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ABSTRAKT 

Předmětem dizertační práce je posouzení ekotoxikologického účinku významných bodových 

zdrojů znečištění, mezi které patří například rozsáhlé přírodní požáry, požáry průmyslových areálů 

a průmyslové a komunální čistírny odpadních vod. Mezi posuzované bodové zdroje eventuálního 

znečištění byla v práci zařazena i případná aplikace produktu z pyrolýzního spalování 

přebytečného kalu, tzv. biocharu na zemědělské půdy. 

Pro posouzení ekotoxocity vybraných matric byly zvoleny akvatické i kontaktní 

ekotoxikologické testy využívající vodní i půdní organismy. Z vodních živočichů byli vybráni 

korýši Thamnocephalus platyurus, hrotnatky Daphnia magna Straus a mořské bakterie Vibrio 

fischeri. Z rostlin byl zvolen okřehek menší Lemna minor. Jako zástupci půdních živočichů byli 

vybráni chvostoskoci Folsomia candida a žížaly Eisenia fetida. Terestrické rostlinné organismy 

jsou reprezentovány cibulí Allium cepa L. a hořčicí bílou Sinapis alba. 

Předložená práce pojednává o sledovaných analytech, jejich vlastnostech a způsobu jejich 

distribuce do přírodních ekosystémů. Výstupem práce je komplexní posouzení vlivů vybraných 

bodových zdrojů znečištění na organismy akvatických a terestrických ekosystémů a zhodnocení 

ekotoxikologických rizik. Jako nejvíce zátěžové se u všech organismů projevily pěnové hasební 

prostředky. 

 

ABSTRACT 

The main subject of this dissertation is the ecotoxicological evaluation of significant point 

sources of pollution. These include wildfires and wide fires of factories and also industrial and 

urban wastewater treatment plants. The local application of pyrolytic product obtained from 

sewage sludge as the point source of pollution was also included in the thesis. 

Tests in aquatic and contact arrangement with using both water and soil organisms for 

ecotoxicity evaluation of selected matrices were chosen. Crustaceans Thamnocephalus platyurus, 

Daphnia magna Straus and sea bacteria Vibrio fischeri were selected as representative organisms 

of water animals. Duckweed Lemna minor was chosen as water plant. Further collembola 

Folsomia candida and earthworm Eisenia fetida were chosen as representatives of soil animals. 

Finally onion Allium cepa L. and mustard Sinapis alba are representatives of terrestrial plants. 

Submitted thesis deals about analytes of interest, their properties and ways of distribution to the 

environments. The output of the thesis is a comprehensive assessment of the effects of selected 

point sources of pollution on aquatic and terrestrial ecosystems organisms and ecotoxicological 

risks assessment. The fire extinguishing agents have been proven to be the most stressful 

substances for all selecteded organisms. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Bodové zdroje znečištění, hasební prostředky, čistírny odpadních vod, biochar, ekotoxicita. 

 

KEYWORDS 

Pollution point sources, fire extinguishing agents, wastewater treatment plants, biochar, 

ecotoxicity. 
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1  ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Disertační práce Ekotoxikologické posouzení bodových zdrojů znečištění v ekosystému 

pojednává o možných negativních vlivech vybraných bodových zdrojů znečištění na přírodní 

ekosystémy. Případné negativní působení na organismy vodních a půdních organismů bylo 

posuzováno prostřednictvím zvolené baterie ekotoxikologických testů. 

Pro účely disertační práce byli vybráni zástupci dvou bodových zdrojů znečištění, a to pěnové 

hasební prostředky, aplikované ve velkém množství v místě požáru, a čistírny odpadních vod, dále 

jen ČOV. ČOV, jako jedna stavba, může být bodovým zdrojem znečištění hned dvakrát. Převážně 

je ČOV potenciálním bodovým zdrojem znečištění pro ekosystémy povrchových vod, protože její 

odtok je ve většině případů zaústěn do recipientu přírodní vodoteče, jako je potok nebo řeka. 

Výjimečně může být odtok z ČOV zaveden tzv. do zásaku, tj. do půdního recipientu. V případě 

zasakování se předpokládá průnik do vod podzemních. Dalším potenciálním bodovým zdrojem 

znečištění však může být i lokální aplikace přebytečného čistírenského kalu nebo produktu jeho 

termického produktu, tzv. biouhlu, na zemědělskou půdu. Zejména v posledních letech narůstá 

zájem o další nakládání s přebytečným kalem ve směru termické přeměny na biouhel (biochar) 

a jeho následné zapracování do zemědělské půdy.  

V rámci práce bylo testováno pět vzorků pěnových hasebních prostředků, devět vzorků 

odpadních vod, z toho tři vzorky surových odpadních vod a šest vzorků vyčištěných odpadních 

vod, tři vzorky biocharu a jeden vzorek vysušeného čistírenského kalu. Celkem byla hodnocena 

míra toxického účinku 18 vzorků. 

Pro posouzení vlivů aplikace pěnových hasebních prostředků byla zvolena baterie testů 

s využitím vodních korýšů Thamnocephalus platyurus a Daphnia magna Straus, půdní rostliny 

cibule seté Allium cepa L. a semene hořčice bílé Sinapis alba, půdního bezobratlého žížaly Eisenia 

fetida a mořské bakterie Vibrio fischeri. 

Pro posouzení vlivů odpadních vod na přírodní ekosystémy byla zvolena baterie testů 

s využitím vodní rostliny Lemna minor, semen půdní rostliny S. alba, vodního korýše D. magna 

a mořské bakterie V. fischeri. 

Pro posouzení vlivů vysušeného čistírenského kalu a různých druhů biocharu na přírodní 

ekosystémy byla zvolena baterie testů s využitím semen půdní rostliny S. alba, půdních 

bezobratlých žížaly E. fetida a chvostoskoka Folsomnia candida, vodní rostliny L. minor, vodního 

korýše D. magna a mořské bakterie V. fischeri. 
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2  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

2.1 SPECIFIKACE VZORKŮ 

2.1.1 Pěnové hasební prostředky 

Bylo testováno celkem pět pěnových hasebních prostředků, jmenovitě Expyrol F-15 (vzorek 

EF-15), Finiflam F-15 (vzorek FF-15), Moussol-APS F-15 (vzorek MAF-15), Pyrocool B (vzorek 

PB) a Sthamex F-15 (vzorek SF-15). 

Vzorky byly získány od Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje ve formě 

koncentrátů dodávaných výrobcem. Z koncentrátů byly připraveny pracovní roztoky 

o koncentracích daných technickým listem daného výrobku. Vzorky EF-15, FF-15, PB a SF-15 

byly připraveny ve formě vodného roztoku o koncentraci 3 %. Vzorek MAF-15 byl připraven 

v koncentraci 5 %.  

V rámci infiltračního experimentu byly z pracovních roztoků připraveny vzorky filtrátů, 

zachycené na výstupu infiltrační aparatury po nasycení půdní matrice vzorkem a následném 

průniku roztoku infiltrační kolonou. 

Vzorky filtrátů byly zbaveny zákalu a uchovány při 4 °C k ekotoxikologickému testování. 

 

 
Obr. 1. Aparatura pro infiltrační experiment – jímání filtrátů jednotlivých hasebních prostředků 

(vlastní foto). 

2.1.2 Odpadní vody 

Byly testovány odpadní vody ze dvou komunálních a čtyř průmyslových ČOV. Celkem bylo 

ekotoxikologicky testováno šest ČOV. 

Obě komunální ČOV spadají do kategorie pod 500 EO. Kapacita každé ČOV se reálně 

pohybuje v rozmezí 100 – 150 EO. U komunálních ČOV byly odebrány pouze vzorky vyčištěných 

odpadních vod na odtoku (vzorky ČAO, ČBO). 



7 

 

Z průmyslových ČOV byla vybrána zařízení pro vyčištění odpadních vod z potravinářského 

a elektrochemického průmyslu. V oblasti potravinářství byly vybrány ČOV dvou mlékárenských 

podniků s různým výrobním programem a jatek (vzorky MAO, MBP, MBO, JP a JO). V oblasti 

elektrochemického průmyslu byla vybrána ČOV galvanovny (vzorky GP a GO).  

U mlékárny MA byl odebrán pouze vzorek odpadní vody na odtoku z ČOV. U ostatních 

zařízení byly odebrány vzorky jak na přítoku, tak na odtoku. Vzorky byly přefiltrovány 

a uchovány při 4 °C pro ekotoxikologické testování. 

2.1.3 Biochar 

Byl testován jeden vzorek vysušeného čistírenského kalu (vzorek SG) a vzorek produktu jeho 

termické přeměny, biochar (vzorek BC). Pro porovnání byl do testování zahrnut vzorek biocharu 

vyrobeného z dřevní štěpky (vzorek BA) a jeho modifikace obohacená nanočásticemi nula 

mocného železa nZVI (vzorek BB). 

Vzorky SG a BC byly převzaty z výzkumného centra AdMAS ve formě peletek, byly rozemlety 

na laboratorním mlýnku a v mleté formě byly dále zpracovávány a testovány. Vzorky BA a BB 

byly již v mleté formě dodané z Regionálního Centra Pokročilých Technologií a Materiálů 

(RCPTM) v Olomouci.  

Z každého vzorku byl připraven výluh v souladu s metodikou dle Vyhlášky MŽP ČR 

č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 

a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady Příl. 2. Pro přípravu 

jednoho litru vodného výluhu bylo naváženo vždy 100 ± 1 g sušiny vzorku. Při přípravě výluhů 

vzorků BA a BB byly z důvodu nedostatku vzorku připraveny zředěné výluhy v poměru 3:20. 

 

2.2 METODY TESTOVÁNÍ 

2.2.1 Ekotoxikologické testy v akvatickém uspořádání 

Thamnotoxkit F
TM

 (Microtox
®
) 

Thamnotoxkit F
TM

 je jedním z řady testů Microtox
®
. Jedná se o testovací sadu, jejíž použití 

šetří čas a náklady vynaložené na chov testovacích organismů. Sada obsahuje dormantní testovací 

organismy (organismy v latentní fázi). 

Aplikací živného média a následnou inkubací za stanovených podmínek jsou testovací 

organismy přivedeny k životu. Jako testovací organismus je využíván korýš T. platyurus, který se 

přirozeně vyskytuje v převážně stojatých vodách. Lokality s největším výskytem tohoto organismu 

se nacházejí v Severní Americe a v Mexiku. Pro ekotoxikologické testování jsou využívána 

larvální stádia vylíhnutá z cyst. 

Test je určen pro stanovení akutní toxicity. Celková doba trvání testu je 48 hodin, přičemž 

24 hodin je doba potřebná pro líhnutí organismů z cyst. Jako výsledek testu je stanovena hodnota 

24hLC50. Výsledky testu je možné získat už za dva dny, a proto je možné relativně rychle 

posoudit míru nebezpečí podezřelé látky (Microbiotests Inc, 1995b). 



8 

 

Daphtoxkit F
TM

 magna (Microtox
®
) 

Daphtoxkit F
TM

 je dalším z řady Microtox
®
. Sada obsahuje klidová stádia testovacích 

organismů ve formě tzv. ephippií (latentní fáze organismu).  

Přidáním živného média k ephippiím a následnou inkubací za přesně stanovených podmínek 

dochází k oživení organismů. Jako testovací organismus test využívá perloočku D. magna Straus, 

která patří do čeledi Daphniidae. Jejím přirozeným životním prostředím jsou sladkovodní biotopy. 

Daphniidae se vyskytují v různých druzích po celém světě. Perloočky jsou oproti korýšům 

T. platyurus zpravidla méně citlivé na působení chemických látek. 

Pro ekotoxikologické testování jsou využíváni juvenilní jedinci mladší 24 hodin. Celková doba 

trvání testu je 5 dní, přičemž 72 hodin je doba potřebná pro líhnutí organismů z ephippií. Tento 

test je určen pro stanovení akutní toxicity, která je hodnocena na základě počtu imobilizovaných, 

resp. uhynulých jedinců. Za imobilizovaného jedince je považován ten, který není schopen 

žádného nebo jiného dalšího pohybu, než je pohyb tykadlem. Výsledkem testu jsou hodnoty 

24hEC50 a 48hEC50 (Microbiotests Inc, 1995a). 

