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     Anotace 

            Cílem této bakalářské práce je ověřit, zda při haváriích s únikem směsi látek do vod 

lze celkový účinek modelovat jako sumu příspěvků jednotlivých sloţek. 

 

V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, rozbor závaţných havárií na vodách 

s ohledem na toxicitu a přehled testovacích metod toxicity na vodní organismy. 

 

V experimentální části jsou popsány vybrané látky, které by mohly způsobit 

potencionální havárii v Moravskoslezském kraji a jsou testovány na dvou typových metodách 

ČSN EN ISO 8692 na řasy Desmodesmus subspicatus a ČSN EN ISO 6341 na organismy 

Daphnia magna. Při vyhodnocení bylo zjištěno a ověřeno, ţe celkový toxický účinek nelze 

hodnotit jako sumu příspěvků jednotlivých látek, ale musí se přistupovat ke kaţdé látce 

individuálně.  
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      Havárie na vodách, toxicita, vodní organismy, směsi látek, Daphnia magna, 

Desmodesmus subspicatus. 

 

     Bibliographical citation 
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     Abstract 

         The aim of this bachelor thesis is to determine whether the accident with the release of a 

mixture of water to the overall effect can be modeled as the sum of contributions of individual 

components. 
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         The theoretical part explains the basic concepts, analysis of serious accidents on the 

waters with regard to toxicity testing methods and an overview of the toxicity to aquatic 

organisms. 

 

       The experimental part describes the selected substances, which could cause a potential 

accident in the Moravian and Silesian Region and are tested on two typical methods of ČSN 

EN ISO 8692 for eyelashes Desmodesmus subspicatus and ČSN EN ISO 6341 for organism 

Daphnia magna. The evaluation was found and verified that the total toxic effect can´t be 

evaluated as a sum of contributions of individual substances, but have to approach 

individually for each substance. 

 

     Keywords 

      Accident on the waters, toxicity, aquatic organisms, mixture of substance, Daphnia 

magna, Desmodesmus subspicatus. 
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    1 Úvod a cíl práce 

 

     V 70. letech minulého století se začal prosazovat názor, ţe ekologickému hodnocení by 

měly podléhat všechny chemikálie, které přicházejí do prostředí. Tak postupně vznikla nová 

generace zákonů, podle nichţ se vyţaduje testování vybraných vlastností nových chemických 

látek. Byla navrţena řada metodik stanovení toxicity a biodegradability látek ve vodním 

prostředí, kterými se posuzují do praxe nově zaváděné látky a přípravky. Při hodnocení vlivu 

látek na organismy vodního prostředí je třeba věnovat pozornost především látkám 

a přípravkům, určeným pro aplikaci do vodního prostředí, které mají na toto prostředí 

negativní účinky. 

 

      Předloţená bakalářská práce se zabývá přípravou testů toxicity na vodní organismy 

a studii těchto vlastností.  Byly pouţity dvě testovací metody, metoda testování na producenty 

a na konzumenty. Výsledné hodnoty jsou zhodnoceny z pohledu jejich vyuţití při modelování 

celkového účinku směsi při závaţné havárii. Při modelaci havárii, byly pouţity látky anilín, 

fenol a nitrobenzen, jako zástupci nebezpečných látek. Účinnost toxicity směsi byla 

vyzkoušena na vzorcích vybraných látek. 

 

      Pro ověření toxicity roztoků nebo výluhů se pouţívají testy toxicity. Podle testovaného 

druhu dělíme tyto testy na drobné korýše (Daphnia magna), zelené řasy (Desmodesmus 

subspicatus), ryby (Poecilia reticulata), kořene hořčice bílé (Sinapsis alba) nebo světélkující 

bakterie (Vibrio fischeri). [9]  

 

      Cílem bakalářské práce bylo zjištění, zda-li při modelaci havárie s únikem konkrétní směsi 

látek do vodního prostředí je celkový účinek moţno chápat jako suma příspěvků jednotlivých 

sloţek. 
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    2 Teoretická část 

 

      2.1 Základní pojmy 

       

      Havárie na vodách 

      Havárií je mimořádné závaţné zhoršení nebo mimořádné závaţné ohroţení jakosti 

povrchových nebo podzemních vod. Za havárii se vţdy povaţují případy závaţného zhoršení 

nebo mimořádného ohroţení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami 

zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo 

dojde-li ke zhoršení nebo ohroţení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných 

oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. Dále se za 

havárii povaţují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, 

dopravě a odkládání nebezpečných látek, ropných látek či radioaktivními zářiči 

a radioaktivním odpadem.[10] 

 

      Toxicita 

       Je ve slovníku cizích slov definovaná jako jedovatost. Toxicita je vlastnost některých 

látek mít škodlivý účinek na ţivé organismy. Toxicita látek závisí na chemické stavbě, cestě 

vstupu do organismu, citlivosti cílového organismu, expozici, fyzickém stavu, stáří, hmotnosti 

jedince atd. Za toxickou látku můţeme povaţovat kaţdou látku, která při reálných 

koncentracích můţe vyvolávat poškození organismu.[1,2]  

 

      Akutní toxicita 

      Je měřitelný toxický účinek následkem podání jednorázové expozice výší koncentrace 

toxické látky či směsi. Účinek se pozoruje na zkoušeném organismu, který je ovlivněn 

podáním toxické látky.[1] 

 

      Ekotoxikologické testy 

      Sledují reakce, kdy je určený, často jednoduchý organismus s dobře známými ţivotními 

projevy, stavbou těla a fyziologií v uměle připraveném prostředí vystaven známé koncentraci 

známé látky nebo je daný organismus vystaven působení neznámého prostředí (např. dafnie 

ve vodě o různých koncentracích solí těţkých kovů).[1] 
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      Doba expozice  

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

škodlivin.[1] 

 

     Koncentrace EC50, LC50, IC50 

     Podstatou testů toxicity je zjištění střední účinné (efektivní) koncentrace EC50 pouţívanou 

u perlooček, popř. LC50 (letální koncentrace) pouţívanou u ryb či IC50 (inhibiční koncentrace) 

pouţívanou u řas. Tyto koncentrace nám určují, při jaké koncentraci uhyne právě 50 % 

organismu v testované látce. Koncentrace se dají vyjádřit v různých % hodnotách např.  EC5 

vyjadřuje koncentraci úhynu 5 % organismů v testované látce.[8] 

 

      Toxicita směsi 

      Účinek toxicity směsí látek na ţivotní prostředí není zatím přesně určen. Neexistuje ani 

ţádný jednotný model podle, kterého by se stanovila toxicita směsi na základě chemické 

struktury a znalostí toxických účinků jednotlivých látek. Na hledání způsobu, jak odhadnout 

toxicitu směsi se snaţí přijít spousta výzkumných ústavů např. v ČR je to Státní zdravotní 

ústav pracoviště pro predikční toxikologii. [3] 

 

     2.2 Závažné havárie na vodách s ohledem na toxicitu 

 

      Organismy a prostředí jsou v interakci. Prostředí ovlivňuje organismy a organismy 

ovlivňují prostředí, ve kterém ţijí. Na kaţdý organismus tedy současně působí jak abiotické 

tak biotické faktory prostředí. Kaţdý organismus ţije v určitém místě a za určitých podmínek. 

