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1. Úvod 

 
Vliv chemických sloučenin na �ivotní prostředí je 

v současné době jedním z aspektů spojených s výrobou 
chemických látek a s produkcí odpadů, mezi které počítá-
me i emise chemických látek do �ivotního prostředí. Ana-
lýzou a transportními mechanismy látek v �ivotním pro-
středí se zabývá chemie �ivotního prostředí. Účinky těchto 
látek na �ivé systémy zkoumá ekotoxikologie. Ekotoxiko-
logie je poměrně mladá mezioborová vědní disciplína na 
pomezí chemie �ivotního prostředí, toxikologie, ekologie 
a biologie, o které, jako o samostatném vědním oboru, se 
hovoří teprve od konce 60. let 20. století. Cílem oboru je 
vyvíjet metody, které umo�ňují charakterizovat vliv látek 
na rostliny, �ivočichy a bakterie, obecně na �ivé orga-
nismy v �ivotním prostředí. Základem charakterizace jsou 
testy toxicity prováděné za standardních reprodukovatel-
ných podmínek. Ekotoxikologické metody zkoumání musí 
být voleny tak, aby umo�ňovaly srovnání účinků různých 
látek mezi sebou i srovnání výsledků získaných v různých 
laboratoří1. 

2.  Terminologie související s ochranou  
�ivotního prostředí 
 
V médiích se setkáváme s různými významy pro slo-

va �ekologický� a �environmentální�, definujme, co pod 
nimi v tomto článku rozumíme. Ekologie je věda zabývají-
cí se vztahy mezi jedincem a jeho okolím. Za okolí jedince 
pova�ujeme jak ne�ivé slo�ky prostředí, tak v�echny ostat-
ní �ivé organismy. Často pou�ívaný význam slova ekolo-
gie jako nauky o ochraně �ivotního prostředí není správný. 
Pou�ívání slova �environmentální� má také svá úskalí. 
V českém jazyce se anglické slovo �environment� překlá-
dá jako ��ivotní prostředí�, často s podtextem �ochrana 
�ivotního prostředí�. Plnovýznamový překlad do če�tiny 
ov�em neexistuje, neboť slovanský jazyk si pod pojmem 
�ivotní prostředí představuje předev�ím hmatatelné, reálně 
existující slo�ky �ivotního prostředí. Angličtina, je� pře-
vzala původně francouzské slovo �l´environement�, jej 
chápe, podobně jako skandinávci slovo �miljö�, nejenom 
jako hmotný svět, ale hmotný svět naplněný vztahy, hod-
notami, historií, obrazně řečeno geniem loci. 

 
 

3. Testy toxicity 
 
Základním nástrojem ekotoxikologické práce jsou 

testy toxicity slou�ící k zji�tění či odhadu mo�ného toxic-
kého vlivu testovaných látek či směsných vzorků na �ivé 
organismy a v obecněj�í rovině na �ivotní prostředí. Test 
toxicity je experimentální metoda, pomocí které hledáme 
odpověď organismu na expozici toxickou látkou. 
Z hlediska praktické aplikace se dělí do dvou hlavních 
skupin: i) testy toxicity cílené na odhad mo�ných toxic-
kých účinků na člověka; ii) testy toxicity, od kterých oče-
káváme informace na mo�né nepříznivé účinky látek 
a jejich směsí na �ivotní prostředí. Tato práce se zabývá 
druhou skupinou testů, testů toxicity látek na �ivotní pro-
středí. 

Ač jsou testy toxicity prováděny v podstatě po staletí 
a lékařská praxe se o testování toxicity zajímá intenzivně 
od 17. století, byl v centru zájmu toxikologie v�dy člověk. 
I kdy� byl test toxicity prováděn na různých organismech, 
včetně savců a primátů, v�dy byla snaha získané informace 
extrapolovat na člověka. Teprve v 60. letech 20. století 
začaly být vyvíjeny metody schopné popsat toxické účinky 
lidmi produkovaných látek na �ivotní prostředí a na v něm 
�ijící organismy. Významným zlomem bylo systematické 
zavádění metod testování toxicity na rybách Mountem2,3 
a přehledně zpracovaných Spraguem4−6. Vedle přímých 
toxických účinků začaly být předmětem zájmu biokoncen-
trace a bioakumulace, tedy nárůsty koncentrace cizorodých 
látek v tkáních organismů v důsledku expozice z prostředí, 



Chem. Listy 100, 882−888 (2006)                                                                                                                                              Referát 