 

 
Obr. 2. Samička D. magna Straus se dvěma juvenilními organismy před vylíhnutím (vlastní 

foto). 

Bakteriální bioluminiscenční test toxicity ISO 11348-3 

Jedná se o krátkodobý test, který spočívá v hodnocení míry zhášení bioluminiscence mořských 

bakterií V. fischeri, které zastupují skupinu destruentů. Tyto fotoaktivní gramnegativní bakterie 

mají schopnost reagovat na přítomnost kontaminantů v prostředí změnou intenzity 

bioluminiscence. V důsledku chemické reakce, která probíhá v rámci metabolismu bakterií, 

emitují bakterie V. fischeri přirozeně světlo. Emisi světla způsobuje enzym luciferáza, která je 

katalyzátorem reakce. 

 

(1)   hOHCOOHRFMNCHOROFMNH luciferáza

222  
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Obr. 3. Emise luminiscence bakteriemi V. fischeri rozprostřenými na Petriho misce (Engel, 

2006). 

 

Do čeledi Vibrionaceae patří rody bakterií, které tvoří delší zahnuté tyčinky, tzv. vibria. 

V. fischeri je pohyblivá bakterie obývající mořské ekosystémy. Pro přežití vytváří symbiotické 

vztahy s několika dalšími druhy žijícími v ekosystému.  

Testované vzorky musí především vyhovovat požadavkům z hlediska hodnoty pH, která se 

optimálně pohybuje v rozmezí 6 – 8,5 a salinity. V. fischeri jsou mořské bakterie, které pro svůj 

život potřebují zajistit vhodný osmotický tlak tak, aby nedocházelo k jejich inhibici v důsledku 

nevhodné salinity. Na jeden litr vzorku je proto nezbytné přidat 20 g chloridu sodného (NaCl).  

Tento test využívá lyofilizované bakterie v suspenzi (do doby testování jsou organismy 

udržovány v latentní fázi). Výstupem testu je závislost intenzity luminiscence na koncentraci 

testovaného vzorku. Při vyhodnocení testu je důležitý poměr úbytku produkovaného světla k míře 

zbývající světelné produkce. Je nutné zohlednit korekční faktor, který koriguje vliv ředicí vody 

(Jennings et. al., 2001). 

Test inhibice růstu okřehku menšího L. minor 

Metodika testu vychází z normy ČSN EN ISO 20079 (75 7745) Jakost vod – Stanovení 

toxických účinků složek vody a odpadní vody na okřehek L. minor – Zkouška inhibice růstu 

okřehku. 

Okřehek menší L. minor je sladkovodní plovoucí rostlina, která spadá do čeledi Lemnaceae 

(okřehkovité). Rostliny z čeledi okřehkovitých se vyskytují v pomalu tekoucích nebo stojatých 

vodách, jako jsou rybníky a tůně. V současnosti je známo 13 druhů. V ČR se vyskytují pouze čtyři 

druhy, a to zmíněný okřehek menší L. minor, okřehek hrbatý L. gibba, okřehek trojbrázdý 

L. trisulca a okřehek červený L. turionifera. Okřehek menší tvoří jeden až tři oválné listy 

a rozmnožuje se vegetativním dělením.  

Test toxicity na okřehku menším spočívá v posouzení semichronické toxicity chemických látek 

a přírodních i odpadních vod. Doba inkubace organismu v testovaném médiu je stanovena na 168 

hodin, celý test potom trvá sedm dní. Výsledkem je hodnota IC50 (koncentrace, která způsobí 

50% inhibici růstu organismu v porovnání s kontrolou). Test lze vyhodnotit na základě různých 

přístupů, a to dle růstové rychlosti, dále přírůstek (nebo úbytek) biomasy, případně plochy, kterou 

okřehek v testovací nádobce zabírá. Poslední zmíněný přístup je používán zřídka, protože je 
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komplikovaný a při vyhodnocování existuje vysoké riziko, že dojde k chybnému zaměření (ČSN 

EN ISO 20079, 2007). 

 

 
Obr. 4. Okřehek menší v testovacích kádinkách se vzorkem JO na konci expozice, koncentrace 

roste zleva doprava (vlastní foto). 

Test inhibice růstu kořene hořčice bílé S. alba 

Metodika testu vychází z Metodického pokynu odboru odpadů ke stanovení ekotoxicity odpadů 

z roku 2007 vydaným Ministerstvem životního prostředí České republiky. Test byl primárně 

vyvinut pro hodnocení toxicity odpadů, resp. jejich výluhů. Dnes je tento test běžně využíván pro 

posuzování toxicity chemických látek a prostředků, včetně kontaminovaných přírodních matric. 

Výstupem testu je míra inhibice, resp. stimulace, kořene naklíčeného semene hořčice bílé S. alba. 

Koncept testu spočívá v aplikaci 30 semen na filtrační papír v Petriho misce, do které bylo 

aplikováno stanovené množství testovaného vzorku. Uzavřená Petriho miska je potom uložena 

k inkubaci v temnu za konstantní teploty 20 ± 2 °C po dobu 72 hodin. Na konci testu je měřena 

délka kořínků naklíčených semen. Na základě porovnání délky kořínků ve vzorku s délkou 

kořínků v kontrolním testu je vyhodnocena míra inhibice, resp. stimulace růstu (MŽP ČR, 2007). 

 

 
Obr. 5. Semena hořčice bílé v testovacích Petriho miskách se vzorkem ČAO na konci expozice, 

koncentrace roste zleva doprava (vlastní foto). 

Test inhibice prodloužení kořenů cibulových sazeček A. cepa L. 

Test je založen na posouzení inhibice, resp. stimulace růstu kořene cibule A. cepa L. Míra 

stanovovaného účinku je opět hodnocena ve vztahu ke kontrolnímu testu s čistým živným médiem.  
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Koncept testu spočívá v nasazení 12 cibulek do roztoku testované látky o dané koncentraci za 

denního světelného režimu a při konstantní teplotě 20 ± 2 °C po dobu 7 dnů, tj. 168 hodin. Během 

testu je nutné testovaný roztok průběžně doplňovat, protože v důsledku spotřeby sazečkami 

a odpařování dochází pozvolnému úbytku roztoku.  

Na konci testu je měřena délka kořínků. Další možným způsobem je stanovení množství 

celkové biomasy kořínků v testovaném roztoku a toto pak porovnat s množstvím biomasy 

z kontrolního nasazení (Fiskesjö, 1985; Olorunfemi & Ogunsanwo, 2011).   

 

 
Obr. 6. Test inhibice růstu kořene cibule A. cepa na konci expozice (vlastní foto). 

 

2.2.2 Ekotoxikologické testy v kontaktním uspořádání 

Test únikového chování žížal 

Žížaly patří do kmene kroužkovců (Annelida), třídy máloštětinatců (Oligochaeta). V půdě svojí 

činností rozkládají organickou hmotu a podílejí se na provzdušnění půdy. K jejich expozici 

dochází dvěma způsoby, dermálně a orálně. Tyto organismy jsou často využívány pro posuzování 

míry schopnosti bioakumulace toxikantů.  (ČSN EN ISO 11268-1, 2014; OECD 207, 1984). Pro 

rychlé orientační vyhodnocení negativního vlivu podezřelé půdní matrice lze využít test únikového 

chování žížal, který do dvou dnů poskytne informaci, na základě které lze určit další směr 

testování. Test využívá žížalu hnojní E. fetida, alternativně lze využití žížalu kalifornskou 

E. andrei. V rámci práce byl test únikového chování žížal využit pro posouzení vlivu aplikace 

biocharu na půdní organismy. 

 

Test reprodukce žížal (E. fetida/E. andrei) 

Postup testu je prováděn podle normy ČSN EN ISO 11268-2 (836456) Kvalita půdy - Účinky 

znečišťujících látek na žížaly - Část 2: Stanovení účinků na reprodukci Eisenia fetida/Eisenia 

andrei z roku 2014 metodika OECD č. 222. Test je určen pro hodnocení vlivů chemikálií na 

reprodukční schopnost žížal E. fetida a E. andrei. Test je vhodný pro posuzování i jiných 

subletálních endpointů, jako je úbytek hmotnosti, vitalita nebo vitalita vylíhnutých jedinců. 
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Vhodnými organismy pro testování jsou dospělí jedinci s vyvinutým opaskem (clitellum) 

o hmotnosti v rozmezí 250 až 600 mg. Dospělí jedinci jsou vystaveni působení testované látky 

aplikované na standardní půdní matrici. Koncentrace toxikantu jsou voleny tak, aby se projevily 

jak subletální, tak letální efekty po osmi týdenní expozici. Po celou dobu testování jsou testovací 

organismy krmeny nejčastěji koňským hnojem. Je nutné dbát na kvalitu hnoje. Zcela nevyhovující 

je hnůj s obsahem léčiv a hormonů. Po prvních čtyřech týdnech expozice jsou odstraněni 

a spočítáni dospělí jedinci v nasazení, kteří jsou následně zváženi a je posuzována jejich 

morfologie a vitalita. Po dalších čtyřech týdnech expozice jsou spočítáni vylíhnutí juvenilní 

jedinci. Výslednou hodnotou pak je hodnota NOEC (No observed effect concentration) a ECX, 

kde X je procento mortality, resp. inhibice reprodukce v porovnání s kontrolou (ISO 11268-2, 

2014; OECD 222, 2004). 

 

Test únikového chování chvostoskoků 

Metodika testu je daná normou ISO 17512-2:2011. Test je vhodný pro rychlé zjištění 

negativního vlivu testované látky na půdní bezobratlé, chvostoskoky F. candida nebo F. fimetaria. 

F. candida je upřednostňován především proto, že se na rozdíl od F. fimetaria rozmnožují 

partenogeneticky, tzn. nepohlavně, a jejich odchov v laboratorních podmínkách je tak méně 

náročný.  

Chvostoskoci jsou taxonomicky zařazeni mezi Hexapoda (šestinozí) a vzhledem ke svému 

tenkému exoskelet, vysoce propustnému pro vzduch a vodu, představují v porovnání se žížalami 

a roupicemi členovce s rozdílnou cestou a mírou expozice. Dospělí jedinci obvykle dosahují délky 

0,5 až 5 mm. Tito bezocí členovci přispívají k rozkladným procesům především v kyselých 

půdách, ve kterých jsou společně s roupicemi nejdůležitějšími bezobratlými, protože žížaly 

a mnohonožky v nich chybí (OECD 232, 2009; ČSN EN ISO 11267, 2014). 

 

 
Obr. 7. Petriho miska s nasazeným testem před vyhodnocením vlevo, počítání organismů 

v jednotlivých dílech vpravo (vlastní foto). 
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2.3 DISKUZE VÝSLEDKŮ 

2.3.1 Výsledky referenčních testů se standardní látkou 

Test inhibice růstu kořene hořčice bílé S. alba 

Citlivost testovacích organismů byla ověřena pomocí referenčního testu se standardní látkou. 

Jako standardní látka byl použit roztok K2Cr2O7, ze kterého byla připravena koncentrační řada 

o koncentracích 10; 20; 40; 80; 160 a 320 mg/l. Výsledky referenčního testu jsou uvedeny 

v Tab. 1.  

 

Tab. 1. Výsledky referenčního testu pro semena hořčice bílé S. alba. 

K2Cr2O7 

c (mg/l) 0 10 20 40 80 160 320 

 (mm) 3,32 1,81 1,30 0,87 0,46 0,21 0,10 

 (%) - 45,6 61,0 73,7 86,0 93,7 97,0 

 

 
Graf 1. Grafické znázornění závislosti míry inhibice růstu kořene na koncentraci 

v logaritmických hodnotách po 72 hodinové expozici. 

 

Propojením souboru bodů v grafu, které znázorňují závislost inhibice růstu kořene na 

logaritmických hodnotách koncentrace standardní referenční látky, vznikla křivka dávka-odpověď 

zobrazená na Graf 1. Nelineární regresí křivky dávka-odpověď v programu GraphPad Prism 6.0 

byla vypočtena hodnota IC50 13,4 mg/l. Metodický pokyn odboru odpadů ke stanovení toxicity 

odpadů definuje platnost testu, pokud je výsledná hodnota IC50 v rozmezí 10 - 50 mg/l. Výsledek 

testu splňuje normovanou hodnotu a testovací organismy tedy vykazují požadovanou citlivost vůči 

testované látce. 
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Test inhibice růstu okřehku menšího L. minor 

Citlivost testovacích organismů byla ověřena pomocí referenčního testu se standardní látkou. 