Narušení poţadovaných podmínek vede ke stresu organismu a v horším případě i k jeho 

úhynu. Je-li naším cílem hodnotit moţné toxické účinky látek na ţivé organismy, nelze 

to provádět bez ohledu na to, v jakém prostředí dané organismy ţijí. Toxicita je dynamické 

povahy a výsledkem působení dvou sloţek, tedy organismu a toxické látky..[9] 

 

 

 



13 

 

     2.2.3 Havárie s toxickými látkami  

 

      Mezinárodní havárie 

      Ve světě došlo k mnoho velkým haváriím, jednou z nejznámějších je Bhópálská tragédie 

(Indie), která se odehrála 3.12.1984. Nebezpečnou látkou, která unikla ze zásobníku, byla 

látka methylizokianád, je to toxická kapalina. Kvůli této tragické havárii během několika dní 

zahynulo 2500 lidí a přes 100 000 lidí bylo zasaţeno touto látkou. Příčinou chemické havárie 

bylo vniknutí vody do zásobníku s nebezpečnou látkou a následný únik 25 tun 

methylizokyanátu do okolí.[19] 

 

      Další havárie se stala v Číně dne 13.11.2005. Tohoto dne uniklo 100 tun jedu do řeky 

Sung-chua z chemičky ve městě Ťi-lin na severovýchodě Číny. Havárie zamořila hlavní zdroj 

pitné vody pro 4 miliónové město Charbin. O této havárii je zmíněno, protoţe uniklá směs 

do řeky byla sloţena z nitrobenzenu a benzenu a nitrobenzen je jedna z testovaných látek 

v této bakalářské práci.[22] 

 

      Havárie na území ČR      

      Vodohospodářské havárie, které se stanou na území České republiky, zaznamenává Česká 

inspekce ţivotního prostředí. V práci jsou uvedeny příklady vodohospodářských havárií 

s nebezpečnými toxickými látkami v Moravskoslezském kraji.[4] 

 

     V červnu 2008 za zemědělského druţstva Nošovice došlo k úniku směsi pesticidů 

k ošetřování zemědělských plodin. Havárie způsobila úhyn raků a vodních ţivočichů 

na vodním toku Morávka v úseku dlouhém 2 kilometry.[4] 

 

      Dvě malé přesto pro tuto práci významné havárie se odehrály v ostravské chemičce 

Borsod Chem.[4]  

 

      První se odehrála roku 2004, kdy došlo při výrobě anilinu k explozi vodíku a následnému 

poţáru. Při havárii nebyl nikdo zraněn. Druhá havárie se stala roku 2005, kdy ze zásobníků 

s kyselinou dusičnou uniklo do ovzduší zhruba 150 kilogramů směsi oxidů dusíku 

a nitrobenzenu. Tyto dvě havárie jsou zmíněny, kvůli dvěma testovaným látkám nitrobenzenu 

a anilinu.[4] 
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          3 Testy toxicity pro vodní organismy  

 

            Testy toxicity jsou testovací systémy, jejichţ pomocí lze kvalifikovat i kvantifikovat 

toxické účinky látek. Jsou ovlivňovány koncentrací toxické látky, citlivostí a kondicí 

testovacího organismu a stavem ţivotního prostředí. Testy toxicity se dělí podle testovacího 

systému do třech úrovní:[21]   

 Na úrovni buněk a tkání 

Testy na úrovni buněk a tkání jsou zejména vyuţívány pro teoretické objasnění 

účinku toxické látky. Výhodou těchto testů je jejich vysoká citlivost, 

reprodukovatelnost, nízké finanční a zejména časové nároky. 

 Na úrovni organismů (jedinců) 

Většina testů se provádí na úrovni organismů. I kdyţ existují jisté problémy 

s jejich reprodukovatelností a s rizikem při interpretaci výsledků a jejich 

extrapolaci na přírodní podmínky, představují tyto testy vhodný kompromis 

přijatelný jak z hlediska technického, tak i ekonomického. Organismy jsou 

do testu toxicity vybírány tak, aby byly zasaţeny všechny trofické úrovně vodního 

prostředí. V praxi se jedná o čtyři úrovně – bakterie, řasy, planktonní organismy 

a ryby. 

 Na úrovni společenstev 

Výhodou testů na úrovni společenstev je moţnost sledování toxického účinku 

přímo v přírodě nebo na modelu, který napodobuje přirozené podmínky 

s přijatelnou přesností. 

  

      Dále jsou testy toxicity děleny podle toho, jakou dobu jsou organismy vystaveny účinku 

působení toxické látky. Proto jsou dále testy toxicity děleny podle délky trvání:[21]   

 Testy akutní toxicity  

Trvají obvykle hodiny aţ dny, (nejdéle však 4 dny). Akutní toxicita se stanovuje 

dávkou, která způsobí akutní úhyn 50 % experimentálních zvířat. Čím niţší jsou 

hodnoty, tím toxičtější je daná látka.     

 Testy subchronické toxicity  

Trvají 4 aţ 28 dnů a provádí se většinou u ryb. Subchronický toxický účinek je 

vyvolaný podáním sníţeného mnoţství škodliviny Cílem pokusů je získat 
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podklady na hodnocení dlouhodobého biologického účinku látek, zjistit 

kumulativní účinek, stejně jako patogenní změny organismu. 

 Testy chronické toxicity  

v porovnání s letální dávkou.  

Trvají obvykle déle jak 90 dnů a provádí se většinou u ryb. Představují studium 

účinků testované látky, která je opakovaně podávána dlouhodobě – déle neţ tři 

měsíce. K plánování chronického testu slouţí výsledky subakutního testu. Při 

chronických testech jsou zvířata exponována dlouhou dobu, coţ většinou znamená 

po celý dospělý ţivot zvířete. 

 

      U havárií jsou důleţité testy akutní toxicity, protoţe se do okolí dostane velké mnoţství 

látky, které působí na prostředí okamţitě a výsledky testů je potřeba znát, co nejrychleji. 

Jedním z nejrychlejších testů na akutní toxicitu je test na světélkující bakterie (Vibrio 

fischeri). 

      

      K provedení testu toxicity není nutná bliţší znalost sloţení či chemické struktury 

testovaného vzorku. Kvantitativní a kvalitativní analýza testovaných vzorků však bývá nejen 

drobným vodítkem jak s neznámým vzorkem nakládat, ale můţe slouţit i k odhadu budoucích 

toxických účinků. Chemická analýza však nikdy nemůţe plnohodnotně nahradit 

ekotoxikologické testy (to platí i obráceně). Hlavní výhodou testů toxicity je rychlé 

a dostatečně informativní zhodnocení daných vzorků (například odpadů či látek uvolněných 

do prostředí v důsledku havárie). V havarijních případech hraje roli především čas a je třeba 

na prvním místě vědět, zda daný vzorek představuje pro prostředí nebezpečí či nikoliv, zda je 

toxický. Podrobná chemická analýza je obvykle dlouhodobější a především nákladnější. 

U vzorků obsahující současně více látek nelze na základě chemického sloţení určit jejich 

výsledné toxické účinky. Současné působení různých toxických látek se můţe posilovat nebo 

naopak oslabovat.[9] 

 

 

 

 

 

 



16 

 

     3.1 Princip provedení testu toxicity 

 

      Podstatou testu toxicity je zjištění střední účinné koncentrace EC50. Pro snadnější určení je 

zapotřebí provedení přípravných úkonů, uvedené níţe. Pro lepší vysvětlení jsou jednotlivé 

operace zachyceny na obrázku 1.         

