafnií (plavání, rychlost pohybu, umístění, jak jsou daleko od sebe atd.) a na základě těchto 

parametrů vyhodnotí zda se jedná o nebezpečnou látku, která by mohla způsobit havárií a 

nebo jeli vše v pořádku. Z těchto parametrů je stanoven tzv. toxický index a na základě jeho 

hodnoty je pak případně spuštěn alarm. Rychlost vyhlášení alarmu záleží na volbě citlivosti 

monitoringu. 

 
Kamerový obraz a jeho převod do grafické a numerické podoby 
 

 
 
 
   řasy jako krmivo pro dafnie                  přívod roztoku do toximetru      odvod z toximetru 
              
                              průtočná komůrka na dafnie                                kádinka s roztokem 
 

Obrázek č. 11: Bbe Daphnia Toximeter [4]  
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skříň                             vzorek přítoku vody                               vzorek odtoku vody 
 

 
 
 
     LED diody 
 
                              utahovací šroub                              průtočná komůrka s dafniemi 
 
                                       

Obrázek č. 12: Uvnitř skříně [ autor] 
 

 
 

11.2 Postup  samotného experimentu 

 Jelikož je postup přípravy experimentu a postup metody u všech látek shodný bude 

uveden pouze u první látky (anilin) a zmíněny budou pouze rozdíly k tomuto postupu. 

 

Testování látek a vyhodnocení  těchto látek 

 

 
 
 
 
ANILIN 
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11.2.1 Příprava jednotlivých základních roztoků 

Základní roztoky anilinu pro jednotlivé koncentrace byly připraveny podle postupu, 

který je uveden v kapitole 11.1.1. 

 

11.2.2 Způsob výběru koncentrace 

 Je shodný s postupem, který je uveden v kapitole 11.1.2. První koncentrace byla 

zvolena 5 mg/l u základního roztoku 10 mg/l, protože při této koncentraci v základním testu 

uhynuly všechny dafnie ( viz tabulka č.9). Jelikož dafnie na tuto koncentraci nereagovaly byla 

tato koncentrace zvýšena na 10 mg/l . Jelikož první alarm byl zaznamenán až další den, opět 

se zvýšila koncentrace a nyní i u základního roztoku na 100 mg/l. Tato nejvyšší koncentrace 

byla použita na test, protože bylo zjišťováno, kdy nejdříve zaznamená program bbe- 

Toximeter alarm. Takto bylo postupováno při výběru koncentrace. 

 

11.2.3 Způsob ředění 

 Způsob ředění je popsán v kapitole 11.1.3. 

 

11.2.4 Postup metody u přístroje Bbe Daphnia Toximeter 

 Tento postup je uveden v kapitole 11.1.4. 

 

 
Tabulka č. 33: Výsledek testu anilinu u koncentraci 10 mg/l  
 
Testovaná látka Anilin 
Datum 13.4.2010 
Základní roztok [mg/l] 10 
Koncentrace testované látky 
[mg/l]  

5 

Čas zahájení testu 10:17 
Chování dafnií Dafnie se pohybovali dobře 

po celou dobu testu 
První alarm nebyl 
Úhyn dafnií Nebyl 
Toxický index 0 
Čas ukončení testu 10:35 
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Tabulka č. 34 : Výsledek testu anilinu u koncentrace 10 mg/l   
 
Testovaná látka Anilin 
Datum 13.4.2010 
Základní roztok [mg/l] 10 
Koncentrace testované látky 
[mg/l] 

10 

Čas zahájení testu 10:47 
Chování dafnií Dafnie ze začátku na tuto 

koncentraci nereagovaly, 
s postupem času na ně začala 
působit a dochází k jejich 
částečnému úhynu  

První alarm 14.4.2010 v 2:23 
Úhyn dafnií 4 
Toxický index 10 
Čas ukončení testu 14.4.2010 v 9:40 
 
 
Tabulka č. 35:Výsledek testu anilinu u koncentrace 100 mg/l   
 
Testovaná látka Anilin 
Datum 14.4.2010 
Základní roztok [mg/l] 100 
Koncentrace testované látky 
[mg/l]  