883 

kde v případě bioakumulace hraje roli i příjem z potravy 
a úbytek způsobený metabolickým vylučováním. Význam-
ným oborem začalo být i studium biomagnifikace látek 
v potravním řetězci7,8. Biomagnifikace je nárůst koncentra-
ce cizorodých látek způsobený výhradně příjmem 
z potravy, kde koncentrace látek v tkáních organismů ex-
ponenciálně narůstá s vy��í příčkou potravního řetězce. To 
je způsobeno tím, �e organismy na vy��í příčce potravní 
pyramidy se �iví organismy z ni��ích pater, tudí� 
v ka�dém vy��ím patře se vyskytují vy��í a vy��í koncent-
race cizorodých látek v tkáních organismů. 

V 80. letech bylo publikováno velké mno�ství metod 
testování toxicity na vodních organismech s cílem odhad-
nout účinky látek na vodní ekosystémy. Jednalo se o kon-
krétní jednodruhové testy toxicity. S rozvojem poznatků 
o komplexnosti mo�ných účinků environmentálních polu-
tantů začaly být vyvíjeny metody hodnocení na úrovni 
společenstev9. Sledování změn v četnosti jedinců z jednot-
livých druhů se ukázalo jako významné pro hodnocení 
reálného environmentálního rizika a jako mnohem citlivěj-
�í parametr předpovědi mo�ných nepříznivých účinků ne� 
jen sledování mortality jedinců10 jednoho druhu. Ve snaze 
přiblí�it postup testování co nejblí�e reálným podmínkám 
in situ, byly publikovány metody testování toxicity 
v uměle vytvořených biologických systémech s prováza-
ným potravním řetězcem, tzv. mikrokosmech11,12 , či přímo 
v terénu umístěných, ale od okolních vlivů částečně oddě-
lených pokusných polích, tůních či tocích a podobných 
systémech, v tzv. mesokosmech13. Specifickou oblastí 
ekotoxikologie při zkoumání příčinných vazeb mezi expo-
zicí a účinkem je pou�ívání biomarkerů14. Jedná se o sku-
pinu biochemických testů zkoumajících interakce mezi 
toxickou látkou a jejím receptorem v organismu. Jeliko� 
ov�em biomárkry popisují účinky látek pouze na suborga-
nismální úrovni, je obtí�né výsledky těchto testů interpre-
tovat na celé organismy či ekosystémy. Jejich aplikovatel-
nost pro hodnocení ekologických rizik je tedy nejistá15.  

K testování toxicity látek a vzorků ve vodě nerozpust-
ných, nebo pevného skupenství, slou�í kontaktní testy 
toxicity, neboli testy půdní � terestriální. Pou�ívají se při 
studiu toxických vlastností vzorků kontaminovaných půd, 
sedimentů, pevných odpadů, pesticidů a podobných mate-
riálů. Nejčastěji pou�ívanými organismy, jimi� se sleduje 
toxicita půd a sedimentů jsou chvostoskoci Folsomia can-
dida16, �í�ala hnojní Eisenia foetida17, roupice Enchytreus 
albidus18, jednodělo�né a dvoudělo�né rostliny19,20 či testy 
biochemické aktivity směsných mikrobiálních kultur jako 
je test aktivity enzymů dehydrogenas či test respirační. 

 
 

4. Ekologická relevance 
 
Testy toxicity byly pou�ívány ve vědecké praxi pod-

statně dříve před ustanovením ekotoxikologie jako oboru. 
Teprve ekotoxikologie dává jednotlivým testům toxicity 
ekologický význam, poskytuje mo�nost interpretovat je-
jich výsledky na různé slo�ky �ivotního prostředí a na 
různá společenstva, obecně na ekosystémy. Jestli�e je zvo-

lená metoda testování toxicity vhodná pro popis účinků 
testovaných látek na konkrétní ekosystém, např. vodní 
toky, mořské prostředí, půdní společenstva, mokřady atd., 
nazýváme ji ekologicky relevantní. Hodnotíme-li ekolo-
gická rizika látek na mořské vodní organismy, je ekologic-
ky relevantní pou�ít test s mořským organismem a nikoliv 
se sladkovodním. Ekologická relevance testů toxicity se 
tedy v posledních letech stává významným kritériem při 
plánování chystaných experimentů. Ekologická relevance 
testu uvádí, zda jím zji�těnou toxicitu látek lze interpreto-
vat pro námi sledovaný přírodní ekosystém, tudí� předur-
čuje mo�nosti interpretace získaných dat. 

