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ABSTRAKT 

Předkládaná diplomová práce se zabývá hodnocením vlivů nejčastěji používaných hasebních 

prostředků v Jihomoravském kraji na vybrané akvatické a terestrické organismy. Testovanými 

hasebními prostředky jsou pěnidla Sthamex F – 15 a Moussol APS F – 15, tuhá smáčedla TS 

ECO a TS TURBO a hasicí prášek ABC FAVORIT. Jejich vliv byl testován na organismech 

akvatického prostředí - perloočka Daphnia magna a zelená řasa Scenedesmus subspicatus 

a organismech terestrického prostředí - chvostoskok Folsomia candida, vyšší rostlina salát setý 

Lactuca sativa a žížala hnojní Eisenia fetida. Pro ověření platnosti výsledků byly provedeny 

referenční testy s příslušnými standardy. Z výsledků testů byly vypočteny hodnoty IC50, LC50 

a EC50, prostřednictvím kterých byl posouzen vliv jednotlivých hasebních prostředků na 

složky životního prostředí. Jako nejvíce toxický se ve většině testů ukázal hasební prostředek 

TS ECO a naopak nejméně ekotoxický se jevil hasební prášek ABC FAVORIT.  

 

ABSTRACT 

This diploma thesis is focused on the evaluation of effects of the most frequently used 

extinguishing agents in the South Moravian region on selected aquatic and terrestrial organisms. 

Extinguishing substances which have been tested are foaming agents Sthamex F - 15 and 

Moussol APS F - 15, rigid wetting agent TS ECO and TS Turbo and ABC FAVORIT fire - 

extinguishing powder. Their effects have been tested on aquatic organisms Daphnia magna and 

Scenedesmus subspicatus and terrestric organisms such as Folsomia candida, Lactuca sativa, 

and Eisenia fetida. Validation test on standard substances have been performed to verify the 

validity of the test results. From the obtained results values of IC50, LC50 and EC50 were 

calculated, through which the impact of individual extinguishing agents on the components of 

the environment was assessed.  
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1 ÚVOD 

Chemické látky jsou v dnešní rychle se rozvíjející době nedílnou součástí života každého 

člověka. Jsou velkým pomocníkem v mnoha aspektech lidského života. Málokdo si však 

uvědomuje, co se s látkami stane po jejich využití. Některé látky jsou bezpečně dopraveny do 

specializovaného pracoviště, kde je s nimi patřičně naloženo. Některé látky, jako například 

námi zkoumaná hasiva, se bohužel dostávají při hasebním zásahu přímo do životního prostředí. 

Hasiva jsou látky bezesporu velmi prospěšné, není pochyb o nutnosti jejich použití, ale je nutné 

se na jejich účinek dívat i z environmentálního hlediska. Hasiva splní úkol uhašení požáru, ale 

poté se mohou ve velkém množství vsáknout do půdy nebo do pozemních či povrchových vod. 

Z tohoto důvodu je důležité zabývat se jejich účinkem na akvatické i terestrické organismy. Při 

narušení životního cyklu zasažených organismů může docházet k výrazným změnám v celém 

ekosystému. Proto je nutné tyto látky prozkoumat z hlediska ekotoxicity a poukázat na jejich 

vliv na některé složky životního prostředí. Díky citlivým ekotoxikologickým testům a stále se 

rozvíjejícím alternativním metodám zkoumání účinku toxických látek na různé trofické úrovně 

organismů, lze získat cenné informace o jejich případném negativním vlivu na životní prostředí.  

Je důležité poukázat na legislativní nedostatky ohledně chemických látek obsažených 

v hasebních prostředcích. Převážnou část složení tvoří povrchově aktivní látky, tedy tenzidy. 

Legislativa týkající se problematiky tenzidů je poměrně obsáhlá, ale jen v souvislosti s mycími 

a čisticími prostředky, nikoliv hasivy. Množství právě těchto nebezpečných látek je denně 

uvolňováno do životního prostředí a tato skutečnost není legislativně ošetřena. Tento fakt také 

velmi úzce souvisí s velkým nedostatkem informací o environmentální bezpečnosti, které 

poskytují výrobci hasebních prostředků. Rovněž na svých produktech neuvádějí konkrétní 

složení, tudíž není možné se zaměřit na zkoumání negativních vlivů jednotlivých složek 

hasebních prostředků na životní prostředí.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1  Hasební prostředky a jejich rozdělení 

Hasební látky neboli hasiva jsou nedílnou a velice důležitou součástí chemického průmyslu. 

Jsou to chemické látky rozmanitého složení a mechanismu účinku. Se zrychlující se dobou 

a rozvojem vědy a techniky hasiva prošla značným vývojem. Stále jsou vyvíjeny nové látky 

a druhy hasicích prostředků, které jsou dokonalejší a účinnější. Je bezpodmínečně nutné dobře 

znát vlastnosti a charakteristiku hasebních látek, aby bylo možné zvolit nejlepší možnou 

variantu na daný druh požáru a zvýšit tak efektivitu hasebního účinku.  

Hasiva dělíme dle charakteristických vlastností a hasebního efektu na vodu, tuhá smáčedla, 

pěnu, hasební plyny, hasební prášky a halony.  

2.1.1 Voda a smáčedla 

Voda je pro svou všestrannost, dostupnost a různorodost stále nejpoužívanější hasební látkou. 

Používá se buď jako samostatný jedinec bez jakýchkoliv přísad, anebo ve směsi s různými 

látkami, které hasební vlastnosti vody zlepšují [1].  

Je důležité zmínit některé fyzikální a chemické vlastnosti vody související s hašením požáru. 

Čistá voda je bezbarvá kapalina bez chuti a zápachu, která hraje důležitou roli v životě lidstva 

(například základní body Celsiovy stupnice jsou odvozeny od teploty tuhnutí a bodu varu vody). 

Voda při tuhnutí zvětšuje objem až o 1/11, což je častou příčinou roztržení potrubí, hadic 

a nádob, pokud nemají dostatečnou elasticitu. Teplota 100 °C je definována bodem varu [2]. 

Přechod vody na vodní páru také znamená změnu objemu, a to až 1 700 krát. Z 1 litru vody 

změnou skupenství vzniká 1 700 litrů vodní páry, což je významné pro hašení požáru [1]. 

Měrná hmotnost vody se mění s teplotou. Maximální měrné hmotnosti voda dosahuje při 4 °C. 

Nad a pod teplotou 4 °C je měrná hmotnost vody nižší. Tomuto jevu se říká anomálie vody. 

Tento jev má význam nejen v běžném životě, ale i v požární technice, protože voda o teplotě 

4 °C klesá ke dnu a lehčí led plave na hladině a vytváří ochrannou vrstvu proti dalšímu zamrzání 

[3].  

Molekuly vody vznikají sloučením atomů kyslíku a vodíku. Díky různé elektronegativitě těchto 

prvků má molekula vody na straně kyslíku přebytek elektronů, má tedy záporný náboj a na 

straně vodíku nedostatek elektronů, tedy kladný náboj. Molekula vody má polární charakter 

a je nejpoužívanějším a nejznámějším polárním rozpouštědlem anorganických a v některých 

případech i organických sloučenin [3]. 

Důležitým parametrem vody jako hasební látky jsou její hasební efekty. Nejvýznamnějším je 

efekt chladící. Voda má vysokou hodnotu výparného skupenského tepla (při teplotě 100 °C 

a tlaku 101,324 kPa je hodnota výparného tepla 2257 kJ.kg-1), a proto může z místa požáru 

pohltit velké množství tepla. Hořící látka se ochladí pod teplotu vzplanutí a hoření je přerušeno. 

Dalším efektem je dusivý efekt. Voda, která se odpaří, zvětší svůj objem asi 1700krát, a vzniklá 

pára vytěsňuje z místa požáru vzdušný kyslík. Dusivý efekt však není tak významný například 

u žhnoucích látek jako je dřevo nebo textilie. Molekuly těchto látek většinou obsahují potřebné 

množství kyslíku pro hoření, čímž může být žhnutí udržováno. Voda je velmi dobré 

rozpouštědlo a dokáže se smísit s řadou hořlavých kapalin jako je třeba aceton, líh, glykol, 

aceton, anilin, styren a další. Při hašení kapalin, které jsou ve vodě rozpustné, působí voda 
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zřeďovacím efektem. Voda má ještě jeden efekt, a to dělící. Mechanickým účinkem vodní clony 

lze oddělit hořlavé látky od zdroje požáru [1]. 

Hasební účinky vody mohou být ovlivněny několika skutečnostmi, například: 

 velikostí kapek vody, 

 vlastnostmi hořlavých látek, 

 přídavkem chemikálii, 

 intenzitou dodávky, 

 způsob přivedení hasiva k ohnisku požáru. 

Použití vody jako hasiva má svá pozitiva i negativa. K pozitivním stránkám patří zejména: 

 významný chladící efekt, hasí požár a chladí okolí požáru, 

 cenová dostupnost a všudypřítomnost, 

 chemická neutralita a dobrá dopravitelnost na místo požáru, 

 využití její mechanické energie k rozrušení či rozbití nežádoucích objektů. 

Negativní vlastnosti vody jako hasiva jsou tyto: 

 při nízkých teplotách tuhne a zvětšuje svůj objem, 

 není možné vodou hasit kapaliny s teplotou varu pod 80 °C, neúčinkuje zde chladící 

efekt, 

 možnost způsobení velké škody na hašených i okolních prostorách [3]. 

Pro hašení vodou je důležité zvážit všechny klady a zápory, aby byl výsledek zaručen 

a nevznikly žádné neočekávané události.  

S hašením požárů vodou úzce souvisí používání smáčedel. Jsou to povrchově aktivní látky, 

které způsobují výrazné snížení povrchového napětí vody. Tato vlastnost je velmi dobře 

využitelná v hasební technice i dalších oblastech průmyslu. Čistá voda má vysoké povrchové 

napětí, a proto tvoří velké kapky. Tyto kapky mají velký povrch, špatně pokrývají hořlavinu 

a vzhledem ke své velikosti nemohou zatékat do pórů v hořícím materiálu. Díky tomu dochází 

pouze k povrchovému hašení, voda po povrchu rychle stéká a po odpaření velkých kapek se 

materiál znovu rozhoří. Grafické znázornění představuje obrázek č. 1. 

 

Obrázek 1. Působení čisté vody na požár [4]. 
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Voda kombinovaná se smáčedlem (viz obrázek č. 2) má výrazně snížené povrchové napětí. 

Díky tomu tvoří velmi malé kapky, které mají schopnost vytvářet souvislou tenkou vrstvu vody 

(vodní film) a zároveň dobře zatékají do porézních materiálů. Tato vrstva má velký povrch, 

z kterého dochází k odpařování a materiál je intenzivně ochlazován [4]. 

 

Obrázek 2. Působení vody se smáčedlem [4]. 

 

Nespornou výhodou smáčedel je velká úspora vody až o 50%. Nejběžnějšími typy smáčedel 

jsou syntetická pěnidla používaná v koncentraci 0,3 – 0,5% roztoků [5]. 

Molekula smáčedla je složena ze dvou částí: 

 hydrofilní část molekuly zaručuje dobrou rozpustnost povrchově aktivní látky ve vodě 

za vzniku pravých a koloidních roztoků, 

 hydrofobní část se adsorbuje na povrchu smáčené hmoty a zaručuje přilnavost smáčedla 

ke smáčené látce. 

Podle charakteru hydrofilní části molekuly dělíme smáčedla na: 

 anionaktivní – hydrofilní částí je zde anion, 

 kationaktivní – hydrofilní částí je kation, 

 neionogenní – zde molekula povrchově aktivní látky netvoří ionty. 

V hasební technice se dosud využívaly zejména anionaktivní typy smáčedla. V současné době 

se používají neionogenní smáčedla. Kationaktivní smáčedla se v praxi zatím používají 

minimálně [1]. 

2.1.2 Pěny 

Pěna jako hasivo není chemické individuum, jako například voda. Je to nestejnorodá 

(heterogenní) směs, kdy plyn (nejčastěji vzduch) je rozptýlen v kapalině (směsi vody a pěnidla). 

Podle způsobu výroby rozlišujeme pěnu chemickou a vzduchomechanickou. Chemická pěna se 

připravuje smícháním chemikálií a jejich vzájemnou reakcí. Můžeme připravit tzv. suchou 
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pěnu – vzniká smícháním pevné látky s vodou anebo tzv. mokrou pěnu – vzniká smícháním 

kyselých a zásaditých látek. V současné době se s chemickou pěnou setkáváme v některých 

přenosných hasicích přístrojích případně ve stabilních hasicích zařízeních. Většinou se jedná 

o těžkou pěnu. Vzduchomechanická pěna se vyrábí mechanickou cestou, kdy je do roztoku 

vody a pěnidla v určitém množství rozptýlen vzduch. Množství rozptýleného vzduchu 

vyjadřujeme tzv. číslem napěnění – Pn.  

Podle čísla napěnění je pak pěna rozlišována na: 

 těžkou pěnu (do 20 Pn), 

 střední pěnu (20 – 200 Pn), 

 lehkou pěnu (nad 200 Pn). 

Stejně jako ostatní hasební látky má pěna specifický hasební efekt, a to izolační. Znamená to, 

že celistvá vrstva pěny brání přístupu vzduchu a znemožňuje tak další rozvinutí hořlavých par. 

Pěna může mít ještě další efekt, a to chladící, tento efekt má pouze pěna těžká. Pěnou lze hasit 

různé druhy požárů, nejčastěji se však používá na požár třídy B (hořlavé nepolární látky např. 

benzín, olej, benzen, ropné produkty aj.) a na požár třídy A (pevné látky organického původu, 

dále např. karbid vápníku, rozžhavené železo a elektrická zařízení pod napětím).  

Pěna má různé způsoby použití, nejvýznamnějším je plošné a objemové hašení. Plošné hašení 

spočívá ve vytvoření souvislé izolující vrstvy pěny na povrchu hořlavé látky. Pro tento typ 

hašení je nejvhodnější použití těžké pěny s využitím jejího částečného chladícího účinku. 

Objemové hašení spočívá v zaplnění uzavřených prostor (např. sklepy, kanály, budovy, sklady) 

pěnou. Tím je dosaženo oddělení požáru od přístupu vzduchu. Pro tento typ hašení je vhodné 

použití lehkých, případně středních pěn. U objemového hašení platí také pravidlo, že vrstva 

pěny má přesahovat cca 50 cm nad nejvýše položené hořlavé předměty [6]. 

2.1.3 Plyny 

Některé látky v plynném skupenství mají schopnost hasit požár svým dusivým a zřeďovacím 

efektem. Vzniká tak inertní prostředí v určitém prostoru. Svým působením ochudí požár 

o oxidační prostředky. Vytěsňují vzduch a v něm obsažený kyslík z pásma hoření nebo 

z určitého technologického zařízení. Jako hasební látka je z této skupiny plynů nejpoužívanější 

oxid uhličitý. Dalšími hasebními plyny mohou být dusík nebo argon, případně směs těchto 

plynů, která se nazývá INERGEN.  

Hlavním hasebním efektem plynů je efekt zřeďovací, kdy obsah kyslíku ve vzduchu poklesne 

natolik, že proces hoření je přerušen. Hasební plyny se používají k hašení požárů třídy 

B (benzín, olej, benzen, ropa), třídy C (metan, propan, acetylén, vodík) a požárům elektrického 

zařízení pod napětím do 1000 V. Pomocí plynů je naopak zakázáno hasit požár třídy D (hořlavé 

kovy jako je např. hliník, draslík, sodík, hořčík), požáry vodíku (smísením vzniká prudce 

jedovatý a výbušný oxid uhelnatý), požáry prašných materiálů, požáry kyselin a louhů 

(z důvodu možné chemické reakce). Obdobně jako u hasební pěny mají plyny dva 

nejvýznamnější způsoby hašení, a to plošné a objemové.  