100 

Čas zahájení testu 10:15 
Chování dafnií Dafnie se pohybovaly dobře 

po celé komůrce, kolem 18 
hodin na ně začala působit 
koncentrace  

První alarm 15.4.2010 v 00:46 
Úhyn dafnií 7 
Toxický index 13 
Čas ukončení testu 15.4.2010 v 8:00 
 
 
Tabulka č. 36: Výsledek testu anilinu u koncentrace 1000 mg/l  
 
Testovaná látka anilin  
Datum 15.4.2010 
Základní roztok [mg/l] 1000 
Koncentrace testované látky 
[mg/l]  

1000 

Čas zahájení testu 10:19 
Chování dafnií Dafnie okamžitě na tuto 

koncentraci reagovaly 
První alarm - 
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Úhyn dafnií Uhynuly v čase kalibrace (do 
2 minut) 

Toxický index - 
Čas ukončení testu 10:30 
 
 
Tabulka č. 37: Výsledek testu anilinu u koncentrace 500 mg/l  
 
Testovaná látka Anilin  
Datum 16.4.2010 
Základní roztok [mg/l] 500 
Koncentrace testované látky 
[mg/l]  

500 

Čas zahájení testu 10:19 
Chování dafnií Už od počátku reagovaly na 

tuto koncentraci a jejich 
pohyb byl pomalý 

První alarm 10:28 
Úhyn dafnií 9 
Toxický index 16 
Čas ukončení testu 10:32 
 
 
Tabulka č. 38: Výsledek testu anilinu u koncentrace 250 mg/l  
 
Testovaná látka Anilin  
Datum 16.4.2010 
Základní roztok [mg/l] 500 
Koncentrace testované látky 
[mg/l]  

250 

Čas zahájení testu 10:47 
Chování dafnií Dafnie okamžitě reagovaly 

na tento roztok 
První alarm 10:53 
Úhyn dafnií 5 
Toxický index 12 
Čas ukončení testu 11:16 
 
 
 

11.2.5 Vyhodnocení testů 

 Vyhodnocení testů je popsáno v kapitole 11.1.5. 
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Obrázek č. 13: Výsledek u anilinu 10 mg/l 

 

Jak lze vidět na obrázku č. Obrázek č. 13: Výsledek u anilinu 10 mg/l  je znázorněna 

testovaná látka anilin o koncentraci 10 mg/l a jak na tuto látku reagovaly dafnie. Jde vidět, že 

průběh testování tohoto roztoku je skokový. 

 

11.2.6 Vyhodnocení celkového testu u anilinu 

 Z testů vyplynulo, že při koncentraci 1000 mg/l  dafnie okamžitě uhynou. Proto byla 

pro měření použita koncentrace 500 mg/l při které došlo k alarmu po 9 minutách a byl 

naměřen index toxicity 16.  
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NITROBENZEN 
 
 
Příprava základního roztoku 

 Základní roztok nitrobenzenu o koncentraci 1000 mg/l byl připraven podle postupu, 

který je uvedeny v kapitole 11.1.1. 

 
Tabulka č. 39 : Výsledek testu nitrobenzenu u koncentrace 1000 mg/l  
 
Testovaná látka Nitrobenzen 
Datum 20.4.2010  
Základní roztok [mg/l] 1000 
Koncentrace testované látky 
[mg/l]  

1000 

Čas zahájení testu 10:15 
Chování dafnií Při styku s tou to látkou 

dafnie hned reagovaly a 
začaly se pomalu pohybovat 
a docházelo k uhynutí těchto 
dafnií 

První alarm 10:19 
Úhyn dafnií 9 
Toxický index 14 
Čas ukončení testu 10:22 
 
 
Tabulka č. 40: Výsledek testu nitrobenzenu u koncentrace 500 mg/l  
 
Testovaná látka nitrobenzen 
Datum 20.4.2010 
Základní roztok [mg/l] 1000 
Koncentrace testované látky 
[mg/l]  