 

Obrázek 1: Schéma postupu pro provádění testu toxicity 

 

      Předběžný test 

      V předběţném testu se vzorek o neznámé toxicitě podrobí první zkoušce s testovacími 

organismy. Cílem je zjistit, zda látka vykazuje toxické účinky či nikoliv. Obvykle se pouţívají 

dvě paralelní nasazení se dvěma kontrolami. Nedojde-li k úhynu ţádného organismu nebo 

není-li pozorována odpověď testovacího systému, je předběţný test hodnocen jako negativní 

(látka není toxická) a přistoupí se k ověřovacímu testu. V opačném případě se provádí 

orientační test.[9]  

 

      Ověřovací test  

      Negativní výsledek předběţného testu se ověřuje v šesti paralelních nasazeních.     

Nedojde-li v testovaných roztocích k úhynu obvykle o 10% převyšující úhyn v kontrole, je 

i zde výsledek hodnocen jako negativní. Další testování se neprovádí. Je-li výsledek pozitivní, 
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úhyn v testovaném vzorku převýší o více neţ 10% úhyn v kontrole, záleţí další postup na 

míře imobilizace či úhynu. V případě mortality niţší 50% se další testy neprovádějí a zjištěné 

skutečnosti se zaznamenají do protokolu. Překročí-li mortalita 50%, přistupuje se 

k orientačnímu testu.[9] 

 

      Orientační test  

      Účelem tohoto testu je určení rozmezí, ve kterém lze očekávat hodnotu EC50 testované 

látky. Pouţívá se zde několik koncentrací testovaného vzorku, volených v širokém rozpětí. 

Do testu se nasazuje menší počet pokusných organismů. Cílem je zjistit nejvyšší koncentraci 

látky, při které ještě nedochází k pozorování reakce organismů a nejniţší koncentraci, ve které 

je jiţ odpověď pozorována u 100 % organismů. Nejvyšší koncentrace vzorku z orientačního 

testu, která ještě nepůsobí na organismy toxicky, označujeme jako orientační koncentraci. 

Nejniţší koncentrace, při které došlo k úplnému úhynu testovacích organismů, označujeme 

jako orientační koncentraci 100.[9] 

 

      Základní test 

      Základní test slouţí k vlastnímu určení hodnoty EC50 (LC50, IC50). Test se skládá 

z pravidla ze sedmi různých koncentrací roztoku zkoumané látky nebo vodného výluhu 

v rozmezí stanoveném orientačním testem. Ředění se provádí tak, aby kolem předpokládané 

hodnoty EC50 došlo k úhynu nebo imobilizaci 9 – 95 % organismů ve třech či více ředěních. 

Jako nejvyšší a nejniţší koncentrace ředící řady se volí limitní koncentrace zjištěné 

orientačním testem. Pro kaţdou koncentraci se nasazují 2 – 3 paralelní nasazení. Po 24, 48 

a 72 hodinách se odečítá počet uhynulých či imobilizovaných organismů. Ze zjištěných údajů 

se spočítá hodnota EC50. Na začátku i konci pokusu se zaznamenává teplota, koncentrace 

rozpuštěného kyslíku a pH v kaţdé testované koncentraci.[9] 
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     3.2 Testy akutní toxicity 

 

      Testy akutní toxicity se dělí podle toho, na jakém organismu je proveden: 

 Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas ČSN EN ISO 8692 

 Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna ČSN EN ISI 6341 

 Stanovení akutní toxicity pro sladkovodní ryby ČSN EN ISO 7346 

 Test inhibice růstu kořene hořčice bílé Sinapsis alba, metodický pokyn 

ministerstva ţivotního prostředí  

 Bakteriální bioluminiscenční test toxicity ČSN EN ISO 11348 

       V bakalářské práci byly pouţity dva typy testovacích metod, a to Zkouška inhibice růstu 

sladkovodních zelených řas a Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna, které jsou níţe 

podrobněji rozebrány. Perloočka jakoţto test na konzumentech byl vybrán, jelikoţ jich 

v laboratořích měli dostatečné mnoţství a tato metoda je velice pouţívaná. Test na řasách 

jakoţto test na producentech byl zvolen, jelikoţ test na kořen hořčice bílé není pro vodní 

organismy. 

 

      3.2.1 Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas 

  

      Tato norma určuje metodu stanovení inhibice růstu jednobuněčných zelených řas látkami 

a směsmi obsaţenými ve vodě nebo odpadní vodě.[5]  

 

      Pro tento test se v České republice pouţívají dva druhy sladkovodních řas Desmodesmus 

subspicatus (viz. obrázek 2) a Pseudokirchneriella subscapitata. Jednoduché řasové kmeny se 

kultivují po několik generací v definovaném médiu, obsahujícím koncentrační řadu 

zkoušeného vzorku, připravenou smícháním příslušných objemů růstového média, 

zkoušeného vzorku a inokula, neboli počet řasových buněk na začátku testu. Zkoušené sady 

jsou inkubovány po dobu 72h ± 2h, během níţ se v kaţdém zkoušeném roztoku měří hustota 

buněk, alespoň jednou za 24 h. Inhibice se měří jako sníţení růstové rychlosti ve vztahu 

ke kontrolním kulturám rostoucím za stejných podmínek.[5] 
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Obrázek 2: Desmodesmus subspicatus [18] 

 

      3.2.2 Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna 

 

      Perloočky (dafnie) jsou malí vodní ţivočichové, které můţeme najít prakticky v kaţdé 

vodní nádrţi, dospělý jedinec je vidět na obrázku 3. Jejich význam je pro vodní biocenózy 

nezastupitelný. Slouţí jako potrava pro velké mnoţství predátorů a zároveň samy poţírají 

planktonní řasy a tím zabraňují jejich přílišnému rozvoji v nádrţích. Perloočky jsou důleţité 

nejenom pro správné fungování vodních ekosystémů, ale i pro mnoho dalších vyuţití. Dafnie 

se hojně vyuţívají pro testy v ekotoxikologii, kde jsou prováděny především s cílem 

charakterizovat vliv toxických látek na vodní ekosystémy.[[77]] 
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Obrázek 3: Daphnia magna dospělý jedinec[18] 

 

      Podstatou zkoušky je najít koncentraci, při které dojde k úhynu 50% jedinců Daphnia 

magna za dobu 48 hodin. Dafnie pouţité při testu musí být mladší 24 hodin. Pro test se 

pouţívá ředicí voda, kterou připravíme z následujících roztoků.[[66]]  

 

 V destilované vodě se rozpustí 11,6 g chloridu vápenatého dihydrátu (CaCl2.2H2O) 

a objem se doplní do 1 litru.   

 V destilované vodě se rozpustí 4,93 g síranu hořečnatého heptahydrátu (MgSO4.7H2O) 

a objem se doplní do 1 litru.  

 V destilované vodě se rozpustí 2,59 g hydrogenuhličitanu sodného (NaHCO3) a objem 

se doplní do 1 litru  

 V destilované vodě se rozpustí 0,23 g chloridu draselného (KCl) a objem se doplní do 

1 litru 

Poté z kaţdého uvedeného roztoku se odebere objem 25 ml, smíchá se a doplní do 1 litru.[6] 
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      3.3 Význam testů toxicity 

 

      Hlavním cílem je poznání interakce mezi ţivými organismy a chemickými látkami 

přítomnými v prostředí na všech úrovních biologické organizace s cílem vyuţít tyto poznatky 

pro účelnou ochranu ţivých organismů, jejich populací, společenstev a ekosystémů před 

chemickým znečištěním.[[99]]  

 

V současné době jsou poznatky ekotoxikologické práce aplikovány i v dalších vědách 

o ţivotním prostředí. Zároveň jsou ekotoxikologické metody pouţívány při naplňování 

zákonů majících vztah k ţivotnímu prostředí (např. Zákon o chemických látkách 356/2003 

Sb., Zákon o odpadech 185/2001 Sb.).[[99]]  

  

4 Experimentální část 

      4.1 Použité chemikálie a materiál 

     4.1.1 Anilín 

 

      Sumární vzorec:           C6H7N 

      Strukturní vzorec:         

                                          

      Indexové číslo:             612-008-00-7 

      Číslo CAS:                   62-53-3 

      Číslo ES (EINECS)     200-539-3 

      Další názvy látky:        Aminobenzen, Fenylamin, aminoazobenzene               

 

      Anilín je bezbarvá aţ světlehnědá látka kapalného skupenství se zápachem po čpavku. 

