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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá testováním vlivu digestátu na bezobratlé živočichy 

v laboratorních podmínkách. V první části práce je popsána technologie anaerobní digesce, 

její konečný produkt digestát a možnosti jeho využití. V další části práce jsou popsány 

předpisy používané v oblasti testování v laboratořích a testované organismy z hlediska 

jejich ekologie, stavby těla a druhového zastoupení. V předposlední části je navržena 

metodika pro testování a závěrem práce je srovnání výsledků a zhodnocení vlivů digestátu 

a jeho složek na bezobratlé živočichy. 

Klíčová slova: anaerobní digesce, digestát, bioplynové stanice, bezobratlí živočichové, 

laboratorní testy, metodika testování 

 

Summary  

This thesis is focused on testing of digestate influence on invertebrates in laboratory 

conditions. In the first part there is a technology of anaerobic digestion described as well as 

its final product digestate and as possibilities of its practical use. In the second part of the 

thesis there are described prescriptions which are being used to test in laboratories and 

tested organisms in terms of their ecology, body construction and species representation. In 

the penultimate part there is a methodology suggested to be used for testing and the work is 

finalized by an evaluation.  

Key words: anaerobic digestion, digestate, biogas stations, invertebrates, laboratory tests, 

methodology of testing 
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1. ÚVOD 

V důsledku klimatických změn a rostoucí závislosti na fosilních palivech se v dnešní 

době dostává do popředí oblast obnovitelných zdrojů energie. Přínos obnovitelných zdrojů 

spočívá v jejich schopnosti snižovat znečištění a emise skleníkových plynů. Jedním ze 

zdrojů produkce obnovitelné energie jsou tzv. Bioplynové stanice (BPS). Jedná se 

o zařízení, zpracovávající širokou škálu materiálů nebo odpadů organického původu. BPS 

lze rozdělit dle zpracovávaného substrátu na zemědělské, čistírenské a ostatní. V současné 

době je na území České republiky v provozu 100 bioplynových stanic, z nichž většina 

zpracovává odpady ze zemědělství. Do roku 2015 by se mohl zvýšit počet BPS na 400. 

Výsledným produktem BPS je bioplyn, který lze využít jako alternativní zdroj energie 

(výroba elektřiny a tepla) a digestát.  

Digestát lze považovat za biologicky stabilizovaný substrát s hnojivými vlastnostmi. 

Díky těmto vlastnostem je většinou využíván jako organické hnojivo, ale může být použít i 

jako přídavek do kompostu, nebo při úpravě povrchu terénu. 

Cílem této práce je příprava testování organismů odpadních produktů 

z bioplynových stanic a nastavení metodiky testování, z které lze vycházet v rámci 

diplomové práce. 

Tato bakalářská práce byla vypracována v rámci projektu QJ1320159 - Výzkum 

zpracování, využití a zneškodňování odpadních produktů z bioplynových stanic.  
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2. VZNIK A VÝZNAM DIGESTÁTU 

Ke vzniku digestátu (fermentačního zbytku) dochází v BPS. Tyto stanice 

zpracovávají biomasu (materiály nebo odpady, které jsou organického původu). V BPS 

probíhá proces tzv. anaerobní digesce. Vedle toho termínu se můžeme setkat s názvy, jako 

jsou: metanová fermentace, metanové kvašení a biogasifikace [1]. 

2.1 Anaerobní digesce 

Pojem Anaerobní digesce (AD) je soubor na sebe navazujících procesů, při kterých 

vzniká bioplyn a tzv. fermentační zbytek - digestát. Jedná se o biologicky stabilizovaný 

substrát. Při těchto procesech dochází k rozkladu biologické hmoty působením 

mikroorganismů za nepřístupnosti vzduchu. K tomuto rozkladu přispívají skupiny 

anaerobních mikroorganismů, kde produkt jedné skupiny tvoří substrát pro skupinu 

druhou. Kromě digestátu jsou konečnými produkty biomasa a plyny - metan, oxid uhličitý, 

vodík a sulfan [1,2,3]. 

  Tento proces je po chemické stránce vysoce složitý. Můžeme jej rozdělit do čtyř 

fází: 

1. fáze - Hydrolýza 

První fáze AD začíná za přítomnosti kyslíku, kdy hydrolytické bakterie přeměňují 

makromolekulární organické látky (bílkoviny, celulóza, tuk) na nízkomolekulární 

sloučeniny, mezi něž řadíme mastné kyseliny, aminokyseliny a vodu.  

2. fáze - Acidogeneze 

 V této fázi tzv. „kyselé“ dochází k rozkladu produktů hydrolýzy pomocí 

acidofilních bakterií. Pomocí fermentace vznikají konečné produkty, které závisí na 

podmínkách v prostředí. Za nízkého tlaku vodíku dochází k produkci kyseliny octové, 

oxidu uhličitého a vodíku, při vyšším tlaku vodíku k produkci vyšších organických kyselin 

a ethanolu. 