500 

Čas zahájení testu 10:34 
Chování dafnií Okamžitá reakce s touto 

koncentrací 
První alarm 10:37 
Úhyn dafnií 5 
Toxický index 10 
Čas ukončení testu 10:38 
 
 
Tabulka č. 41: Výsledek testu nitrobenzenu u koncentrace 1 mg/l  
 
Testovaná látka Nitrobenzen  
Datum 20.4.2010 
Základní roztok [mg/l] 1000 
Koncentrace testované látky 1 
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[mg/l]  
Čas zahájení testu 12:12 
Chování dafnií Tato koncentrace neměla 

žádný vliv na dafnie 
První alarm Nebyl 
Úhyn dafnií Žádný 
Toxický index 0 
Čas ukončení testu 21.4.2010 v 8:09 
 
 
Tabulka č. 42: Výsledek testu nitrobenzenu pro koncentraci 10 mg/l  
 
Testovaná látka Nitrobenzen  
Datum 21.4.2010 
Základní roztok [mg/l] 1000 
Koncentrace testované látky 
[mg/l]  

10 

Čas zahájení testu 10:13 
Chování dafnií Na dafnie tato koncentrace 

začala působit až v 14 hodin, 
kde byly menší výkyvy 

První alarm Žádný 
Úhyn dafnií 1 
Toxický index 1 
Čas ukončení testu 22.4.2010 v 8:00 
 
 
Tabulka č. 43: Výsledek testu nitrobenzenu při koncentraci 25 mg/l  
 
Testovaná látka Nitrobenzen   
Datum 22.4.2010 
Základní roztok [mg/l] 1000 
Koncentrace testované látky 
[mg/l]  

25 

Čas zahájení testu 11:58 
Chování dafnií Koncentrace byla pro dafnie 

nízká, po dobu testu byly jen 
menší výkyvy 

První alarm nebyl 
Úhyn dafnií 2 
Toxický index 2 
Čas ukončení testu 23.4.2010 v 8:50 
 

11.2.7 Vyhodnocení testů 

 Test se vyhodnocuje pomocí programu bbe- Toximeter. Tento program vyhodnocuje 

pohyb dafnií a na základě toho vyhodnotí zda se jedná o alarm a nebo ne. 
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Obrázek č. 14: Výsledek nitrobenzenu 500 mg/l 
 

 
  

Obrázek č. 15: Výsledek nitrobenzenu 10 mg/l 
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 Na Obrázek č. 14 je výsledek nitrobenzenu o koncentraci 500 mg/l a na  Obrázek č. 15 

je výsledek nitrobenzenu o koncentraci 10 mg/l. Jak je vidět na první pohled větší koncetrace 

může způsobit havárií, jelikož je vyhlášen alarm od počátku testu za 3 minuty. U menší 

koncentrace byly jen malé výkyvy. 

 
 

11.2.8 Vyhodnocení celkového test u  nitrobenzenu 

 Z výsledných testů vyplývá, že toximeter nejvíce reagoval na nejvyšší koncentraci 

nitrobenzenu a to 1000 mg/l, kdy byl po 4 minutách vyhlášen alarm. Při této koncentraci je 

index toxicity 14. Při  velmi nízkých koncentrací (1 a 10 mg/l) nezaznamenal bbe daphnia 

toximetr žádný index toxicity a nebyl ani spuštěn alarm. 
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FENOL 
 

11.2.9 Příprava základního roztoku 

Tento roztok fenolu o koncentraci 1000 mg/l byl připraven podle postupu, který je uvedeny 

v kapitole 11.1.1. 