Je rozpustný ve vodě a organických rozpouštědlech, ve vodě je rozpustnost anilínu 36 g/l.  

Je vysoce toxický pro vodní organismy.[13] 
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      Se samotným anilínem jako finálním produktem se spotřebitel nesetká, anilin je typický 

meziprodukt. Anilín se pouţívá hlavně pro gumárenský průmysl, chemický průmysl a malá 

část se pouţívá pro výrobu syntetických barviv. Firma Borsod Chem v Ostravě je jedním 

z největších výrobců anilinu na světě.[14] 

 

      Ekologické informace o toxicitě: [13] 

      LC50, 96 hod., ryby: 36,2 mg/l, 

      EC50, 48 hod., dafnie: 0,17 mg/l,  

      IC50, 48 hod., řasy: 67 mg/l. 

 

      4.1.2 Fenol 

 

      Sumární vzorec:           C6H6O  

      Strukturní vzorec:      

                                                 

      Indexové číslo:             604-001-00-2 

      Číslo CAS:                   108-95-2 

      Číslo ES (EINECS):    203-632-7 

      Další názvy látky:        Benzol, Hydroxybenzen, Oxybenzen, Phenol 

 

      Fenol je bezbarvá nebo bílá krystalická látka se silným odporně nasládlým antiseptickým 

zápachem. Méně čistý produkt má obvykle formu narůţovělých krystalů nebo husté viskózní 

kapaliny. Rozpustnost fenolu ve vodě činí 90 g/l, je také rozpustný v organických 

rozpouštědlech (benzen, aceton, ethanol, sirouhlík, chloroform).[11] 

 

      Fenol je hlavním chemickým meziproduktem pro výrobu syntetických vláken 

a fenolových pryskyřic. Díky biocidním účinkům je také přípravků obsahujících fenol 

vyuţíváno pro ošetření materiálu, které je třeba chránit před zarůstáním mikroorganismy 

a vznikem slizu - například v průmyslových vodních systémech a jako desinfekční prostředek. 

Obsaţen je rovněţ v lékových přípravcích, jako jsou prostředky proti bolení v krku a proti 

koţním onemocněním. Chlorované deriváty fenolu se pouţívají pro ochranu dřeva, jako 
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desinfekční a antiseptické prostředky a jako přísady do pesticidu. Fenol se 

v moravskoslezském kraji vyuţívá především v koksovnách například v koksovně Svoboda 

v Ostravě Přívoze.[11] 

 

      Ekologické informace o toxicitě: [12] 

      LC50, 96 hod., ryby: 14 mg/l, 

      EC50, 48 hod., dafnie: 10 mg/l,  

      IC50, 72 hod., řasy: 66 mg/l. 

 

     4.1.3 Nitrobenzen 

 

      Sumární vzorec:           C6H5NO2  

      Strukturní vzorec:         

                                            

      Indexové číslo:            609-003-00-7 

      Číslo CAS:                   98-95-3 

      Číslo ES (EINECS):    202-716-0 

      Další názvy látky:         Nitrobenzene 

 

      Nitrobenzen je naţloutlé barvy kapalného skupenství se zápachem podobným hořkým 

mandlím. Teplota varu této látky je 210 °C a teplota tání 6 °C. Bod vzplanutí činí 88 °C a bod 

vznícení není stanoven. Rozpustnost ve vodě se uvádí 1,9 g/l a dále se rozpouští v alkoholech. 

Je toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nitrobenzen se vyuţívá 

ve farmaceutickém průmyslu a v  chemickém průmyslu pro výrobu anilínu a pouţívá se při 

výrobě preparovaných drahých kovů. V moravskoslezském kraji pouţívá nitrobenzen firma 

Borsod Chem pro výrobu anilinu. [15,16] 

 

      Ekologické informace o toxicitě:[15] 

      LC50, 96 hod., ryby: 0,7 mg/l, 

      EC50, 48 hod., dafnie: 27 mg/l,  

      IC50, 72 hod., řasy: 18 mg/l. 
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     4.1.4 Použitý materiál 

 

 Ředící voda připravená pro testování na dafniích  

 Ţivné médium pro řasy 

 Potřebné mnoţství skleněných kádinek o objemu 50 ml 

 Odměrné baňky (100 ml a 50 ml) 

 Pipety s balonkem a mikropipety 

 Odměrné válce o objemu 25 ml 

 Testovaná chemická látka 

 

     4.1.5 Použité přístroje 

 

 Mikroskop Ampliva pro počítání buněk u řas. 

 Stereomikroskop Technival pro počítání dafnií. 

 Počítadlo Leuconor 2 pro usnadnění počítání buněk u řas. 

 Program Toxicita 3.01 pro výpočet hodnot koncentrací EC50 a IC50. 

 Analytické váhy Mettler AE 200 pro naváţku vzorků. 

 

      4.2 Testy 

 

      Všechny testy byly provedeny v uměle vytvořeném prostředí laboratoře na vybraných 

dvou typech organismů dafnií a řasách. V této kapitole jsou znázorněny výsledky testů 

a jejich zpracování. Pro vyhodnocení testů byla pro nás důleţitá hodnota EC50 a IC50, podle 

které se srovnávaly všechny testované látky.  

 

     4.2.1 Postup zkoušky na Daphnia magna  

 

     Naváţilo se poţadované mnoţství látky a zředilo se do 100 ml baňky. Navolila se 

koncentrace, které byly ředěny do kádinky o objemu 50 mililitrů. Poţadované koncentrace 

byly vpraveny od nejniţší do odměrného válce a dolity do 25 ml ředící vodou, z odměrného 
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válce se pak roztok 25 ml přelil do kádinky. Všechny koncentrace se připravily dvakrát. 

Při kaţdé zkoušce se muselo provádět i kontrolní měření, kde nebyla zkoušená látka, pro 

ověření, zda Daphnia magna byly v dobrém stavu a působila na ně jen zkoušená látka. 

 

      V kaţdé z kádinek bylo 25 ml roztoku smícháno s 25 ml ředící vody a s přidanými 10 

jedinci Daphnia magna. Kádinky musely být umístněny do prostředí, kde byla udrţovaná 

teplota 20 °C ± 2 °C a střídání 16 h světla a 8 hodin tmy.  

 

      Po 24 hodinách od zahájení zkoušky, byl proveden první odečet ţivých a mrtvých jedinců 

Daphnia magna na stereomikroskopu a daný stav kaţdé kádinky zaznamenán do protokolu. 

To samé bylo provedeno po 48 hodinách, kdy je zkouška ukončena.  