3. fáze - Acetogeneze 

V této fázi dochází k oxidaci produktů acidogeneze. Octotvorné bakterie vytváří 

kyselinu octovou, vodík a oxid uhličitý. Při tomto procesu působí tzv. homoacetogenní 
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organismy. Tyto organismy jsou velice důležité z důvodu rozkladu kyseliny propionové 

a dalších organických kyselin. Nalezneme zde i zastoupení jiných skupin organismů, jako 

jsou sulfátreduktanty a nitrátreduktanty, které produkují dusík a sulfan. 

4. fáze - Metanogeneze 

Jedná se o poslední fázi procesu AD. Dochází zde k rozkladu jednouhlíkatých látek 

(kyselina mravenčí, metanol, metylamin) a kyseliny octové činností metanogenních 

organismů. Charakteristickým znakem této fáze je zvýšení hodnoty pH [4,1]. 

Bioplyn bohatý na metan je zdrojem energie z obnovitelných zdrojů. Běžně 

se používá v čistírnách odpadních vod pro vedení elektřiny a poskytování tepla. Bioplyn 

může být vylepšen odstraněním oxidu uhličitého a nečistot, k produkci biometanu. Ten pak 

může být používán, jako pohonná hmota, nebo může být aplikován jako součást sítě 

zemního plynu [5]. 

2.2 Faktory ovlivňující anaerobní digesci 

Vlhkost prostředí 

Metanové bakterie potřebují k rozmnožení a aktivitě substráty dostatečně zality 

vodou (minimálně 50%). Na rozdíl od aerobních bakterií, hub a kvasinek nedokážou 

existovat v pevném substrátu. 

Přístup vzduchu 

Metanové bakterie jsou anaerobní. Pokud je přítomen kyslík, musí být nejprve 

spotřebován aerobními bakteriemi. Tento proces se odehrává v první fází bioplynového 

procesu [4]. 

Stálá teplota 

Aktivita metanových bakterií je při teplotě 0 - 70°C. S výjimkou některých druhů, 

které jsou schopny přežít teplotu 90°C, metanové bakterie při vysoké teplotě hynou. Při 

teplotě bodu mrazu nepracují. Rostoucí teplota zvyšuje rychlost všech procesů 

při fermentaci [6,4]. 
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Hodnota pH 

Optimální hodnota pH pro růst metanogenních bakterií je 6,2 - 7,8. Tato hodnota se u 

čistých kultur jednotlivých druhů liší, pro většinu druhů je nejlepší neutrální až slabě 

kyselé prostředí. Rozsah pH je důležitým limitujícím faktorem. Většinou je vyžadováno 

pH v neutrální oblasti (6,5 - 7,5), které je potřebné v médiu udržovat. Ke snížení hodnoty 

pH může dojít za vystavení bakterií toxickou látkou nebo teplotou [6]. 

Přísun živin 

Metanové bakterie nejsou schopny rozkladu tuků, bílkovin, uhlovodíků a celulózy 

v čisté formě. Pro svou stavbu potřebují dusíkaté sloučeniny, stopové prvky a minerální 

látky. Dostatečné množství těchto látek obsahují hnojiva a kejda [4]. 

2.3 Digestát 

Digestát je tuhý zbytek fermentačního procesu při výrobě bioplynu v BPS. Jedná se 

o stabilizovaný materiál, který je bohatý na množství živin a používá se jako organické 

hnojivo, surovina při výrobě kompostu a rekultivační materiál. Je složen ze zbytků 

mrtvých mikroorganismů a materiálů, které již nelze v procesu AD dále využít [7]. 

Digestát lze rozdělit na tzv. separát (fyzikálně oddělitelná tuhá část) a fugát (kapalná 

část digestátu). Na podrobnější dělení digestátu lze nahlížet z více hledisek. Například 

z hlediska vstupních surovin to znamená, z jakých surovin vzniká, podle způsobu využití, 

nebo obsahu sušiny [6]. 

Separát lze využít pro přípravu kompostů, ale i pěstebních substrátů a zemin. Fugát 

lze využít jako bio hnojivo [8,9]. 

2.3.1 Dělení digestátu  

V dnešní době existují různé druhy materiálů, které mohou být použity v BPS jako 

vstupní surovina. Jedná se např. o kejdu, kaly a rostlinnou biomasu. Právě na základě 

vstupních surovin je potřeba digestáty rozlišovat [6]. 
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A. Dle vstupních surovin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPS, která zpracovává VŽP, spadá pod Nařízení ES č. 1774/2002 a musí splňovat 

podmínky tohoto ustanovení, např. vysokoteplotní hygienizaci [6]. 

B. Dle obsahu sušiny 

V rámci právních platných předpisů zatím chybí rozdělení digestátu podle obsahu 

sušiny. V přípravě je novela vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, 

ve znění pozdějších předpisů. Průměrné složení sušiny a dalších látek v digestátu, fugátu 

a separátu jsou uvedeny v tabulce č. 1.  