Pozitivní stránky hašení pomocí hasebních plynů jsou: 

 elektrická nevodivost, 

 dostupnost a příznivá cena, 
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 po uhašení požáru nezůstávají zbytky hasiva. 

Hašení pomocí hasebních plynů má ale i negativní stránky: 

 zanedbatelný ochlazovací efekt, 

 hasební koncentrace plynů je pro člověka vždy smrtelná, 

 nízká teplota expandujícího oxidu uhličitého (vznik popálenin třetího stupně), 

 možnost vzniku elektrostatického náboje při expanzi oxidu uhličitého (vybíjí se ve 

formě zápalných jisker) [1]. 

2.1.4 Hasební prášky 

Hasební prášky jsou anorganické nebo organické látky v tuhém skupenství, které zneškodňují 

požár na principech chemického mechanismu hašení [1]. Účinnost hasicích prášků je dána 

především velikostí částic. Čím jsou částice prášku drobnější, tím je prášek v procesu hašení 

účinnější. Aby měl prášek dobrou hasicí účinnost a zároveň se dal bezpečně přepravovat na 

místo potřeby, je nutné dodržovat velikost částic nepřesahující 0,1 mm. Hasební prášky mají 

významný inhibiční (antikatalytický) efekt. Práškové částice na sebe dokáží vázat radikály 

vzniklé hořením a přerušují tak řetězové reakce hoření. Dalším efektem je efekt izolační, který 

se uplatňuje pouze u univerzálních prášků vytvořením glazury na povrchu hořících tuhých 

látek. Za zmínku stojí i tzv. stěnový efekt, kdy oblak prášku zabraňuje prostupu sálavého tepla. 

Prášky dělíme dle toho, na kterou třídu požárů jsou používány na: 

 prášky ABC, 

 prášky BC, 

 prášky hasící kovy. 

U prášků platí přísný zákaz hašení v následujících případech: 

 zvolení nesprávného prášku při požáru hořlavých kovů, a to z důvodu možného 

chemického rozkladu a následného výbuchu, 

 při požáru prašných materiál a to z důvodu možnosti rozptýlení hořlavé látky a vzniku 

výbušné směsi, 

 při požáru v telefonních ústřednách a v místnostech, kde jsou zařízení citlivá na prach 

(např. počítačové místnosti apod.). 

Velkým pozitivem hasicích prášků jsou tyto vlastnosti: 

 prudce hasí plamenné hoření, 

 jsou elektricky nevodivé, 

 nejsou toxické (až na některé výjimky), 

 nevykazují korozivní vlastnosti (pokud jsou v suchém stavu), 

 jsou odolné vůči výkyvům teplot. 

Negativní vliv mohou mít naopak tyto vlastnosti: 

 nemají ochlazovací efekt (nebezpečí opětovného vzplanutí), 

 možnost následných škod (zaprášení okolí), 

 možnost poškození jemných a točivých mechanismů, 

 vysoká pořizovací cena, 

 při nevhodném skladování hrudkovatí, čímž se stávají nepoužitelnými [7]. 
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2.1.5 Halony 

Halony neboli halogenderiváty uhlovodíků mají v průmyslové praxi velmi široké využití. Jsou 

používány v chladících a klimatizačních zařízeních, chemickém průmyslu a v neposlední řadě 

v hasební technice. V průmyslové praxi halogenderiváty známe pod obchodním názvem 

freony, v hasební technice jako halony. Uvedené skupiny se od sebe liší zastoupením halových 

prvků v molekule [1; 7]. Hašení halony je založeno na principu inhibice, tedy zpomalování 

chemické reakce hoření. Halony se při požáru rozkládají a vytváří radikály, které působí jako 

inhibitory, zpomalovače řetězové reakce hoření. Hasicí účinek je založen na principu srážky 

aktivní částice s jinou neaktivní molekulou nebo radikálem. Za normálních podmínek to jsou 

chemicky velmi stálé a netoxické nízkovroucí kapaliny nebo plyny. Plyny jsou těžší než 

vzduch, mrazuvzdorné a velmi málo rozpustné ve vodě. Některé halony mohou při vdechování 

nebo potřísnění dráždit dýchací orgány, nebo kůži a oči. Ve vysokých koncentracích mohou 

ovlivňovat činnost srdce a mozku. Jsou využívány zejména v místech, kde hašení vodou může 

být nebezpečné (elektrické zařízení) nebo mohou poškodit majetek. Halony jsou využívány 

jako hasiva v některých speciálních moderních zařízeních v letecké a vojenské technice.  

Pro rozlišení halonů bylo zavedeno číselné označení. Každý halon je označen čtyřmístným 

číslem: 

 první číslo udává počet atomů uhlíku – C v molekule, 

 druhé číslo udává počet atomů fluoru – F v molekule, 

 třetí číslo udává počet atomů chloru – Cl v molekule, 

 čtvrté číslo udává počet atomů bromu – Br v molekule, 

 počet vodíkových atomů se v molekule halogenderivátu neuvádí. 

Jod obvykle halony používané k hašení neobsahují. Pokud ano, muselo by být číslo pětimístné. 

Jestliže halon neobsahuje některý z halogenů, na odpovídající místo v čísle se píše nula. 

Příkladem může být chlorbrommetan 1011 (1 atom C, žádný atom F, jeden atom Cl a jeden 

atom Br).  

Halony používáme pro hašení požáru třídy A, B, C, elektrických zařízení pod napětím, jemné 

mechaniky, motorových prostorů, raketové techniky a jaderné energetiky. Dále také pro hašení 

požáru spojeních s výrobu a těžbou ropy a zemního plynu, provozy chemického 

a petrochemického průmyslu, pro oblast spojové, výpočetní a sdělovací techniky, bankovnictví 

a peněžních ústavů. Naopak přísný zákaz hašení pomocí halonů je v následujících 

případech: požár lehkých kovů (sodík, hořčík, hliník – z důvodu možné reakce 

s halogenderiváty, která by mohla vyvolat explozi), požár prašných materiálů (možnost vzniku 

výbušné směsi), požár žhnoucích látek (možnost vzniku vysoce toxických látek) a požárů ve 

špatně větraných prostorách (riziko vzniku toxických výparů) [7]. 

2.2 Hoření, princip hašení a třídy požárů 

Požár představují tři pomyslné složky (viz obrázek č. 3), aby mohlo hoření proběhnout, musí 

být všechny tyto složky přítomny – palivo (hořlavina), kyslík (jako oxidační činidlo) a teplo 

(iniciační energie), které udržuje a podporuje hoření. Hasební zásah spočívá v odstranění 

alespoň jedné z výše uvedených složek. Obvykle dochází k odstranění všech složek současně. 

Hasivem se ochlazuje plamen, hořící materiál i okolí, dodávkou hasiva se zároveň sníží nebo 

zcela zamezí přístupu vzduchu (zalitím vodou, pokrytím pěnou nebo tvorbou vodního filmu). 
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Obrázek 3:Složky potřebné k procesu hoření [4]. 

Palivo se odstraňuje například ředěním hasivem, odnesením z místa hoření nebo pokrytím 

nehořlavým materiálem. Ochlazovací účinek hasiva vzniká díky odpařování vody, která 

potřebuje velké množství energie k tomu, aby se přeměnila z kapaliny na páru. Tuto energii si 

bere právě z tepla vznikajícího při hoření. Čím větší povrch hořlaviny se podaří pokrýt vodou, 

tím intenzivnější bude ochlazovací účinek [4]. 

Z výše uvedeného vyplývá, že hasebních látek a přístrojů existuje velké množství. Je nesmírně 

důležité vybrat správný druh hasební látky dle druhu hořícího materiálu. Na základě toho, co 

hoří, dělíme požáry do několika kategorií. Třídy požárů jsou vymezeny normou ČSN EN 2 [8].  

Požár třídy A – je požár, kdy hoří pevné látky organického původu, jejichž hoření je 

doprovázeno žhnutím. Jsou to například dřevo, papír, sláma, uhlí, seno, plasty, guma, textil aj.  

Požár třídy B – požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného stavu, například nafta, 

benzín, oleje, barvy, laky, ředidla, éter, aceton, vosky, tuky, asfalt, pryskyřice, líh, dehet, vosk. 

Požár třídy C – hoření plynných látek hořících plamenem, například propan-butan, zemní plyn, 

acetylen, metan, vodík, svítiplyn. 

Požár třídy D – hoření lehkých alkalických kovů jako jsou hořčík, hliník, draslík, sodík. Při 

hoření těchto kovů dochází k vývinu velmi vysokých teplot, je nutné použít speciální hasiva.  

Požár třídy F – hoření jedlých tuků a olejů používaných v kuchyňských spotřebičích. Jsou to 

rostlinné či živočišné tuky používané ve fritézách či ostatních kuchyňských přístrojích [9]. 

Na obalu hasicího přístroje je štítkem naznačeno, na jaký druh požáru je hasivo vhodné použít. 

Taktéž jsou přístroje umísťovány na patřičná místa v budovách, dle hasebního účinku. Hašení 

požáru vhodným způsobem a prostředkem je bezesporu nutné dodržet, protože nesprávně 

zvolenou hasební látkou je možné napáchat daleko větší škody, než jsou ty způsobené požárem 

samotným.  

2.3  Vybrané hasební prostředky 

Výběr konkrétních hasebních prostředků pro účely diplomové práce proběhl po osobní 

konzultaci s koordinátorem oddělení chemické a technické služby hasičů Jihomoravského kraje 
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se sídlem v Brně – Líšni, kpt., Mgr. Pavlem Kukletou. Bylo navrženo a doporučeno pět hasiv 

nejčastěji používaných v rámci Jihomoravského kraje. Jedná se o pět hasebních látek různé 

povahy a skupenství. Jsou to dvě pěnotvorná hasiva Sthamex F – 15 a Moussol APS 3/6 F – 

15, dvě tuhá smáčedla TS TURBO a TS ECO a hasicí prášek ABC FAVORIT. 

2.3.1 Sthamex F – 15   

Toto hasivo je syntetický pěnotvorný prostředek vytvářející vodní film na bázi povrchově 

ohraničených aktivně působících látek. Obsahuje stabilizátory pěny, látky chránící proti mrazu 

a fluor, právě tyto složky dávají výrobku jeho vynikající hasební vlastnosti. Sthamex F – 15 je 

používán na tvorbu lehké, střední a těžké pěny. Na základě vysoké hustoty této pěny dosahuje 

značných vzdáleností při její aplikaci. Díky snadné napěnitelnosti je často používán v pěnových 

a vodních sprinklerových zařízeních (sprinkler – samočinné sprchové hasicí zařízení). 

Schopnost rychle vylučovat vodu působí příznivě na tvorbu vodního filmu, zvyšuje tekutost, 

zkracuje dobu hašení a ochlazuje ohnisko požáru. Pěna odpuzuje olej, což znamená, že se 

nenasycuje hořící hmotou a z toho důvodu se obzvláště hodí pro pokrývání celé plochy. Je 

taktéž vhodný pro kombinované hašení prášek – pěna [7; 10; 11]. Chemicko-fyzikální vlastnosti 

hasiva jsou shrnuty v tabulce č. 1. 

 

Tabulka 1. Vlastnosti hasiva Sthamex F – 15  

Vlastnosti Hodnota 

vzhled čirá kapalina 

hustota při 20 °C 1,03 g/cm3 

pH 6,5 – 8,5 

teplota tuhnutí -15 °C 

viskozita při 0 °C ≤ 15 mm2/s 

napěnění 
u těžké pěny až 7násobek původního 

objemu 

poločas rozpadu pěny těžká pěna 8 – 12 minut 

 

2.3.2 Moussol APS F – 15  

Moussol je víceúčelové, film tvořící pěnotvorné hasivo. Je to syntetické pěnidlo, které tvoří 

lehkou, střední i těžkou pěnu. Odolné vůči alkoholu, vytváří polymerní a vodní film, je vhodné 

pro hašení polárních i nepolárních kapalin i pevných látek. Obsahuje synteticky povrchově 

aktivní látky [12; 13]. Chemicko-fyzikální vlastnosti hasiva jsou shrnuty v tabulce č. 2.  
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Tabulka 2. Vlastnosti hasiva Mousssol APS F – 15  

Vlastnosti Hodnota 

vzhled viskózní bezbarvá kapalina 

hustota při 20 °C 1,05 g/cm3 

pH 6,5 – 8,5 

teplota tuhnutí -15 °C 

rozpustnost ve vodě neomezená 

poločas rozpadu pěny těžká pěna ≤ 15 min 

 

2.3.3 TS TURBO 

Vysoce pěnivé smáčedlo s aditivy typu AFFF/AR (vůči alkoholu odolné, vodní film tvořící 

aditivum) je vhodné na požáry s vysokou intenzitou zásahu. Je určeno k hašení požárů třídy A, 

především tam, kde hrozí únik hořlavých kapalin. Skládá se ze směsi polyethylenglykolu, 

barviv a povrchově aktivních látek. Obsahuje také fluorované tenzidy. Kartuše díky své 

vydatnosti a výraznému snížení spotřeby vody nachází využití především u velkých lesních 

požárů, dále také u požárů vozidel, pracovních strojů, garáží, dílen, skladů, bytů, plastů, 

polyuretanových pěn aj. [14; 15]. Chemicko-fyzikální vlastnosti hasiva jsou shrnuty v tabulce 

č. 3. 

 

Tabulka 3. Vlastnosti hasiva TS TURBO 

Vlastnosti Hodnota 

vzhled tuhý válec červené barvy 

hustota 1,15 g/ml 

pH 6,0 – 8,0 

rozpustnost ve vodě 100% 

konzistence homogenní hmota, kompaktní tvar 

vydatnost až 2 500 l vody 

biologická odbouratelnost za 28 dní 92 % 

snížení povrchového napětí vody více než 60 % 

teplota skladování a použitelnosti -20 °C – 35°C 

životnost minimálně 5 let 



17 

 

2.3.4 TS ECO 

Ekologická kartuše TS ECO je málo pěnivá, bez obsahu fluorovaných látek, vhodná pro dlouhé 

zásahy náročné na spotřebu a zásobení vodou jako jsou lesní či polní porosty, seníky, stohy, 

haldy a skládky, a tam, kde smáčedlo usnadňuje protékání hasiva dovnitř hořlavého materiálu. 

Používá se především na požáry třídy A [15]. Chemicko-fyzikální vlastnosti hasiva jsou shrnuty 

v tabulce č. 4. 