 

      Odečet ţivých a mrtvých jedinců hodnotíme následovně, mrtvý jedinec po zamíchání 

s kádinkou nejeví ţádné známky ţivota, ţivý jedinec se pohybuje po kádince. Za mrtvé 

jedince počítáme i částečně imobilizované jedince, kteří hýbají svými dvěma tykadly, ale do 

15 sekund po zamíchání s kádinkou nejsou schopni samostatného prostorového pohybu.[20] 

 

     4.2.2 Postup zkoušky na řasách 

 

      Řasy se musely 72 aţ 96 hodin před provedením zkoušky vloţit do ţivného média, aby 

bylo dostatek buněk pro provedení testu. V den zkoušky se naváţilo poţadované mnoţství 

látky do 100 ml baňky. Připravilo se dostatečné mnoţství ţivného média pro ředění zkoušené 

látky. Všechny poţadované koncentrace byly připraveny dvakrát i kontrolní baňky. 

V kontrolních baňkách není zkoušená látka, aby se zjistilo, jestli jsou řasy v pořádku. 

 

      Pod mikroskopem se spočítaly buňky, které za 72 aţ 96 hodin narostly. Mnoţství řas se 

dávalo do připravených koncentrací, tak aby na začátek testu bylo v kaţdé baňce 10 000 

buněk na 1 ml a to podle následujícího vzorečku. 
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      Objem roztoku řas n [ml], které se vloţí do kaţdé testované baňky 

 

 

      p     počáteční mnoţství buněk řas, které má být na začátku testu v [ks];  

      v     objem roztoku vkládaný do baňky v [ml];   

      k     počet buněk řas napočítaných v 1 ml ţivného media připraveném 72 aţ 96 hodin před 

             provedením testu v [ks]. 

 

      Buňky pod mikroskopem se spočítaly tak, ţe se v počítací komůrce, kde je 40x40 čtverců 

spočítá počet buněk a napočtené buňky se vynásobí krát 100, tak byl získán počet buněk 

v 1 ml. Pokud počet buněk v počítací komůrce byl moc veliký, spočítalo se například jen 

10x40 čtverců a napočítané buňky vynásobily krát 400. Pro lepší počítání buněk se pouţívalo 

počítadlo, na které se uhodlo při kaţdé započítané buňce. Na obrázku 4 je mikroskop 

a počítadlo na, které bylo potřeba pro sčítání řas. 

 

 

Obrázek 4: Mikroskop a počítadlo na test pro řasy 

 

      Do připravených a popsaných kádinek bylo přidáno poţadované mnoţství buněk, do 

kterých se přililo 50 ml ţivného média. Z kádinek byla odpipetována poţadovaná koncentrace 
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zkoušené látky a baňky byly dolité do 100 ml ţivným médiem. Baňky se vloţily do světelné 

místnosti, kde je 16 hodin světlo a 8 hodin tma a teplota v rozmezí 20°C ± 2°C. 

 

      Po 24h se provedlo první počítání narostlých buněk a stav se zapsal do protokolu. Počítání 

narostlých buněk se provádělo pomocí mikroskopu a počítadla. Totéţ je provedeno po 48h 

a po 72h, kdy byl test ukončen. Počet narostlých buněk po dnech byl vloţen do programu 

v počítači a ten vypočítá hodnotu koncentrace, kdy byla dosaţena IC50.    

 

5 Výsledky a diskuze 
 

      5.1 Vyhodnocení výsledků pomocí programu Toxicita 3 

 

 

      Ze zaznamenané imobilizace organismů byla sestrojena grafická závislost procentuelní 

imobilizace na logaritmu koncentrace testované látky. Z hodnot počtu imobilizovaných 

jedinců v jednotlivých koncentracích se spočítá procentuální imobilizace podle následujícího 

vzorce: 

 

Kde: 

Imct je imobilizace jedinců v čase t [%] 

Nim je průměrný počet imobilizovaných jedinců [ks] 

N0 je počet ţivých jedinců vloţených do kaţdé koncentrace [ks] 

 

      Hodnoty EC50 byly zjištěny nelineární regresí, kdy se imobilizace dá do závislosti na 

dekadickém logaritmu koncentrace. Jednotlivé hodnoty EC50 se vyhodnocovaly pro kaţdé 

paralelní stanovení zvlášť a z nich se vypočítala průměrná hodnota. Hodnoty EC50 se nesmí 

lišit o více neţ 30 %. Stejně se vypočítává hodnota IC50 u řas.[20] 
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      5.2 Testy na organismech Daphnia magna 

 

      Testy se prováděly na všech třech látkách a na směsi sloţené z anilinu, fenolu 

a nitrobenzenu. Kaţdá látka byla zkoušená vícekrát, protoţe dafnie jsou velice citlivé 

organismy a hynula i v kontrolních kádinkách, proto se musely testy opakovat. V práci jsou 

uvedeny vţdy dva zdařilé testy kaţdé látky. Pomocí programu Toxicita 3.01 byly vypočítány 

hodnoty koncentrací EC50.  

 

      První zkoušenou látkou byl nitrobenzen, jehoţ základní roztok byl 100 mg/l. V tabulce 

1 a 2 je uvedena úmrtnost v jednotlivých koncentracích po 24 a 48 hodinách a v tabulce 3 je 

vypočítaná jejich hodnota EC50.  Fenol byl pro Daphnia magna nejméně nebezpečný 

a organismy při jeho testování hynuli nejméně.  

 

Tabulka 1: Úhyn perlooček v testované látce nitrobenzen po 24 a 48 hodinách test 1. 

Koncentrace testované 

látky v mg/l 0 20 30 50 70 80 100 

Úhyn organismů za 24 h 

 0 0 0 3 7 6 12 

Úhyn organismů za 48 h 

 0 1 4 6 14 18 20 

Imobilizace v % po 48 h 

 0 5 20 35 70 90 100 

 

Tabulka 2: Úhyn perlooček v testované látce nitrobenzen po 24 a 48 hodinách test 2. 

Koncentrace testované 

látky v mg/l 0 20 30 50 70 80 100 

Úhyn organismů za 24 h 

 0 2 0 2 8 8 14 

Úhyn organismů za 48 h 

 0 2 2 4 10 12 20 

Imobilizace v % po 48 h 

 0 10 10 20 50 60 100 
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Tabulka 3: Vypočítané hodnoty koncentrace EC50. 

Hodnota koncentrace EC50 v mg/l test 1 65 

Hodnota koncentrace EC50 v mg/l test 2 72 

Průměrná hodnota koncentrace EC50 v mg/l  68,5 

 

    V tabulce 4 a 5 je zaznamenána úmrtnost perlooček na další testované látce a to fenol, vţdy 

se základním roztokem 100 mg/l. Jeho vliv na dafnie je poznatelně horší neţ nitrobenzen. 

S fenolem muselo být uděláno nejvíce testů, jelikoţ se nejvíce rozcházely. Programem 

vypočítané hodnoty EC50 jsou uvedeny v tabulce 6. 

 

Tabulka 4: Úhyn perlooček v testované látce fenol po 24 a 48 hodinách test 1. 

Koncentrace testované 

látky v mg/l 0 0,5 1 3 5 10 

Úhyn organismů za 24 h 

 0 0 2 4 8 10 

Úhyn organismů za 48 h 

 0 2 3 7 17 20 

Imobilizace v % 

 0 10 15 35 85 100 

 

Tabulka 5: Úhyn perlooček v testované látce fenol po 24 a 48 hodinách test 2. 