V hodnocení toxicity vzorků na �ivotní prostředí, 
např. odpadů, je důle�ité vzít v úvahu i místo a způsob 
jejich mo�ného environmentálního působení. Zjevně po-
zbývá smyslu hodnotit toxicitu na �ivotní prostředí odpadů 
obsahujících toxické hydrofobní látky testováním toxicity 
jejich vodných výluhů, takovou aplikaci testů toxicity na-
zýváme ekologicky irelevantní, nevhodnou, neboť takové 
hydrofobní látky se nemohou do vodního prostředí uvolnit 
a tudí� v něm nepříznivě působit. Naopak za ekologicky 
vhodné, relevantní, pova�ujeme testy toxicity na organis-
mech odpovídajících ekosystému, kde mohou námi testo-
vané látky či odpady nepříznivě působit. Jako příklad eko-
logicky nevhodné aplikace testu toxicity si uveďme po�a-
davek směrnice M�P ČR (cit.21) pro udělování známky 
�Ekologicky �etrný výrobek� pro oleje do motorových pil. 
Směrnice vy�aduje testovat toxicitu olejů na rybách, řa-
sách a korý�ích. Volba testů toxicity je zde ov�em 
v rozporu s osudem látek v olejích se vyskytujících. Oleje 
z motorových pil se při jejich pou�ívání rozstřikují a dostá-
vají se předev�ím do kontaktu s půdou, kde se vá�ou do 
půdní matrice. Jejich transport vodou je nízký, tudí� jejich 
mo�né nepříznivé účinky mohou postihnout v prvé řadě 
půdní společenstva organismů. Zde by ekologicky rele-
vantní bylo testovat toxicitu olejů na půdních organismech 
a nikoli na vodních. 

Mo�nosti interpretace ekotoxikologické práce určuje 
slo�itost pou�itého biologického systému. Za ekotoxikolo-
gickou studii není mo�né pova�ovat výsledky testů toxici-
ty pouze na jednom druhu organismu, nebo dokonce na 
jednom biochemickém signálním systému, tzv. biomarke-
ru. Jeliko� se ekotoxikologie zabývá posuzováním toxic-
kých účinků látek a vzorků na ekosystémy, měly by ekoto-
xikologické studie v�dy zahrnovat výsledky testů toxicity 
na několika organismech z různých trofických pozic sledo-
vaného ekosystému. Jako minimální se v tomto směru 
obvykle navrhuje sada biotestů zahrnující producenty, 
konzumenty a destruenty. 

 
 

5. Co je to ekotoxicita 
 
Legislativa České republiky zavádí pojem ekotoxicita 

např. pro oblast odpadů.  
Nebezpečná vlastnost označená kódem H14 � ekoto-

xicita, je dle platné legislativy stanovována na základě 
souboru výsledků testování toxicity vodných výluhů či 
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kapalných vzorků na vodních organismech: řasách Desmo-
desmus (dříve Scenedesmus) subspicatus; perloočkách 
Daphnia magna; rybách např. Poecilia reticulata a na 
suchozemské rostlině, na semenech hořčice bílé Sinapis 
alba. Testování toxicity na těchto uvedených organismech 
se provádí ve vodném výluhu hodnoceného odpadu nebo 
ve vodném roztoku zkoumané látky. Jestli�e výsledky 
těchto čtyř testů neproká�ou toxické účinky na testovací 
organismy, je testovaná látka hodnocena jako negativní ve 
vlastnosti ekotoxicita. Jestli�e látka či vzorek vyká�e to-
xické účinky byť jen na jednom z testovacích organismů, 
je látka hodnocena jako ekotoxicky pozitivní. 