Tabulka 1: Průměrné složení digestátů ve VČ regionu (% v č. h.) 2005 - 2010 převzato a upraveno 

[10]  

Původ digestátu Sušina Org. látky C N celkový C:N 

Dig. z kukuřice 8,1 6,0 3,5 0,53 6,5 

Fugát 5,6 4,2 2,4 0,48 5,0 

Separát 22,6 19,1 11,1 0,68 16,3 

sušený Separát 92 78,4 45,6 1,86 24,5 

 

  

Statková hnojiva a materiály rostlinného charakteru 

(sláma všech typů obilovin, bramborová nať a travní biomasa) 

 

 Odpady 

(ke vzniku mohou být použity bioodpady a statková hnojiva) 

 

Vedlejší živočišné produkty (VŽP) 

 

 



Romana Michnová: Testování vlivu digestátu ve vztahu k bezobratlým v laboratorních podmínkách 

 

2014  6 

 

C. Dle možnosti využití 

Využití digestátu se liší na základě jeho kvality a vlastností.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Stanovení požadavků na digestát  

V současné době je digestát označen jako organické hnojivo a musí splňovat limitní 

hodnoty rizikových prvků, které jsou uvedeny ve vyhlášce 474/2000 Sb., o stanovení 

požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně v příloze č. 1 této vyhlášky 

(viz tabulka č. 2). 

 

Tabulka 2: Limitní hodnoty rizikových prvků v organických hnojivech, převzato a upraveno [11] 

mg/kg sušiny 

Cd Pb Hg As Cr Cu Mo Ni Zn 

2 100 1,0 10 100 100 5 50 400 

2.3.3 Vlastnosti digestátu 

• vysoký obsah celkového dusíku (0,2 - 1%) 

•  hodnota pH (7 - 8) 

• nižší obsah uhlíku 

• sušina v rozmezí od 2 - 13% 

Digestát musí obsahovat minimálně 25% organických látek a 0,6% dusíku v sušině, 

což většina našich digestátů splňuje. Každý digestát je díky různým vstupním surovinám 

Organické hnojivo 

(kde lze použít digestát, popřípadě jeho separované složky) 

 

(kde lze použít digestát popřípadě jeho separované složky) 

 

(kde lze použít digestát popřípadě jeho separované složky) 

 

Rekultivační materiál 

(půdy kromě lesní a zemědělské) 

 

 

(půdy kromě lesní a zemědělské) 

 

Výroba tuhých alternativních paliv 
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odlišný. Z tohoto důvodu se doporučují pravidelné rozbory. Následné údaje jsou potřebné 

z hlediska evidence a pro výpočet dávky hnojení [12]. 

Mezi živiny nacházející se v digestátu patří dusík, fosfát a uhličitan draselný. 

Dusíková analýza (viz obrázek č. 1), ukazuje, že 80% celkového množství dusíku 

v digestátu založeném na potravinové bázi je velice snadno dostupné. Tento vysoký stupeň 

dostupnosti dokazuje, že tento digestát může být použit jako přímá náhrada dusíkatých 

hnojiv. Co se týče hospodářské kejdy, množství dusíku, které je k dispozici pro plodiny, je 

menší díky potencionálním ztrátám ve formě amoniaku. Další možnost ztrát je díky 

dusičnanům, které se mohou vyplavit do podzemních vod [13]. 

 

Obrázek 1: Dusíková analýza, zdroj [13] 

 Dusík z digestátu je například rychlý a dostupný zdroj pro růst rostlin krátkodobě. 

Může být snadno ztracen pomocí pomalejších mikrobiálních procesů díky nízké teplotě 

[14]. 
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2.3.4 Využití digestátu 

Digestát lze využít nejčastěji díky svým vlastnostem jako organické hnojivo. Má na 

rozdíl od jiných stájových hnojiv, jako je surová kejda, specifické přednosti [7]. 

 

  

 

 

 

Digestát spadá jako hnojivo pod zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, mezi tzv. závadné 

látky. Proto při zacházení se závadnými látkami je potřeba učinit opatření pro zabezpečení 

vniku do podzemních a povrchových vod, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí [15]. 

Při aplikaci digestátu vznikají povinnosti dodržovat určitá opatření. Tato opatření 

jsou v souladu s nařízením vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí 

a používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv. Mezi tyto povinnosti patří: 

1. „Aplikace digestátu pouze na pozemcích, kde nebyla provedena 

meliorace 

2. Zákaz aplikace digestátu na zamokřenou půdu, popřípadě na půdu 

pokrytou sněhem 

3. Při aplikaci digestátu na svážné pozemky, které mají sklon 

k vodnímu toku, je potřeba zachovat ochranný pás, kde nedojde 

k aplikaci digestátu „ 

Při použití digestátu na zemědělské půdě je nutno jej zapracovat do půdy a zabránit 

tak úniku nežádoucích složek - amoniaku [15]. 