Jako standardní látka byl použit roztok K2Cr2O7, ze kterého byla připravena koncentrační řada 

o koncentracích 0; 5; 10; 20; 30; 50 a 80 mg/l. Výsledky referenčního testu jsou uvedeny v Tab. 2.  

 

Tab. 2. Výsledky referenčního testu pro okřehek menší L. minor. 

K2Cr2O7 

c (mg/l) 0 5 10 20 30 50 80 

Nn 108 94 82 73 53 42 30 

µ (den
-1

) 0,0083 0,0074 0,0066 0,0059 0,0040 0,0026 0,0006 

mB (g) 0,0081 0,0071 0,0050 0,0058 0,0033 0,0031 0,0008 

Iµi (%) - 10,0 19,9 28,3 51,4 68,1 92,4 

IB (%) - 12,4 38,3 28,4 59,3 61,7 90,1 

 
Graf 2. Grafické znázornění závislosti míry inhibice růstu na koncentraci v logaritmických 

hodnotách po 168 hodinové expozici. 

 

Propojením souboru bodů v grafu, které znázorňují závislost inhibice růstu na logaritmických 

hodnotách koncentrace standardní referenční látky, vznikla křivka dávka-odpověď zobrazená na 

Graf 2. Nelineární regresí křivky dávka-odpověď v programu GraphPad Prism 6.0 byla na základě 

inhibice růstové rychlosti vypočtena hodnota IC50 27,8 mg/l. Na základě inhibice porovnání 

hmotností suché biomasy byla vypočtena hodnota IC50 25,3 mg/l. Oba výsledky testu splňují 

normované rozmezí 10 - 50 mg/l. Testovací organismy proto vykazují požadovanou citlivost vůči 

testované látce. 
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Thamnotoxkit F
TM 

Citlivost testovacích organismů T. platyurus byla ověřena pomocí referenčního testu se 

standardní látkou. Jako standardní látka byl použit roztok K2Cr2O7, ze kterého byla připravena 

koncentrační řada o koncentracích 0,032; 0,056; 0,1; 0,18 a 0,32 mg/l. Výsledky referenčního testu 

jsou uvedeny v Tab. 3. 

 

Tab. 3. Výsledky referenčního testu s  organismy T. platyurus. 

K2Cr2O7 

c (mg/l) 0 0,032 0,056 0,100 0,180 0,320 

Počet živých organismů 30/30 29/30 19/30 9/30 3/30 0/30 

Mortalita (%) 0,0 3,3 36,7 70,0 90,0 100 

 
Graf 3. Grafické znázornění závislosti míry mortality na koncentraci v logaritmických 

hodnotách se standardní odchylkou SD. 

 

Propojením souboru bodů v grafu, které znázorňují závislost mortality na logaritmických 

hodnotách koncentrace standardní referenční látky, vznikla křivka dávka-odpověď zobrazená na 

Graf 3. Nelineární regresí křivky dávka-odpověď v programu GraphPad Prism 6.0 byla vypočtena 

hodnota LC50 0,073 mg/l. Výrobce testovací sady definuje platnost testu, pokud je výsledná 

hodnota LC50 v rozmezí 0,060 – 0,095 mg/l. Výsledky testu splňuje deklarovanou hodnotu 

a testovací organismy proto vykazují požadovanou citlivost vůči testované látce.   

 

Daphtoxkit F
TM

 magna 

Citlivost testovacích organismů z kitu a organismů z laboratorního chovu byla ověřena pomocí 

referenčního testu se standardní látkou. Jako standardní látka byl použit roztok K2Cr2O7, ze 

kterého byla připravena koncentrační řada o koncentracích 0,32; 0,56; 1,0; 1,8 a 3,2 mg/l. 

Výsledky referenčního testu pro organismy z kitu jsou uvedeny v Tab. 4, pro organismy 

z laboratorního chovu potom v Tab. 5.  
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Tab. 4. Výsledky referenčního testu s organismy D. magna z kitu. 

K2Cr2O7 

c (mg/l) 0 0,32 0,56 1,0 1,8 3,2 

Vitální organismy 
24 h 20 17 14 4 0 0 

48 h 20 16 10 1 0 0 

Imobilizace (%) 
24 h 0 15 30 80 100 100 

48 h 0 20 50 95 100 100 

 

 
Graf 4. Grafické znázornění závislosti míry imobilizace lyofilizovaných organismů na 

koncentraci v logaritmických hodnotách se standardní odchylkou SD po 24 a 48 hodinové 

expozici. 

 

Tab. 5. Výsledky referenčního testu s organismy z laboratorního chovu D. magna. 

K2Cr2O7 

c (mg/l) 0 0,32 0,56 1,0 1,8 3,2 

Vitální organismy 
24 h 20 20 19 19 9 0 

48 h 20 20 19 17 0 0 

Imobilizace (%) 
24 h 0 0 5 5 55 100 

48 h 0 0 5 15 100 100 

 

Propojením souboru bodů v grafu, které znázorňují závislost imobilizace organismů na 

logaritmických hodnotách koncentrace standardní referenční látky, vznikla křivka dávka-odpověď 

(viz Graf 4 a Graf 5). Nelineární regresí křivky dávka-odpověď v programu GraphPad Prism 6.0 

byly vypočteny hodnoty 24hEC50 a 48hEC50.  
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Graf 5. Grafické znázornění závislosti míry imobilizace organismů z chovu na koncentraci 

v logaritmických hodnotách po 24 a 48 hodinové expozici. 

 

Pro organismy z testovacího kitu byla vypočtena hodnota 24hEC50 0,70 mg/l a hodnota 

48hEC50 0,54 mg/l. Specifikační list dodaný k organismům definuje jejich citlivost průměrnými 

hodnotami EC50 pro standardní látku, a to 24hEC50 1,32 mg/l a 48hEC50 0,84 mg/l. Hodnota 

24hEC50 současně musí být v přijatelném rozmezí 0,6 – 2,1 mg/l v souladu s normou ISO 6341. 

Výsledek po 24 hodinové expozici splňuje podmínku normy ISO 6341, avšak od hodnoty dané 

výrobcem se značně liší. Organismy z kitu jsou proto citlivější než organismy z chovu. 

Pro organismy z laboratorního chovu byla vypočtena hodnota 24hEC50 1,73 mg/l a hodnota 

48hEC50 1,13 mg/l. ISO norma 6341 definuje platnost testu, pokud jsou výsledné hodnoty EC50 

v rozmezí 0,6 – 2,1 mg/l. Oba výsledky testu spadají do rozmezí hodnot daných normou 

a testovací organismy proto vykazují požadovanou citlivost vůči testované látce.   

Bakteriální bioluminiscenční test toxicity 

Citlivost testovacích lyofilizovaných organismů byla ověřena pomocí referenčního testu se 

standardní látkou. Jako standardní látka byl použit 7,5% roztok NaCl a K2Cr2O7, pro které byla 

změřena hodnota intenzity záření a míra inhibice luminiscence. Výsledky referenčních testů jsou 

uvedeny v Tab. 6. 

Výsledky testů se standardními referenčními látkami vypovídají o validitě testu a vhodné 

citlivosti organismů. Aby byl test validní, musí se výsledné hodnoty korekčních faktorů pohybovat 

v rozmezí 0,6 – 1,8. Další podmínkou platnosti testu je pro standardní látku dichroman draselný 

(K2Cr2O7) při 30 minutové expozici inhibice v rozmezí 20 – 80 %. Pro standardní látku chlorid 

sodný (NaCl) by za stejných podmínek měly organismy vykazovat inhibici 40 – 60 %. 
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Tab. 6. Výsledky referenčního testu s lyofilizovanými organismy V. fischeri. 

K2Cr2O7 (c = 105,8 mg/l) 

n I0 I15 I30 fkt15  
Inhibice15 

(%) 
fkt30  

Inhibice30 

(%) 

1. 1 527 645,4 501,7 0,423 0,231 40,87 0,339 0,1155 61,70 

2. 944,6 146,4 80,75 0,106  78,10 0,053  80,00 

3. 736,8 268,5 128,8 0,186 63,96 0,084 84,31 

NaCl (c = 7,5 %) 

n I0 I15 I30 fkt15 Inhibice15 (%) fkt30 Inhibice30 (%) 

1. 736,8 275,6 127,6 0,374 62,66 0,173 84,66 

 

Protože většina testů ekotoxicity, které uvádí tato práce, používá jako standardní látku K2Cr2O7, 

bylo měření této látky opakováno celkem třikrát. Korekční faktory u všech měření jsou nižší než 

spodní hranice limitu pro hodnocení validity testu. Avšak pouze s jedinou výjimkou byla ve všech 

případech splněna podmínka pro míru inhibice v daném rozmezí, a to při měření inhibice 

luminiscence v posledním vzorku po 30 minutách expozice, v rámci kterého byla naměřena 

hodnota 84,31 %.  

Jako druhou standardní látku lze použít 7,5% roztok NaCl. Tento byl pouze pro zajímavost 

měřen pouze jedenkrát. I v tomto případě vyšel korekční faktor hluboce pod spodním limitem. 

Inhibice luminiscence po 15 i po 30 minutách přesáhla horní limit hranice.  

Získané výsledky vypovídají o vyšší citlivosti organismů, než je požadováno. Tento jev může 

být zapříčinen způsobem skladování organismů během přepravy. Organismy musí být uchovávány 

striktně při teplotě -18 °C. Tato teplota nemusela být v rámci logistiky vždy dodržena. Z toho 

důvodu jsou výsledky testů na organismech V. fischeri pouze orientační. 

2.3.2 Výsledky testování bodových zdrojů znečištění 

2.3.2.1 Pěnové hasební prostředky 

Pro posouzení míry nebezpečnosti pěnových hasebních prostředků byla zvolena baterie testů, 

která zahrnuje zástupce vodních korýšů T. platyurus a D. magna, dále zástupce půdních rostlin 

S. alba a A. cepa L. a půdních bezobratlých E. fetida a zástupce destruentů, bakterii V. fischeri. 

Test inhibice růstu kořene hořčice bílé S. alba 

Pro rostlinu S. alba se jako nejvíce toxický projevil prostředek Sthamex F-15, pro který byla 

stanovena hodnota IC50 22,7 ml/l, včetně obou svých filtrátů (viz Graf 6). Obdobně na tom je 

prostředek Pyrocool B, pro který vyšla hodnota IC50 23,1 ml/l. Jako nejméně toxický se opět 

projevil Moussol-APS F-15, pro který byla vypočtena hodnota IC50 158,8 ml/l. Rostoucí toxický 

účinek byl u pracovních roztoků pozorován v řadě MAF-15 < FF-15 < EF-15 < PB < SF-15, 

u obou filtrátů pak MAF-15 < FF-15 < PB < EF-15 < SF-15.  
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Graf 6. Porovnání výsledných hodnot IC50 jednotlivých vzorků pro organismus S. alba po 

72 hodinové expozici. 

 

Toxicita filtrátů je ve všech případech, s výjimkou vzorku M2.2, nižší než toxicita pracovních 

prostředků. U prostředků Expyrol F-15 a Sthamex F-15 jsou rozdíly mezi hodnotami IC50 

jednotlivých vzorků v řádu jednotek. U prostředků Finiflam F-15 a Pyrocool B už jsou rozdíly 

v řádu desítek. V případě prostředku Moussol-ASP F-15 byla u vzorku M2.3 hodnota IC50 vyšší 

v řádu stovek, zatímco u vzorku M2.2 byla nižší, avšak o pouhých 26,2 ml/l. Přestože tento rozdíl 

už není tak nepatrný jako rozdíl v řádu jednotek, mohla by se na tomto výsledku podílet standardní 

odchylka a standardní chyba stanovení, která u ekotoxikologie bývá větší než například 

u instrumentální analýzy.  