Legislativní ekotoxicita nepostihuje v�echny mo�né 
toxické účinky látek na �ivotní prostředí. Jedná se o úzký 
soubor 4 testů (řasa, perloočka, ryba, rostlina), je� jsou 
vhodné předev�ím pro testování toxicity látek ve vodě 
rozpustných. �iroké spektrum toxických látek je ve vodě 
�patně nebo málo rozpustné, není proto mo�né vý�e zmí-
něnými testy jejich toxicitu stanovovat, ačkoli takové látky 
toxické být mohou. Pou�ívejme tedy pojem ekotoxicita 
pouze ve vztahu k platné legislativě, k legislativně přede-
psaným testům, a nikoliv pro �ir�í význam toxicity látek na 
�ivotní prostředí. Látky, je� jsou toxické pro �ivotní pro-
středí, nemusí toti� vykazovat vlastnost �H14 � ekotoxici-
tu�, co� je způsobeno právě úzkým výběrem metod, je� 
jsou legislativně předepsány pro stanovování vlastnosti 
�H14 � ekotoxicita�. Jako příklad uvádíme zeminu konta-
minovanou polychlorovanými bifenyly (PCB). PCB jako 
látky hydrofobní  při vyluhování ve vět�í míře nepřecháze-
jí do vodného roztoku, a tudí� získaný výluh nebude, posu-
zováno legislativně vy�adovanými metodami, toxický. 
Hodnocení ekotoxicity bude zde negativní, přesto�e toxici-
ta na �ivotní prostředí je zřejmá a jinými ekotoxikologic-
kými metodami měřitelná. Ekotoxicita �legislativní� toti� 
nepostihuje v�echny mo�né a měřitelné toxické účinky 
látek na �ivé organismy. 

Toxicita na �ivotní prostředí se nedá hodnotit jedno-
duchou kvantifikovatelnou veličinou. Nelze tedy stanovit 
�hodnoty� ekotoxicity dvou látek a jednodu�e je porovnat. 
Testované látky jsou na základě provedených testů buď 
negativní, nebo pozitivní ve vlastnosti ekotoxicita. Jak ji� 
bylo zmíněno vý�e, ekotoxicita se hodnotí (ale přímo ne-
měří!) na základě souboru biotestů s organismy různých 
trofických úrovní. 

 
 

6. Ekotoxikologické indexy 
 
Základním toxikologickým indexem je dávka jedu, 

je� vyvolá sledovaný účinek. Zpravidla se jedná o medián 
střední smrtné dávky LD50 vzta�ené na hmotnost expono-
vaného testovacího organismu. Toxikologie se tedy zabývá 
předev�ím účinky látek, které ji� jsou přítomné v tělech 
�ivých organismů. Jeliko� ekotoxikologie zkoumá kauzál-
ní vazby mezi toxickými látkami obsa�enými 
v jednotlivých slo�kách prostředí (ve vodě, půdě, vzduchu) 
a jejich účinky na organismy, operuje nikoliv s dávkami 
jedů v tělech organismů, ale s jejich koncentracemi 

v okolním prostředí. Jinak řečeno, zatímco toxikologický 
experiment začíná vpravením toxické látky do testovacího 
organismu, začíná ekotoxikologický experiment umístě-
ním testovacího organismu do prostředí obsahujícího zná-
mou koncentraci toxické látky. Index odpovídající 
v toxikologii bě�nému indexu letální dávky LD50 je 
v ekotoxikologii letální koncentrace LC50. V testech toxi-
city nemusí být sledována jako odezva organismu pouze 
jeho smrt. V ekotoxikologii se často sleduje inhibice růstu, 
imobilizace, změny chování, změny rychlostí reakcí, změ-
ny v rychlosti rozmno�ování či jiné účinky, neboli efekty. 
Setkáme se proto s indexem efektivní koncentrace EC50, 
jen� je koncentrací testované toxické látky v prostředí 
(voda, půda či jiné médium) vyvolávající u 50 % testovací 
populace organismů sledovaný účinek. Čím je hodnota 
EC50 ni��í, tím vyvolává hodnocená látka či vzorek po�a-
dovaný účinek při ni��í koncentraci a je tudí� toxičtěj�í. 

Pro charakterizaci účinků látek na �ivotní prostředí se 
pou�ívají ekotoxikologické indexy odvozené ze závislosti 
účinku na koncentraci testované látky v prostředí. Tato 
závislost je znázorňována křivkou koncentrace � účinek, 
je� mů�e mít různý tvar, vět�inou se v�ak předpokládá její 
sigmoidální průběh uzavřený mezi hranice 0 % a 100 % 
účinku. Vedle indexu EC50 udávající koncentraci látky 
v prostředí, která vyvolá účinek u 50 % pokusných orga-
nismů, se v ekotoxikologii pou�ívají indexy EC20, EC10, 
EC05, je� popisují účinky zasahující ni��í podíl testova-
ných objektů, tedy účinek při  ni��ích koncentracích. Tyto 
indexy mají obvykle �ir�í  intervaly spolehlivosti na úrovni 
95 % ve srovnání s EC50. Hodnota EC50 často le�í 
v inflexním bodě křivky koncentrace � účinek a tudí� má 
interval spolehlivosti neju��í. Jeliko� se ov�em v �ivotním 
prostředí setkáváme s koncentracemi toxických látek ni��í-
mi ne� je EC50, jsou tyto dal�í indexy vhodněj�í pro odhad 
ekologických rizik. Pouhé pou�ití indexu EC50 
k vzájemnému porovnávání toxicity látek mů�e toti� vést 
k chybným závěrům. Vedle samotné hodnoty EC50 toti�, 
z pohledu ekotoxikologie, hraje významněj�í roli fakt, jak 
se vyvolaný účinek mění se změnou koncentrace látky. 