Koncentrace testované 

látky v mg/l 0 0,5 1 3 5 10 

Úhyn organismů za 24 h 

 0 0 0 2 8 13 

Úhyn organismů za 48 h 

 0 0 4 4 13 20 

Imobilizace v % 

 0 10 20 20 65 100 
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Tabulka 6: Vypočítané hodnoty koncentrace EC50. 

Hodnota koncentrace EC50 v mg/l test 1 3,0 

Hodnota koncentrace EC50 v mg/l test 2 4,1 

Průměrná hodnota koncentrace EC50 v mg/l 3,5 

 

      Úmrtnost perlooček na anilinu je uvedena v tabulce 7 a 8. Jeho základní roztok byl vţdy 

10 mg/l. Základní roztok anilinu měl nejmenší naváţku testované látky a i přesto dafnie při 

jeho testování hynuly nejvíce. Koncentrace hodnot EC50 jsou uvedeny v tabulce 9.  

 

Tabulka 7: Úhyn perlooček v testované látce anilin po 24 a 48 hodinách test 1. 

Koncentrace testované 

látky v mg/l 0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

Úhyn organismů za 24 h 

 0 2 7 10 12 12 15 

Úhyn organismů za 48 h 

 0 5 9 11 12 16 17 

Imobilizace v % 

 0 25 45 55 65 80 85 

 

Tabulka 8: Úhyn perlooček v testované látce anilin po 24 a 48 hodinách test 2. 

Koncentrace testované 

látky v mg/l 0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

Úhyn organismů za 24 h 

 0 3 7 10 12 12 15 

Úhyn organismů za 48 h 

 0 5 8 15 15 16 19 

Imobilizace v % 

 0 25 40 75 75 80 95 
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Tabulka 9: Vypočítané hodnoty koncentrace EC50. 

Hodnota koncentrace EC50 v mg/l test 1 0,15 

Hodnota koncentrace EC50 v mg/l test 2 0,13 

Průměrná hodnota koncentrace EC50 v mg/l 0,14 

 

      V tabulce 10 a 11 je zaznamenán úhyn dafnií v testované směsi anilin, fenol 

a nitrobenzen. Směs byla namíchána ze všech tří testovaných látek a to tak, ţe z kaţdého 

základního roztoku se odebralo 33% a látky se smíchaly. V tabulce 12 lze vidět hodnoty 

koncentrací EC50. 

 

Tabulka 10: Úhyn perlooček v testované směsi po 24 a 48 hodinách test 1. 

Koncentrace testované 

látky v mg/l 0 0,025 0,05 0,1 0,3 0,5 1 

Úhyn organismů za 24 h 

 0 1 0 3 8 9 11 

Úhyn organismů za 48 h 

 0 1 3 11 15 18 19 

Imobilizace v % 

 0 5 55 65 80 85 95 

 

Tabulka 11: Úhyn perlooček v testované směsi po 24 a 48 hodinách test 2. 

Koncentrace testované 

látky v mg/l 0 0,025 0,05 0,1 0,3 0,5 1 

Úhyn organismů za 24 h 

 0 1 1 2 10 9 16 

Úhyn organismů za 48 h 

 0 3 7 9 14 17 19 

Imobilizace v % 

 0 15 35 45 70 85 95 
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Tabulka 12: Vypočítané hodnoty koncentrace EC50. 

Hodnota koncentrace EC50 v mg/l test 1 0,11 

Hodnota koncentrace EC50 v mg/l test 2 0,12 

Průměrná hodnota koncentrace EC50 v mg/l 0,115 

 

       Na grafu 1 a 2 jsou znázorněny hodnoty koncentrací EC50 pro lepší orientaci. Na grafu 

1 jsou znázorněny hodnoty koncentrací EC50 anilinu a směsi (anilin, fenol a nitrobenzen). 

Na grafu 2 je hodnota koncentrace EC50. Grafy jsou dva, protoţe výsledky koncentrací EC50 

u anilinu a směsi vyšly okolo 0,1 mg/l a nitrobenzen se pohyboval okolo 65mg/l.  Graf se 

všemi látkami pohromadě by byl nečitelný. 

 

 graf 1: porovnání hodnot EC50 anilinu a směsi (anilinu, fenolu a nitrobenzenu). 
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 graf 2: Porovnání hodnot EC50 nitrobenzenu a fenolu. 
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     5.3 Testy na řasách Desmodesmus subspicatus 

 

      Testy na řasách byly prováděny podobně jako u perlooček na anilinu, fenolu 

a nitrobenzenu a směsi těchto tří látek. U kaţdé látky je uveden jeden zdařilý test, řasy při 

testování nerostly tak jak měly a proto se některé testy nemohly započíst do výsledků. 

Počítání u řas bylo náročnější, jak je patrné z obrázku 5. Na obrázku je test fenolu, kde více 

zelená baňka má mnohonásobně více buněk neţ fenol o koncentraci 150 mg/l má jen několik 

tisíc. U perlooček se počítá hodnota koncentrace EC50, u řas se vypočítává hodnota 

koncentrace a značíme ji IC50. 
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Obrázek 5: Test fenolu po 72 hodinách 

 

      Nitrobenzen byl první testovanou látkou na řasách. V tabulce 13 je zaznamenána inhibice 

řas za 72 hodin a v tabulce 14 vypočítaná hodnota IC50. Inhibice řas se zaznamenává po 24 

hodinách, v tabulkách budou uvedeny jen počty po 72 hodinách, které nám stačí pro výpočet 

hodnoty IC50.  

  

Tabulka 13: Zaznamenaný počet buněk po 72 hodinách. 

Koncentrace testované 

látky v mg/l 0 50 70 80 100 

Počet řas po 72 h 

 1420000 552000 157000 54500 16500 

Inhibice v % po 72 h 

 0 18 44 65 89 

 

Tabulka 14: Vypočítané hodnoty koncentrace IC50. 

Hodnota koncentrace IC50 v mg/l 72 
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      S fenolem stejně jako u dafnií bylo provedeno nejvíce testů, u některých koncentrací řasy 

nerostly, tak jak měly. I přes tyto komplikace se podařilo získat výsledky z jednoho testu. 

Zaznamenaná inhibice je v tabulka15 a vypočítaná hodnota koncentrace IC50 je v tabulce 16. 

  

Tabulka 15: Zaznamenaný počet buněk po 72 hodinách. 

Koncentrace testované 

látky v mg/l 0 8 20 50 100 

Počet řas po 72 h 

 1564000 983000 787500 402000 50000 

Inhibice v % po 72 h 

 0 9 13 26 68 

  

Tabulka 16: Vypočítané hodnoty koncentrace IC50. 

Hodnota koncentrace IC50 v mg/l 75 

 

      Testovaná látka anilin a jeho působení na inhibici řas je zaznamenán v tabulce 17 

a vypočítaná hodnota koncentrace  IC50 je zaznamenána v tabulce 18. 

  

Tabulka 17: Zaznamenaný počet buněk po 72 hodinách. 

Koncentrace testované 

látky v mg/l 0 30 50 70 80 100 

Počet řas po 72 h 

 796000 688500 435500 195500 91000 9000 

Inhibice v % 

 0 3 13 32 49 102 

  

Tabulka 18: Vypočítané hodnoty koncentrace IC50. 

Hodnota koncentrace IC50 v mg/l 80 

 

      Podle koncentrací IC50 působily na řasy látky anilin, fenol a nitrobenzen přibliţně 

stejnými koncentracemi. Oproti tomu směs sloţená z těchto tří látek působila na řasy 

uţ v mnohem menší koncentraci. Výsledky růstu řas směsi jsou uvedeny v tabulce 19 

a hodnoty koncentrace IC50 je vypočítána v tabulce 20. 
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Tabulka 19: Zaznamenaný počet buněk po 72 hodinách. 