Konkrétně u testu inhibice růstu kořene hořčice bílé získáváme výsledná data v širokém 

rozsahu. To je ovlivněno především uspořádáním testu, kdy jsou semínka nasazena na filtrační 

papír ovlhčený vzorkem. Při tomto uspořádání testu nejsme schopni zajistit rovnoměrné rozložení 

vzorku a je proto možné, že koncentrace nebude ve všech místech testovací nádoby stejná. Dalším 

faktorem je také použití filtračního papíru, na který se mohou některé části vzorku sorbovat 

a mohou tak být nedostupné pro testovací organismus (Kočí a Mocová, 2009). Přes všechny 

zmíněné nevýhody je tento test stále často využíván především proto, že je snadno proveditelný, 

rychlý a finančně nenáročný. Vysoký počet dat je také dobře statisticky zpracovatelný a lze tak 

získat reprezentatitvní výsledky.   

 

Test inhibice prodloužení kořenů cibulových sazeček A. cepa L. 

Pro rostlinu A. cepa L. se jako nejvíce toxický z hlediska posuzování inhibice délky kořene 

projevil prostředek Pyrocool B, pro který byla vypočtena hodnota IC50 7,3 ml/l. V případě filtrátu 

z půdy Lufa 2.2 se jako nejtoxičtější projevil prostředek Expyrol F-15, pro který vychází hodnota 

IC50 17,6 ml/l. U filtrátů z půdy Lufa 2.3 to byl naopak Sthamex F-15, u kterého byla hodnota 

IC50 stanovena na 17,6 ml/l. Prostředky Expyrol F-15 a Sthamex F-15 vykazují obdobnou 

toxicitu, jejich IC50 se vzájemně liší pouze o několik jednotek. U všech typů vzorků se jako 

nejméně toxický projevil prostředek Moussol-APS F-15.  
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Toxický účinek pracovních roztoků roste v řadě MAF-15 < FF-15 < EF-15 < SF-15 < PB. 

Toxicita filtrátů z půdy Lufa 2.2 roste v řadě MAF-15 < FF-15 < SF-15 < PB < EF-15. Naopak 

u filtrátů z půdy Lufa 2.3 roste v řadě MAF-15 < PB < FF-15 < EF-15 < SF-15.  

I z hlediska posuzování sušiny biomasy se jako nejvíce toxický projevil prostředek Pyrocool B, 

pro který v tomto případě vyšla hodnota IC50 8,8 ml/l. Mezi filtráty z půdy Lufa 2.2 byl 

nejtoxičtější prostředek Expyrol F-15 s IC50 25,0 ml/l a mezi filtráty z půdy Lufa 2.3 to byl 

naopak Pyrocool B s IC50 15,8 ml/l. Jako nejméně toxický se opět projevil prostředek Moussol-

APS F-15, ovšem mezi filtráty z půdy Lufa 2.2 to byl překvapivě prostředek Finiflam F-15. 

 
Graf 7. Souhrnné grafické znázornění všech výsledků pro organismus A. cepa L., kde RK je 

hledisko růstu kořene a B je hledisko sušiny biomasy. 

 

Výsledné hodnoty IC50 vypočtené na základě hodnocení různých endpointů se ve většině 

případů liší. U prostředků Expyrol F-15 a Finiflam F-15 vykazují stejný trend, přičemž hodnoty 

IC50 vypočtené z hlediska sušiny biomasy jsou v řádu jednotek vyšší. U prostředku Sthamex F-15 

jsou také vyšší hodnoty IC50, vypočtené z hlediska sušiny biomasy, ovšem trend v rozdílech 

toxicity mezi pracovním roztokem a filtráty je opačný. Zatímco z hlediska růstu kořene je více 

toxický filtrát S2.2, z hlediska sušiny biomasy je to filtrát S2.3. U prostředů Moussol-APS F-15 

a Pyrocool B jsou obdobné rozdíly v trendu jako u prostředku Sthamex F-15. Ovšem u těchto dvou 

prostředků byla toxicita z hlediska sušiny biomasy u vzorků M2.2 a P2.3 nižší, než toxicita 

z hlediska růstu kořene. Toto lze vysvětlit velkou chybou stanovení sušiny biomasy, která je 

v tomto případě často způsobena nekonzistentní matricí inhibovaných kořínků a rovněž manipulací 

se vzorkem. Celkové porovnání výsledků získaných na základě hodnocení různých endpointů 

graficky znázorňuje Graf 7. 

Thamnotoxkit F
TM

 

Pěnové hasební prostředky jsou v praxi často aplikovány ve venkovním prostředí při požárech 

přírodních útvarů, jako jsou například lesy, nebo při požárech antropologických objektů, jako jsou 

budovy. Protože při aplikaci prostředku zpravidla dochází ke splachům a odtokům do přírodních 

ekosystémů, ve kterých setrvává dle jejich charakteru různě dlouhou dobu, byl pomocí testu 
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Thamnotoxkit F
TM

 ověřen vliv fyzikální degradace na míru jeho ekotoxického účinku. Tento test 

byl zvolen vzhledem k jeho jednoduchému konceptu a krátké expoziční době. Pro testování byl 

vybrán vzorek filtrátu E2.3, protože vzorky hasebního prostředku Expyrol F-15 vykazují 

v různých testech vyšší ekotoxikologický účinek. 

Z výsledků testu vyplývá, že ekotoxicita vzorku E2.3, ponechaného k degradaci za standardních 

laboratorních podmínek, klesá (viz Graf 8). Významný pokles toxického účinku byl pozorován až 

po expozici 30 dní. Lze tedy předpokládat, že roztok uvolněný do životního prostředí vlivem nejen 

fyzikálních vlivů degraduje, což má za následek pokles jeho toxického účinku pro vodní 

bezobratlé organismy. Ekotoxicita daného prostředku před aplikací na půdní matrici byla v roce 

2013 v rámci diplomové práce stanovena na 3,74 ml/l (Doležalová, 2013). Z toho je patrné, že 

ekotoxický účinek roztoku klesá už při pouhém průchodu půdní matricí, avšak na úkor její kvality. 

K dalšímu snížení ekotoxického účinku potom dochází vlivem fyzikálních, fyzikálně-chemických 

a biologických vlivů.  

  
Graf 8. Porovnání výsledných hodnot LC50 vzorku prostředku Expyrol F-15 a jeho filtrátu 

získaného z půdy Lufa 2.3 pro organismus T. platyurus v čase. 

 

Protože výskyt organismu T. platyurus není v našich klimatických podmínkách běžný, není 

jeho využití v rámci tohoto testu zcela reprezentativní a dále s ním již v práci nebylo pracováno. 

V našich podmínkách se hojně vyskytuje zástupce korýšů D. magna, který byl využit pro další 

testování. 

Daphtoxkit F
TM

 

Výsledky testů na rostlinných organismech potvrzují velmi malý rozdíl mezi vlivem půdních 

matric Lufa 2.2 a Lufa 2.3 na změnu toxického účinku vzorků. Z tohoto důvodu již byly pro další 

testování zvoleny pouze filtráty Lufa 2.3. Při výběru byl zohledněn i fakt, že půda Lufa 2.3 je 

častěji používána jako standardní matrice při ekotoxikologickém testování. 

Z pracovních roztoků hasebních prostředků se jako nejtoxičtější pro organismus D. magna 

projevil prostředek Sthamex F-15, u kterého byla vypočtena hodnota EC50 po 24 a 48 hodinové 

expozici 4,40 ml/l, resp. 2,91 ml/l. Prostředky Pyrocool B, Expyrol F-15 a Finiflam F-15 vykazují 
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obdobnou toxicitu. Jako nejméně toxický byl určen prostředek Moussol-APS F-15. Rostoucí 

toxicita byla pozorována v řadě MAF-15 < FF-15 < EF-15 < PB < SF-15. 

Naopak z roztoků filtrátů získaných z půdy Lufa 2.3 vykazuje nejvyšší toxicitu prostředek 

Expyrol F-15, pro který byla vypočtena hodnota EC50 po 24 a 48 hodinové expozici 0,83 ml/l, 

resp. 0,67 ml/l. O jeden řád vyšší toxicitu potom vykazují prostředky Sthamex F-15, Finiflam F-15 

a Pyrocool B. I v tomto případě se jako nejméně toxický projevil prostředek Moussol-APS F-15. 

U filtátů byla rostoucí toxicita pozorována v řadě MAF-15 < PB < FF-15 < SF-15 < EF-15. 

Základním předpokladem experimentu byla hypotéza, že při průsaku pracovního roztoku půdou 

dojde, vlivem sorpčních vlastností půdy, k poklesu ekotoxického účinku daného roztoku. 

Paradoxně se tato hypotéza potvrdila pouze u dvou vzorků, a to u prostředku Moussol-APS F-15 

a Pyrocool B. U prostředků Expyrol F-15, Finiflam F-15 a Sthamex F-15 došlo k opačnému efektu 

a naopak byla pozorována vyšší toxicita filtrátů oproti pracovním roztokům.  

 

 
Graf 9. Souhrnné grafické znázornění všech výsledků pro organismus D. magna. 

 

Vyšší toxicita filtrátů může být způsobena kratší dobou zdržení roztoku v půdním loži. V rámci 

experimentu došlo ke komplikacím při infiltraci vzorku MAF-15 a PB, v důsledku kterých byly 

tyto vzorky ponechány k infiltraci přes noc a doba zdržení roztoků byla proto delší, než 

u zbývajících prostředků. V důsledku delšího působení půdního sorpčního komplexu to tedy může 

mít za následek nižší toxicitu vzorků M2.3 a PB (viz celkové porovnání na Graf 9). Lze 

konstatovat, že po průchodu testovaných roztoků půdním sorpčním komplexem dochází k poklesu 

jejich toxicity, avšak na úkor kvality půdní matrice, jejíž toxicita naopak roste (Doležalová, 2013).  

Jiné testy ovšem vykazují opačný trend a toxicita filtrátů je oproti pracovním prostředkům nižší. 

To spíše poukazuje na vyšší citlivost organismů z kitu. Pracovní roztoky byly testovány na 

organismech z laboratorního chovu, zatímco filtráty byly z důvodu následného nedostatku 

reprezentativních organismů z chovu testovány na organismech z kitu. Z výsledků vyplývá, že 

porovnání výsledků pro stejný organismus jiného původu není zcela objektivní a poskytuje 

zkreslené informace. 
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Test reprodukce žížal (E. fetida/E. andrei) 

V rámci orientačního screeningového testu se jako nejtoxičtější pro organismus E. fetida 

projevil prostředek Sthamex F-15, u kterého byla jak při dávce 250 g/kg, tak při dávce 500 g/kg 

pozorována 100% úmrtnost a tedy i 100% inhibice růstu (viz Graf 10).  

U prostředku Finiflam F-15 byla pozorována mortalita pouze 10 % pro dávku 250 g/kg a 5 % 

pro dávku 500 g/kg. Inhibice růstu však byla pozorována 90,2 % pro dávku 250 g/kg, resp. 52,3 % 

pro dávku 500 g/kg. Kontaminace prostředkem sice nezpůsobila úhyn organismu, nicméně 

způsobila jeho stres, který se projevil inhibovaným růstem oproti organismům z kontroly. 

U prostředku Moussol-APS F-15 nebyl u dávky 250 g/kg pozorován úhyn žádného organismu, 

u dávky 500 g/kg byla pozorována úmrtnost pouze 10 %. Co se týče růstu organismů, u dávky 

250 g/kg byla naopak pozorována jeho stimulace, a to 3,6 % oproti kontrole. U dávky 500 g/kg už 

byla pozorována inhibice růstu 60,3 %. 

 

 
Graf 10. Souhrnné grafické znázornění všech výsledků pro organismus E. fetida. 

Bakteriální bioluminiscenční test toxicity 

Ze vzorků pracovních roztoků hasebních prostředků se jako nejtoxičtější pro organismus 

V. fischeri projevil prostředek Moussol-APS F-15, pro který byla naměřena hodnota inhibice 

luminiscence po 15 a 30 minutové expozici 99,62 %, resp. 99,64 %. Jako nejméně toxický v řadě 

se potom projevil Pyrocool B, pro který byla naměřena inhibice luminiscence po 15 a 30 minutách 

expozice 95,87 %, resp. 96,93 %. U pracovních roztoků hasebních prostředků byla rostoucí 

toxicita pozorována v řadě PB < EF-15 < FF-15 < SF-15 < MAF-15. 