 
 

7.  Toxicita pro �ivotní prostředí stanovená  
různými postupy 
 
Klíčovým problémem popisu toxických účinků látek 

a jejich směsí je výběr hodnot k charakterizaci jimi vyvo-
lávaných rizik. Zpravidla se pou�ívají dva přístupy: 

Jeden přístup, nazvěme ho přístupem chemie či analý-
zy �ivotního prostředí, stanovuje chemické slo�ení emisí 
vstupujících do �ivotního prostředí, nebo koncentrace látek 
ji�  se v prostředí vyskytujících, a s vyu�itím údajů o toxi-
citách jednotlivých slo�ek ji� publikovaných odhaduje 
rizika spojená s výskytem těchto látek v jednotlivých slo�-
kách prostředí. 

Druhý přístup, ekotoxikologický, nestanovuje slo�ení 
vzorků, ale přímo jejich účinky a pou�ívá k tomu metody 
testování na �ivých systémech na různých úrovních kom-
plexnosti, od jednoduchých biochemických testů enzyma-
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tických aktivit, přes tkáňové biotesty, testy s �ivými orga-
nismy, testy se společenstvy různých organismů a� po 
testy in situ.  

Oba přístupy mají své výhody a nevýhody. Zatímco 
přístup chemie �ivotního prostředí je relativně rychlý 
a díky rozvinuté instrumentaci i robustní, odhaduje mo�-
ná rizika pouze na základě obsahu analyzovaných látek 
a neanalyzované látky, přesto�e mohou být toxické, opo-
míjí. Zároveň se uplatňuje nepříznivě skutečnost, �e vy-
povídací schopnost tabelovaných údajů o toxických 
vlastnostech látek pro �ivotní prostředí je obvykle nízká, 
neboť tyto tabelované údaje jsou často získávány na zá-
kladě ekologicky nerelevantních testů toxicity, na zákla-
dě testů s nejednotnými podmínkami testování, nebo se 
jedná o data, která jsou platná předev�ím pro člověka. 
Ekotoxikologický přístup naopak hodnotí vzorky jako 
celek, tudí� výsledkem testů je toxicita v�ech přítomných 
slo�ek včetně jejich mo�ných synergických či antagonic-
kých spolupůsobení. Test toxicity ov�em obvykle nepodá 
informaci o tom, která látka byla příčinou toxického 
účinku. 

Hodnocení toxických účinků látek a jejich směsí na 
�ivotní prostředí zvolenými metodami zalo�enými na 
testování na konkrétních organismech nemů�e být 
�spásná� metoda schopná odpovědět na v�echny otázky 
související se v�emi mo�nými toxickými účinky zkouma-
ných vzorků na �ivotní prostředí. Na základě výsledků 
testu toxicity s konkrétním organismem mů�eme inter-
pretovat výsledky pouze pro ekosystém, ze kterého námi 
pou�itý testovací organismus pochází. Různé sady testů 
toxicity poskytnou různé odpovědi o mo�ném toxickém 
působení hodnocených vzorků. Klíčovým bodem ekoto-
xikologické práce je právě volba vhodné sady testů na 
základě jejich� výsledků bude toxicita pro �ivotní pro-
středí hodnocena. Toxicita toti� není jednoduchá veliči-
na, nemá hodnotu, k ní� by různé metody stanovení při 
hodnocení jednoho vzorku konvergovaly. To je rozdíl 
oproti chemickému stanovení koncentrací látek, kde růz-
né metody (legislativně předepsané i dal�í) konvergují 
(lépe či hůře) ke správné hodnotě koncentrace sledované 
látky ve vzorku. Stanovení toxicity různými metodami 
v�ak k jedné hodnotě konvergovat nemů�e, neboť se 
jedná o různé typy účinků, o různě citlivé organismy 
apod. Proto se v praxi při odhadu environmentálních 
rizik setkáváme s ne�ádoucí situací, kdy vzorky hodno-
cené dle legislativních metod stanovení ekotoxicity jako 
ne�kodné, jsou ve skutečnosti pro �ivotní prostředí vyso-
ce toxické. Jako příklad je mo�né uvést testování ekoto-
xicity výluhů zemin kontaminovaných hydrofobními 
perzistentními organickými látkami typu PCB a dioxinů, 
které se provádí legislativně předepsanými testy na vod-
ních organismech. Výsledky těchto testů jsou z hlediska 
legislativní ekotoxicity v pořádku, přičem� při pou�ití 
testů působení na půdní organismy, testů kontaktních, je 
v�dy zaznamenána vysoká toxicita na �ivotní prostředí. 