Koncentrace testované 

látky v mg/l 0 0,5 1 3 5 10 

Počet řas po 72 h 

 1132500 998500 943000 556000 367500 66500 

Inhibice v % 

 0 2,66 32,72 34,25 40,71 51,78 

  

Tabulka 20: Vypočítané hodnoty koncentrace IC50. 

Hodnota koncentrace IC50 v mg/l 9 

 

Na grafu 3 jsou znázorněny všechny tři látky anilin, fenol a nitrobenzen a jejich směs. Z grafu 

lze vidět, ţe řasy reagovaly na látky převáţně stejně a směs na ně působila mnohem silněji. 

Řasy jsou jako testovaný organismus mnohem odolnější neţ dafnie. 

 

graf 3: Porovnání látek vypočítaných hodnot IC50 na řasách. 
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      5.4 Porovnání testů na řasách a perloočkách 

       

      Pro lepší srovnání jsou uvedeny v tabulce 21 vypočítané hodnoty koncentrací EC50 a IC50. 

 

Tabulka 21: Srovnání koncentrací v EC50 a IC50mg/l. 

 

 

Hodnota koncentrace 

EC50 u dafnií 

 Hodnota koncentrace 

IC50 u řas 

Nitrobenzen 68 72 

Fenol 3,5 75 

Anilin 0,14 80 

Směs 0,115 9 

  

      Jak je vidět z tabulky 21 řasy na těchto testovaných látkách jsou mnohem odolnější. Můţe 

to být způsobeno mnoha faktory, např. stavbou a odolností k testované látce. Kaţdá látka 

působí jinak na kaţdý organismus, někdy do určité koncentrace a po určitou dobu můţe 

organismu dodávat energii a nemusí ho indisponovat. Dafnie jsou tak náchylné organismy, ţe 

i při menší změně v ţivotním prostředí mohou zahynout, proto hynuly i při tak malých 

koncentracích testovaných látek. Jejich citlivost je také příčinou jejich vyuţívání v testech 

toxicity. 

 

      Anilin u dafnií byl jako samostatná látka nejvíce nebezpečná látka např. proti 

nitrobenzenu, jak je patrno z tabulky 21. U řas hodnoty koncentrací EC50 u všech testovaných 

látek anilin, fenol a nitrobenzen byly velice podobné a jejich směs působila na řasy při 

mnohem niţší koncentraci EC50. 

 

      U směsi anilinu, fenolu a nitrobenzenu je zajímavé, ţe u dafnií se výsledky směsi 

a jednotlivých látek jako je anilin a fenol moc neliší, ale u řas byla směs mnohem 

nebezpečnější, jak samostatně testované látky.  
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     6. Závěr 

 

      Bakalářská práce je věnována studiu a přípravě testů akutní toxicity na dvou typových 

metodách a to zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia daphna dle ČSN EN ISO 6341 

a zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas dle ČSN EN ISO 8692.  

 

      Experimentální část se věnuje popisu a přípravě testů akutní toxicity. Pro producenty byla 

pouţita zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna a pro konzumenty byla vybrána 

zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas Desmodesmus subspicatus.   

 

      V části výsledky a diskuze byly zjištěny řady výsledků, které odpovídají citované 

literatuře. Zvolené látky pro testování byly anilin, fenol a nitrobenzen. S těmito látkami 

je nakládáno i na území Moravskoslezského kraje, tudíţ mohou být potencionálním rizikem 

havárie, která by měla dopad i na vodní prostředí. Ve firmě Borsod Chem se zachází se všemi 

třemi látkami a tudíţ při havárii hrozí smíchání těchto látek a vznik směsi, která by na ţivotní 

prostředí měla horší vliv. Při testech na řasách bylo dokázáno, ţe řasy jsou odolnějšími 

organismy neţ dafnie. Řasy hynuly při vyšších koncentracích, hodnota koncentrace IC50 

fenolu u řas vyšla 75,45 mg/l a u dafnií hodnota koncentrace fenolu vyšla 3,01 mg/l. U směsí 

tomu bylo stejně jako u řas hodnota koncentrace IC50 směsi vyšla 9,32 mg/l a u dafnií hodnota 

koncentrace směsi byla 0,11 mg/l.  

 

      Byly srovnány výsledné hodnoty koncentrací EC50 a IC50 u dafnií a řas s hodnotami 

koncentrací, které jsou uvedeny v bezpečnostních listech. U nitrobenzenu se hodnoty lišily 

nejvíce. Z naměřených hodnot test u dafnií vyšel 72 mg/l a v bezpečnostním listu je uvedena 

hodnota 27 mg/l tedy rozdíl je 45 mg/l, u řas tomu bylo podobně, test vyšel 72 mg/l 

a v bezpečnostním listu je hodnota 18 mg/l rozdíl mezi těmito dvěma uvedenými hodnotami 

je 54 mg/l. 

 

      Výsledná hodnota testu u fenolu byla 4 mg/l v bezpečnostním lisu pro fenol je uvedeno 10 

mg/l, tedy rozdíl byl 6 mg/l. Řasový test vyšel 75 mg/l a v bezpečnostním lisu je 66 mg/l 

rozdíl mezi hodnotami byl 9 mg/l.  
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      U anilinu byly hodnoty uvedené v bezpečnostním listu a udělanými testy nejvíce shodné, 

test u dafnií vyšel 0,15 mg/l, uvedená hodnota v bezpečnostním listě pro anilin je 0,17 mg/l 

rozdíl byl 0,02 mg/l. U řas test vyšel 80 mg/l a v bezpečnostním listě je uvedena hodnota 

67 mg/l rozdíl byl 13mg/l. 

 

      Výsledek testu u směsi vyšel s perloočky 0,11 mg/l a u řas vyšel test 9 mg/l. Výsledky 

koncentrací u směsi nejsou porovnány, jelikoţ hodnota této směsi není stanovena.    

 

      Bylo ověřeno, ţe při haváriích s únikem směsi látek do vodního prostředí nelze celkový 

účinek modelovat jako sumu příspěvků jednotlivých sloţek. Kaţdá nebezpečná látka 

na organismus působí jinak, do určité koncentrace můţe některý organismus vyţivovat, 

a některý organismus uţ můţe hynout. Proto je třeba při havárii s toxickými látkami 

postupovat individuálně a řešit únik kaţdé látky nebo směsi zvlášť. Při zacházení s toxickými 

látkami nebo směsmi, je důleţité mít vyhodnocené samostatné koncentrace EC50 a IC50  

a zaznamenané v bezpečnostních listech pro rychlé vyhodnocení toxické látky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

    7 Použitá literatura 
 

 

[1] PROKEŠ, J. Základy toxikologie: Obecná toxikologie a ekotoxikologie. Praha: Karolinum, 

2005. 248 s. ISBN 80-7262-301-X 

[2] BALOG, K; BÁRTLOVÁ, I. Základy toxikologie. Ostrava: Cicero, 1998. 107 s. ISBN 80-

86111-26-6 

[3] Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 

[4] Česká inspekce ţivotního prostředí [online]. 5.9.2008 [cit. 2011-03-11]. Příklady 

významných vodohospodářských havárií od r. 1964. Dostupné z www: 

<http://www.cizp.cz/Havarie-na-vodach>  

[5] ČSN EN ISO 8692 Jakost vod – Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas. 