Ze vzorků filtrátů z půdy Lufa 2.3 se jako nejtoxičtější pro organismus V. fischeri projevil 

prostředek Pyrocool B, pro který byla naměřena hodnota inhibice luminiscence po 

15 a 30 minutové expozici 99,37 %, resp. 99,43 %. Jako nejméně toxický v řadě se potom projevil 

Finiflam F-15, pro který byla naměřena inhibice luminiscence po 15 a 30 minutách expozice 
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94,75 %, resp. 93,14 %. U filtrátů byla rostoucí toxicita pozorována v řadě F2.3 < M2.3 < E2.3 < 

S2.3 < P2.3. 

Z Grafu 11 je patrné, že inhibice naměřená po 30 minutách expozice je nepatrně nižší, než 

inhibice naměřená po prvních 15 minutách. Znamená to, že postupem času došlo k poklesu 

inhibice luminiscence. Výjimkou je zde prostředek Pyrocool B, u kterého došlo po dalších 

15 minutách expozice naopak ke zvýšení inhibičního efektu. Rozdíly mezi výsledky inhibice po 

15 a po 30 minutách jsou v řádu jednotek a jsou proto zanedbatelné. S přihlédnutím k chybě, která 

vzniká při manipulaci se vzorkem a při samotném měření, lze říci, že výsledky jsou téměř totožné.  

Totéž lze konstatovat při posuzování toxicity všech vzorků a při rozhodování, který vzorek 

způsobuje nejvyšší inhibiční efekt. V případě testu inhibice luminiscence bakterií V. fischeri jsou 

výsledky testů velmi podobné. Inhibiční účinky vzorků se pohybují v rozmezí 93 až téměř 100 %. 

Všechny vzorky vykazují významně vysokou toxicitu pro daný testovací organismus. Celkové 

porovnání zobrazuje Graf 11.  

 
Graf 11. Souhrnné grafické znázornění všech výsledků pro organismus V. fischeri. 

2.3.2.2 Odpadní vody 

Pro posouzení míry nebezpečnosti odpadních vod byla zvolena baterie testů, která zahrnuje 

zástupce vodních korýšů D. magna, dále zástupce půdních rostlin S. alba, zástupce vodních rostlin 

L. minor a zástupce destruentů, bakterii V. fischeri. 

Test inhibice růstu kořene hořčice bílé S. alba 

Pro rostlinu S. alba vykazovala měřitelný toxický účinek pouze vyčištěná odpadní voda z jatek, 

vzorek JO, pro kterou byla vypočtena hodnota IC50 498,9 ml/l. Při takové dávce lze vzorek 

klasifikovat jako relativně netoxický. Při testování zbývajících vzorků nebylo dosaženo 50% 

inhibice růstu kořene hořčice bílé. Ostatní vzorky proto nevykazují toxické účinky pro daný 

testovací organismus. 

Protože 50% efekt byl pozorován pouze u jednoho vzorku z devíti, byla pro všechny vzorky 

vypočtena i hodnota IC10, tj. koncentrace, která způsobí 10% inhibici růstu kořínků. Pouze 

u vzorků ČBO, MBP a GP nebylo dosaženo ani 10% efektu. Vzorek MBO, který vykazuje 
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nejvyšší toxicitu pro organismus S. alba, způsobuje 10% inhibici růstu až v koncentraci 309,0 ml/l. 

Jako nejméně toxický z hlediska hodnot IC10 se jeví vzorek MAO, pro který byla tato hodnota 

vypočtena na 801,1 ml/l. Z hlediska hodnot IC10 roste toxicita v řadě MBP < GP < ČBO < MAO 

< ČAO < GO < JP < JO < MBO. 

Základním předpokladem experimentu byla hypotéza, že vyčištěné odpadní vody nebudou pro 

rostlinné organismy vůbec toxické a ze surových odpadních vod budou toxické pouze ty 

průmyslové. Z toho důvodu nebyl u biologických ČOV odebrán vzorek odpadní vody na přítoku 

ČOV. 

Paradoxně pro organismus S. alba vykazují v případě mlékárny (MB) a jatek (J) vyčištěné 

odpadní vody vyšší toxický účinek než odpadní vody surové. Přestože pro testování nebyly 

k dispozici vzorky surových odpadních vod z ČOV ČA a MA, lze obdobný jev očekávat i zde. 

S výjimkou jatek (J), byla u surových odpadních vod naopak pozorována stimulace růstu kořínků, 

což je pravděpodobně zapříčiněno vysokým obsahem makroprvků a nutrientů, které terestrické 

rostliny potřebují ke svému růstu. Odpadní vody tak sehrály roli hnojiva a namísto očekávané 

inhibice růstu způsobily jeho stimulaci a kořínky v testu byly výrazně delší, než v kontrolním 

nasazení. Celkové porovnání výsledků zobrazuje Graf 12. 

 

 
Graf 12. Souhrnné grafické znázornění všech výsledků pro organismus S. alba. 

Test inhibice růstu okřehku menšího L. minor 

Z hlediska posuzování inhibice délky kořene se pro rostlinu L. minor jako nejvíce toxická 

projevila chemicky předčištěná odpadní voda z galvanovny, vzorek GO, pro kterou byla stanovena 

hodnota IC50 až na 618,4 ml/l. Míry inhibice růstu 50 % bylo dále dosaženo při testování vzorků 

JP a GP. U dalších vzorků nebylo dosaženo 50% efektu.  

Z toho důvodu byla pro všechny vzorky vypočtena i hodnota IC10, tedy koncentrace, při které 

je pozorovatelná 10% inhibice růstu. Porovnáním hodnot IC10 se jako nejvíce toxická projevila 

vyčištěná odpadní voda z mlékárny, vzorek MAO, pro kterou byla tato hodnota stanovena už na 

31,6 ml/l. Seřazením dle hodnot IC50 roste toxicita vzorků v řadě ČAO ≤ MBO ≤ MBP ≤ ČBO ≤ 
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JO ≤ MAO < GO < JP < GP. Dle IC10 však roste v řadě ČAO < MBO < MBP < GO = JP < GP < 

ČBO < JO < MAO. 

I z hlediska posuzování úbytku množství suché biomasy se jako nejvíce toxická projevila 

vyčištěná odpadní voda z mlékárny, vzorek MAO, pro kterou byla vypočtena hodnota IC50 

30,2 ml/l. Míra inhibice 50 % byla dále pozorována u vzorků GP a JO. U dalších vzorků nebylo 

dosaženo 50% sledovaného efektu.  

Z toho důvodu byla pro všechny vzorky vypočtena i hodnota IC10, tedy koncentrace, při které 

je pozorovatelná 10% inhibice růstu. Podle hodnot IC10 se jako nejvíce toxická také projevila 

vyčištěná odpadní voda z mlékárny, vzorek MAO, pro kterou byla tato hodnota stanovena už na 

1,11 ml/l. Podle IC50 roste toxicita vzorků v řadě MBO ≤ JP ≤ ČAO ≤ ČBO ≤ MBP ≤ GO < JO < 

GP < MAO. Dle IC10 však roste v řadě MBO < JP < ČAO < JO < ČBO < GO < GP < MBP < 

MAO. 

Výsledné hodnoty IC50 vypočtené na základě různých endpointů se u více než poloviny vzorků 

liší. U vzorků ČAO, ČBO, MBP a MBO nebyl ani u jednoho endpointu pozorován 50% sledovaný 

efekt. U vzorků MAO a JO nebyla hodnota IC50 stanovena z hlediska růstové rychlosti, přičemž 

u vzorku JO byl pozorován diametrální rozdíl ve výsledcích získaných na základě obou 

posuzovaných endpointů, tj. počtu lístků a sušiny biomasy. Naopak u vzorků JP a GO nebyla 

hodnota IC50 stanovena z hlediska sušiny biomasy a opět byly mezi výsledky pozorovány 

významné rozdíly. Pouze u vzorku GP bylo možné stanovit hodnotu IC50 z obou hledisek, 

přičemž obě hodnoty se od sebe opět velmi liší. 

Výsledné hodnoty IC10 vypočtené na základě různých endpointů se také velmi liší. Pouze 

u vzorku ČAO nebyla hodnota IC10 stanovena z hlediska růstové rychlosti, naopak u vzorků 

MBO a JP nebyla tato hodnota stanovena z hlediska hmotnosti sušiny biomasy. Pouze u vzorků 

MAO, GP a GO vychází výsledky z obou hledisek obdobně. V ostatních případech se opět 

diametrálně liší. Souhrnné výsledky graficky znázorňuje Graf 13. 

 
Graf 13. Souhrnné grafické znázornění všech výsledků pro organismus L. minor, kde RR je 

hledisko růstové rychlosti a B je hledisko hmotnosti sušiny biomasy. 
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Obrovské rozdíly mezi výsledky vyhodnocenými na základě hodnocení různých endpointů 

vypovídají o nepřesnosti stanovení jednoho z nich. Logicky by mělo být přesnější stanovení sušiny 

biomasy. Ovšem v tomto případě je tolik proměnných parametrů, že se toto stanovení stává 

mnohem nepřesnějším a méně vypovídajícím, než hodnocení růstové rychlosti. Při stanovení 

sušiny biomasy není přihlíženo k zvláštní konzistenci biologické matrice, kterou tvoří chlorotické 

listy ve vysokých koncentracích vzorku. Tak, i když jsou patrné listy, které vyrostly a následně 

podlehly chloróze, při stanovení sušiny v podstatě téměř vymizí a jejich hmotnost je nepatrná. 

Dalším rizikem při tomto stanovení je vliv lidského faktoru při převodu biomasy z testovací 

nádoby na sítko, a při proplachu a následnému převodu na předem vysušený a zvážený filtrační 

papír. Lépe vypovídající se ze zkušenosti jeví hodnocení z hlediska posouzení růstové rychlosti. 

Daphtoxkit F
TM

 

Z odpadních vod se jako nejtoxičtější pro organismus D. magna projevil vzorek vyčištěné 

odpadní vody z galvanovny GO, pro který byla vypočtena hodnota EC50 po 48 hodinové expozici 

71,6 ml/l (viz Graf 14). Surová odpadní voda z galvanovny GP vykazuje mírně nižší toxicitu. Jako 

nejméně toxické se projevily odpadní vody z biologických ČOV (vzorky ČAO, ČBO, MAO) 

a vyčištěná odpadní voda ze sýrárny MBO. Rostoucí toxicita byla pozorována v řadě MAO < ČBO 

< MBO < ČAO < JO < MBP < JP < GP < GO. 

 
Graf 14. Porovnání výsledných hodnot EC50 a EC10 jednotlivých vzorků pro organismus 

D. magna po 48 hodinové expozici. 

 

Základním předpokladem experimentu byla hypotéza, že vyčištěné odpadní vody nebudou pro 

vodní organismy vůbec toxické a ze surových odpadních vod budou toxické pouze ty průmyslové. 

Z toho důvodu nebyl u biologických ČOV odebrán vzorek odpadní vody na přítoku ČOV.  

Tato hypotéza byla potvrzena u vzorků ČAO, ČBO, MAO, MBP, MBO, JP a JO, u kterých 

nebylo dosaženo ani 10% imobilizace organismů. Opačný jev pozorujeme u vzorků z galvanovny, 

kdy je paradoxně vyšší toxicita předčištěné odpadní vody oproti surové odpadní vodě. To může 

být způsobeno chemismem čištění odpadních vod, při kterém vlivem dávkování neutralizačních 
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činidel a koagulantů dochází ve výstupní vodě ke zvyšování salinity (parametr RAS), která může 

být těžko snášena daným testovacím organismem. Také to může být způsobeno čištěním těchto 

odpadních vod v takové míře, aby byly splněny limity kanalizačního řádu města, ve kterém 

společnost působí. Protože předčištěné odpadní vody odtékají kanalizací k dočištění na městskou 

ČOV, neměly by tyto vody způsobit žádnou újmu organismům přírodních ekosystémů. 