 
 

8.  Příčiny nízké vypovídací schopnosti testů  
toxicity 
 
Příčin je více. Nejsnáze odstranitelnou příčinou je 

nejednotnost metod, podmínek testů či způsobů předúpra-
vy vzorků. Mezi diskutované postupy předúpravy vzorků 
patří úprava pH, saturace kyslíkem, teplota a dal�í podmín-
ky testů. V�echny tyto faktory mění biodostupnost a záro-
veň účinnost neboli toxicitu ve vzorku obsa�ených látek. 
Významnou příčinou sní�ené vypovídací schopnosti testů 
toxicity je ov�em i nevhodná volba testovacího organismu, 
nebo sady organismů. Nevhodné zvolení sady testů toxici-
ty a následná interpretace se pak podobá situaci, kdy by-
chom na základě analytického stanovení kovů chtěli od-
hadnout, jaké koncentrace organických polutantů máme ve 
vzorku. Typů toxického působení je celá řada a míra toxi-
city jednotlivých typů vzorků se mění se změnou podmí-
nek testů. Vedle faktorů jako je teplota, doba expozice, 
stáří organismů a podobně, zále�í i na působení a spolupů-
sobení dal�ích do systému vstupujících látek. Provedeme-li 
ty které testy toxicity, nemů�eme získaná data jednodu�e 
přená�et na jiné podmínky a jiné organismy či z jednoho 
ekosystému na druhý, např. z vodního prostředí na půdní 
společenstva, z podmínek v sladkovodních systémech na 
podmínky v mořské vodě. Z testu toxicity prostě zjistíme 
toxicitu na ten který testovací organismus (za pou�itých 
testovacích podmínek) a na základě výsledku je mo�né 
odhadovat toxicitu vzorku na více či méně příbuzné orga-
nismy. Problém je tedy podobný problému zji�ťování ob-
sahu PCB v půdě, kdy je stanovován �indikátorový typ 
PCB� a z jeho koncentrace se usuzuje na obsah ostatních 
isomerů. Zde znova upozorňujeme na skutečnost, �e toxi-
cita pro �ivotní prostředí, jako vlastnost vzorků, nemusí 
být (a často nebývá) shodná s ekotoxicitu �legislativní�, 
je� vy�aduje testovat toxicitu výluhu ze vzorku testů na 
vý�e zmíněných čtyřech organismech. 

Toxicita je podle definice schopnost látky či vzorku 
po�kozovat při kontaktu �ivý organismus. Za toxické jaksi 
intuitivně v makroměřítku nepova�ujeme po�kození orga-
nismu mechanicky, např. �elezným kladivem. V mikro-
měřítku se nám v�ak takové �údery kladivem� vyskytují 
a za toxické vlastnosti látek je pova�ujeme. Za jeden pří-
klad z mnoha si uveďme fyzikální příčinu nepříznivého 
působení emulzí na dýchání a pohyb hrotnatek. Emulzní či 
drobné vláknité látky hrotnatkám ulpívají na antenulách 
slou�ících jak k dýchání, tak k pohybu. Problém není 
v testech toxicity, ale ve vhodnosti jejich aplikací. Stejně 
jako v praxi nenapadne analytika pou�ít detektor elektro-
nového záchytu jako koncovku stanovení kovů, nemělo by 
ekotoxikologa napadnout stanovovat toxicitu látek pro 
půdní společenstva, na vodních organismech, nebo stano-
vovat toxicitu hydrofobních látek ve vodném výluhu, co� 
se v praxi na základě platné legislativy děje. 