 

Tabulka 4. Vlastnosti hasiva TS ECO 

Vlastnosti Hodnota 

vzhled tuhý válec zelené barvy 

hustota 1,18 g/ml 

pH 6,0 – 8,0 

rozpustnost ve vodě 100% 

konzistence homogenní hmota, kompaktní tvar 

vydatnost až 2 500 l vody 

biologická odbouratelnost za 28 dní 94 % 

snížení povrchového napětí vody více než 60 % 

teplota skladování a použitelnosti -20 °C – 35°C 

životnost minimálně 5 let 

 

2.3.5 ABC FAVORIT  

Práškové hasicí přístroje jsou vhodné k použití především v obytných budovách, kancelářských 

prostorách, dílnách, výrobních provozech, skladech, na otevřeném prostranství, v chemických 

provozech, školách, automobilech atp. Jsou velmi univerzální a lze jimi hasit zařízení pod 

proudem. Jsou určené k hašení požárů třídy A (pevné látky), B (kapalné látky), C (plyny) 

a zařízení pod elektrickým napětím až do 110 kV. Odtud pochází také název ABC. Základními 

složkami ABC prášků jsou hydrogenfosforečnan amonný (NH4)2HPO4, dihydrogenfosforečnan 

amonný NH4H2PO4, síran amonný (NH4 )2SO4 a další příměsi. Hasicí prášky se nejčastěji 

používají do přenosných hasicích přístrojů nebo při hašení velkých požárů v práškových 

hasicích automobilech. Nevýhodou práškových hasiv je, když při hašení prášek pronikne do 

těžko dostupných prostor, například elektroniky. K vytlačení hasicího prášku ze zásobníku 

lahve a následné aplikaci se používají nosné plyny. Například stlačený vzduch, oxid uhličitý 

nebo dusík [7; 16]. Chemicko-fyzikální vlastnosti hasiva jsou shrnuty v tabulce č. 5. 
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Tabulka 5. Vlastnosti hasiva ABC Favorit  

Vlastnosti Hodnota 

vzhled bílý prášek 

provozní schopnost -20 °C – 60 °C 

rozpustnost ve vodě není rozpustný ve vodě 

 

2.4 Toxicita hasiv 

Toxicita je vlastnost látek, která dokáže vyvolat otravu či poškození lidského či jiného 

živočišného organismu. Toxikant se do těla může dostat několika způsoby, nejčastěji požitím, 

aspirováním, intravenózně (vstup přímo do krve), nebo absorpcí přes kůži [17].  

Všeobecně vzato, každá látka může být jedem, záleží ovšem na množství. Totéž platí 

i u chemických látek, v malé míře mohou pomáhat ve velkém škodit. U většiny syntetických 

látek platí, čím jsou účinnější, tím jsou toxičtější [18]. 

Produkty hoření, které vznikají během požáru a zbytky po hoření jsou o mnoho škodlivější než 

použitý hasicí prostředek. Rychle zlikvidovaný požár ve většině případů vyváží negativní 

dopady použití hasicích látek, výrazně se totiž omezí tvorba toxických produktů a zbytků po 

požáru. Při hašení požáru například vodou, která je pokládána za neškodnou pro životní 

prostředí, může odtékající voda z požáru kontaminovaná rozkladnými produkty hoření látek 

významně zatížit životní prostředí na velmi dlouhou dobu. Při použití hasicích pěn a zejména 

těch environmentálně akceptovatelných, je možné dostat požár pod kontrolu včas a zatížit tak 

životní prostředí méně, jako v případě použití samotné vody [19]. 

Toxicita pěnotvorných roztoků může být problematická z hlediska toxicity vznikajících 

rozkladných produktů pěnotvorných hasiv. Mohou to být například tenzidy, ethylenglykol, 

butyldiglykol, propylenglykol nebo alkylpolyglykosid. Často jsou rozkladné produkty přísad 

do pěnidel toxičtější a stabilnější než původní přísady. Při porovnání pěnotvorných hasiv 

s ostatními, běžně se vyskytujícími a používanými chemickými látkami, je toxicita poměrně 

nízká. Nebezpečí nastává v případě sekundární toxicity – rozkladné produkty mají dlouhou 

dobu biologické odbouratelnosti v životním prostředí. Kromě toho rozkladné produkty 

některých přírodních pěnidel mohou působit toxicky na akvatické organismy, například 

amoniak. Tato pěnidla mohou obsahovat sloučeniny zinku, které jsou při vysokých 

koncentracích toxické a zároveň stabilní proti degradaci v životním prostředí.  

Škodlivé a toxické vlastnosti hasebních prášků, s výjimkou prášků hasících kovy, nebyly 

prokázány. Rozkladné produkty vznikající při hašení požárů rovněž nejsou nebezpečné a mají 

malou mobilitu v životním prostředí. Hlavní složkou prášků na hašení požárů třídy B a C je 

hydrogenuhličitan sodný, který se využívá v potravinářském průmyslu. Látky, které tvoří 

hlavní složky prášků hasících požáry třídy A, B, C a D jsou fosforečnany a síran amonný, které 

slouží v zemědělském průmyslu jako hnojiva. Při vysokých teplotách se u hašení práškem ABC 

může uvolňovat malé množství amoniaku, které je však pod toxickou hranicí. Bez poškození 

flóry, je možno těmito prášky hasit rozsáhlé lesní požáry.  
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Hasicí prášky nesmí obsahovat žádné látky, které by mohly negativně ovlivnit půdu, povrchové 

a podzemní vody a nesmí ovlivnit funkci čistírny odpadních vod. Základní účinné složky, které 

jsou potřeba pro výrobu prášků (hydrogenuhličitan sodný pro BC prášky a síran amonný pro 

ABC prášky) musí vyhovovat technické kvalitě anebo průmyslovým hnojivům. Nesmí 

obsahovat těžké kovy, jako jsou například olovo, kadmium, měď nebo zinek a arzen, případně 

jen ve velmi malém, nezbytně nutném, množství. Hasicí prášky nemají korozivní účinky 

a jejich rozkladné produkty nevykazují negativní účinky na jiné látky. Důležitým faktem je, že 

při hašení požáru a odstraňování zbytků prášků po samotném požáru nevykazují abrazivní 

účinky.  

Všechny dosud provedené testy s hasebními látkami dokazují, že hasicí prášky jsou zpravidla 

netoxické látky [1; 19]. 

2.5 Ekotoxikologie  

Ekotoxikologie je vědeckou disciplínou na pomezí ekologie, tedy vědy zabývající se 

ekosystémy a toxikologie, která zkoumá míru interakce toxických látek na živé organismy. 

Zabývá se studiem toxického působení látek lidského či přírodního původu na živé organismy, 

populace a jejich společenstva. Na rozdíl od toxikologie, která zkoumá pouze účinky toxikantů 

na jeden organismus, a to lidský, se ekotoxikologie zabývá účinky toxických látek na různých 

organizačních úrovních ekosystémů [20]. Kromě sledování účinků toxických látek na živé 

systémy je předmětem ekotoxikologie také biomonitoring toxických látek v životním prostředí.  

Hlavním prostředkem ekotoxikologie jsou biotesty s živými organismy či systémy. Biotesty 

slouží k určení druhu a míry škodlivého působení toxikantů na testovací organismy [21]. 

Výstupy získané z ekotoxikologických biotestů jsou používány k hodnocení rizik spojených 

s výskytem nežádoucí látky v životním prostředí [22; 23].  

Biotesty mohou být rozděleny dle několika kritérií, dle doby expozice dělíme testy na: 

 akutní (v řádech hodin), 

 semiakutní (v řádu hodin až dnů), 

 semichronické (v řádu dnů až týdnů), 

 chronické (v řádech týdnů až měsíců). 

Též se dají rozdělit dle trofické úrovně testovacích organismů na testy na: 

 producentech – rostliny, 

 konzumentech – živočichové, 

 destruentech – bakterie. 

Rozdělení může být také dle povahy ekosystému, který testované organismy obývají, a to na 

terestrické (organismy žijící v půdě) a akvatické (organismy žijící ve vodním prostředí) testy 

[24]. 

V testech akutní toxicity je sledováno působení toxických látek na přežívání organismu po 

krátkodobém vystavení testované látce. Je důležité si uvědomit, že akutní testy mají omezenou 

vypovídací hodnotu. Informují nás pouze o přítomnosti či nepřítomnosti toxicity. Negativní 

nález nám ale nedává jistotu, že se toxické účinky nevyskytnou až po delší době expozice. 

Chronické testy toxicity, tedy testy s delší dobou expozice toxické látky, jsou schopné 
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zaznamenat i toxický účinek nižších koncentrací toxikantu. Testy s dlouhodobou expozicí jsou 

schopné zaznamenat účinek látek na růst, rozmnožování, četnost populace, nebo možné 

genetické změny. Lze říct, že akutní testy toxicity ve většině případů zaznamenávají odezvu 

během jednoho životního stádia organismu a chronické testy toxicity během více vývojových 

stádií či generací testovaného organismu [20]. 

Nejčastěji sledované endpointy u akutní toxicity jsou: 

 změny v počtu žijících organismů, 

 změny v mobilitě testovaných organismů,  

 změny v produkci biomasy (inhibice růstu). 

Endpointy – pozorované změny, jako je – mortalita, imobilizace a inhibice růstu slouží ke 

kalkulaci ekotoxikologických hodnot: 

 LC50 – letální koncentrace testované látky, která způsobí 50% úhyn testovacích 

organismů v porovnání s kontrolou, 

 EC50 – efektivní koncentrace testované látky, která způsobí mortalitu nebo imobilizaci 

50 % testovacích organismů v porovnání s kontrolou, 

 IC50 – inhibiční koncentrace testované látky, která způsobí 50% inhibici v porovnání 

s kontrolou. 

Čím jsou stanovené hodnoty (LC, IC, EC 50) nižší, tím je látka více ekotoxická.   

U subakutních (subchronických) testů je efekt látky hodnocen po delším čase. Obvykle 28 – 90 

dní (tj. 10 % délky života organismu). Testy slouží k určení subletálních biologických efektů 

(kumulativní účinek látek, fyziologické reakce organismu). Význam těchto testů je ve stádiu 

změn, které nemají šanci projevit se za krátký časový interval při jednorázové expozici. Rovněž 

slouží k získání hodnot NOEC (No observed effect concentration - nejvyšší koncentrace bez 

pozorovaného účinku oproti kontrole) a LOEC (Lowest observed effect concentration - nejnižší 

koncentrace při které jsou pozorovány průkazné rozdíly oproti kontrole) [18; 25].  

Při chronických testech je organismus vystaven toxické látce dlouhou dobu, tj. týdny, měsíce 

a někdy i celý život jedince. Efekty jsou sledovány nejen na samotném jedinci, ale i na další 

generaci organismů. Chronická expozice škodlivé látky často vede ke ztrátě fertility nebo 

degeneraci potomků. Tyto testy mají význam při testování ekotoxicity persistentních látek 

(xenobiotik), které jsou nacházeny v ekosystému ve velmi nízkých koncentracích, avšak 

nepřetržitě ovlivňují živé soustavy. Chronické testy jsou velmi náročné na čas a finance, ale 

poskytují cenné a nenahraditelné informace [24; 26]. 

2.6 Vybrané organismy pro ekotoxikologické biotesty 

Pro testování hasiv (Sthamex F – 15, Moussol APS F – 15, TS TURBO, TS ECO, ABC) byly 

vybrány organismy zastupující akvatický a terestrický systém. Z akvatického ekosystému byly 

zvoleny tyto organismy: hrotnatka velká Daphnia magna a zelená řasa Scenedesmus 

subspicatus. Z terestrického ekosystému byly vybrány tyto organismy: chvostoskok Folsomia 

candida, žížala hnojní Eisenia fetida a sálat setý Lactuca sativa. Výběr organismů se řídil 

skutečností, že některá hasiva (Sthamex F – 15 a Moussol APS F – 15) již byla na některých 

organismech testována Ing. Šárkou Hřibovou v roce 2013 a Ing. Markétou Konečnou v roce 

2012 [27; 28]. Proto u těchto látek byly testy provedeny pouze na terestrickém organismu 



21 

 

Folsomia candida, který doplňuje baterii již provedených testů. Při výběru organismů pro 

ekotoxikologické testy bylo bráno v potaz skupenství hasicích látek a jejich způsob aplikace při 

hašení požáru. V následující tabulce č. 6 jsou uvedena hasiva a organismy, které byly pro testy 

ekotoxicity vybrány. 

 

Tabulka 6. Seznam vybraných ekotoxikologických biotestů 

Hasivo Vybrané organismy 

Sthamex F – 15  chvostoskok Folsomia candida 

Moussol APS F – 15  chvostoskok Folsomia candida 

TS TURBO 

 chvostoskok Folsomia candida 

 salát setý Lactuca sativa 

 žížala hnojní Eisenia fetida 

 řasy Scenedesmus subspicatus 

 perloočka Daphnia magna 

TS ECO 

 chvostoskok Folsomia candida 

 salát setý Lactuca sativa 

 žížala hnojní Eisenia fetida 

 řasy Scenedesmus subspicatus 

 perloočka Daphnia magna 

ABC FAVORIT 

 chvostoskok Folsomia candida 

 salát setý Lactuca sativa 

 žížala hnojní Eisenia fetida 

 řasy Scenedesmus subspicatus 

 perloočka Daphnia magna 

 

2.6.1 Akutní imobilizační test na perloočkách Daphnia magna 

Test na perloočkách je pravděpodobně nejrozšířenějším akvatickým testem. Test je určen ke 

zkoumání vlivu látek na planktonní organismy, které jsou coby základní potrava ryb, 

významnou složkou vodní biocenózy. Test se provádí s expozicí 24 nebo 48 hodin [29]. 

Ve většině laboratorních zařízení se používá organismus z podřádu perlooček hrotnatka velká 

Daphnia magna. Hrotnatky jsou typickým zástupcem zooplanktonu v nejrůznějších druzích 

vod. Jsou to korýši o velikosti 1 – 5 mm. Tělo kryje dvouchlopňová chitinová kutikula, která 

tvoří zevní kostru, kterou občas svlékají (svlečené chitinové pouzdro je často zaměňováno za 

uhynulého jedince). Samci a samice se výrazně liší ve velikosti těla, samci jsou menší než 

samice. Vývoj je přímý bez larválních stádií. V průběhu roku se uskuteční jeden nebo více 

biologických cyklů, ve kterých se střídá několik generací partenogenetických samic 

s oboupohlavní generací. Partenogenetická vajíčka (neoplozená) se vyvíjí v zárodečném 

prostoru mezi hřbetem a skořápkou. Oplozená vajíčka, většinou jedno či dvě, se ukládají ve 

stejných místech, kde se kolem nich tvoří velmi pevný tmavě zbarvený obal sedlovitého tvaru 



22 

 

zvaný ephippium. Ephippium je složitý útvar, který ukrývá vajíčka v nepříznivém období. 

Vajíčka snesou vyschnutí nebo mráz a při příznivých podmínkách se z nich líhnou 

partenogenetické samice. Fakt, že se perloočky mohou rozmnožovat pomocí nepohlavní 

partenogeneze je velmi důležitý zejména při chovu v ekotoxikologické laboratoři, neboť 

umožňuje udržování chovu jedinců identických genetických vlastností [20; 30]. 

 

 

Obrázek 4: Zástupce organismu D. magna [31] 

Princip testu 

Test spočívá ve vystavení maximálně 24 hodin starých organismů koncentrační řadě toxikantu. 

Test probíhá za stejných podmínek jako chov, tedy při 20 – 25 °C se standardní fotoperiodou 

16/8. Ve standardním testu se organismy exponují v kádinkách obvykle o objemu 100 ml. 

V případě použití jiného objemu je nutné dodržet podmínku 5 ml na 1 organismus. Sledovanou 

odezvou testu je imobilizace perlooček, tedy jejich neschopnost pohybu po 24 – 48 hodinách. 

Imobilizace je definována jako makroskopicky pozorovatelná neschopnost samostatného 

prostorového pohybu hrotnatek do 15 s po krouživém zamíchání kádinkou. Jako imobilizované 

jedince hodnotíme například i hrotnatky, které pohybují tykadly 2. páru, ale samostatného 

pohybu nejsou schopny. Akutní test na hrotnatce je standardizován a lze jej provádět dle 

postupu uvedeného v ČSN EN ISO 6341 [20; 32]. 