Bakteriální bioluminiscenční test toxicity 

Ze vzorků odpadních vod se jako nejtoxičtější pro organismus V. fischeri projevil vzorek JP, 

pro který byla naměřena hodnota inhibice luminiscence po 15 a 30 minutové expozici 58,82 %, 

resp. 45,63 %. Jako nejméně toxický v řadě se potom projevil vzorek ČBO, pro který byla 

naměřena inhibice luminiscence pouze po 15 minutách expozice, a to 10,06 %. Po dalších 

15 minutách expozice se u tohoto vzorku projevil proces hormeze, při kterém byla pozorována 

stimulace záření o 4,16 % (naměřená hodnota byla záporná). U odpadních vod byla rostoucí 

toxicita po 15 minutách expozice pozorována v řadě ČBO < ČAO < JO < MBO < MAO < GO < 

GP < MBP < JP. Po 30 minutách expozice se pořadí vzorků nepatrně mění a rostoucí toxicita je 

pozorována v řadě ČBO < JO < ČAO < MAO < MBO < GO < GP < JP < MBP. 

Souhrnné výsledky graficky znázorňuje Graf 15. Z grafu 15 je patrné, že inhibice naměřená po 

30 minutách expozice je nepatrně nižší, než inhibice naměřená po prvních 15 minutách. Znamená 

to, že postupem času dochází k poklesu inhibice luminiscence a bakterie začínají emitovat více 

záření.  

Při posuzování toxicity všech vzorků je patrný rozdíl mezi toxickým účinkem surových 

odpadních vod vstupujících na ČOV a následně vystupujících vyčištěných vod na odtoku. Byl 

potvrzen předpoklad, že odpadní vody na vstupu budou výrazně toxické v porovnání s vodami na 

odtoku. Hodnocení toxicity odpadních vod na ČOV MB a J potvrdilo účinnost čistícího procesu. 

Voda odtékající z ČOV vykazuje několikanásobně nižší inhibiční efekt, než voda přitékající.  

 
Graf 15. Souhrnné grafické znázornění všech výsledků pro organismus V. fischeri. 

 

Pouze v případě odpadních vod z galvanovny došlo k nízkému poklesu toxicity vlivem čistícího 

procesu ČOV. Je to zapříčiněno částečně charakterem vod a především způsobem jejich čištění. 



29 

 

Protože tyto vody jsou odváděny do městské kanalizace k dočištění na biologické ČOV, není 

kladen takový důraz na jejich čištění, jako je tomu v případě vypouštění do přírodní vodoteče. 

O dočištění se postará právě ona městská ČOV, která společně vyčistí vody od několika stovek 

tisíc EO. Hodnoty inhibice vzorků vod z odtoků ČOV ČA, ČB a MA kopírují výsledky odtoků 

ostatních ČOV, s výjimkou ČOV G.  

2.3.2.3 Biochar 

Pro posouzení míry nebezpečnosti různých druhů biocharu byla zvolena baterie testů, která 

zahrnuje zástupce vodních korýšů D. magna, dále zástupce půdních rostlin S. alba, zástupce 

vodních rostlin L. minor a zástupce destruentů, bakterii V. fischeri. 

Test inhibice růstu kořene hořčice bílé S. alba 

Pro rostlinu S. alba se jako nejvíce toxický projevil výluh vysušeného kalu, vzorek SG, pro 

který byla stanovena hodnota IC50 7,4 ml/l (viz Graf 16). Obdobnou toxicitu však vykazuje 

i výluh biocharu vyrobeného z vysušeného kalu, vzorek BC, pro který byla vypočtena hodnota 

IC50 11,4 ml/l. Jako nejméně toxické byly prokázány výluhy z biocharů BA a BB, pro které 

nebylo možné vypočítat ani hodnotu IC10, protože v rámci testování nebyla pozorována ani 10% 

inhibice růstu kořínků. Rostoucí toxicita byla pozorována v řadě BA = BB < BC < SG. 

 

 
Graf 16. Porovnání výsledných hodnot IC50 jednotlivých vzorků pro organismus S. alba po 

72 hodinové expozici. 

 

Základní ideou experimentu byl předpoklad, že vzorek biocharu BC bude výrazně méně 

toxický, než vzorek vstupního materiálu SG, ze kterého byl vyroben. Tento předpoklad nebyl zcela 

naplněn, protože pro organismus S. alba vykazují oba vzorky obdobnou toxicitu, o které nelze říci, 

že by byla nízká. 

Naopak vzorky BA a BB překvapily, a to hned ze dvou důvodů. Nezapáchaly po popelu a jejich 

výluhy nebyly vůbec zabarvené. Při přípravě výluhu dokonce materiál působil velmi nesmáčivě, 

což nelze říci o vzorku BC. Výluh vzorku BC byl velmi silně zabarvený a byl cítit popelem. Dále 
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i dle měření konduktivity bylo patrné, že došlo k velmi nízkému přestupu iontů a látek ze vzorků 

BA a BB do vodného výluhu, což bylo následně potvrzeno i výsledky toxikologického testování.  

Je však možné, že výsledky pro vzorky BA a BB jsou zkreslené, protože kvůli nedostatku 

vzorku nebylo možné připravit výluh podle standardní metodiky ze 100 g sušiny vzorku. Od 

každého vzorku jsme získali celkové množství 15 g, výluhy proto byly připravené zředěné. 

Výluhy BA a BB tedy byly téměř 7x zředěné oproti výluhům BC a SG. Pro srovnatelnost 

zobrazuje Graf 17. porovnání korigovaných výsledků. Protože v případě vzorků BA a BB nebyl 

pozorován žádný negativní efekt, byly výsledné hodnoty vzorků BC a SG navýšeny v poměru 

20:3, tedy toxický účinek vzorků byl téměř 7x snížen.  

 

 
Graf 17. Porovnání korigovaných hodnot IC50 jednotlivých vzorků pro organismus S. alba po 

72 hodinové expozici – snížení toxicity vzorků BC a SG v poměru 20:3. 

Test inhibice růstu okřehku menšího L. minor 

Z hlediska posuzování inhibice délky kořene se pro rostlinu L. minor jako nejvíce toxický 

projevil výluh vysušeného kalu, vzorek SG, pro který byla stanovena hodnota IC50 108,6 ml/l. 

Míry inhibice růstu 50 % bylo dosaženo i při testování vzorku BC, pro který byla vypočtena 

hodnota IC50 239,2 ml/l. U vzorků BA a BB nebylo 50% efektu dosaženo.  

Z toho důvodu byla pro všechny vzorky vypočtena i hodnota IC10, tedy koncentrace, při které 

je pozorovatelná 10% inhibice růstu. Podle hodnot IC10 se jako nejvíce toxický projevil naopak 

vzorek BC, pro který byla tato hodnota stanovena na 1,82 ml/l. Podle IC50 roste toxicita vzorků 

v řadě BA = BB < BC < SG. Dle IC10 však roste v řadě BA = BB < SG < BC. 

Z hlediska posuzování hmotnosti sušiny biomasy se jako nejvíce toxický projevil výluh 

biocharu z vysušeného čistírenského kalu, vzorek BC, pro který byla vypočtena hodnota 

IC50 171,7 ml/l. Míra inhibice 50 % byla dále pozorována u vzorků SG a BB. U vzorku BA 

nebylo dosaženo 50% sledovaného efektu.  

Z toho důvodu byla pro všechny vzorky vypočtena i hodnota IC10, tj. koncentrace, při které je 

pozorovatelná 10% inhibice růstu. Podle hodnot IC10 se naopak jako nejvíce toxický projevil 

? 
? 

? 
? 
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vzorek SG, pro který byla tato hodnota stanovena na 17,0 ml/l. Podle IC50 roste toxicita vzorků 

v řadě BA < BB < SG < BC. Podle IC10 však roste v řadě BA < BB < BC < SG.  

Výsledné hodnoty IC50 vypočtené na základě hodnocení různých endpointů se povětšinou liší. 

Pouze u vzorku BA nebyla ani z jednoho hlediska vyhodnocena 50% inhibice růstu. U vzorku BB 

nebyla hodnota IC50 stanovena pouze při posuzování z hlediska růstové rychlosti. U vzorků BC 

a SG bylo možné stanovit hodnotu IC50 z obou hledisek, přičemž obě hodnoty se od sebe mírně 

liší v řádu stovek. 

Výsledné hodnoty IC10 vypočtené na základě hodnocení různých endpointů se velmi liší 

u vzorku BB, BC a SG. Pouze u vzorku BA vychází výsledky u obou endpointů obdobně. 

V ostatních případech se diametrálně liší. Souhrnné výsledky graficky znázorňuje Graf 18. 

 
Graf 18. Souhrnné grafické znázornění všech výsledků pro organismus L. minor, kde RR je 

hledisko růstové rychlosti a B je hledisko sušiny biomasy. 

 

Výrazné rozdíly mezi výsledky vyhodnocenými na základě hodnocení různých endpointů 

vypovídají o nepřesnosti stanovení jednoho z nich. Logicky by mělo být přesnější stanovení sušiny 

biomasy. Ovšem zde vstupuje tolik proměnných parametrů, že se toto stanovení stává mnohem 

nepřesnějším a méně vypovídajícím, než hodnocení růstové rychlosti. Při stanovení sušiny 

biomasy není přihlíženo k zvláštní konzistenci biologické matrice, kterou tvoří chlorotické listy 

z vysokých koncentrací vzorku. Tak, i když jsou patrné listy, které vyrostly a následně podlehly 

chloróze, při stanovení sušiny v podstatě téměř vymizí a jejich hmotnost je nepatrná. Dalším 

rizikem při tomto stanovení je vliv lidského faktoru při manipulaci se vzorkem. Lépe vypovídající 

se ze zkušenosti jeví hodnocení na základě posouzení růstové rychlosti. 

I v případě tohoto testu jsou v podstatě výsledky pro vzorky BA a BB zkreslené, a to z důvodu 

nedostatku vzorku pro přípravu výluhu dle standardní metodiky ze 100 g sušiny vzorku. Pro 

srovnatelnost zobrazuje Graf 19. porovnání korigovaných výsledků vyhodnocených z hlediska 

růstové rychlosti. Protože v případě vzorků BA a BB nebyl pozorován 50% inhibiční účinek, byly 

výsledné hodnoty vzorků BC a SG navýšeny v poměru 20:3, proto byl toxický účinek vzorků 

téměř 7x snížen.  
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Graf 19. Porovnání korigovaných hodnot IC50 a IC10, vypočtených na základě posouzení 

hmotnosti sušiny biomasy, jednotlivých vzorků pro organismus L. minor po 168 hodinové expozici 

- snížení toxicity vzorků BC a SG v poměru 20:3. 

Daphtoxkit F
TM

 

Z výluhů připravených z jednotlivých vzorků se jako nejtoxičtější pro organismus D. magna 

projevil vzorek vysušeného kalu SG, pro který byla vypočtena hodnota EC50 po 48 hodinové 

expozici 249,9 ml/l (viz Graf 20). Obdobnou toxicitu vykazuje biochar vyrobený z vysušeného 

kalu, vzorek BC, pro který byla hodnota EC50 po 48 hodinové expozici stanovena na 248,8 ml/l. 

Jako nejméně toxický se projevil vzorek biocharu BA, u kterého nebylo možné po 24 hodinové 

expozici vypočítat ani hodnotu EC10. Rostoucí toxicita byla pozorována v řadě BA < BB < BC < 

SG. 

 
Graf 20. Porovnání výsledných hodnot EC50 a EC10 jednotlivých vzorků pro organismus 

D. magna po 48 hodinové expozici. 

 

n.d. 
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Graf 21. Porovnání korigovaných hodnot EC50 a EC10 jednotlivých vzorků pro organismus 

D. magna po 48 hodinové expozici - snížení toxicity vzorků BC a SG v poměru 20:3. 

 

Výsledky testování toxicity vzorků pro organimus D. magna vykazují stejný trend jako 

výsledky pro rostliny S. alba a L. minor. Vzorek BA je téměř netoxický a vzorek BB vykazuje 

velmi slabou toxicitu a naopak vzorky BC a SG, které pocházejí z čistírenského přebytečného 

kalu, jsou velmi toxické. Zde hraje opět roli zkreslení výsledků v důsledku nedostatku vzorku. Pro 

srovnatelnost zobrazuje Graf 21 porovnání korigovaných výsledků. Protože v některých případech 

nebyl u vzorků BA a BB pozorován 50% inhibiční účinek, byly výsledné hodnoty vzorků BC a SG 

navýšeny v poměru 20:3, proto byl toxický účinek vzorků téměř 7x snížen. 