Test toxicity je prováděn na určité �kále koncentrací, 
tzv. koncentrační řadě, kde vykazuje účinky na testovací 
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organismus v rozmezí 1−99 %. Tomuto intervalu mezi 
prahovou koncentrací a letálním účinkem říkáme interval 
parciálních efektů. Ve zvoleném intervalu koncentrací 
způsobující parciální efekty (více ne� 0 % a méně ne� 
100 %) mů�e mít křivka závislosti účinku na koncentraci/
dávce různé tvary. Nejčastěji se předpokládá tvar sigmoi-
dální, nikdy ne tvar lineární v plném rozsahu koncentrací. 
Co z toho vyplývá pro aplikaci v chemii �ivotního prostře-
dí? Předev�ím fakt, �e lineární odezvu mezi koncentrací 
látky a jejím účinkem je mo�né očekávat, platí pouze 
v určitém intervalu koncentrací, a to je�tě s výhradami. Pro 
koncentrace pod prahem toxicity a nebo nad letální kon-
centrací ji� toto v �ádném případě neplatí. Má-li látka při 
určité biodostupné koncentraci letální účinek, vyjádřeno 
jako 100% mortalita, bude letální i při jakékoli vy��í bio-
dostupné koncentraci. Z tohoto faktu plyne, �e nemá smysl 
vytvářet korelace mezi mírou kontaminace a toxickým 
účinkem, pohybuje-li se koncentrace v nadletálních nebo 
naopak v podprahových koncentracích. Při vhodně zvole-
ných testech toxicity lze u neznámého vzorku s poměrně 
velkou mírou jistoty určit jeho potenciální nepříznivé do-
pady na vodní a půdní ekosystémy. Pomocí testů22 WET 
(Whole Effluent Toxicity) lze vytvářet bilanční modely 
ovlivnění recipientů odpadními vodami. Testy toxicity 
mají nezastupitelnou úlohu při hodnocení účinnosti dekon-
taminací, ov�em pouze v mezích parciálních efektů ekoto-
xicity. Pro hodnocení environmentálního rizika směsného 
vzorku, jeho� slo�ení není přesně známo nebo jeho� slo�e-
ní není mo�né úplně stanovit, je testování toxicity jediným 
relevantním nástrojem. 

 
 

9.  Testy toxicity v praxi environmentálního  
managementu 
 
Tradičně je hodnocení kvality prostředí a mo�ných 

environmentálních dopadů látek, směsí a odpadů provádě-
no chemickou charakterizací, je� vedla k vytvoření směr-
nic pro správní orgány. Takový popis vzorků odpadů 
a matric �ivotního prostředí v�ak postrádá dynamickou 
informaci o biodostupnosti, bioakumulaci a toxicitě pří-
tomných látek na biotu23. Pojem dynamická informace je 
zde na místě, neboť vystihuje situaci, kdy látka ovlivňuje 
organismus a organismus ovlivňuje látku. Ač se koncent-
race přítomných toxických látek dynamicky mění, mů�e 
jimi být organismus ji� z počátku nepříznivě ovlivněn. 
Tato vzájemná interakce mezi organismem a látkami, jim� 
je organismus exponován, je dynamickým procesem a je 
popisována právě ekotoxikologickými parametry. Snaha 
podpořit environmentální management ekotoxikologický-
mi daty byla významným krokem při hodnocení zneči�tění 
�ivotního prostředí a vyústila v několik přístupů24−26, je� se 
staly podklady pro novou legislativu Evropské unie, jako 
je např. Rámcová směrnice vodní politiky Evropské unie 
(2000/60/ES, cit.27). Moderní přístup hodnocení kvality 
�ivotního prostředí je zde zalo�en na vzájemné podpoře 
chemické charakterizace, testování toxicity a ekologického 

hodnocení. Testování toxicity zde není vnímáno jako ná-
hrada chemické analýzy, stejně jako chemické slo�ení 
nedoká�e spolehlivě predikovat toxické vlastnosti vzorků. 
Bohu�el se často tlak praxe na rychlost získání výsledku 
negativně odrá�í ve správnosti obdr�ených dat. Často jsou 
vy�adovány rychlé metody testování toxicity. Takové testy 
jsou zákonitě krátkodobé, tudí� mají ni��í vypovídací hod-
notu a postihují pouze určité ekosystémy či určité oblasti 
mo�ných dopadů toxických účinků na �ivotní prostředí. 
Přirozené pochody v �ivotním prostředí jsou dlouhodobé 
a sezónní povahy. Rovně� dopady lidské činnosti na eko-
systémy bývají zjevné a� po del�í době působení. Nelze 
proto očekávat, �e testy toxicity pracující s �ivými orga-
nismy majícími své biologické cykly, lze aplikovat 
v nepřirozených a krátkodobých časových horizontech. 
Kvalitní ekotoxikologická práce je v�dy dlouhodoběj�ího 
charakteru.  