Z hlediska zapravení do půdy je potřeba zapravit digestát do deseti dnů od jeho 

rozprostření. Při aplikaci tuhých digestátů je nutné zapravení do půdy do 48 hodin. 

Aplikace musí být rovnoměrná na celém pozemku. Ve zranitelných oblastech je nutno vzít 

v potaz Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., zejména omezení hnojení dusíkem a respektování 

období zákazu hnojení [16,17]. 

 Redukce zápachu při hnojení 

 Redukována koncentrace 

patogenů 

 Omezena klíčivost plevele 

 

 Obsah žádoucích živin (P, K, N) 

 

 Redukce snadno rozložitelného N 

 

 Přispívá ke zlepšení odolnosti plodin 
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 Registraci digestátu provádí podle zákona o hnojivech Ústřední kontrolní a zkušební 

ústav zemědělský. Veškeré informace k podání žádosti jsou k nalezení na jeho 

internetových stránkách. Žadatelem o registraci digestátu je dodavatel nebo výrobce 

hnojiva. Společně s žádostí o registraci je zapotřebí předložit vzorek digestátu, nebo 

umožnit jeho odebrání. U odebraného vzorku se dále stanovuje sušina, celkový dusík, pH, 

celkový fosfor, celkový draslík a rizikové prvky. Pokud je digestát používán na pozemku 

producenta, nemusí být registrován jako organické hnojivo. V případě jeho uvedení do 

oběhu prodejem nebo jiným způsobem převodu musí být provedena registrace podle §4 

zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech [17,6]. 

Pokud nelze digestát využít jako hnojivo na zemědělskou půdu, nabízí se možnost 

jeho využití jako hnojiva mimo zemědělskou půdu, například pro městskou zeleň nebo při 

pěstování technických či okrasných rostlin. V tomto případě lze hovořit o tzv. 

rekultivačním digestátu. V rámci legislativy je tento pojem vymezen v příloze č. 5 

vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady: 

„Rekultivačním kompostem se rozumí stabilizovaný výstup z aerobního zpracování 

bioodpadů, určený pro udržení nebo zlepšení vlastností půdy, použitelný mimo 

zemědělskou a lesní půdu.“ [18]. 

V příloze č. 1 této vyhlášky je uvedený seznam biologicky rozložitelných odpadů, 

které je možno využít v různých zařízeních pro jejich zpracování (kompostárny a BPS). 

Vyhláška dále dělí výstupy z BPS do 4 skupin a 2. skupina se dělí ještě na 3 třídy podle 

způsobu využití. Rekultivační digestáty je možno použít např. na povrchu terénu 

u sportovních a rekreačních ploch, v městských parcích nebo při rekultivaci průmyslových 

zón. Ve vyhlášce jsou stanoveny rovněž znaky jakosti, které musí rekultivační digestát 

splňovat: 

• maximální vlhkost 98% hm 

• obsah celkového dusíku přepočteného na sušinu musí být vyšší než 

0,3% hm 

• hodnota pH musí být v rozmezí (6,5 - 9,0) 

Limitní koncentrace rizikových látek v rekultivačním digestátu jsou uvedeny 

v tabulce č. 3. 
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Tabulka 3: Limitní koncentrace rizikových látek a prvků v rekultivačním digestátu v mg/kg sušiny, 

převzato a upraveno [18] 

Sledovaný ukazatel Třída 1 Třída 2 Třída 3 

As 10 20 30 

Cd 2 3 4 

Cr celkový 100 250 300 

Cu 170 400 500 

Hg 1 1,5 2 

Ni 65 100 120 

Pb 200 300 400 

Zn 500 1200 1500 

PCB 0,02 0,2 - 

PAU 3 6 - 

 

Rekultivační digestát je rozdělen dle vyhlášky do 3 tříd. Rekultivační digestát třídy 1 

je určen k použití na povrch terénu, pro městskou zeleň a parky. Digestáty třídy 2 a 3 jsou 

určeny k použití při pěstování technických a okrasných rostlin, dále při rekultivacích 

a obohacování antropogenních půd. Pro zabezpečení hygienizace rekultivačního digestátu 

z bioodpadů by měla být udržována teplota ve fermentoru 55°C po dobu 24 hodin bez 

přerušení. Udržení a dosažení min. teploty není vyžadováno, pokud jsou zpracovávaným 

bioodpadem rostlinné tkáně [19,6]. 