Vyhodnocení testu 

Z hodnot počtu imobilizovaných jedinců v jednotlivých koncentracích a v kontrole se spočítá 

procentuální imobilizace dle následující rovnice (1)  

 

(1) 𝐼𝑚𝑐𝑡 =
𝑁𝐼𝑚

𝑁0
 × 100, kde  
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Imct je imobilizace jedinců v čase t pro koncentraci c [%], 

NIm je průměrný počet imobilizovaných jedinců v koncentraci c [ks], 

N0 je počet živých jedinců vložených do každé koncentrace [ks].  

Z vypočítané procentuální imobilizace organismů se sestrojí grafická závislost procentuální 

imobilizace na dekadickém logaritmu koncentrace testované látky. Pomocí funkce lineární 

regrese se spočítá hodnota EC50 [33]. 

2.6.2 Akutní test inhibice růstu sladkovodních řas Scenedesmus (desmodesmus) 

subspicatus 

Řasové biotesty jsou velmi perspektivní a v baterii ekotoxikologických testů mají 

nezastupitelné místo. Ve srovnání s testy na vyšších rostlinách mají nespornou výhodu 

v rychlosti nárůstu biomasy a dobré kvantifikaci. Kromě toho jsou řasové kultury poměrně 

citlivé na toxikanty [34]. 

Rod Scenedesmus je co do počtu druhů nejbohatší rod zelených řas. Pro tento rod je typické 

shlukování buněk do tzv. cenobií po čtyřech eventuálně po osmi buňkách. Z různých částí 

buněk mohou do prostoru zasahovat ostny, což vyvolalo přesun tohoto rodu do rodu 

Desmodesmus [24]. 

Princip testu 

Test spočívá ve sledování inhibice nárůstu řasové biomasy nebo růstové rychlosti 

v jednotlivých koncentracích v porovnání s kontrolou. Řasové testy jsou normovány OECD 

i ISO normami (ČSN EN ISO 8692). Řasová kultura v živném médiu se podrobuje účinku 

různých koncentrací testované látky, kdy se koncentrační řada připravuje naředěním testované 

látky živným médiem – ředící vodou (dle ISO 8692) [35]. Řasy jsou inkubovány po dobu 72 

hodin při teplotě 25 ± 2 °C, při konstantním osvětlení 6 000 – 10 000 Lux.  Počáteční 

koncentrace řasové kultury je 10 000 ± 2 000 buněk v 1 ml suspenze. Při stejných podmínkách 

je nasazena kontrola – řasa pouze v živném médiu. Test se provádí ve dvou paralelních 

provedeních [24]. 

Vyhodnocení testu 

Účinek toxické látky na řasovou kulturu se projeví jako inhibice (snížení růstové rychlosti vůči 

kontrole). Po ukončení testu je nutné nejdříve vypočítat růstovou rychlost všech nasazených 

koncentrací a kontroly a poté hodnotu IC50 vůči kontrole. 

Růstová rychlost se spočítá následující rovnicí (2) 

 

ø × 10 000 → ln 𝑥 

(2) µ =
ln 𝑥 −9,210 (ln 10 000)

3
  , kde  
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µ je růstová rychlost, 

ø je aritmetický průměr počtu jedinců z paralelních stanovení dané koncentrace, 

9,210 je přirozený logaritmus 10 000.  

Po výpočtu růstových rychlostí pro kontrolu a všechny nasazené koncentrace vypočítáme 

hodnotu IC50 dle následující rovnice (3) 

 

(3) 𝐼 =
𝜇𝑘 −𝜇𝑥

𝜇𝑘
× 100 , kde  

 

I je inhibice růstové rychlosti v procentech, 

µk je růstová rychlost v kontrole, 

µx je růstová rychlost v dané koncentraci.  

 

2.6.3 Stanovení inhibice růstu kořene salátu setého Lactuca sativa 

Salát setý používaný na test semichronické toxicity patří mezi nejdůležitější listovou zeleninu 

a komerčně důležitou plodinu nejen v Evropě ale i Asii a Americe [36]. Tento terestrický test 

se používá ke stanovení ekotoxicity vzorku, pomocí hodnocení růstu kořene L. sativa ve 

srovnání s kontrolou. Tato metoda je použitelná pro širokou škálu vzorků, jako jsou například 

zeminy, kaly, stavební odpady a pevné odpady [37]. 

Salát setý neboli locika salátová je listová zelenina původem z Asie. Vyskytuje se v mnoha 

varietách, kultivarech, barvách a tvarech. Je to letnička i dvouletá rostlina, která tvoří růžice 

s rovnými nebo zkadeřenými listy [38]. Semichronický test na salátu setém se provádí dle 

normy OECD 208/1984 [39].  

Princip testu 

Před samotným testem je nutné nechat naklíčit semínka salátu setého. Na Petriho misku 

umístíme navlhčený filtrační papír a rozprostřeme semínka, překryjeme víčkem a necháme 

naklíčit. Test probíhá v umělohmotných krabičkách s víkem. Naklíčená semínka umístíme do 

artificiální půdy předem ovlhčené na 60 % maximální vodní kapacity půdy. Semínka s délkou 

kořínku ne větší než 2 mm opatrně vkládáme do půdy pomocí pinzety do předem vyhloubených 

důlků, půdou nezahrnujeme. Krabičku překryjeme víkem a umístíme do inkubátoru. Test 

probíhá v temnu při teplotě 24°C po dobu 120 hodin [40].  

Vyhodnocení testu 

Po uplynutí doby 120 hodin se test vyhodnotí; změří se délka kořínku od hypokotylu po konec 

a vypočítá se míra inhibice růstu kořene dle rovnice (4) 
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(4) 𝐼µ =
𝐿𝑘−𝐿𝑥

𝐿𝑘
 × 100 , kde  

Iµ je inhibice růstu kořene v procentech, 

Lk aritmetický průměr délky kořene v kontrole v mm, 

Lx aritmetický průměr délky kořene v testované koncentraci v mm. 

 

 

Obrázek 5: Vyhodnocení testu na salátu setém L.sativa (zdroj: vlastní) 

2.6.4 Test inhibice reprodukce chvostoskoků Folsomia candida 

Test na chvostoskocích patří mezi velmi rozšířené terestrické testy. Jde o citlivý test na zjištění 

přítomnosti toxických látek v půdě. Zkouška spočívá ve sledování poklesu reprodukční 

schopnosti jedinců druhu Folsomia candida v důsledku nepříznivého vlivu toxických látek 

obsažených ve vzorku. Jedná se o test v kontaktním uspořádání.  

Pro testování toxicity na chvostoskocích se používají dva druhy těchto zástupců půdní 

mezofauny, a to Folsomia fimetaria a Folsomia candida. V laboratorních podmínkách je to 

nejčastěji druh F. candida. Je to bezkřídlý půdní členovec, který dosahuje velikosti pouze 

několika milimetrů, rozmnožuje se partenogeneticky. Tělo je členěno na tři části - hlavu, 

tříčlánkovou hruď a zadeček tvořený šesti články. Chvostoskok je slepý, nepigmentovaný 

organismus s dobře vyvinutou furcou (skákací ústrojí). Vyskytují se v půdách bohatých na 

organickou hmotu, na jejíž tvorbě se podílejí. Jsou to všežravci, hlavními složkami jejich 

potravy jsou půdní bakterie, mrtvá rostlinná pletiva nebo kukly a larvy hmyzu [34].  
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Obrázek 6: Zástupci organismu F. candida [31] 

Princip testu 

Účinky na reprodukci 10 – 12 dnů starých chvostoskoků, vystavených vlivům zkoušené půdy, 

se porovnávají s účinky na organismy v kontrolní půdě. Pro získání jedinců o požadovaném 

stáří je nutné přesunout několik dospělců do nově připraveného substrátu (sádra a aktivní uhlí 

v poměru 9:1) ve kterém jsou vytvořeny rýhy pro nakladení vajíček. Přenos do nádob 

s čerstvým substrátem obvykle vyvolá nakladení vajíček. Po dvou dnech, kdy jsou nakladena 

vajíčka, se dospělci odstraní a vyčká se cca 12 dní do vylíhnutí juvenilních jedinců, které je 

možné použít do testu [30].  

Test se provádí po dobu 28 dní při teplotě 20 ± 2 °C a při světelné periodě 16/8 hod. Test je 

prováděn ve skleněných lahvičkách, do kterých se naváží 30 g půdy, která se ovlhčí na 50 % 

WHCmax (water holding capacity – vodní kapacita půdy). Do každé lahvičky se pomocí dětské 

odsávačky přenese 10 jedinců a přidá krmivo – špetka sušených kvasnic. Krmivo se doplňuje 

každých 7 dní, popřípadě se odstraní zplesnivělá potrava a provzdušní se obsah lahvičky, dle 

potřeby se navlhčí půda.  

Po 28 dnech je test ukončen a vyhodnocen. Do lahviček se nalije voda a vypláchne se její obsah 

na velkou Petriho misku, obarví inkoustem a vyfotí na digitální fotoaparát. Fotografie se 

přenesou do počítače a pomocí programu ImageJ se vyhodnotí počet jedinců v misce [41]. 
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Obrázek 7: Probíhající test na organismu F. candida (zdroj: vlastní) 

Vyhodnocení testu  

Na základě výsledků získaných pro jednotlivé koncentrace testované látky a v kontrole se 

provede výpočet inhibice u jednotlivých koncentrací dle rovnice (5) 

 

(5) 𝐼 =
𝜇𝑘 −𝜇𝑥

𝜇𝑘
× 100 , kde  

I je inhibice reprodukce organismů v procentech, 

µk je aritmetický průměr počtu jedinců v kontrole, 

µx je aritmetický průměr jedinců v dané koncentraci. 
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Obrázek 8: Vyhodnocení testu na organismu F. candida (zdroj: vlastní) 

2.6.5 Test únikového chování na organismu žížala hnojní Eisenia fetida 

Žížala obývá především půdní prostředí, proto je vhodným organismem pro testování toxicity 

kontaminovaných zemin, pevných matric a jiných látek, které by mohly znečišťovat půdní 

ekosystémy. Žížala je významný půdotvorný činitel, podílí se na dekompozičních procesech 

v půdě. Svojí činností zajišťuje úrodnost půdy. Žížala je v kontaminovaném vzorku vystavena 

toxikantu dermálně i ingescí, neboť potravu získává z půdy. Test s tímto organismem je možné 

provést v několika provedeních, a to jako test akutní na filtračním papíře, test akutní v půdním 

vzorku, tak i chronický test v půdním vzorku, kdy je sledován vliv toxikantu na reprodukci. 

Akutní test se provádí dle mezinárodní normy ČSN EN ISO 11268-1 [42]. 

Žížaly jsou typickým zástupcem půdní fauny. Tito hermafroditičtí zástupci máloštětinatců se 

vyskytují téměř ve všech půdách. Mají vysokou schopnost regenerace a výměnu plynů 

uskutečňují celým povrchem těla. Pro laboratorní testy se nejčastěji používá druh žížala hnojní 

E. fetida, která má poměrně rychlý životní cyklus a je vhodná pro chov. Žížaly se rodí z kokonů 

za 3 – 4 týdny při teplotě 20 °C a dospívají za cca 8 týdnů. Jsou velmi plodné. Každý jedinec 

dokáže vyprodukovat 2 – 5 kokonů za týden, ze kterých se vyvine několik mladých jedinců.  

Princip testu 

Do testu se nasazují jedinci minimálního stáří alespoň dva měsíce s dobře vyvinutou klitelou 

(opaskem) a hmotností v rozmezí 300 – 600 mg. Akutní test v půdě se provádí v cca 500 g 

artificiální půdy ovlhčené na 50% maximální vodní kapacity půdy (v plastové krabičce). Půda 

se rozdělí na dvě části jedna část je pouze čistá artificiální půda a druhá je kontaminovaná 

zkoumaným toxikantem. Obě části půdy jsou odděleny přepážkou. Po odstranění přepážky se 
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do vzniklého prostoru vloží deset jedinců a krabička se překryje potravinovou fólií, do které se 

udělá několik otvorů pro výměnu vzduchu a ponechá se na světle při teplotě 20 ± 2 °C po dobu 

48 hodin [43].  

 

 

Obrázek 9: Test únikového chování na organismu E. fetida (zdroj: vlastní) 

Vyhodnocení testu 

Po skončení testu se vyhodnotí počet jedinců v kontaminované a v čisté části půdy. Pokud 

se jedinec nachází na rozhraní obou půd, je počítán do půdy, kde se nachází jeho hlavová část 

tedy část s opaskem [24]. Pro porovnání počtu organismů v kontaminované půdě a v kontrole 

slouží výpočet míry únikovosti, který se vypočítá dle následující rovnice (6) 

 

(6) 𝐴 =
𝑁0−𝑁𝑥

𝑁0
 × 100, kde  

A je míra únikovosti [%], 

N0 je předpokládaný počet jedinců v kontrole, 

Nx je počet nalezených jedinců v kontaminované půdě [28]. 

2.6.6 Semichronický test na organismu Eisenia fetida 

Test je zaměřen na sledování mortality a inhibice hmotnostního přírůstku testovacích jedinců 

v důsledku negativního vlivu toxických látek přidaných do půdy. Popis organismu je uveden 

v předchozí kapitole 2.6.5. Tento semichronický test vychází z mezinárodní normy ČSN EN 

ISO 11268-1 [42]. V testu je využívám stejný druh organismu jako u předchozího testu 

únikového chování, tedy E. fetida. Organismy v tomto testu byly vystaveny po dobu 28 dní 

vlivu toxické látky. Po uplynutí této doby byly převáženy a vloženy zpět do kontaminované 
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půdy na dalších 28 dní. V bezpečnostních listech hasiv TS ECO a TS TURBO je uvedena 

hodnota odbouratelnosti po 28 dnech (TS ECO 94% a TS TURBO 92 %). Z tohoto důvodu byl 

test prodloužen a využit k získání informací, zda po deklarované době odbouratelnosti bude 

pozorováno zlepšení stavu (prostřednictvím hmotnostního parametru). 

Princip testu 

Do testu se nasazují jedinci minimálního stáří alespoň dva měsíce s dobře vyvinutou klitelou 

(opaskem) a hmotností v rozmezí 300 – 600 mg. Semichronický test se provádí v cca 

500 g artificiální půdy ovlhčené na 50% maximální vodní kapacity půdy (v plastové krabičce). 

Testovaná látka se do půdy přidává s vodou potřebnou na ovlhčení půdy. Půda se poté dobře 

promíchá. Do krabičky se přidá 10 jedinců, předem zvážených, a krabička se překryje plastovou 

fólií s několika otvory pro výměnu vzduchu. Test probíhá po dobu 8 týdnů na světle při teplotě 

20 ± 2 °C [44].  

 

Obrázek 10: Semichronický test na organismu E. fetida 

Vyhodnocení testu 

Po uplynutí 4 týdnů, stejně tak na konci testu, tj. po 8 týdnech, se z artificiální půdy vyberou 

přeživší jedinci, kteří se omyjí, osuší a jsou zváženi. Hodnoty hmotnosti se porovnají 

s hmotností na začátku testu a vůči kontrole a vypočítá se úbytek hmotnosti v důsledku 

nepříznivého vlivu toxikantů. Výpočet se provádí dle následující rovnice (7) 

 

(7) 𝐼 =
𝜇𝑘−𝜇𝑥

𝜇𝑘
 ×  100, kde 

I je inhibice hmotnostního přírůstku organismů v procentech, 

µk je aritmetický průměr hmotností v kontrole, 

µx je aritmetický průměr hmotností v dané koncentraci.  
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Příprava vzorků  

Vzorky hasiv použitých pro účely diplomové práce byly poskytnuty z Hasičského záchranného 

sboru Jihomoravského kraje, pobočka Brno – Líšeň od Kpt. Mgr. Pavla Kuklety z oddělení 

chemické a technické služby HZS JmK Brno – Líšeň.  