 
Tabulka č. 44: Výsledek testu fenolu u koncentrace 1000 mg/l  
 
Testovaná látka Fenol 
Datum 16.4.2010 
Základní roztok [mg/l] 1000 
Koncentrace testované látky 
[mg/l]  

1000 

Čas zahájení testu 11:41 
Chování dafnií Dafnie na tuto koncentraci 

hned reagovali  
První alarm - 
Úhyn dafnií Uhynuly v čase kalibrace (do 

2 minut) 
Toxický index - 
Čas ukončení testu 11:50 
 
 
Tabulka č. 45 :Výsledek testu fenolu u koncentrace 500 mg/l  
 
Testovaná látka Fenol 
Datum 16.4.2010 
Základní roztok [mg/l] 1000mg/l 
Koncentrace testované látky 
[mg/l] 

500mg/l 

Čas zahájení testu 12:10 
Chování dafnií Okamžitě při styku s látkou 

dafnie uhynuly 
První alarm - 
Úhyn dafnií Uhynuly v čase kalibrace (do 

2 minut) 
Toxický index - 
Čas ukončení testu 12:15 
 
 
Tabulka č. 46: Výsledek testu fenolu u koncentrace 100 mg/l  
 
Testovaná látka Fenol 
Datum 16.4.2010 
Základní roztok [mg/l] 1000mg/l 
Koncentrace testované látky 100mg/l 
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[mg/l] 
Čas zahájení testu 12:31 
Chování dafnií Dafnie se dobře pohybovaly 

na začátku, pak na ně začala 
působit koncentrace a jejich 
pohyb se zpomalil  

První alarm 16:57 
Úhyn dafnií 1 
Toxický index 10 
Čas ukončení testu 18:30 
 
 
Tabulka č. 47: Výsledek testu fenolu při koncentraci  300 mg/l  
 
Testovaná látka Fenol  
Datum 22.4.2010 
Základní roztok [mg/l] 1000 
Koncentrace testované látky 
[mg/l]  

300 

Čas zahájení testu 9:58 
Chování dafnií Okamžitá reakce při styku 

této  koncentrace 
První alarm - 
Úhyn dafnií Uhynuly v čase kalibrace     

( do 2 minut) 
Toxický index - 
Čas ukončení testu 10:04 
 
 
Tabulka č. 48 : Výsledek testu fenolu při koncentraci 200 mg/l  
 
Testovaná látka Fenol  
Datum 22.4.2010 
Základní roztok [mg/l] 1000 
Koncentrace testované látky 
[mg/l]  

200 

Čas zahájení testu 10:16 
Chování dafnií Dafnie na tento roztok 

reagovaly hned   
První alarm - 
Úhyn dafnií Uhynulo v čase kalibrace ( 

do 2 minut) 
Toxický index - 
Čas ukončení testu 10:22 
 
 
Tabulka č. 49: Výsledek testu fenolu při koncentraci 150 mg/l  
 
Testovaná látka Fenol  
Datum 22.4.2010 
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Základní roztok [mg/l] 1000 
Koncentrace testované látky 
[mg/l]  

150 

Čas zahájení testu 10:47 
Chování dafnií Tato koncentrace na dafnie 

působila a po čase, kdy byl 
zpuštěn první alarm, tak  
uhynulo 8 dafnií 

První alarm 10:55 
Úhyn dafnií 8 
Toxický index 16 
Čas ukončení testu 10:58 
 
 
Tabulka č. 50: Výsledek testu fenolu při koncentraci 125 mg/l  
 
Testovaná látka Fenol  
Datum 22.4.2010 
Základní roztok [mg/l] 1000 
Koncentrace testované látky 
[mg/l]  

125 

Čas zahájení testu 11:20 
Chování dafnií na začátku dafnie na tuto 

koncentraci nereagovaly, 
v 11:26 změna a dafnie 
pomalu hynou 

První alarm 11:31 
Úhyn dafnií 7 
Toxický index 11 
Čas ukončení testu 11:37 
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Obrázek č. 16: Výsledek fenolu 125 mg/l 
 

 U této koncentrace fenolu zaznamenal Toximetr za 11 minut alarm. Z toho vychází, že 

tato koncentrace 125 mg/l může způsobit havárií na vodách. 

 

11.2.10Vyhodnocení celkového testu u fenolu 

 Tento přístroj bbe daphnia toximeter velmi citlivě reagoval na jakékoliv změny 

v chování dafnií a na změny koncentrací u této látky.   