2.3.5 Charakteristika použitého typu digestátu 

V rámci projektu QJ1320159 - Výzkum zpracování, využití a zneškodňování 

odpadních produktů z bioplynových stanic bude použit digestát, fugát a separát z BPS 

Stonava. Obecně jsou BPS rozděleny na zemědělské, čistírenské a ostatní. BPS Stonava 

se řadí stejně jako většina BPS na našem území mezi zemědělské. V následujícím 

rozdělení jsou popsány BPS podle zpracovávaného substrátu. 
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1. Zemědělské 

Jedná se o stanice, které zpracovávají materiály rostlinného charakteru a statkových 

hnojiv. Nelze zde zpracovávat odpady podle zákona 185/2001 Sb., o odpadech ani 

materiály, které spadají pod Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 

o vedlejších živočišných produktech. V těchto stanicích jsou zpracovávány materiály, jako 

jsou: 

 Živočišné suroviny  

 (kejda prasat, hnůj se stelivem, kejda skotu a hnůj skotu se stelivem) 

 Rostlinné suroviny 

 (sláma všech typů obilnin, kukuřičná sláma, bramborová nať, travní 

biomasa a seno) 

 Pěstovaná biomasa  

 (obiloviny v mléčné zralosti - čerstvé i silážované, kukuřice ve 

voskové zralosti, čerstvá i silážovaná, krmná kapusta - čerstvá i 

silážovaná, kukuřice vyzrálá - čerstvá i silážovaná) 

2. Čistírenské 

Tyto stanice zpracovávají pouze kaly z Čistíren odpadních vod (ČOV) a jsou jejich 

součástí. Technologie anaerobní digesce je použita za účelem anaerobní stabilizace kalu, 

který vzniká v ČOV.  

3. Ostatní 

Jedná se o BPS, které mohou zpracovávat bioodpady. Pokud tyto BPS zpracovávají 

VŽP, spadají pod Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 a mají 

povinnost plnit podmínky tohoto nařízení, jako je pasterizace a vysokoteplotní hygienizace 

[20,21]. 

 BPS Stonava, ze které pochází digestát, fugát a separát použitý v rámci výzkumu je 

zemědělskou BPS, která ke svému provozu využívá vepřovou kejdu, kukuřičné zrno 

a kukuřičnou siláž [21]. 

Při aplikaci digestátu, fugátu a separátu na zemědělský pozemek je potřeba vycházet 

z Nitrátové směrnice. Jedná se o nařízení Evropské unie (91/676/EHS), vytvořené pro 
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ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělství. U nás se směrnice uplatňuje 

v §33 vodního zákona č. 254/2001 Sb. [22]. 

Podle směrnice lze rozdělit hnojiva dle rychlosti uvolnění dusíku na hnojiva s rychle 

uvolnitelným dusíkem - z organických hnojiv jsou to například digestáty z BPS, kdy poměr 

uhlíku a dusíku (C:N) je <10. Mezi hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem patří kompost 

nebo separát, kdy poměr C:N je >=10 [23]. 

Pro testované vzorky byly provedeny analýzy a na základě jejích výsledků byl 

stanoven poměr C:N jako (spalitelné látky/2)/N, který vyšel následovně: 

 fugát C:N = 3 

 separát C:N = 8 

 digestát C:N = 36 

Na základě těchto výsledků lze fugát a separát zařadit mezi hnojiva s rychle 

uvolnitelným dusíkem. Digestát spadá pod hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem. 

Výsledky jsou rozdílné s rozdělením podle nitrátové směrnice, což může být na základě 

použití jiné technologie či jiného množství vstupního materiálu. 
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3. PŘEDPISY V OBLASTI TESTOVÁNÍ BEZOBRATLÝCH 

 V LABORATOŘÍCH 

Světové organizace OECD a ISO i další organizace EU a normy České republiky 

doporučují jako testované organismy použít půdní žížaly, které jsou jedním 

z nejvhodnějších organismů pro využití jako bioindikátorů. Žížaly mají řadu charakteristik, 

které je dělají vhodným organismem zejména jejich velikost a biomasa.  

V případě testování v rámci projektu byla zvolena Žížala kalifornská (Eisenia 

andrei), dalším možným testovaným organismem je Žížaly hnojní (Eisenia fetida). Využití 

těchto druhů žížal je pro jejich snadný chov a vysoký generační potenciál.  

Vzhledem k testování žížal je důležité zkoumat půdu, která je základem terestrických 

ekosystémů. Stěžejní význam v půdě má především půdní biota, mezi ní řadíme půdní 

mikroorganismy a bezobratlé živočichy. Lze tak půdní organismy zařadit mezi stěžejní 

indikátory kvality půdy. Dnešním nejčastějším negativním jevem je kontaminace půd 

zejména těžkými kovy a perzistentními organickými polutanty. Z tohoto důvodu je potřeba 

zkoumat vztahy mezi půdními organismy, půdou a půdní kontaminací. Těmito vztahy se 

zabývá tzv. Půdní ekotoxikologie [24,25,26]. 