Převážná část testů byla provedena externě na Výzkumném ústavu stavebních hmot a.s. se 

sídlem v Brně – Komárově. Testy byly prováděny v ekotoxikologické laboratoři zaměřené na 

testování ekologické vhodnosti stavebních hmot, ekotoxicity odpadů a dalších materiálů. 

Externími konzultantkami byly vedoucí laboratoře paní MVDr. Ilona Kukletová, PhD. 

a odborná asistentka paní Ing. Veronika Konečná. Další část testů byla provedena na domovské 

fakultě, katedra chemie a technologie ochrany životního prostředí. 

3.1.1 Příprava artificiální půdy 

Pro provedení testů na terestrických organismech bylo potřeba připravit artificiální půdu, která 

je vhodným umělým prostředním na provádění testů. Je definována v normě OECD 207. Půda 

je složená z rašeliny, kaolínu a písku v poměru 1:2:7. Všechny složky jsou předem důkladně 

vysušeny. Rašelina se homogenizuje přes síto s velikostí ok 0,2 mm. Písek se rozdělí na dvě 

části, 20 % se homogenizuje přes síto s velikostí ok 0,2 mm a 80 % se homogenizuje přes síto 

velikosti 0,6 mm. Směs se důkladně promíchá.  

U této směsi je nutné také změřit hodnotu pH. Navážíme cca 13 gramů půdy, přidáme 

pětinásobný objem 1 M roztoku KCl, protřepeme a necháme 2 hodiny stát, poté pH metrem 

změříme pH. Hodnota by se měla pohybovat v rozmezí 6,0 ± 0,5 [45].  

3.1.1.1 Vodní kapacita půdy (water holding capacity) 

U artificiální půdy je nutné stanovit vodní kapacitu půdy. Jde o údaj, který říká, kolik tekutiny 

je půda schopná maximálně udržet. Určuje se údaj maximální vodní kapacity – WHCmax 

a WHCx (tedy např. WHC50, kdy se půda vlhčí na 50 % své maximální vodní kapacity).  

Pro zjištění vodní kapacity je také nutné provést výpočet sušiny půdy. Sušina se stanoví 

vysušením 1 gramu půdy v sušárně do doby ustálení hmotnosti. Dle výpočtu stanovíme 

procentuální zastoupení sušiny. 

Pro stanovení vodní kapacity půdy je nutné nechat určité množství půdy nasáknout vodou na 

maximum po dobu 24 hodin. Z naměřených hodnot zjistíme maximální vodní kapacitu půdy, 

ze které můžeme vypočítat množství potřebné k ovlhčení půdy určené k testování. Aparaturu 

sloužící k zjištění údajů potřebných k výpočtu představuje fotografie níže.  
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Obrázek 11: Aparatura pro výpočet vodní kapacity půdy (zdroj: vlastní) 

3.2 Vlastní provedení testů ekotoxicity 

Z důvodu různé konzistence a skupenství hasiv bylo zvoleno schéma testů uvedené v kapitole 

2.6. Tenzidy (Moussol a Sthamex) jsou pěnivé roztoky, které tvořily při přípravě vzorků menší 

množství pěny, která nebyla překážkou pro testování. Smáčedla v kartuši byla v podobě tuhého 

voskového válce, ze kterého byly naškrábány malé šupinky, které šly dobře rozpustit ve vodě. 

Poslední testované hasivo – prášek ABC FAVORIT byl z pohledu přidávání do testované 

matrice problematický. Prášek je ve vodě nerozpustný, tvoří film na hladině a mění přirozené 

vlastnosti vody. Z těchto důvodů byl testován nejenom v kontaktním, ale i akvatickém 

uspořádání. Přimíchání prášku do půdy již bylo bezproblémové.  

V následujících kapitolách bude podrobně popsána příprava a samotné provedení testů. Jsou 

prezentované dle prostředí, ve kterém byly provedeny. Nejdříve budou popsány testy 

v akvatickém prostředí, poté v terestrickém.  

Testy v akvatickém uspořádání 

3.2.1 Akutní imobilizační test na perloočkách Daphnia magna 

Pro test byl použit organismus D. magna tedy hrotnatka velká, která byla vystavena vlivu 

různých koncentrací testovaných prostředků TS ECO, TS TURBO a ABC. 

Příprava koncentrační řady 

Pro nedostatek informací o toxických účincích byly nejprve provedeny předběžné testy a na 

základě získaných informací byly zvoleny koncentrace testovaných látek pro základní testy.  

Do předběžného testu byly zvoleny koncentrace 200, 500 a 1000 mg/l pro hasiva TS ECO a TS 

TURBO a pro odhad účinků práškového hasiva ABC byla zvolena pouze jedna koncentrace 

a to 500 mg/l. Vzhledem k vysoké úmrtnosti organismů u hasiv TS ECO a TS TURBO do 

několika hodin po nasazení testu byly do základního testu zvoleny koncentrace 5, 10, 30, 60, 

a 100 mg/l pro hasiva TS ECO a TS TURBO a 100, 300, 500, 700 a 1000 mg/l pro hasivo ABC. 
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 Provedení testu 

Do kádinek o objemu minimálně 100 ml se navážilo vypočtené množství hasiva pro dosažení 

zvolených koncentračních řad. Následně se důkladně rozpustilo v 50 ml živného média, jehož 

složení a příprava je uvedena níže. Do takto připravených testovacích roztoků se pomocí 

velkého kapátka přemístilo 10 jedinců D. magna, ne starších 24 hodin. Každá koncentrace měla 

dvě paralelní stanovení. Rovněž kontrola byla provedena ve dvou paralelních stanoveních.  

Příprava živného média 

Jako ředící voda je přijatelná přírodní voda (povrchová nebo podzemní), rekonstituovaná voda 

nebo dechlorovaná vodovodní voda, pokud v ní dafnie přežijí během chovu, aklimatizace 

a zkoušení bez známky stresu. Tyto vody mohou být použity, pokud splňují všechna kritéria 

a podmínky uvedené v mezinárodní normě. Doporučují se vody s hodnotou pH v rozmezí 6 až 

9, se sumou koncentrace vápníku a hořčíku v rozmezí 140 mg/l až 275 mg/l (jako CaCO3). 

Dále bude uveden postup přípravy vody vyhovující výše uvedeným požadavkům.  

Určené hmotnosti chemikálií zaručené analytické jakosti se rozpustí v čisté vodě. Hodnota pH 

takto připravené ředící vody musí být v rozmezí 7,8 ± 0,5. Suma koncentrací vápníku a hořčíku 

(225 ± 50) mg/l, poměr Ca: Mg přibližně 4:1 a koncentrace rozpuštěného kyslíku nad 7 mg/l.  

Připraví se následující roztoky: 

Chlorid vápenatý, roztok 

V čisté vodě se rozpustí 11,76 g dihydrátu chloridu vápenatého (CaCl2 . 2 H2O) a objem 

se doplní čistou vodou do 1 litru.  

Síran hořečnatý, roztok 

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

se doplní čistou vodou do 1 litru.  

Hydrogenuhličitan sodný, roztok 

V čisté vodě se rozpustí 2,59 g hydrogenuhličitanu sodného (NaHCO3) a objem se doplní čistou 

vodou do 1 litru.  

Chlorid draselný, roztok 

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

1 litru.  

Objem 25 ml každého ze čtyř roztoků se smíchá a doplní čistou vodou do 1 litru. Ředící voda 

se musí provzdušňovat tak dlouho, dokud koncentrace rozpuštěného kyslíku nedosáhne 

úplného nasycení a dokud se neustálí hodnota pH. Pokud je to nutné, upraví se hodnota pH na 

7,8 ± 0,5 přídavkem roztoku hydroxidu sodného (NaOH) nebo roztoku kyseliny 

chlorovodíkové (HCl) [32].  
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3.2.2 Akutní test inhibice růstu sladkovodních řas Scenedesmus (desmodesmus) 

subspicatus 

Na výše uvedeném organismu byly testovány hasební prostředky TS ECO, TS TURBO a ABC. 

Akutní test k určení inhibice růstové rychlosti řas rodu S. subspicatus probíhal 

v Erlenmeyerových baňkách po dobu 72 hodin.  

Příprava koncentrační řady 

K určení orientačních hodnot koncentrací vyvolávajících negativní efekt byl nejdříve proveden 

předběžný test s koncentracemi 500 a 1 000 mg/l pro každou ze tří testovaných látek. 

Z výsledků získaných z předběžného testu byly pro základní test zvoleny následující 

koncentrace:  

TS ECO – 250, 500, 600, 700 a 800 mg/l, 

TS TURBO – 500, 700, 850, 1 000 a 1 500 mg/l, 

ABC – 500, 1 500, 2 500, 3 000 a 4 000 mg/l. 

Provedení testu 

Vypočítané navážky hasiv byly naváženy a rozpuštěny v malém množství živného média, jehož 

složení a příprava je uvedena níže. Roztok se kvantitativně převedl do odměrných baněk, kam 

se pomocí mikropipety přidalo 0,25 ml inokula testovaných řas (10 000 ± 2 000 buněk v 1 ml 

suspenze). Odměrná baňka se doplnila po rysku, protřepala a obsah se přelil do 

Erlenmeyerových baněk, ve kterých se test provádí. Baňky byly prodyšně uzavřeny propustnou 

zátkou z buničiny a alobalu.  

Každá testovaná koncentrace měla dvě paralelní provedení a byly nasazeny tři kontrolní vzorky.  

Příprava živného média 

K přípravě růstového média a roztoků zkoušených látek se používá deionizovaná voda nebo 

voda podobné čistoty (konduktivita < 10 µS/cm). Aby se zabránilo znečištění vody 

anorganickými a organickými látkami, věnuje se zvláštní pozornost její přípravě a skladování. 

Nesmí se používat zařízení vyrobené s mědi.  

Připraví se čtyři vodné zásobní roztoky živin podle složení uvedeného v následující tabulce 

č. 7. Tyto roztoky se nakonec ředí, aby bylo dosaženo konečných koncentrací živin ve 

zkoušených roztocích. Makrosložky živin však mohou být přidány přímo do vody. Všechny 

chemikálie musí být analytické čistoty p.a. Zásobní roztoky se sterilizují membránovou filtrací 

(průměr pórů 0,2 µm) nebo v autoklávu [(120 ± 2 °C), 15 minut]. Roztoky se uchovávají ve 

tmě při 4 °C. Zásobní roztok 4 se nesterilizuje autoklávováním, ale membránovou filtrací, aby 

se zabránilo ztrátám rozkladem NaHCO3 [35]. 
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Tabulka 7: Hmotnostní koncentrace živin v testovacím médiu 

Zásobní roztok Živina 

Hmotnostní 

koncentrace 

v zásobním roztoku 

Konečná hmotnostní 

koncentrace ve 

zkoušeném roztoku 

1: Makrosložky živin 

NH4Cl 

MgCl2 . 6 H2O 

CaCl2 . 2 H2O 

MgSO4 . 7 H2O 

KH2PO4 

1,5 g/l 

1,2 g/l 

1,8 g/l 

1,5 g/l 

0,16 g/l 

15 mg/l (N: 3,9 mg/l) 

12 mg/l (Mg: 2,9 mg/l) 

18 mg/l (Ca: 4,9 mg/l) 

15 mg/l (S: 1,95 mg/l) 

1,6 mg/l (P: 0,36 mg/l) 

2: Fe-EDTA 
FeCl3 . 6 H2O 

Na2EDTA . 2 H2O 

64 mg/l 

100 mg/l 

64 µg/l (Fe: 13 µg/l) 

100 µg/l 

3: Stopové prvky 

H3BO3 

MnCl2 . 4 H2O 

ZnCl2 

CoCl2 . 6 H2O 

CuCl2 . 2 H2O 

Na2MoO4 . 2 H2O 

185 mg/l 

415 mg/l 

3 mg/l 

1,5 mg/l 

0,01 mg/l 

7 mg/l 

185 µg/l (B: 32 µg/l) 

415 µg/l (Mn: 115 µg/l) 

3 µg/l (Zn: 1,4 µg/l) 

1,5 µg/l (Co: 0,37 µg/l) 

0,01 µg/l (Cu: 3,7 ng/l) 

7 µg/l (Mo: 2,8 µg/l) 

4: NaHCO3 NaHCO3 50 g/l 50 mg/l (C: 7,14 mg/l) 

 

Testy v kontaktním uspořádání 

3.2.3 Stanovení inhibice růstu kořene salátu setého Lactuca sativa 

Test inhibice růstu kořene rostliny L. sativa probíhal po dobu 120 hodin v temném inkubátoru 

při konstantní teplotě 24 °C. Prostřednictvím tohoto organismu byla testována ekotoxicita 

následujících hasebních prostředků: TS ECO, TS TURBO a ABC, jak je uvedeno v tabulce 

v kapitole 2.6.  

Příprava koncentrační řady 

Pro nedostatek informací o toxicitě těchto prostředků vůči zvolenému testovacím organismu 

byly nejprve provedeny předběžné testy s následujícími koncentracemi testovaných prostředků: 

1 000, 3 000, 6 000 a 10 000 mg/kg. Z výsledků předběžného testu byly navrženy koncentrační 

řady pro základní testy s následujícími koncentracemi u jednotlivých prostředků: 

TS ECO – 1 000, 3 000, 6 000, 8 000 a 10 000 mg/kg, 

TS TURBO – 1 000, 3 000, 4 500, 6 000 a 10 000 mg/kg, 

ABC – 2 500, 5 000, 7 000, 9 000 a 10 000 mg/kg. 

Provedení testu 

Test probíhal v plastových miskách s navážkou 200 g artificiální půdy ovlhčené na 60 % své 

WHCmax. K ovlhčení na požadovanou hodnotu WHCmax a zároveň k dosažení požadované 

koncentrace testovaného hasebního prostředku v nádobě bylo využito stejného postupu, který 
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je uveden v kapitole 3.2.3. Každá koncentrace byla provedena ve dvou paralelních stanoveních. 

Pro všechna testovaná hasiva byly nasazeny tři kontrolní vzorky. 

3.2.4 Test inhibice reprodukce chvostoskoků Folsomia candida 

Test na stanovení inhibice reprodukce chvostoskoků druhu F. candida probíhal 28 dní 

v lahvičkách o objemu 200 ml s hmotností artificiální půdy 30 g, při teplotě 20 ± 2 °C. Na tomto 

organismu byly testovány všechny hasební prostředky uvedené v úvodu experimentální části, 

dle testovacího schématu uvedeného v kapitole 2.6.   

Příprava koncentrační řady 

Pro nedostatek informací o toxicitě vybraných hasiv pro tento organismus byl nejdříve nasazen 

předběžný test s následujícími koncentracemi 1,7, 10 a 100 mg/kg. Po vyhodnocení 

předběžného testu byly provedeny testy základní, a to s následujícími koncentracemi 

u jednotlivých hasiv: 

Sthamex – 500, 1 000, 1 500, 2 000, 3 000, 4 000, 6 000, 8 000 a 10 000 mg/kg, 

Moussol – 500, 1 000, 1 500, 2 000, 3 000, 4 000, 6 000, 8 000 a 10 000 mg/kg, 

TS TURBO – 500, 1 000, 1 500, 2 000 a 3 000 mg/kg, 

TS ECO – 500, 1 000, 1 500, 2 000, 2 500 a 3 000 mg/kg, 

ABC – 500, 1 000, 1 500, 2 000, 2 500, 3 000, 4 000 a 5 000 mg/kg. 