Bakteriální bioluminiscenční test toxicity 

Z výluhů jednotlivých vzorků biocharu se jako nejtoxičtější pro organismus V. fischeri projevil 

vzorek BC, pro který byla naměřena hodnota inhibice luminiscence po 15 a 30 minutové expozici 

88,65 %, resp. 87,97 % (viz Graf 22). Jako nejméně toxický v řadě se potom projevil vzorek BA, 

u kterého byla naopak pozorována stimulace luminiscence, a to po 15 expozice o 5,83 % a po 

a 30 minutách expozice o 8,75 %. U výluhů jednotlivých vzorků biocharu byla rostoucí toxicita po 

15 minutách expozice pozorována v řadě BA < BB < SG < BC. Po 30 minutách expozice se pořadí 

vzorků nepatrně mění a rostoucí toxicita je pozorována v řadě BB < BA < SG < BC. 

U vzorků BA a BB byla na místo inhibice luminiscence pozorován opačný jev, a to stimulace. 

Bakterie po expozici danému vzorku proto emitovaly více světelného záření, než bakterie 

neexponované. 

S výjimkou vzorku SG opět došlo k nepatrnému poklesu inhibičního účinku po dalších 

15 minutách expozice. Tento jev může být zapříčiněn schopností bakterií se do jisté míry 

adaptovat na dané prostředí. Otázkou zůstává, jak by bakterie reagovaly po delší době expozice.  

n.d. 

n.d. 
n.d. 

n.d. 
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Graf 22. Souhrnné grafické znázornění všech výsledků inhibice luminiscence organismu 

V. fischeri. 

 

Zkreslení výsledků v důsledku nedostatku vzorku se projevuje ve výsledcích všech testů. 

I v případě testu s bakteriemi V. fischeri zobrazuje Graf 23. porovnání korigovaných výsledků. 

Protože v některých případech nebyl u vzorků BA a BB pozorován 50% inhibiční účinek, byly 

výsledné hodnoty vzorků BC a SG navýšeny v poměru 20:3; toxický účinek vzorků byl téměř 7x 

snížen. 

 
Graf 23. Grafické znázornění korigovaných výsledků inhibice luminiscence organismu 

V. fischeri - snížení toxicity vzorků BC a SG v poměru 20:3. 
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Při pohledu na výsledné porovnání s korekcemi (viz Graf 23) je otázkou, jak by výsledky reálně 

vypadaly, pokud bychom měli k dispozici dostatek vzorku. Zde vzniká velmi mnoho prostoru 

k dalšímu výzkumu, který by dokázal vypovědět o tom, zda je opravdu více zátěžový biochar 

vyrobený z čistírenského přebytečného kalu, než biochar vyrobený z dřevní biomasy, resp. ostatní 

biomasy. Pro některé organismy se dle korigovaných výsledků projevuje jako více zátěžový 

biochar z čistírenského kalu, zatímco pro jiné je více stresující biochar z dřevní biomasy. 

Korigované hodnoty jsou v podstatě odhadem, protože není jasné, zda je závislost lineární, 

či nikoliv. Obecně jsou závislosti v toxikologii sigmoidní, tedy nelineární.  

Test únikového chování žížal 

Z důvodu nedostatku vzorků BA a BB byl pomocí tohoto screeningového testu orientačně 

ověřován potenciální negativní vliv na zástupce organismů půdního prostředí pouze u vzorků BC 

a SG.  

Pro organismus E. fetida se jako více rizikový projevil vysušený kal, vzorek SG, u kterého byla 

pozorována 100% únikovost už při dávce 650 t/ha, což odpovídá koncentraci 250 g/kg. U vzorku 

BC byla 100% únikovost pozorována při dávce 1 300 t/ha, což odpovídá koncentraci 500 g/kg 

(viz Graf 24). Nicméně testované dávky v rámci screeningového testu jsou vyšší, než dávky 

aplikované do půdy v jiných výzkumech. Dle dostupné literatury byly do půdy aplikovány dávky 

deseti až stonásobně menší (Liesch et al., 2010; Sohi et al., 2010). 

  

 
Graf 24. Porovnání výsledných hodnot únikovosti A pro vzorky SG a BC. 

 

Výsledky testování vlivů daných vzorků pro organismus E. fetida vykazují obdobný trend jako 

výsledky ostatních testů. Vzorek vysušeného čistírenského kalu před termickou úpravou je více 

toxický pro organismy přírodních ekosystémů, než vzorek téhož materiálu po termické přeměně, 

vzniklý biochar.  
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Test únikového chování chvostoskoků 

Z důvodu nedostatku vzorků BA a BB byl pomocí tohoto screeningového testu orientačně 

ověřován potenciální negativní vliv na dalšího zástupce organismů půdního prostředí opět pouze 

u vzorků BC a SG.  

Pro organismus F. candida se jako více rizikový projevil výstupní biochar, vzorek BC, 

u kterého byla pozorována 100% únikovost už při dávce 1 300 t/ha, což odpovídá koncentraci 

500 g/kg. U vzorku SG byla pozorována nejvyšší únikovost 80 %, a to při dávce 1 300 t/ha, což 

odpovídá koncentraci 500 g/kg; 100% únikovost nebyla u tohoto vzorku pozorována (viz Graf 25). 

 
Graf 25. Porovnání výsledných hodnot únikovosti A organismu F. candida pro vzorky SG a BC. 

 

Nicméně u vzorku SG bylo nalezeno více uhynulých jedinců, než u vzorku BC. Počet 

uhynulých a rozložených jedinců potom ovlivňuje výsledky testování. Byť se zdá míra únikovosti 

nižší, mortalita organismů v testovaných koncentracích je vyšší. Mortalitu organismů 

v jednotlivých nasazeních znázorňuje Graf 26. 

 
Graf 26. Porovnání výsledných hodnot mortality M organismu F. candida pro vzorky SG a BC. 
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Výsledky testování vlivů daných vzorků pro organismus F. candida vykazují obdobný trend 

jako výsledky ostatních testů. Vzorek vysušeného čistírenského kalu před termickou úpravou je ve 

své podstatě více toxický pro organismy přírodních ekosystémů, než vzorek téhož materiálu po 

termické přeměně, vzniklý biochar.  

2.3.2.4 Celkové srovnání vybraných bodových zdrojů znečistění 

Celkově lze toxicitu jednotlivých bodových zdrojů znečištění porovnat na základě výsledků 

testů, které byly využity pro testování všech vzorků. Negativní účinky jednotlivých skupin vzorků 

lze vzájemně hodnotit pro organismus S. alba, D. magna a V. fischeri. Finálně tak lze posoudit 

míru nebezpečnosti pro organismy všech trofických úrovní, a to producenty, konzumenty 

a destruenty.   

Pro organismus S. alba se jako nejvíce toxické prokázaly vzorky vysušeného čistírenského kalu 

SG a produktu jeho termického zpracování BC (viz Graf 27). Obdobnou, avšak mírně nižší, 

toxicitu vykazují pěnové hasební prostředky. Naopak odpadní vody na vstupu do vybraných ČOV 

a vody na jejich výstupu nevykazují žádné, anebo nijak významné, toxické účinky pro vybraný 

rostlinný organismus.  

 
Graf 27. Celkové porovnání výsledných hodnot EC50 pro organismus S. alba po 168 hodinové 

expozici. 

 

Při porovnávání jednotlivých bodových zdrojů znečištění mezi sebou nelze zahrnout 

korigované hodnoty výsledků pro vzorky BC a SG. Výsledky jejich testování byly ideově 

korigovány tak, aby byly vzorky biocharu porovnatelné mezi sebou. V případě celkového 

porovnání všech vzorků tak zvláštní skupinu tvoří vzorky BA a BB, u nichž byly v důsledku 

nedostatečného množství připraveny zředěné výluhy. Tyto zředěné výluhy nevykazují žádný 

toxický účinek. Je však otázkou, zda budou stejné chování vykazovat výluhy adekvátní.  
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Analogicky dle klasifikace chemikálií podle nebezpečnosti pro životní prostředí (Knight and 

Thomas, 2003) lze z hlediska působení na organismus S. alba vzorky SG a BC klasifikovat jako 

vysoce toxické až toxické, vzorky hasebních prostředků jako mírně toxické a vzorky odpadních 

vod jako relativně netoxické, resp. netoxické. Klasifikace dle Knighta je určena pro vodní 

organismy. Zde je tato klasifikace použita pouze pro přirovnání a pro představu, co je ještě 

netoxické a co už je příliš toxické. 

Pro organismus D. magna Straus se jako nejvíce toxické projevily hasební prostředky (viz 

Graf 28). Několikanásobně nižší toxický účinek vykazují výluhy vzorků SG, BC a BB. Vzorek BA 

nezpůsobuje žádný negativní efekt. Zde je ovšem třeba mít na zřeteli poměr ředění při přípravě 

výluhu. Opět není jisté, že 100% výluhy vzorků BA a BB budou mít stejný vliv na organismy jako 

ty zředěné. Jako nejméně toxické se projevily opět vzorky odpadních vod, s výjimkou vzorků GP 

a GO, které jsou mírou toxicity podobné výluhům vzorků biocharu. 

 
Graf 28. Celkové porovnání výsledných hodnot EC50 pro organismus D. magna po 

24 a 48 hodinové expozici. 

 

Z Grafu 27 a 28 je patrné, že perloočky vykazují vyšší citlivost než rostlinný organismus 

S. alba. Je to znát i na změně pořadí jednotlivých zdrojů znečištění podle klesajícího toxického 

účinku. Ovšem není to pravidlo. Zatímco v případě hasebních prostředků a odpadních vod jsou 

perloočky citlivější než semínka hořčice bílé, v případě biocharu je tomu přesně naopak. To může 

být způsobeno nejen druhem testovacího organismu, ale i charakterem vzorku. Pro různé 

organismy mohou být biodostupné různé složky vzorků.  

Na základě klasifikace dle Knighta lze vzorky EF-15, FF-15, PB a SF-15 klasifikovat jako 

toxické vodním organismům, vzorek MAF-15 je potom mírně toxický vodním organismům. 

Moussol-APS F-15 vychází v dlouhodobém testování jako nejméně toxický z této řady hasebních 
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prostředků, což potvrzují i výsledky starších prací. Z odpadních vod lze vzorek GO klasifikovat 

jako jediný mírně toxický vodním organismům. Vzorky MBP, JP a GP spadají do kategorie 

relativně netoxický vodním organismům. U zbývajících odpadních vod nebyl pozorován žádný 

negativní efekt a jsou tedy netoxické. Všechny vzorky biocharu lze klasifikovat jako relativně 

netoxické, resp. netoxické vodním organismům. 

Pro organismus V. fischeri se také jako nejvíce toxické projevily hasební prostředky, u kterých 

byl pozorován téměř 100% inhibiční efekt na testovací organismus (viz Graf 29). Výrazně toxické 

jsou i výluhy vysušeného přebytečného kalu (SG) a produktu jeho termického spalování (BC). 

Naopak výluhy různých forem biocharu z dřevní štěpky způsobují stimulaci luminiscence. Zde je 

ovšem nutné brát v úvahu větší ředění při přípravě vzorku, způsobené jeho nedostatkem. Vzorky 

odpadních vod vykazují mírnou až téměř žádnou toxicitu, u vzorku vyčištěné vody na odtoku 

ČOV B byla dokonce pozorována stimulace luminiscence. Nejvyšší inhibici způsobují průmyslové 

odpadní vody, přičemž nepřesahují 60% sledovaný efekt.  