 
 

10. Závěr 
 
V ČR je v  současné době pou�íváno jen několik me-

tod testování ekotoxicity látek a směsí z �irokého spektra 
metod testování toxicity na �ivotní prostředí. Za stanovení 
ekotoxicity jsou v České republice vět�inou chápány pouze 
jednotlivé testy toxicity (event. skromné sady testů). Kon-
cepční chápání pojmu ekotoxikologie se zatím v praxi 
v České republice nev�ilo. Jeho zavedení je tedy úkolem 
pro dal�í vývoj v oblasti ochrany �ivotního prostředí. Nej-
častěji pou�ívanými metodami v České republice jsou 
testy na akvarijních rybách Poecilia reticulata, Brachyda-
nio rerio28 a pstruhu duhovém Oncorhynchus mykiss29, 
korý�i hrotnatce velké Daphnia magna30, vodní rostlině 
okřehku men�ím Lemna minor31, chlorokokálních řasách 
Desmodesmus subspicatus32 a bakteriích Vibrio fischeri33. 
Výjimečně jsou u nás na výzkumných pracovi�tích pou�í-
vány testy na korý�ích Ceriodaphnia dubia34, vířnících 
Brachionus calyciflorus35, a bakteriích Pseudomonas puti-
na36 a Salmonella typhimurium37, �í�alách Eisenia foetida, 
chvostoskocích Folsomia candida, a roupicích Enchytreus 
albidus. 

Jeliko� hodnocení kvality �ivotního prostředí je u nás 
tradičně zalo�eno na nástrojích chemické analýzy, je vý-
zvou předev�ím pro odbornou chemickou veřejnost zají-
mat se o ekotoxikologické nástroje environmentálního 
monitoringu a podporovat jejich aplikaci a vývoj. Zásadní 
úlohu ve vývoji mají specialisté − ekotoxikologové, dosud 
nebyla např. publikována v českém jazyce přehledná eko-
toxikologická monografie. Česká periodika jsou poměrně 
úzce oborově zaměřena a práce na pomezí několika oborů 
se tě�ko publikují, tudí� i objem informací o mezioborové 
ekotoxikologii dostupný odborné veřejnosti je relativně 
malý. Dosud např. neexistuje česky vydávané periodikum, 
které by se systematicky věnovalo ekotoxikologii jako 
vědnímu oboru. Občas bývají publikovány jednotlivé prá-
ce o �ekotoxicitě� určitých látek či vzorků, to v�ak bez 
�ir�ího kontextu nestačí. Pro biology je ekotoxikologie 
málo �fysiologická� či naopak příli� �chemická�. Pro eko-
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loga je příli� úzce zaměřená a v praxi se v jeho očích málo 
uplatňuje na ekosystémové úrovni, z pohledu chemiků se 
zdá, �e zde není co objevovat; veterinární obory jsou za-
měřeny na hospodářsky vyu�itelná zvířata a medicíně zde 
schází hlavní předmět zájmu � člověk.  

Chemické stanovení toxických látek v �ivotním pro-
středí a testy toxicity jsou komplementárními nástroji po-
pisu stavu kvality �ivotního prostředí. Jedno doplňuje dru-
hé a nelze na základě jednoho odhadovat výsledky druhé-
ho. Obě disciplíny lze vnímat jako dvě kola povozu na 
jedné oji. Jedno kolo nese tíhu odpovědí na otázky týkající 
se slo�ení vzorků a druhé kolo na otázky jejich biologic-
kých účinků. Ojí mezi koly nechť je objektivní snaha po-
psat environmentální dopady antropogenních látek. 
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V. Kočí (Department of Environmental Chemistry, 
Institute of Chemical Technology, Prague): Importance 
of Toxicity Tests for Assessment of Effects of Chemi-
cals on Environment 

 
Toxicity testing is an internationally accepted ap-

proach to ambient duality assessment. The relation be-
tween environmental chemistry and ecotoxicology is dis-
cussed. A short historical overview of ecotoxicology is 

described. The application potential of toxicity testing in 
environmental monitoring practice is assessed. The need 
of deeper education in ecotoxicology in connection with 
environmental chemistry and other sciences is mentioned. 
The toxicity testing is very helpful in environmental 
assessment programmes, but it is often incorrectly used 
in the Czech Republic due to lack of scientific back-
ground. 