Provedení testu 

Pro každou testovanou koncentraci bylo naváženo 30 g půdy, tato se následně ovlhčila 

vypočteným množstvím destilované vody tak, aby bylo dosaženo 50 % WHCmax. Pro 

homogenní distribuci testované látky v půdě, bylo výše popsané ovlhčení prováděné 

destilovanou vodou, ve které již byla rozpuštěna potřebná navážka hasiva. Vodu s půdou je 

nutné vždy dobře promíchat, aby byla zaručena homogenní distribuce testované látky v celém 

prostoru testovací nádoby. V případě přípravku práškového, byl tento v požadovaném množství 

přimíchán do již ovlhčené půdy. Každá koncentrace byla testována ve dvou paralelních 

stanoveních a bylo také nasazeno šest kontrol.  

3.2.5 Test únikového chování na organismu žížala hnojní Eisenia fetida 

Test únikového chování s využitím testovacího organismu E. fetida trval 48 hodin a byl využit 

pro testování hasebních prostředků TS ECO, TS TURBO a ABC. Popis tohoto kontaktního 

testu a jeho princip je uveden v kapitole 2.6.5.   

Příprava koncentrační řady 

Pro všechna testovaná hasiva byly zvoleny tyto koncentrace: 500, 1 000 a 2 000 mg/kg. Testy 

jednotlivých hasiv byly provedeny ve dvou paralelních stanoveních se dvěma kontrolními 

vzorky po všechny testované látky.   
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Provedení testu 

Jak bylo uvedeno v kapitole 2.6.5, podstatou tohoto testu je určení míry únikovosti testovacího 

organismu z testované půdy do půdy kontrolní. Polovina testovací nádoby byla naplněna 250 g 

artificiální půdy ovlhčené destilovanou vodou na 50 % WHCmax. Druhá polovina byla naplněna 

stejným množstvím artificiální půdy ovlhčené stejným množstvím destilované vody, ve které 

již byla rozpuštěna vypočtená navážka testovaného hasebního prostředku. Takto bylo dosaženo 

homogenní distribuce testované látky v celém objemu testované půdy.  

3.2.6 Semichronický test na organismu Eisenia fetida 

Semichronický test prováděný na organismu E. fetida trval celkem 8 týdnů a byl využit pro 

testování prostředků TS ECO, TS TURBO a ABC. V tomto testu byl zkoumán vliv dlouhodobé 

expozice toxické látky na inhibici hmotnostního přírůstku testovacího organismu.  

Příprava koncentrační řady 

Pro vybraná hasiva byly zvoleny dvě koncentrace, a to 1 000 mg/kg a 3 000 mg /kg. Každá 

koncentrace byla provedena ve dvou paralelních stanoveních a byly nasazeny dva kontrolní 

testy.  

Provedení testu 

Principem tohoto testu je zaznamenat hmotnostní úbytek organismů po čtyřtýdenní a následně 

po osmitýdenní expozici toxickou látkou. Do plastové nádoby byla navážena artificiální půda 

o hmotnosti 500 g. Půda byla ovlhčena požadovaným množstvím vody tak, aby bylo dosaženo 

50 % svojí WHCmax. V této vodě již bylo rozpuštěno potřebné množství testované látky 

k dosažení testované koncentrace. Zajistilo se tím homogenní rozmístění toxikantu po celém 

objemu plastové krabičky. Bylo vybráno 10 jedinců v požadovaném hmotnostním rozmezí. 

Jedinci byli omyti, osušeni a byla zvážena jejich počáteční hmotnost. Poté byli vloženi do 

připravené nádoby s půdou.  

Tento test vyžadoval týdenní kontrolu. Každý týden byly jednotlivé krabičky zváženy 

a doplněny o odpařenou vodu a byl přidán koňský hnůj jako krmivo. Po uplynutí 4 týdnů se 

testovaní jedinci převážili a byli vloženi zpět do testovací půdy. Konečné zvážení proběhlo po 

8 týdnech.  
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4 VÝSLEDKY 

Pro vybrané druhy testovacích organismů byl nejdříve proveden referenční test. Pro akvatické 

organismy byl standardní látkou dichroman draselný a pro terestrické organismy byla 

standardní látkou kyselina boritá. Výsledky referenčních testů a daná rozmezí, ve kterých by se 

měly výsledky testů pohybovat, aby mohly být považovány za validní, jsou uvedeny 

v následující tabulce. Vypočtené ekotoxikologické hodnoty se pohybovaly v požadovaném 

rozmezí, tudíž výsledky mohou být považovány za validní. Rovněž výsledky testu únikového 

chování na žížale hnojní mohou být považovány za platné, protože v době nasazení testu byl 

v laboratoři proveden referenční test, jehož výsledky vyšly v požadovaném rozmezí. Výsledky 

semichronického testu na žížalách hnojních nemohou být považovány za validní, neboť pro 

velkou časovou náročnost nebyl proveden referenční test.  

 

Tabulka 8: Výsledky a požadovaná rozmezí referenčních testů 

Název organismu a daný standard 
Požadované rozmezí 

koncentrace 

Hodnota EC50, 

IC50 

Daphnia magna (K2Cr2O7) 0,4 – 1,0 mg/l 0,49 mg/l 

Scenedesmus subspicatus (K2Cr2O7) 0,60 – 1,03 mg/l 0,81 mg/l 

Lactuca sativa (H3BO3) 80 – 590 mg/kg 537,13 mg/kg 

Folsomia candida (H3BO3) 50 – 200 mg/kg 104,6 mg/kg 

 

Výsledky testů v akvatickém uspořádání 

4.1 Akutní imobilizační test na perloočkách Daphnia magna 

Pro každé ze tří testovaných hasiv byl proveden předběžný test. Výsledky tohoto testu 

u jednotlivých hasiv jsou uvedeny v následujících tabulkách č. 9 – 11.  

 

Tabulka 9: Výsledky předběžného testu u hasiva TS ECO 

Koncentrace 

[mg/l] 
log c 

počet 

testovacích 

organismů 

průměrný počet 

uhynulých 

organismů 

mortalita 

[%] 

kontrola - 10 0 0 

200 5,29 10 10 100 

500 6,21 10 10 100 

1 000 6,90 10 10 100 
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Tabulka 10: Výsledky předběžného testu u hasiva TS TURBO 

Koncentrace 

[mg/l] 
log c 

počet 

testovacích 

organismů 

průměrný 

počet 

uhynulých 

organismů 

mortalita [%] 

kontrola - 10 0 0 

200 5,29 10 10 100 

500 6,21 10 10 100 

1 000 6,90 10 10 100 

 

Tabulka 11: Výsledky předběžného testu u hasiva ABC 

Koncentrace 

[mg/l] 
log c 

počet 

testovacích 

organismů 

průměrný 

počet 

uhynulých 

organismů 

mortalita [%] 

kontrola - 10 0 0 

500 6,21 10 3,5 35 

 

Z důvodu vysoké mortality (100% mortalita) u některých prostředků již u nejnižší nasazené 

koncentrace byla navržena koncentrační řada pro základní testy u jednotlivých hasiv v nižších 

koncentračních hladinách. Ve třech následujících tabulkách jsou uvedeny výsledné hodnoty 

těchto základních testů. 

 

Tabulka 12: Výsledky základního testu u hasiva TS ECO 

Koncentrace 

[mg/l] 
log c 

počet 

testovacích 

organismů 

průměrný 

počet 

uhynulých 

organismů 

mortalita [%] 

kontrola - 10 0 0 

5 1,60 10 0,5 5 

10 2,30 10 1,5 15 

30 3,40 10 4 40 

60 4,09 10 10 100 

100 4,60 10 10 100 

 

Z odečtených hodnot byl sestaven v programu Excel graf lineární regrese a z rovnice grafu byla 

vypočtena hodnota 48hEC50 pro hasivo TS ECO. Koncentrace, při které je inhibováno 50 % 
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organismů za 48 hodin je 0,023 g/l. Výsledky testu byly rovněž zpracovány pomocí 

počítačového programu Probity. Výsledek vypočítaný pomocí programu byl 0,023 g/l, tedy 

stejný jako pomocí prvního výpočtu. Obě dvě vyhodnocení se také pohybují v konfidenčním 

intervalu, který je v tomto případě v rozmezí 0,018 – 0,030 g/l.   

Konfidenční interval je rozmezí hodnot, ve kterém se bude hledaná hodnota nacházet 

s pravděpodobností 95 %.  

 

Tabulka 13: Výsledky základního testu u hasiva TS TURBO 

Koncentrace 

[mg/l] 
log c 

počet 

testovacích 

organismů 

průměrný 

počet 

uhynulých 

organismů 

mortalita [%] 

kontrola - 10 0 0 

5 1,60 10 2 20 

10 2,30 10 3 30 

30 3,40 10 3,5 35 

60 4,09 10 10 100 

100 4,60 10 10 100 

 

Odečtené hodnoty byly v počítačovém programu Excel vyneseny do grafu a z rovnice grafu 

byla vypočtena hodnota 48hEC50 pro hasivo TS TURBO. Koncentrace, při které se inhibice 

rovná 50 % za 48 hodin je 0,019 g/l. Výsledky testů byly taktéž zpracovány pomocí 

počítačového programu Probity. Výsledek vypočítaný pomocí programu byl 0,018 g/l, tedy 

velmi podobný první výpočtu. Obě dvě vyhodnocení se také pohybují v konfidenčním 

intervalu, který je v tomto případě v rozmezí 0,004 – 0,062 g/l. 

 

Tabulka 14: Výsledky základního testu u hasiva ABC 

Koncentrace 

[mg/l] 
log c 

počet 

testovacích 

organismů 

průměrný 

počet 

uhynulých 

organismů 

mortalita [%] 

kontrola - 10 0 0 

100 4,60 10 5,5 55 

300 5,70 10 5,5 55 

500 6,21 10 6 60 

700 6,55 10 6 60 

1 000 6,90 10 8 80 
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Získané hodnoty mortalit byly zpracovány výše uvedeným způsobem. Z rovnice lineární 

regrese byla vypočtena hodnota koncentrace, při které je inhibováno 50 % organismů za 48 

hodin na 0,094 g/l. Prostřednictvím probitové analýzy byla vypočtena hodnota 48hEC50 – 

0,097 g/l, tedy velmi podobná prvnímu výpočtu. Rovněž se obě vyhodnocení pohybují 

v konfidenčním intervalu, který je v tomto případě v rozmezí 0,027 – 0,307 g/l.  

4.2 Akutní test inhibice růstu sladkovodních řas Scenedesmus (desmodesmus) 

subspicatus 

Pro každé ze tří testovaných hasiv byl proveden předběžný test. Výsledky předběžného testu 

pro všechny tři testované látky jsou uvedeny v následujících tabulkách č. 15 – 17. 

 

Tabulka 15: Výsledky předběžného testu u hasiva TS ECO 

Koncentrace [mg/l] růstová rychlost [µ] inhibice [%] 

kontrola 1,334 - 

500 0,855 35,9 

1 000 0,5 100 

 

Tabulka 16: Výsledky předběžného testu u hasiva TS TURBO 

Koncentrace [mg/l] růstová rychlost [µ] inhibice [%] 

kontrola 1,334 - 

500 0,963 27,8 

1 000 0,366 72,5 

 

Tabulka 17: Výsledky předběžného testu u hasiva ABC 

Koncentrace [mg/l] růstová rychlost [µ] inhibice [%] 

kontrola 1,334 - 

500 0,934 29,9 

1 000 0,842 36,9 

 

Na základě výsledků těchto testů byly sestaveny nové koncentrační řady, které poskytly větší 

počet parciálních inhibic pro sestavení grafu závislosti inhibice na koncentraci a umožnily tak 

výpočet hodnoty IC50. V následujících tabulkách (č. 18 – 20) jsou uvedeny výsledné hodnoty 

základních testů.  
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Tabulka 18: Výsledky základního testu u hasiva TS ECO 

Koncentrace [mg/l] růstová rychlost [µ] inhibice [%] 

kontrola 1,69 - 

250 1,24 26,62 

500 0,81 52,07 

600 0,79 52,72 

700 0,82 51,47 

800 0,69 59,17 

 

Z vypočtených hodnot procentuální inhibice pro každou koncentraci byl sestaven v programu 

Excel graf lineární regrese a z rovnice grafu byla vypočtena hodnota 72hIC50 pro hasivo TS 

ECO. Koncentrace, při které je inhibice růstu 50 % je 0,576 g/l. Výsledky byly rovněž 

zpracovány pomocí počítačového programu Toxicita. Výsledek vypočítaný pomocí tohoto 

programu byl 0,541 g/l, tedy podobný prvnímu výpočtu.  

 

Tabulka 19: Výsledky základního testu u hasiva TS TURBO 

Koncentrace [mg/l] růstová rychlost [µ] inhibice [%] 

kontrola 1,69 - 

500 1,06 37,27 

700 0,96 43,19 

850 0,90 46,74 

1 000 0,62 63,31 

1 500 0,30 82,24 

 

Rovněž pro přípravek TS TURBO byly vypočteny výše uvedeným způsobem hodnoty 

72hIC50. Hodnota získaná pomocí programu Excel byla 0,802 g/l. Hodnota získaná 

prostřednictvím počítačového programu Toxicita byla 3,40 g/l.  
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Tabulka 20: Výsledky základního testu u hasiva ABC 

Koncentrace [mg/l] růstová rychlost [µ] inhibice [%] 

kontrola 1,69 - 

500 1,22 27,81 

1 500 0,99 41,42 

2 500 0,73 56,80 

3 000 0,62 63,31 

4 000 0,30 82,24 

 

U hasiva ABC byla v programu Excel vypočtena hodnota 72hIC50 - 1,965 g/l. Výsledek 

vypočítaný pomocí počítačového programu Toxicita byl 3,01 g/l, tedy podobný prvnímu 

výpočtu.  

 

Výsledky testů v kontaktním uspořádání 

4.3 Stanovení inhibice růstu kořene salátu setého Lactuca sativa 

Pro každé ze tří testovaných hasiv byl proveden předběžný test, jehož výsledky pro všechny tři 

testované látky jsou uvedeny v následujících tabulkách (č. 21 – 23). 

 

Tabulka 21: Výsledky předběžného testu u hasiva TS ECO 

Koncentrace [mg/kg] 
průměrná délka kořínku 

[mm] 
inhibice [%] 

kontrola 15,40 - 

1 000 19,30 -25,30 

3 000 13,70 11,04 

6 000 6,60 57,40 

10 000 - 100 
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Tabulka 22: Výsledky předběžného testu u hasiva TS TURBO 

Koncentrace [mg/kg] 
průměrná délka kořínku 

[mm] 
inhibice [%] 

kontrola 15,40 - 

1 000 12,90 16,23 

3 000 8,70 43,50 

6 000 2,80 81,80 

10 000 1,00 93,50 

 

Tabulka 23: Výsledky předběžného testu u hasiva ABC 

Koncentrace [mg/kg] 
průměrná délka kořínku 

[mm] 
inhibice [%] 

kontrola 15,40 - 

1 000 18,50 -20,10 

3 000 13,20 14,28 

6 000 5,20 60,23 

10 000 3,00 80,50 

 

Výsledky těchto předběžných testů umožnily zvolit vhodnější koncentrační řady pro základní 

testy. Ve třech následujících tabulkách (č. 24 – 26) jsou uvedeny výsledné hodnoty základních 

testů.   