3.1 Standardy půdních biotestů 

Schválenými standardy pro testování žížal jsou normy: 

OECD 

 207 Earthworm, Acute Toxicity Tests (1984) 

 220 Enchytraeid Reproduction Test (2004) 

 222 Earthworm Reproduction Test (2004) 

ISO 

 ISO 11268-1 Effects of pollutants on earthworms - Part 1: Determination of 

acute toxicity using artificial soil substrate (1993) 

 ISO 11268-2 Effects of pollutants on earthworms - Part 2: Determination of 

effects on reproduction (1998) 
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 ISO 16387 Effects of pollutants on Enchytraeidae - Determination of effects 

on reproduction and survival (2004) 

 ISO/DIS 17512-1 Avoidance test for testing the quality of soils and effects of 

chemicals on behaviour - Part 1: Test with earthworms  

V České republice neexistují normy ČSN, které by byly zaměřeny na půdní 

organismy. Legislativa odkazuje na testy OECD, které jsou volně přístupné a normy ISO, 

které jsou placené [24]. 

3.2 Vybrané laboratorní testy 

Výhoda laboratorních testů ve srovnání s testy polními je především možnost 

kontrolovatelnosti experimentálních podmínek a reprodukovatelnost. Zaujímají stěžejní 

roli v půdní ekotoxikologii. Podmínky pro testy jsou kontrolovány a standardizovány 

(teplota, vlhkost) a používají se standardní organismy. Nejpoužívanější testy s Eisenia 

andrei jsou testy akutní, kde se zjišťuje mortalita žížal po působení testované látky 

v různých koncentracích. V dnešní době se čím dál více rozšiřuje sledování dalších bodů, 

jako jsou úbytek biomasy, bioakumulace a reprodukce [27,25]. 

3.2.1 Kontaktní test toxicity za využití filtračního papíru 

Délka testování je 48 hodin a optimální teplota je 20°C. Test se provádí ve 

zkumavkách na zvlhčeném filtračním papíru. Na jednu testovanou koncentraci je použito 

10 opakování, kdy v každé zkumavce je jeden organismus - jedná se o minimální 

požadavek pro počet testovaných organismů. Nejdříve je prováděn předběžný test 

a následně finální test, na základě jeho výsledků se stanovují hodnoty LC50
1
. Látka je 

aplikována ve vodném roztoku či rozpouštědle, které je nutno odpařit z filtračního papíru 

před zahájením testu. Doporučené koncentrace pro předběžný test jsou 1,0; 0,1; 0,001; 

0,0001mg.cm
-2

. Mortalita se zjišťuje po 72 hodinách [25,26]. 

                                                 
1
  Jedná se o koncentraci škodlivé látky, kdy mortalita testovaných organismů je rovna 50% 
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3.2.2 Test akutní toxicity - test na artificiální půdě 

Tento test zjišťuje akutní toxicitu chemických sloučenin. Délka testu je sedm až 

čtrnáct dní. Test by měl být prováděn v nádobách, kde je umístěno 500g artificiální půdy, 

ta je pomocí uhličitanu vápenatého upravena na hodnotu pH 6,0. Půda by měla být 

ovlhčena na 40 - 60% maximální vodní kapacity (WHC). Pro test jsou vybrány žížaly 

nejméně dva měsíce staré o váze 300 - 600mg, které mají vyvinutý opasek. Ideální teplota 

pro testování je 20°C. Nejdříve je prováděn předběžný test, ve kterém se zjišťuje 

koncentrační škála pro test finální. Používané koncentrace pro předběžný test jsou 0,1; 1; 

10; 100; 1000 mg/kg. Do každé testovací nádoby je umístěno 10 testovaných organismů a 

pro každou koncentraci se provádějí čtyři opakování. Pro finální test je na základě 

výsledků z předběžného testu vybráno pět koncentrací. Opět je použito čtyř opakování na 

koncentraci. Po čtrnácti dnech se zjišťuje množství biomasy žijících organismů, počet 

jedinců v každé nádobě, obsah vody a pH půdy. Z výsledků se zjišťuje LC50 pro danou 

testovanou látku. Při kontrole by měla být mortalita menší než 10% a úbytek váhy 

testovaných organismů menší než 20% [25,26,28]. 

3.2.3 Test subletální toxicity - test na artificiální půdě 

Testování probíhá v nádobách 1 - 2 l s povrchem 200cm
2
 a vrstvou půdy 5 - 6cm 

(500 - 600g).  

Tento test zjišťuje efekt testované látky na reprodukci testovaných organismů, které 

jsou vystaveny řadě koncentrací testované látky. Testované látky mohou být zamíchány do 

půdy, v případě pesticidů aplikace probíhá v souladu s předpisy pro použití těchto látek. 