 Z testů vyplývá, že koncentrace nad 200 mg/l již přístroj nezaznamená, jelikož dojde 

okamžitému úhynu dafnií. Poslední měřitelná koncentrace roztoku v testu byla  150 mg/l, při 

které přístroj spustil alarm po 8 minutách a naměřil toxický index 16. Se snižující se 

koncentrací se i toxický index snižoval. 
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12 Diskuze 

Shrnutí výsledků testů u Toximetru a v laboratoři   

 Dle vyhodnocených výsledků vyplývá, že nejtoxičtější je látka anilin,  pak fenol a 

poslední je nitrobenzen. Přístroj Toximetr reagoval nejvíce na látku anilin, fenol a pak 

nitrobenzen, když uvažujeme koncentrace 1000 mg/l. Když výsledky zhodnotím podle testů 

z laboratoře, vyšlo mi stejné uspořádání látek jako u Toximetru.  

 

Diskuze 

 Testování v laboratoři je velmi odlišné od testování na přístroji Toximetru tím, že testy 

akutní toxicity na organismus Daphnia magna trvají 48 hodin. Přitom na Toximetru trvá test 

jen chvíli, záleží jak moc je látka toxická. Provádění testování v laboratoři vidím jen jako 

pomocnou formu určení o jakou látku se jedná. Jelikož při testování v laboratoři jsou 

výsledky někdy odlišné, i když se jedná o tu samou látku, protože dafnie ne vždy reagují 

stejně, jsou totiž velmi citlivé na jakékoliv změny klimatu.  

 V laboratoři při provádění testů jsem narazila na problém, že se některé toxické látky 

vzájemně ovlivňovali. Například formaldehyd, který jsem se začátku testovala jsem musela, 

z důvodu ovlivnění ostatních látek, vyloučit. Tuto látku by bylo nutné testovat samostatně, 

což díky podmínkám nebylo možné. 

 

12.1 Výhody přístroje Toximetr 

 Výhody tohoto přístroje vidím v tom, že velmi citlivě reaguje na snížení nebo zvýšení 

koncentrací u jednotlivých látek. Např.: u fenolu při koncentraci 125 mg/l byl vyhlášen alarm 

za 11 minut, zatímco u koncentrace 100 mg/l byl vyhlášen alarm až po 3 hodinách. Jsou to 

malé rozdíly koncentrací a přitom je rozdíl ve vyhlášení alarmu cca 3 hodiny.  

 Další výhodou tohoto přístroje vidím v tom, že lze sledovat co se děje v přístroji 

online. Pozorovatel má možnost se na tento přístroj přihlásit vzdáleně pomocí počítačové sítě 

a monitorovat průběh měření. 

 U Toximetru je další výhodou to, že je rychlý ve stanovování kvality vody. Poměrně 

rychlé zjistí, zda voda obsahuje nebezpečné látky a vyhlásí alarm. Díky tomu lze téměř 
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okamžitě řešit případné havárie na vodách a předejít následkům, které by byly způsobeny, 

kdyby nebyl únik škodlivých látek zavčasu rozpoznán.  

  Toximetr je dále jednoduchý při obsluze a sám vyhodnocuje výsledky, narozdíl 

od laboratoří, kde musí být výsledky vyhodnoceny ručně, případně musí být ručně zadány do 

počítače, aby je vyhodnotil, což je příliš zdlouhavé.  

 

12.2 Nevýhody přístroje Toximetr 

 Nevýhodou tohoto přístroje vidím v tom, že je drahý, ale cena za to, že bude přispívat 

k ochraně vody stojí za to, jelikož bude minimalizovat havárie na vodách a tím nám ušetří 

peníze, které bychom museli vynaložit v případě, že by jsme havárii rozpoznali pozdě a 

museli nějakou havárií odstraňovat. Cena za Toximetr se nám tím pádem v dlouhodobém 

měřítku vrátí.  

 Další nevýhodou vidím v tom, že když se nějaká část přístroje pokazí, trvá dlouho než 

dorazí náhradní díl, jelikož dodavatelem tohoto přístroje je zahraniční společnost.  