 

 
Graf 29. Celkové porovnání výsledných hodnot inhibice luminiscence pro organismus 

V. fischeri po 15 a 30 minutové expozici. 

 

Jako nejvíce rizikové pro organismy různých trofických úrovní přírodních ekosystémů byly 

jednoznačně prokázány pěnové hasební prostředky. Jako rizikové byly dále prokázány výluhy 

vysušeného přebytečného kalu a produktu jeho termické přeměny. Výsledky testování výluhů 

dvou modifikací biocharu z dřevní štěpky jsou sporné. Zde vzniká velký prostor pro bližší 

hodnocení vlivů těchto produktů na přírodní ekosystémy. Nízké riziko bylo prokázáno 

u průmyslových odpadních vod. Vyčištěné vody na odtoku z ČOV nepředstavují žádné významné 

riziko pro přírodní ekosystémy. 
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3  ZÁVĚR 

Cílem předložené dizertační práce je posouzení možných toxických vlivů vybraných bodových 

zdrojů znečištění na přírodní ekosystémy prostřednictvím vhodně zvolené baterie 

ekotoxikologických testů. Za tímto účelem byli vybráni zástupci tří významných bodových zdrojů 

znečištění, a to plošně používané pěnové hasební prostředky, čistírny odpadních vod a vedlejší 

produkt čistírenského procesu, přebytečný kal a produkt jeho termické přeměny, tzv. biochar. 

Různým pěnovým hasebním prostředkům byla věnována nejedna diplomová práce (viz 

Konečná, 2012 a Doležalová, 2013). V předložené práci bylo na jejich ekotoxikologické 

hodnocení navázáno. Pouze pro doplnění dat byl posuzován již samotný vliv půdního sorpčního 

komplexu na změnu toxického účinku. Za tímto účelem byly hodnoceny filtráty hasebních 

prostředků zachycené po aplikaci a následné infiltraci do dvou různých půdních matric 

v porovnání s původními pracovními roztoky hasebních prostředků. 

Pro posouzení vlivu půdního sorpčního komplexu byly v rámci práce použity dva typy 

standardní půdní matrice, Lufa 2.2 a Lufa 2.3. Základním předpokladem bylo, že toxický účinek 

filtrátů, zachycených po infiltraci a následném nasycení půdní matrice, bude výrazně nižší, než 

toxicita pracovních roztoků. Mezi samotnými filtráty nebyly pozorovány nijak významné rozdíly, 

proto bylo v práci dále pracováno pouze s filtrátem z půdy Lufa 2.3. Jak vyplývá z výsledků, 

rozdíly mezi toxickými účinky nejsou nijak významné a tak výchozí předpoklad nebyl naplněn. To 

může být zapříčiněno krátkou dobou zdržení v půdní matrici. U vzorků, u kterých byl průnik půdní 

matricí delší, je patrný větší pokles toxicity u zachyceného filtrátu. Půdní sorpční komplex tedy má 

jistý vliv na změnu toxického účinku, nicméně to, jak výrazný vliv bude, je ovlivněno mnoha 

dalšími faktory (teplotou, dobou zdržení, klimatickými podmínkami, atd.). Je nutné si uvědomit, 

že k poklesu toxicity vodného roztoku dochází na úkor kvality půdní matrice, která se stává 

toxickou. Stejně jako v minulých výzkumech byly z hasebních prostředků nejtoxictější prostředky 

Expyrol F-15 a Sthamex F-15. Nejméně toxickým zůstává Moussol-APS F-15. 

Jako další významný bodový zdroj potenciálního znečištění byly z ekotoxikologického hlediska 

posuzovány čistírny odpadních vod, průmyslové i komunální. Pro hodnocení byly vybrány dvě 

menší komunální ČOV (kapacitně do 150 EO) a čtyři průmyslové. Z průmyslových ČOV byla 

vybrána ČOV jatek, mlékárny a galvanovny.  

U komunálních ČOV byly testovány pouze vody z odtoku. Zde bylo předpokladem, že 

průmyslové odpadní vody budou výrazně toxičtější, než vyčištěné vody na odtoku. Tento 

předpoklad byl potvrzen. Toxicita průmyslových odpadních vod na konci čistícího procesu klesla 

až několikanásobně. Nejmenší pokles byl pozorován u odpadních vod z galvanovny. To je 

pravděpodobně způsobeno vyšším obsahem těžkých kovů a neemulgovatelných extrahovatelných 

látek. Rovněž se na tom podílí chemismus čištění, který je přizpůsobený způsobu a podmínkám 

vypouštění chemicky předčištěných odpadních vod v dané lokalitě. Odpadní vody z tohoto 

provozu jsou pouze chemicky předčištěny a jsou vypouštěny do místní kanalizace k dočištění na 

velké městské ČOV (kapacitně cca 200 000 EO).  

Odpadní vody z potravinářského průmyslu vykazují menší toxické účinky, než ty z galvanovny. 

To je ovlivněno biologickým původem odpadních vod. Toxicita potravinářských odpadních vod 

bude spíše než chemickými látkami způsobena příliš vysokými koncentracemi nutrientů, které už 

jsou pro organismy spíše zatěžující. V případě odpadních vod z jatek jsou nejvíce problematické 

tuky a oleje (ukazatel EL) a soli (ukazatel RAS). Dále se v nich vyskytuje i vyšší koncentrace 
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celkového dusíku a fosforu, nicméně v takové míře, která by pro rostlinné organismy byla spíše 

stimulační, nežli toxická. V případě odpadních vod z mlékárny je největším problémem vysoký 

obsah syrovátky, která je bohatá na rozpuštěné cukry, těžko odstranitelné i v biologické ČOV. 

I v těchto vodách se vyskytuje vysoký obsah EL a RAS. Takové vody velmi rychle kysnou a mění 

tak svoje pH, které přímo ovlivňuje organismy přírodních ekosystémů i samotné aktivace ČOV. 

Přes to všechno jsou odpadní vody z mlékárenského průmyslu v případě havárie stále méně 

zátěžové pro organismy přírodních ekosystémů, než odpadní vody z galvanovny. 

Posledním posuzovaným bodovým zdrojem znečištění je tzv. biouhlík. Při čištění odpadních 

vod v závislosti na způsobu čištění neodvratně vzniká odpad ve formě chemického a přebytečného 

biologického kalu. Zatímco chemický kal je nutné likvidovat jako nebezpečný odpad, o nakládání 

s biologickým kalem se vedou stále spory a nikdo z odborníků nedokáže zcela říct, který ze 

způsobů dalšího nakládání je řešením Nerudovské otázky „Kam s ním?“ V posledních letech se 

trend nakládání s přebytečným kalem ubírá k termickému zpracování a znovuvyužití 

v zemědělství. Produktem termického spalování (pyrolýzy) je biouhel, tvz. biochar. Jeho hlavní 

výhodou je vysoký obsah uhlíku a jeho fyzikálně-chemické vlastnosti, které by mohly být výhodné 

při revitalizaci zemědělsky využívaných půd. Nicméně zde by měl být základním kritériem původ 

biocharu a obsah škodlivin v něm zakoncentrovaných. V listopadu 2016 jednali vybraní odborníci 

na téma využívání biocharu z čistírenského kalu v zemědělství. Otázky toxicity tohoto materiálu 

však zůstaly nezodpovězeny.  

V rámci práce byl hodnocen vysušený přebytečný kal z ČOV Karlovy Vary – Drahovice 

a produkt jeho termického spalování, biochar C. Pro porovnání byl do testování zahrnut biochar 

vyrobený z dřevní štěpky (biochar A) a jeho modifikace obohacená nanočásticemi nulamocného 

železa nZVI (biochar B). Mezi vzorky byl zřetelný rozdíl hned na první pohled. Zatímco 

laboratorně připravený biochar z dřevní štěpky byl leskle černý, rozemletý na jemný prach 

a relativně bez zápachu, poloprovozně připravený biochar z čistírenského kalu byl ve formě 

peletek (stejně jako vysušený kal), bez lesku a silně zapáchal po uhlí. To je samozřejmě poplatné 

způsobu výroby a je jasné, že průmyslová produkce ve velkých množstvích bude spíše odpovídat 

formě peletek.  

Ekotoxický účinek vysušeného kalu a z něho vyrobeného biocharu byl výrazně vyšší, než 

u biocharu laboratorního. Na tom se ovšem podílí nedostatek vzorků biocharu z laboratoře, 

v důsledku kterého byly alespoň pro základní testování v rámci možností připraveny téměř 7x 

zředěné výluhy. Pro účely zjednodušeného porovnání byly provedeny výpočetní korelace výsledků 

dle poměru ředění na základě předpokladu lineární závislosti mezi toxicitou a ředěním výluhu. 

Pravděpodobně však závislost bude nelineární a nelze tak objektivně porovnat tyto dva druhy 

biocharu, i přesto, že se na první pohled jednalo o zcela odlišné materiály. Pro získání 

reprezentativních výsledků je nutné tyto materiály dále testovat a porovnat výluhy získané ze 

stejných hmotnostních podílů sušiny.  

Co je ale zajímavé, je fakt, že vysušený kal vykazuje pouze nepatrně vyšší toxicitu, než produkt 

jeho termické přeměny. Výchozím předpokladem experimentu naopak bylo, že většina toxických 

látek se v průběhu spalování zakoncentruje v produktu a toxičtější tak bude biochar C. Tento 

předpoklad nebyl naplněn, což je pozitivní pro další využívání přebytečného kalu touto cestou. 

Výsledky ekotoxikologického testování by měly být nedílně doprovázeny chemickou analýzou. Je 
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však velmi obtížné vybrat analyty, které by mohly reprezentovat polutanty obsažené v materiálu. 

Na každé ČOV se totiž obsah i složení polutantů bude lišit.  

Zatímco vodní organismy nevykazovaly příliš vysokou citlivost vůči výluhům testovaných 

materiálů, u půdních organismů tomu bylo přesně naopak. To je velmi zajímavá a důležitá 

informace, protože biochar má být aplikován přímo do půdní matrice ve výšce ornice. U semen 

hořčice bílé S. alba byl pozorován výrazný inhibiční účinek výluhů vysušeného kalu a biocharu C. 

Je však otázkou, v jakém množství by byl tento biochar do půdy aplikován a do jaké míry by při 

dešti mohlo dojít k takovému vyluhování, při kterém by bylo dosaženo stejné koncentrace jako za 

laboratorních podmínek. Při testování únikového chování žížal E. fetida a chvostoskoků 

F. candida byla pozorována vysoká míra únikovosti už při dávce 650 t/ha. Podle dostupné 

literatury by se však měl biochar do půdy dávkovat v množstvích deseti až stonásobně menších. 

Nižší dávky by už pro organismy nemusely být takovou zátěží, jako dávky zvolené při 

screeningovém testování. 

Biochar je téma, které každým dnem nabývá na významu a atraktivitě. S chemickými látkami 

už lidstvo relativně umí zacházet a umíme je vyrábět tak, aby pro naše životní prostředí byly co 

nejmenší možnou zátěží. Dnešní generace chce mít zdravé životní prostředí a je to znát nejen 

u průmyslových gigantů, ale i u jednotlivců. S odpadními vodami si už také umíme poradit 

a máme takové technologie, se kterými je dokážeme vyčistit na „křišťálovou studánku“, je-li to 

třeba. Biochar, to je relativně nový produkt, určený pro aplikaci do půdy, a jeho účinky na 

organismy a vlivy na přírodní ekosystémy jsou jen málo prozkoumány.  

Vzniká zde mnoho prostoru pro podrobná posuzování a testování chování tohoto materiálu 

nejen v laboratorních podmínkách, ale především v rámci polních studií. Protože má tento materiál 

v půdě životnost až desítky tisíc let, mělo by být dlouhodobě sledováno jeho chování v půdě 

a působení na živé organismy. Tento materiál by měl být využíván až potom, co bude lidstvo 

přesně vědět, jak se chová v přírodních ekosystémech a zda je dlouhodobě nezávadný. Je to jenom 

na nás, jak se k věci jako lidstvo postavíme. Zda budeme spěchat a generace po nás budou 

likvidovat staré zátěže, nebo zda vyčkáme a s čistým svědomím využijeme pro svůj další rozvoj 

kvalitní materiál. 
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5  PŘÍLOHY 

Příloha č. 1. Klasifikace chemikálií podle nebezpečnosti pro životní prostředí (Knight and 

Thomas, 2003). 

 

LC50 

(mg/l) 
Hodnocení 

< 1 Vysoce toxický vodním organismům 

> 1 < 10 Toxický vodním organismům 

> 10 < 100 Mírně toxický vodním organismům 

> 100 Relativně netoxický 

 

 

 