Koncentrace testovaných látek se volí tak, aby zahrnovala ty, které mohou způsobit 

subletální a letální účinky. Používají se dvě koncentrace: 

 doporučená dávka pro užívání přípravku 

 a 5 x větší 

Mortalita a biomasa, jsou zjišťovány po čtyřech týdnech expozice. Dále je zjištěno 

množství kokonů a juvenilů. Dospělí jedinci jsou následně odstraněni z půdy a účinky na 

reprodukci jsou hodnoceny po dalších čtyřech týdnech, kdy se kokony a juvenilové 

inkubují. Výsledkem testů je váha dospělců a počet juvenilů na dospělce. Následující 



Romana Michnová: Testování vlivu digestátu ve vztahu k bezobratlým v laboratorních podmínkách 

 

2014  16 

 

kritéria by měla být splněna při kontrolních výsledcích: Kontrolní varianta musí mít 

30 juvenilů na konci testu, koeficient variace pro reprodukci, by měl být <30%, mortalita 

dospělých jedinců by po čtyřech týdnech neměla být >10% [24,26,29]. 

3.2.4 Bioakumulace u žížal 

Bioakumulace těžkých kovů se dá velmi dobře testovat na půdních organismech. 

Tento jev poskytuje informace o biodostupnosti stopových prvků, které mohou vést 

k biomagnificenci polutantů během transportu pomocí potravního řetězce. Testování 

akumulace těžkých kovů je prováděno na žížalách. Jejich tělo je v přímém kontaktu 

s půdou. Hlavními expozičními cestami žížal jsou expozice přes pórovou vodu a substrát. 

Bioakumulace u žížal se měří různými extrakčními technikami a následně plynovou 

chromatografií, popřípadě atomovou spektrofotometrií [26,28]. 

3.2.5 Artisol test 

Nejedná se o ekologicky realistický test. Pro test jsou použity nádoby se skleněnými 

kuličkami, které jsou pokryty amorfním silikátovým gelem. Pro test je použito deset 

dospělých žížal na jednu nádobu. Pokus probíhá čtrnáct dní za optimální teploty 20°C. Pro 

jednu koncentraci jsou použity čtyři nádoby. Po čtrnácti dnech se zjišťuje počet jedinců 

ve všech nádobách. Z výsledků je zjištěna hodnota LC50 pro danou testovanou látku [24]. 

3.3 Typy používaných substrátů 

Pro laboratorní testy je nejlepší napodobení reálu, to znamená, že ve zvolených 

substrátech dochází ke smíchání chemické látky s půdou. Pro tyto účely lze využít uměle 

vytvořený substrát nebo čerstvý vzorek půdy. Existuje celá řada substrátů a jejich složení 

má vliv na distribuci a dostupnost polutantů. 

3.3.1 Artificiální půda 

Jedná se o nejznámější umělý substrát, který se používá v oblasti laboratorního 

testování. Tato půda je připravená dle směrnice OECD (Test Guideline No. 220). Půda 

připravená tímto způsobem se díky svým vlastnostem značně odlišuje od půd přirozených 
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a vytváří tak špatné podmínky, které by mohly nastat v přirozeném prostředí. Artificiální 

půda není v dnešní době již preferovaná z důvodu špatné snášenlivosti organismy. Dnes 

bývá nahrazována tzv. reálnými půdami [25]. 

3.3.2 Reálná půda (LUFA 2.2) 

Tato půda se používá nejčastěji pro ekotoxikologické testy s bezobratlými živočichy 

díky svým vlastnostem: 

 hodnota pH (5,8) 

 jíl 5,1% 

Před testy s bezobratlými živočichy je zapotřebí půdu ošetřit tzv. defaunizací (zahřátí 

půdy na 80°C po dobu 2 hodin, popřípadě znovu zmražení a roztátí) [27]. 
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4. TESTOVANÉ ORGANISMY 

Žížaly patří k nejznámějším bezobratlým živočichům. Existuje přibližně 2500 

známých druhů. Odhaduje se, že dalších 2000 druhů nebylo dosud popsáno. Žížaly jsou 

rozšířeny na všech kontinentech, přesto většina čeledí obývá subtropické, tropické oblasti 

či mírné pásy.  

Systematické postavení žížalovitých 

 Kmen: Kroužkovci (Annelida) 

 Třída: Máloštětinatci (Oligochatea) 

 Řád: Žížaly (Opistophora) 

 Čeleď: Žížalovití (Lumbricidae) 

 

Kmen Kroužkovci 

Kroužkovci mají tělo měkké, červovitě protáhlé a zpravidla stejnoměrně článkované. 

Na přední polovině těla se většinou vyskytuje opasek - silně zduřelé články, které obsahují 

žláznaté buňky. Jejich tělo je složeno z čelního článku (prostomium), velkého počtu 

stejnoměrných článku těla a koncovým článkem (pygidium) s řitním otvorem. Povrch těla 

je tvořen jednovrstevnou pokožkou, která tvoří vrstvu kutikuly. Pod pokožkou se nachází 

kožní svalový vak [30]. 

Některé orgány se v tělech kroužkovců opakují (nervové uzliny, pohlavní orgány 

a parapodia). Jiné orgány prostupují celým tělem (trávicí soustava). Vnitřní členění souvisí 

se vznikem zárodečného pupenu (mezoderm), který vytváří váček v každém segmentu. 

Místo, kde dojde ke styku předcházejícího váčku s následujícím váčkem, se vytváří 

mezičlánková přepážka (disepiment) [31]. 