 Toximetr nedokáže sám rozpoznat o jakou škodlivou látku se jedná. 

 

12.3 Použití  přístroje Toximetr 

 Myslím si, že tento přístroj podle mých zkušeností je vhodný pro včasné varování. Jen 

je nutné, aby byl uznán v ČR pro kontinuální monitoring vod a byl přijat vládou pro reálné 

nasazení jako včasné varování před haváriemi na vodách. Je třeba uznat výsledky tohoto 

přístroje. Přijmout tento přístroj v legislativě. 

 Přístroj Toximetr bych použila na vodních tocích, kde je možnost znečištění od 

průmyslových podniků, které zacházejí s nebezpečnými látkami a kde je možnost znečištění 

vod. Přístrojem by byl okamžitě zaznamenán alarm a tím by se mohlo předejít haváriích na 

vodách. Dále bych ho použila na hraničních tocích, kde se soustřeďuje průmysl, aby nemohlo 

dojít ke kontaminaci ze sousedního státu, v případě opačně. 

 Jako další možnost vidím využití tohoto přístroje pro monitorování nádrží pitné vody, 

aby bylo předejito případnému ohrožení obyvatelstva v případě úmyslnému či neúmyslnému 

kontaminování těchto vod. 
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 Přístroj umožňuje v případě alarmu odeslat sms na předem definované telefonní číslo a 

tím monitoruje vodní plochy i v době, kdy se poblíž vodního toku nenalézá žádná odpovědná 

osoba. 
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13 Závěr 

 Cílem této diplomové práce byl výběr chemických látek, které mohou způsobit havárií 

na vodách, které se nacházejí v jednotlivých podnicích v Moravskoslezském kraji. Výběr 

prioritních látek byl prováděn podle zvolených kritérií. Na základě vybraných látek se 

prováděl experiment na přístroji Toximetr. Tento přistroj se nachází na monitorovací stanici 

podniku Povodí Odry. Následovalo zpracování naměřených hodnot a zhodnocení 

využitelnosti přístroje Toximetr. Na základě těchto výsledků lze doporučit tento přístroj 

Toximetr pro včasné varování před haváriemi na vodách. 

 Jednou z předností přístroje Toximetr je rychlé vyhodnocení kvality vody a tím 

zajištění včasného varování proti haváriím na vodách. Díky tomu lze téměř okamžitě řešit 

případné havárie na vodách a předejít následkům. Další výhodou je citlivost,  online sledování 

testovaného vzorku a snadná obsluha. Velkou předností vnímám to, že sám přístroj Toximetr 

vyhodnocuje výsledky, na rozdíl od výsledků z laboratoři, kdy musí laborant ručně zpracovat 

výsledky a nebo pomocí počítače, aby byly vyhodnoceny. Tento postup je zdlouhavý. 

 Přístroj Toximetr je podle mých zkušeností vhodný pro včasné varování. Použila bych 

ho na vodní toky, kde je možnost znečištění těchto vodních toků nebezpečnými látkami. 

Přístroj by okamžitě zaznamenal alarm a tím by se předešlo haváriích na vodách. Dále na 

hraničních tocích, kde se soustřeďuje průmysl, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ze 

sousedního státu, v případě opačně. Jako další možnost vidím využití tohoto přístroje pro 

monitorování nádrží pitné vody, aby bylo předejito případnému ohrožení obyvatelstva 

v případě úmyslnému či neúmyslnému kontaminování těchto vod. 

 

 A tím to bylo splněno zadání práce. 
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14.3 Seznam použitých zkratek 

 
Toximetr Bbe Daphnia Toximeter 
Např. Například 
Tzv. Takzvané 
CHL Chemické látky 
CHP Chemické přípravky 
LOEC představuje nejnižší koncentraci testovaného vzorku, při které jsou 

pozorovány účinky 
NOEC nejvyšší koncentraci testovaného vzorku, nevyvolávající žádné 

pozorovatelné účinky 
ŽP Životní prostředí 
NL Nebezpečné látky 
ČR Česká republika 
NPK Nejvyšší přípustná koncentrace 
 

 

 