 

Tabulka 24: Výsledky základního testu u hasiva TS ECO 

Koncentrace [mg/kg] 
průměrná délka kořínku 

[mm] 
inhibice [%] 

kontrola 24,13 - 

1 000 23,66 1,94 

3 000 15,80 34,52 

6 000 9,20 61,80 

8 000 3,38 85,99 

10 000 1,80 92,54 

 

Ze získaných hodnot byl sestaven v programu Excel graf lineární regrese a z rovnice grafu byla 

vypočtena hodnota 120hIC50 pro hasivo TS ECO. Koncentrace, při které je za 120 hodin 

inhibice růstu 50 % je 5,093 g/l. Výsledky byly rovněž zpracovány pomocí počítačového 
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programu Toxicita. Výsledek vypočítaný pomocí tohoto programu byl 5,03 g/l, teda velmi 

podobný prvnímu výpočtu.  

 

Tabulka 25: Výsledky základního testu u hasiva TS TURBO 

Koncentrace [mg/kg] 
průměrná délka kořínku 

[mm] 
inhibice [%] 

kontrola 24,13 - 

1 000 23,50 2,61 

3 000 11,25 53,37 

4 500 11,05 54,20 

6 000 7,05 70,78 

10 000 1,28 94,69 

 

Ze získaných hodnot byl sestaven graf lineární regrese a z rovnice grafu byla vypočtena hodnota 

120hIC50 pro hasivo TS TURBO. Hodnota koncentrace, při které je za 120 hodin inhibována 

přesně polovina organismů je 4,323 g/l. Výsledky byly taktéž zpracovány pomocí počítačového 

programu Toxicita. Pomocí tohoto programu byla vypočtena hodnota 4,68 g/l, tedy velmi 

podobný výsledek, jako v případě lineární regrese.  

 

Tabulka 26: Výsledky základního testu u hasiva ABC 

Koncentrace [mg/kg] 
průměrná délka kořínku 

[mm] 
inhibice [%] 

kontrola 19,30 - 

2 500 10,88 43,12 

5 000 6,09 68,16 

7 000 3,26 82,95 

9 000 2,19 88,55 

10 000 1,00 94,77 

 

Také pro přípravek ABC byla pomocí výše uvedeného způsobu vypočtena hodnota 120hIC50. 

Pomocí programu Excel a funkce lineární regrese byla hodnota výsledku 2,874 g/l. A pomocí 

počítačového programu Toxicita byl výsledek 3,01 g/l. Oba výsledky mají velmi podobnou 

hodnotu.  
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4.4 Test inhibice reprodukce chvostoskoků Folsomia candida 

Na tomto organismu byla testována všechna vybraná hasiva. Byl proveden předběžný test 

s koncentracemi 1,7, 10 a 100 mg/kg pro každé z pěti hasiv. V těchto koncentracích nebyl 

pozorován žádný negativní efekt oproti kontrolnímu vzorku, proto byly provedeny další 

základní testy vycházející vždy z výsledků předchozího testu. V následujících tabulkách (č. 27 

– 31) budou uvedeny všechny koncentrace základních testů pro každé z testovaných hasiv.  

 

Tabulka 27: Výsledky základního testu u hasiva STHAMEX 

Koncentrace [mg/kg] 
průměrný počet jedinců 

[ks] 
inhibice [%] 

kontrola 1025,5 - 

500 1208 -17,8 

1 000 1104 -7,7 

1 500 851 17,0 

kontrola 806 - 

2 000 337 58,2 

3 000 264 67,3 

4 000 141 82,5 

6 000 47 94,2 

8 000 4 99,5 

10 000 0 100,0 

 

Ze získaných hodnot byl sestaven v programu Excel graf lineární regrese a z rovnice grafu byla 

vypočtena hodnota 29dEC50 pro hasivo STHAMEX. Koncentrace, při které je inhibice 

reprodukce 50 % je 3,594 g/l. Výsledky byly rovněž zpracovány pomocí počítačového 

programu GraphPad Prism. Výsledek vypočítaný pomocí tohoto programu byl 2,190 g/l, tedy 

podobný prvnímu výpočtu.  

Na následujícím obrázku č. 12 je znázorněn graf závislosti inhibice reprodukce na logaritmu 

koncentrace. Je zde zřetelně vidět tvar znázorňující sigmoidální křivku.  
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Obrázek 12: Graf závislosti inhibice reprodukce na logaritmu koncentrace u hasiva STHAMEX 

 

Tabulka 28: Výsledky základního testu u hasiva MOUSSOL 

Koncentrace [mg/kg] 
průměrný počet jedinců 

[ks] 
inhibice [%] 

kontrola 1025,5 - 

500 1258 -22,7 

1 000 1091 -8,9 

1 500 653,5 36,3 

kontrola 806 - 

2 000 446 44,7 

3 000 667,5 17,2 

4 000 434 46,2 

6 000 267 66,9 

8 000 305 62,2 

10 000 170 78,9 

 

Výsledky vypočtené pro hasivo Moussol byly získány způsobem popsaným výše. Z rovnice 

grafu lineární regrese byla vypočtena hodnota 29dEC50 5,661 g/l. Výsledek vypočítaný pomocí 
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počítačového programu GraphPad Prism byl 4,447 g/l, tedy velmi podobný prvnímu výpočtu. 

Oba výsledky jsou také v rozmezí konfidenčního intervalu, který je proto toto hasivo 3,030 – 

6,614 g/l.  

 

Tabulka 29: Výsledky základního testu u hasiva TS ECO 

Koncentrace [mg/kg] 
průměrný počet jedinců 

[ks] 
inhibice [%] 

kontrola 1025,5 - 

500 1029 -0,3 

1 000 630 38,6 

1 500 405,5 60,5 

kontrola 806 - 

2 000 126,5 84,3 

2 500 0 100 

3 000 0 100 

 

Z vypočítaných hodnot inhibic byl sestaven v programu Excel graf lineární regrese a rovnice 

grafu byla vypočtena hodnota 29dEC50 pro hasivo TS ECO. Koncentrace, při které je inhibice 

reprodukce 50 % je 1,409 g/l. Hodnota 29dEC50 vypočítaná pomocí programu GraphPad Prism 

byla velmi podobná prvnímu výpočtu – 1,220 g/l.  

 

Tabulka 30: Výsledky základního testu u hasiva TS TURBO 

Koncentrace [mg/kg] 
průměrný počet jedinců 

[ks] 
inhibice [%] 

kontrola 1025,5 - 

500 1116,5 -8,9 

1 000 604 41,1 

1 500 228,5 77,7 

kontrola 806 - 

2 000 0 100 

3 000 0 100 

 

V programu Excel byla pomocí funkce lineární regrese ze získaných výsledků vypočtena 

hodnota 29dEC50. Pomocí tohoto programu byl výsledek 1,318 g/l. Získané hodnoty byly také 

zpracovány v počítačovém programu GraphPad Prism, pomocí kterého se dospělo k výsledku 

1,100 g/l. Oba výsledky jsou si velmi podobné.  
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Tabulka 31: Výsledky základního testu u hasiva ABC 

Koncentrace [mg/kg] 
průměrný počet jedinců 

[ks] 
inhibice [%] 

kontrola 1025,5 - 

500 1127,5 -9,9 

1 000 871 15,1 

1 500 722,5 29,5 

kontrola 806 - 

2 000 703,5 12,7 

2 500 589,5 26,9 

3 000 744,5 7,6 

4 000 478 40,7 

5 000 600 25,6 

 

Z vypočítaných hodnot byl sestaven v programu Excel graf lineární regrese a z rovnice grafu 

byla vypočtena hodnota 29dEC50 pro hasivo ABC. Koncentrace, při které je inhibice 

reprodukce 50 % je 7,61 g/l. Výsledky byly také zpracovány pomocí počítačového programu 

GraphPad Prism. Výsledek vypočítaný pomocí tohoto programu byl 10,17 g/l, tedy podobný 

prvnímu výpočtu. Oba výsledky se také nachází v rozmezí konfidenčního intervalu, který je pro 

toto hasivo 3,332 – 31,07 g/l.  

4.5 Test únikového chování na organismu žížala hnojní Eisenia fetida 

U únikového testu nebyl proveden předběžný test. Koncentrace, které byly nasazeny, vycházely 

z poznatků získaných na testovacím organismu Folsomia candida. Koncentrace v únikovém 

testu u jednotlivých hasiv byly následující: 

TS ECO – 500, 1 000 a 2 000 mg/kg. 

TS TURBO – 500, 1 000 a 2 000 mg/kg. 

ABC – 500, 1 000 a 2 000 mg/kg. 

 

Výsledky únikových testů na organismu E. fetida pro jednotlivé hasební prostředky uvádí 

tabulky č. 32 – 34.  
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Tabulka 32: Výsledky základního testu u hasiva TS ECO 

Koncentrace [mg/kg] 
průměrný počet jedinců 

v toxikované půdě [ks] 
míra únikovosti [%] 

500 2,5 75 

1 000 1,5 85 

2 000 1,0 90 

 

Tabulka 33: Výsledky základního testu u hasiva TS TURBO 

Koncentrace [mg/kg] 
průměrný počet jedinců 

v toxikované půdě [ks] 
míra únikovosti [%] 

500 2,5 75 

1 000 2,5 75 

2 000 0,5 95 

 

Tabulka 34: Výsledky základního testu u hasiva ABC 

Koncentrace [mg/kg] 
průměrný počet jedinců 

v toxikované půdě [ks] 
míra únikovosti [%] 

500 6,0 40 

1 000 5,5 45 

2 000 7,5 25 

 

Z výsledků vyplývá, že u hasiva TS ECO je nejvyšší míra únikovosti u koncentrace 2 000 

mg/kg a to 90 %. U hasiva TS TURBO je nejvyšší míra únikovosti u koncentrace 2 000 mg/kg 

a to 95 %. U posledního hasiva ABC je míra únikovosti nejvyšší u koncentrace 1 000 mg/kg 

a to 45 %.  

4.6 Semichronický test na organismu Eisenia fetida 

U tohoto semichronického testu nebyl pro velkou časovou náročnost proveden předběžný test. 

Do testu byly u jednotlivých hasiv nasazeny následující koncentrace: 

TS ECO – 1 000 a 3 000 mg/kg, 

TS TURBO – 1 000 a 3 000 mg/kg, 

ABC – 1 000 a 3 000 mg/kg. 

 

Výsledky testu jsou shrnuty v tabulkách č. 35 a 36.  
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Tabulka 35: Výsledky semichronického testu na organismu E. fetida – hmotnost přeživších jedinců 

Hasivo 
koncentrac

e [mg/kg] 

hmotnost 

jedinců na 

začátku [g] 

hmotnost 

po 4 

týdnech [g] 

počet 

živých 

organismů 

[ks] 

hmotnost 

na konci 

testu [g] 

počet 

živých 

organismů 

[ks] 

K1 - 2,544 4,265 10 4,504 10 

K2 - 2,704 4,070 10 4,048 10 

TS ECO 1 000 2,981 3,608 
9 

3,635 
9 

10 10 

TS ECO 3 000 2,612 1,303 
3 

1,945 
3 

6 6 

TS 

TURBO 
1 000 2,538 3,690 

9 
3,768 

9 

10 10 

TS 

TURBO 
3 000 2,762 3,329 

9 
3,803 

9 

10 10 

ABC 1 000 2,714 3,553 
10 

4,227 
10 

10 10 

ABC 3 000 2,403 3,221 
10 

4,036 
10 

10 10 

 

Tabulka 36: Výsledky semichronického testu na organismu E. fetida – inhibice hmotnostního přírůstku 

Hasivo 
koncentrace 

[mg/kg] 

prům.hmotnost 

jedince na 

začátku [g] 

prům. 

hmotnost 

jedince po 

4 týdnech 

[g] 

inhibice 

po 4 

týdnech 

[%] 

prům. 

hmotnost 

jedince na 

konci 

testu [g] 

inhibice 

po 8 

týdnech 

[%] 

K1 - 0,254 0,426 - 0,450 - 

K2 - 0,270 0,407 - 0,404 - 

TS ECO 1 000 0,298 0,379 8,89 0,382 10,53 

TS ECO 3 000 0,261 0,289 30,52 0,432 -1,17* 

TS 

TURBO 
1 000 0,253 0,388 6,73 0,396 7,25 

TS 

TURBO 
3 000 0,276 0,332 20,19 0,380 11,00 

ABC 1 000 0,271 0,355 14,66 0,422 1,17 

ABC 3 000 0,240 0,322 22,59 0,403 5,62 

*stimulace 
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V tabulce č. 36 je uvedena průměrná inhibice přírůstku hmotnosti přepočítaná na přeživšího 

jedince. Díky přepočtu na jednoho jedince jsme eliminovali nepřesnosti, které by vznikly 

přepočtem úbytku na celou skupinu. V některých koncentracích došlo během testu k úhynu 

organismů.  
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5 DISKUZE 

V této diplomové práci bylo z ekotoxikologického hlediska posuzováno pět hasebních 

prostředků. Pěnidla Sthamex F – 15 a Moussol APS F – 15, smáčedla TS ECO a TS TURBO 

a hasicí prášek ABC FAVORIT. Za testovací organismy byly zvoleni zástupci terestrického 

a akvatického systému. Terestrický systém reprezentují – vyšší rostlina salát setý Lactuca 

sativa, půdní členovec chvostoskok Folsomia candida a zástupce třídy máloštětinatců žížala 

hnojní Eisenia fetida. Akvatický systém pak zastupují korýš hrotnatka obecná Daphnia magna 

a zelená řasa Scenedesmus subspicatus. Výsledky referenčních testů se nacházely 

v požadovaném rozmezí hodnot, proto je možné výsledky provedených testů považovat za 

validní. U testu sledujícího únikové chování organismu Eisenia fetida byl prováděn referenční 

test ve stejné laboratoři, ve které byl prováděn náš test. Výsledky referenčního testu byly 

v požadovaném rozmezí, takže mohou být považovány za validní.  

 

V následující tabulce č. 37 jsou shrnuty veškeré hodnoty IC50 a EC50 pro všechna testovaná 

hasiva.  

Tabulka 37: Hodnoty IC50 a EC50 pro všechny testované organismy a hasiva 

 
Sthamex         

F – 15 

Moussol APS 

F – 15 
TS ECO TS TURBO ABC 

Daphnia 

magna EC50 

[g/l] 

- - 0,023 0,018 0,097 

Scenedesmus 

subspicatus 

IC50 [g/l] 

- - 0,541 3,400 3,010 

Lactuca sativa 

IC50 [g/kg] 
- - 5,030 4,680 3,010 

Folsomia 

candida EC50 

[g/kg] 

2,190 4,447 1,220 1,100 10,170 

- Testy nebyly na uvedených organismech provedeny.  