[6] ČSN EN ISO 6341 Jakost vod – Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna 

[7] PATOČKA, J. Toxicology [online]. 26.6.2010 [cit. 2011-03-11]  dostupné z www: 

<http://www.toxicology.cz/>               

[8] ŘÍHOVÁ AMBROŢOVÁ, J. Encyklopedie hydrobiologie [online]. Praha: VŠCHT, 2006 

[cit. 2011-03-12]. Perloočky, Cladocera. Dostupný z www: 

<http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.html?p=L009>  

[9] Kočí, V; Mocová, K. Ekotoxikologie pro chemiky. Praha: VŠCHT Praha, 2009. 199 s. 

ISBN 978-80-7080-699-9 

[10] Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

[11] Integrovaný registr znečišťování [online]. 8.1.2006 [cit. 2011-03-11] látka fenol. 

Dostupné z www: <http://www.irz.cz/repository/latky/fenoly.pdf> 

[12] Bezpečnostní list [online]. 4.1.2011 [cit. 2011-03-20] fenol. Dostupný z www: 

<http://www.pentachemicals.eu/bezp_listy/f/bezplist_415.pdf> 

[13] Bezpečnostní list [online]. 1.12.2010 [cit. 2011-03-20] anilin. Dostupný z www: 

<http://www.pentachemicals.eu/bezp_listy/a/bezplist_346.pdf> 

[14] Pašek, J. Vývoj procesu BC-MCHZ na výrobu anilinu [online]. Praha: VŠCHT, 2010 [cit. 

2011-03-20]. Dostupný z www: <http://www.vscht.cz/document.php?docId=5776> 

[15] Bezpečnostní list [online]. 7.9.2008 [cit. 2011-03-20] nitrobenzen. Dostupný z www: 

<http://www.pentachemicals.eu/bezpecnostni-listy.php?subcat=15&pism=N> 

http://www.cizp.cz/Havarie-na-vodach
http://www.toxicology.cz/
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.html?p=L009
http://www.irz.cz/repository/latky/fenoly.pdf
http://www.pentachemicals.eu/bezp_listy/f/bezplist_415.pdf
http://www.pentachemicals.eu/bezp_listy/a/bezplist_346.pdf
http://www.vscht.cz/document.php?docId=5776
http://www.pentachemicals.eu/bezpecnostni-listy.php?subcat=15&pism=N


41 

 

[16] NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008., o 

klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 

1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 

[17] EuroChem: Zákon 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích 

[online]. [Citovaný 25.1.2009]. Dostupný na www: 

<http://www.eurochem.cz/index.php?MN=Z%E1kon+356%2F2003+Sb.&ProdID=00028F 

06FB3EB5860002EC37&R=356&F=356_h1> 

[18] Výzkumný ústav stavebních hmot [online]. 4.5.2009 [cit. 2011-03-20] ekotoxikologická 

laboratoř. Dostupný z www: <http://www.vustah.cz/zlatelab.htm> 

[19] Chemická havárie v Bhópálu 1984 [online]. 31.5.2003 [cit. 2011-03-20]. Dostupný 

z www: <http://www.egozlin.cz/upload.cs/b/b42a3244_0_mika_isatech_brno_2003.pdf> 

[20] Test akutní toxicity na perloočkách [online]. 1.10.2008 [cit. 2011-03-20]. Dostupný 

z www: <http://www.vscht.cz/uchop/ekotoxikologie/studijni_materialy/Ekotox-Daphnia.pdf> 

[21] VAŠULKOVÁ, L. VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH TESTŮ BIOTOXICITY PRO 

STANOVENÍ NEBEZPEČNOSTI STÁVAJÍCÍCH A/NEBO POTENCIÁLNÍCH POLUTANTŮ. 

Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2008. 65 s. 

[22] Únik nitrobenzenu v Číně [online]. 25.11.2005 [cit. 2011-03-20]. Dostupný z www: 

<http://www.bbc.co.uk/czech/worldnews/story/2005/11/051125_china_charbin_1050.shtml> 

 

 

 

http://www.vustah.cz/zlatelab.htm
http://www.egozlin.cz/upload.cs/b/b42a3244_0_mika_isatech_brno_2003.pdf
http://www.vscht.cz/uchop/ekotoxikologie/studijni_materialy/Ekotox-Daphnia.pdf
http://www.bbc.co.uk/czech/worldnews/story/2005/11/051125_china_charbin_1050.shtml


42 

 

    8 Seznam obrázků 

 

Obrázek 1: Schéma postupu pro provádění testu toxicity ...................................................... 16 

Obrázek 2: Desmodesmus subspicatus [18] ........................................................................... 19 

Obrázek 3: Daphnia magna dospělý jedinec[18] ................................................................... 20 

Obrázek 4: Mikroskop a počítadlo na test pro řasy ................................................................ 26 

Obrázek 5: Test fenolu po 72 hodinách ................................................................................. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



43 

 

    9 Seznam tabulek 
 

 

Tabulka 1: Úhyn perlooček v testované látce nitrobenzen po 24 a 48 hodinách test 1. ........... 28 

Tabulka 2: Úhyn perlooček v testované látce nitrobenzen po 24 a 48 hodinách test 2. ........... 28 

Tabulka 3: Vypočítané hodnoty koncentrace EC50. ............................................................... 29 

Tabulka 4: Úhyn perlooček v testované látce fenol po 24 a 48 hodinách test 1. ..................... 29 

Tabulka 5: Úhyn perlooček v testované látce fenol po 24 a 48 hodinách test 2. ..................... 29 

Tabulka 6: Vypočítané hodnoty koncentrace EC50. ............................................................... 30 

Tabulka 7: Úhyn perlooček v testované látce anilin po 24 a 48 hodinách test 1. .................... 30 

Tabulka 8: Úhyn perlooček v testované látce anilin po 24 a 48 hodinách test 2. .................... 30 

Tabulka 9: Vypočítané hodnoty koncentrace EC50. ............................................................... 31 

Tabulka 10: Úhyn perlooček v testované směsi po 24 a 48 hodinách test 1. .......................... 31 

Tabulka 11: Úhyn perlooček v testované směsi po 24 a 48 hodinách test 2. .......................... 31 

Tabulka 12: Vypočítané hodnoty koncentrace EC50. ............................................................. 32 

Tabulka 13: Zaznamenaný počet buněk po 72 hodinách........................................................ 34 

Tabulka 14: Vypočítané hodnoty koncentrace IC50. .............................................................. 34 

Tabulka 15: Zaznamenaný počet buněk po 72 hodinách........................................................ 35 

Tabulka 16: Vypočítané hodnoty koncentrace IC50. .............................................................. 35 

Tabulka 17: Zaznamenaný počet buněk po 72 hodinách........................................................ 35 

Tabulka 18: Vypočítané hodnoty koncentrace IC50. .............................................................. 35 

Tabulka 19: Zaznamenaný počet buněk po 72 hodinách........................................................ 36 

Tabulka 20: Vypočítané hodnoty koncentrace IC50. .............................................................. 36 

Tabulka 21: Srovnání koncentrací v EC50 a IC50mg/l. ........................................................... 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

    10 Seznam grafů 
 

graf 1: porovnání hodnot EC50 anilinu a směsi (anilinu, fenolu a nitrobenzenu). ................... 32 

graf 2: Porovnání hodnot EC50 nitrobenzenu a fenolu. .......................................................... 33 

graf 3: Porovnání látek vypočítaných hodnot IC50 na řasách. ................................................ 36 

 

 

 

 

 

  