Pro lepší porovnání výsledků, respektive ekotoxikologických efektů na příslušné organismy, 

jsou všechny hodnoty také shrnuty v následujících grafech. V grafu č. 1 jsou znázorněny 

výsledky testů pro akvatické organismy a v grafu č. 2 pro terestrické.    
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Graf č. 1: Souhrn výsledků akvatických organismů 

 

 

Graf č. 2: Souhrn výsledků terestrických organismů 

 

Z hodnot uvedených v souhrnné tabulce i v grafech vyplývá, že hasivy, která mají nejvíce 

negativní efekt, jsou smáčedla TS ECO a TS TURBO. Pro tyto dva prostředky je většina hodnot 

EC50 a IC50 nižší než u zbývajících testovaných prostředků. Výjimkou je test na salátu setém, 

kde je hodnota IC50 těchto dvou prostředků nejvyšší ze všech testovaných látek. Což poukazuje 

v tomto případ ěna nižší citlivost semen vůči testovaným prostředkům. Naopak nejméně 

toxickým se zdá být dle dosažených výsledků hasicí prášek ABC FAVORIT. Ekotoxikologické 

hodnoty získané testováním tohoto prostředku jsou nejvyšší u organismu F. candida, a to 10,17 

g/kg, tj. organismy hynou až při vyšších koncentracích testované látky, což koreluje s fakty 

uvedenými v kapitole 2.4.  Hasební prášky jsou směsí látek používaných v potravinářství nebo 

zemědělství, tudíž by měly být málo škodlivé pro živé organismy. Výjimku u tohoto hasiva 
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tvoří test na organismu D. magna a překvapivě na salátu setém, v tomto případě jsou hodnoty 

IC50 nejnižší oproti ostatním testovaným hasivům. Porovnání nejvíce a nejméně toxického 

hasiva prostřednictvím vypočtených ekotoxikologických hodnot můžeme vidět v následujících 

grafech.  

 

 

Graf č. 3: Porovnání toxicity hasiv pro akvatické organismy 

 

 

Graf č. 4: Porovnání toxicity hasiv pro terestrické organismy 
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5.1 Akvatické uspořádání testů ekotoxicity 

Z výsledků testů vyplývá, že nejcitlivějším testovacím akvatickým organismem je D. magna. 

V následujícím grafu jsou uvedeny hodnoty EC50 pro hasiva testovaná na tomto organismu.  

 

 

Graf č. 5: Porovnání hodnot EC50 pro organismus D. magna 

 

Z grafu je patrné, že nejvíce toxickým pro organismus D. magna je v tomto případě prostředek 

TS TURBO, tedy tuhé smáčedlo, s hodnotou EC50 - 0,018 g/l. Toto smáčedlo funguje na 

principu snižování povrchového napětí tekutiny, což v případě tohoto vodního organismu může 

mít za následek znemožnění pohybu, tedy inhibici, následný stres a případnou mortalitu 

testovacích jedinců. Naopak nejméně toxickým je hasicí prášek ABC, který se ve vodě nedá 

rozpustit a plave na hladině, tento fakt neměl za následek negativní působení na organismus 

v akutním testu toxicity, otázkou je, zda by v případě chronického testu nemohl ovlivnit 

například propouštění plynů a světla k testovacím organismům [46]. 

Dalším testovacím organismem v akvatickém uspořádání byla zelená řasa S. subspicatus. 

Výsledné hodnoty IC50 jsou uvedeny v následujícím grafu č. 6. 
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Graf č. 6: Porovnání hodnot IC50 pro organismus S. subspicatus 

 

Z grafu vyplývá, že největší ekotoxikologický účinek vykazovalo tuhé smáčedlo TS ECO 

s hodnotou EC50 - 0,541 g/l. Jeho hlavní složkou jsou povrchově aktivní látky, stejně jako 

například u hasiva Moussol. V technickém listu hasiva Moussol jsou uvedeny hodnoty EC50 

pro řasy, a to 0,5 g/l. Námi stanovená hodnota 0,541g/l je velmi podobná. V tomto případě jsou 

výsledky ve shodě s výsledky uvedenými v technickém listě přípravku, kde test byl proveden 

na jiném druhu řas (Pseudokirchneriella subcapitata) [47].  

5.2 Terestrické uspořádání testů ekotoxicity  

Na podkladě výsledků testů v terestrickém uspořádání byl jako citlivý organismus ve většině 

případů vyhodnocen organismus F. candida. Největší ekotoxikologický efekt na tomto 

organismu vykazovalo hasivo TS TURBO s hodnotou EC50 - 1,1 g/kg. Podobně nízkých 

ekotoxikologických hodnot dosáhlo i druhé smáčedlo TS ECO a pěnidlo Sthamex, a to 1,22 

g/kg a 2,19 g/kg. Hlavní složkou těchto hasiv jsou povrchově aktivní látky - tenzidy [48]. 

Poměrně vysoká toxicita těchto hasiv by se dala zdůvodnit negativním vlivem těchto látek na 

povrch těla testovacích organismů. Chvostoskoci F. candida vyměňují plyny celým povrchem 

těla, tenzidy mohly způsobit špatnou nebo žádnou výměnu plynů, a takto mít negativní vliv na 

životní podmínky a reprodukci. Nejvyšší ekotoxikologické hodnoty, tedy nejnižší toxicita, byla 

stanovena pro práškové hasivo ABC. Jak již bylo výše zmíněno, složky práškového hasiva 

nepředstavují látky, které by měly mít negativní vliv na organismy, tudíž by mělo vykazovat 

nejnižší toxicitu, což bylo testy na F. candida potvrzeno. Poměrně nízkou toxicitu mělo 

i pěnidlo Moussol. Toto pěnidlo bylo již testováno Ing. Šárkou Hřibovou a Ing. Markétou 

Konečnou a jejich závěr se shoduje s výsledky získanými v této práci. Ve výše 

uvedených diplomových pracích vycházelo toto hasivo z testů ekotoxicity jako nejméně 

toxické [27; 28]. Výsledky testů ekotoxicity na všech testovaných hasebních prostředcích 

prováděných na organismu F. candida jsou shrnuty v následujícím grafu č. 7. 
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Graf č. 7: Porovnání hodnoty EC50 pro organismus F. candida 

 

Dalším testem prováděným v terestrickém uspořádání byl test stanovení inhibice růstu kořene 

u salátu setého L. sativa. U tohoto organismu bylo shledáno jako hasivo s největším 

ekotoxikologickým efektem hasivo ABC s hodnotou IC50 - 3,01 g/kg. Ačkoliv všechny 

naměřené hodnoty si byly velmi blízké. Celkové výsledky jsou shrnuty v následujícím grafu č. 

8.  

 

 

Graf č. 8: Porovnání hodnot IC50 pro organismus L. sativa 
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Výsledné hodnoty IC50 na tomto organismu se pohybují v řádu jednotek gramů na kilogram 

půdy. Nízká toxicita může být ovlivněna i tím, že v tomto ekotoxikologickém testu se 

kontaminanty, resp. hasiva, přimíchávají do artificiální půdy. Půda představuje sorpční 

komplex, který, jak potvrdila Hřibová (2013), má významný vliv na biodostupnost popř. na 

odbourávání chemických látek, respektive hasiv. Tudíž množství hasiva, které se bezprostředně 

dostalo k semínkům testovacího organismu, mohlo být touto skutečností ovlivněno.   

Posledním testovacím organismem, který byl využit v terestrických testech byla žížala hnojní 

E. fetida. Na tomto organismu byly provedeny dva testy. Test únikového chování 

a semichronický test. Výsledky únikového testu jsou shrnuty v následujícím grafu č. 9. 

 

 

Graf č. 9: Výsledky testu únikového chování na organismu E. fetida 

 

Z metodiky testu vyplývá, že únikovost nad 80 % je považována za toxickou. Z této skutečnosti 

by se daly vyvodit následující závěry ohledně míry toxicity testovaných hasebních prostředků. 

U smáčedla TS ECO by se dalo říct, že hranice toxicity se nachází mezi koncentracemi 0,5 – 1 

g/kg. U smáčedla TS TURBO je tato hranice v rozmezí 0,5 – 2 g/kg.  

Výsledky semichronického testu na organismu E. fetida jsou uvedeny v následujících grafech 

č. 10 – 12. První graf znázorňuje průměrnou inhibici hmotnostního přírůstku na jedince oproti 

kontrole po 28 a 56 dnech u hasiva TS ECO, druhý graf znázorňuje totéž pro hasivo TS TURBO 

a třetí graf znázorňuje hodnoty pro hasivo ABC.   
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Graf č. 10: Srovnání průměrné inhibice hmotnostního přírůstku po 28 a 56 dnech u hasiva TS ECO 

 

 

Graf č. 11: Porovnání průměrné inhibice hmotnostního přírůstku po 28 a 56 dnech u hasiva TS 
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Graf č. 12: Porovnání průměrné inhibice hmotnostního přírůstku po 28 a 56 dnech u hasiva ABC 

 

U smáčedel TS TURBO a TS ECO se potvrdila informace uvedená v kapitole 4.6. o téměř 100% 

odbouratelnosti prostředku po 28 dnech. Inhibice hmotnostních přírůstků po 56 dnech u výše uvedených 

hasiv oproti prvnímu pozorovacímu období (po 28 dnech), se nenavyšovaly, popř. byly dokonce nižší. 

To může poukazovat na fakt, že došlo k odbourání prostředku a organismus začal znovu prosperovat. 

Stejný efekt lze vypozorovat u třetího testovaného hasiva, prášku ABC, zda se jednalo o adaptaci 

organismu, sorpci nebo odbourání prostředku nelze říci, doba odbouratelnosti není známa.  

Oba testy provedené na žížalách potvrzují domněnku uvedenou výše o obecně nižší toxicitě 

hasicího prášku ABC. Testovací organismu E. fetida v půdě nejenom žije, ale půda nebo její 

části, se do organismu dostávají jednak ingescí, tedy pozřením a mnohé látky také aspirací, 

protože tento organismus dýchá pomocí pokožky, tedy celým povrchem těla. Z výsledků je 

zřejmé, že ani vyšší koncentrace tohoto hasiva v půdě nemá na organismus příliš negativní vliv.  

5.3 Obecná diskuze nad výsledky ekotoxikologických testů 

Jistou podobnost v ekotoxikologickém efektu lze nalézt u hasiv s podobným složením, účinkem 

a způsobem hašení. Tuhá smáčedla TS ECO a TS TURBO jsou si ve výsledcích (s výjimkou 

testu na S. subspicatus) velmi podobná [49; 50]. Vypovídají o tom následující grafy č. 13 a 14. 

První graf představuje porovnání účinků u akvatických organismů a druhý graf porovnání 

u terestrických organismů.  
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Graf č. 13: Porovnání výsledků na hasivech TS ECO a TS TURBO pro akvatické organismy 

 

 

Graf č. 14: Porovnání výsledků na hasivech TS ECO a TS TURBO pro terestrické organismy 

  

Vodní organismy jsou více citlivé na toxické látky typu tenzidů a jim podobných, než 

organismy terestrické [51]. Toto tvrzení se v našem případě potvrzuje, protože nejcitlivějším 

organismem vůbec byl vodní organismus D. magna. U tohoto organismu vypočtená hodnota 

EC50 byla nižší než 0,1 g/l. Obecně je tato koncentrace považována za hranici toxicity pro 

vodní organismy [52; 53].  
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6 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo vypracovat literární rešerši, která se zabývá složením, vlastnostmi 

a environmentálními vlivy hasebních látek na vybrané složky životního prostředí. Na základě 

získaných poznatků bylo vybráno pět nejčastěji používaných hasiv v Jihomoravském kraji. 

Vybraná hasiva byla různého charakteru a složení. Byla vybrána dvě pěnidla Sthamex F – 15 

a Moussol APS F – 15, dvě tuhá smáčedla TS ECO a TS TURBO a hasicí prášek ABC 

FAVORIT. Dle složení, charakteru a účinku jednotlivých hasiv byly vybrány následující 

ekotoxikologické biotesty. V akvatickém uspořádání byly vybrány dva testy, a to akutní 

imobilizační test na hrotnatkách velkých Daphnia magna a akutní test inhibice růstu vodních 

řas Scenedesmus subspicatus. Z terestrických testů byly vybrány čtyři testy, a to stanovení 

inhibice růstu kořene u salátu setého Lactuca sativa, test inhibice reprodukce organismu 

chvostoskok Folsomia candida, test únikového chování a semichronický test s organismem 

žížala hnojní Eisenia fetida.  

Testy byly prováděny dle platné metodiky a pro správnost výsledků byly provedeny referenční 

testy s danými standardy. Pouze u semichronického testu prováděného na žížalách nemohou 

být výsledky považovány za platné, neboť referenční test nebyl pro časovou náročnost 

proveden. Výsledky ostatních referenčních testů na daných standardech vyšly v požadovaném 

rozmezí, které uvádí norma, tudíž je lze považovat za platné.  

Při srovnání dat získaných testováním všech hasebních prostředků lze říct, že prostředkem 

s největším ekotoxikologickým efektem bylo shledáno tuhé smáčedlo TS ECO, které dosáhlo 

nejnižších hodnot na téměř všech (výjimkou je test inhibice růstu kořene na salátu setém L. 

sativa) testovacích organismech. Při testu na velmi citlivém vodním organismu D. magna, byly 

hodnoty EC50 nižší než 0,1 g/l. Tato koncentrace je hranicí, kdy se látka považuje za toxickou 

pro vodní organismy. Naopak nejméně toxickým (s výjimkou testu inhibice růstu kořene na 

salátu setém L. sativa) bylo shledáno práškové hasivo ABC. Rovněž podle složení tohoto 

přípravku lze predikovat, že hodnoty toxicity by měly být na přijatelné míře, což výsledky 

výzkumu potvrdily.  

Je nesporné, že ochrana lidských životů popř. materiálních hodnot je při hasebním zásahu na 

prvním místě. Nicméně neméně důležitá je ochrana životního prostředí před důsledky lidských 

aktivit. Bylo by vhodné klást větší důraz na složení jednotlivých hasiv. Většina výrobců bohužel 

složení hasiv neuvádí, což nám znemožňuje zjistit, která složka hasebních prostředků je pro 

životní prostředí nejvíce nebezpečná. Z některých technických a bezpečnostních listů 

k jednotlivým hasivům však lze zjistit, že ve většině hasiv jednu z hlavních složek představují 

povrchově aktivní látky, tedy tenzidy. Tenzidům se věnuje velká pozornost v souvislosti 

s čisticími prostředky, ne však v souvislosti s hasebními látkami, které se při hašení požárů 

dostávají ve velkém množství do životního prostředí [54]. Dále by se měla věnovat větší 

pozornost hašení požárů blízko vodních ploch. Výsledky práce nasvědčují tomu, že vodní 

organismy jsou více citlivé, než organismy terestrické. Z výsledků i z literárních zdrojů také 

vyplývá, že nejméně toxická jsou prášková hasiva. Bylo by tedy k životnímu prostředí šetrné, 

aby se jejich použití co nejvíce rozšířilo a zamezilo se tím zbytečnému nadužívání škodlivějších 

druhů hasiv.  
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AFFF  pěnidla vytvářející vodní film; aqueous film-forming foam, A3F 

AR  vůči alkoholu odolné; alcohol-resistant  

ČSN  chráněné označení české technické normy 

EN  označení evropské normy 

EC50  efektivní koncentrace testované látky, která způsobí mortalitu nebo imobilizaci 

50 % testovacích organismů v porovnání s kontrolou 

HZS JmK Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 

IC50  inhibiční koncentrace testované látky, která způsobí 50% inhibici v porovnání 

s kontrolou 

ISO  Mezinárodní organizace pro standardizaci; International Organization for 

Standardization 

LC50  letální koncentrace testované látky, která způsobí 50% úhyn testovacích 

organismů v porovnání s kontrolou 

LOEC  nejnižší koncentrace při které jsou pozorovány průkazné rozdíly oproti kontrole 

NOEC  nejvyšší koncentrace bez pozorovaného účinku oproti kontrole 

OECD  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

WHCmax maximální vodní kapacita půdy; Water holding capacity  

 