Třída Máloštětinatci 

Tělo máloštětinatců je válcovité, nebo mírně zploštělé. Každý článek má čtyři svazky 

štětin různé délky a stavby. U většiny se nacházejí na každém tělním článku, kromě 

prvního. Máloštětinatci jsou živočichové suchozemští (žížalovití a většina roupicovitých), 

obojživelní a vodní. Více než polovina našich druhů žije ve vodním prostředí [32]. 
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Čeleď Žížalovití  

Tvoří nejvýznamnější skupinu máloštětinatců a patří k nejdůležitějším zástupcům 

půdního edafonu. Podle způsobu života můžeme žížaly rozdělit do tří skupin. 

a) Povrchové (epigeické) druhy 

b) Podpovrchové (endogeické) druhy 

c) Hlubinné (anektické) druhy 

Charakteristika jednotlivých druhů je popsána v tabulce č. 4 

 

a) Povrchové druhy  

Žijí v opadu při povrchu půdy (např. Dendrodrilus rubidius, Lumbricus rubellus). 

Žížaly se rychle pohybují, mají kratší životní cyklus. Jejich tělo je červené a malé. 

b) Podpovrchové druhy 

Tyto žížaly vytvářejí krátké chodby pod povrchem (např. Aporrectodea caliginosa). 

Nacházejí se v minerálních půdách, jsou bělavé a pomalu se pohybují. Délka života je 

střední, jelikož jsou vystaveny nízké predaci.  

c) Hlubinné druhy 

Jedná se o druhy, které vytváří velké až tři metry dlouhé systémy chodeb otevřené na 

povrchu půdy (např. Lumbricus terrestris, Aporrectodea longa). Tělo žížal je dlouhé 

a tmavě zbarvené. Jsou schopny se rychle stáhnout, ale pohybují se pomalu. Jejich životní 

cyklus je poměrně dlouhý. Pokud se dostanou na povrch, jsou vystaveny velkému 

predačnímu tlaku, jinak jsou chráněny v systému svých chodeb [33]. 
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Tabulka 4: Vybrané charakteristiky ekologických skupin žížal, převzato a upraveno [34] 

Charakteristika Druhy 

 Epigeické Endogeické Anektické 

potrava 

málo rozložitelné 

organické zbytky 

na povrchu půdy 

organická hmota 

promíchaná s 

minerální půdou 

organické zbytky na 

povrchu půdy 

velikost 
malé až středně 

velké 
středně velké velké 

pigmentace výrazná žádná či velmi slabá střední až výrazná 

počet kokonů velký střední malý 

délka života krátká střední dlouhá 

pohyblivost 

rychlý pohyb, 

jako reakce na 

podráždění 

pomalé 
rychlé zatažení do 

chodeb 

predační tlak velký střední malý 

 

4.1 Stavba těla žížal 

Těla žížal jsou válcovitého tvaru, zadní část může být hranatá, popřípadě zploštělá, 

a to u druhů, které vytváří velké chodby. Tělo je členěno na tzv. segmenty. Ty jsou 

odděleny na povrchu rýhami, které odpovídají přepážkám uvnitř těla. Délka jednotlivých 

druhů žížal je různá. Nejmenší žížaly jsou dlouhé 1 - 2cm a největší mohou dosahovat 

délky přes 1m. Mezi největší druhy patří žížaly (Megscolides australis), jejichž délka je 

1,5m, šířka 3cm a brazilský druh (Glossoscolex giganteus), který má šířku 3cm a délku 

1,2m. Zástupce naší nejdelší žížaly je (Allobophora hrabei), která dosahuje délky 50cm. 
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Různorodé je i zbarvení žížal. Základní zbarvení „masové“ je určeno přítomností 

hemoglobinu v krvi. Jiné zbarvení závisí na obsahu pigmentů ve svalovině tělní stěny. 

Červené a purpurové zbarvení způsobují tzv. porfiny, které mohou společně s optickými 

efekty ve vrchní vrstvě tělní stěny, kutikuly vyvolat dojem zbarvení tmavomodrého a 

fialového. Přítomnost melaninu - hnědočerného pigmentu, vede ke zlatavým, hnědým až 

zeleným odstínům těla. Pigmenty mohou být soustředěny do středu článků a žížaly mohou 

získat „zebrovité“ zbarvení [34]. 

4.1.1 Trávicí soustava 

Trávicí trubice prostupuje celým tělem žížaly. Začíná ústy a končí řitním otvorem, 

který se nachází na posledním článku těla. Po stranách žaludku má vápenaté žlázy, které 

slouží pro neutralizace huminových kyselin. Tyto kyseliny jsou obsaženy v tlejícím listí, 

které tvoří důležitou složku jejich potravy. Díky široké trávicí soustavě mohou žížaly 

pozřít mnoho potravy za krátkou dobu. Střevo žížaly je obaleno tzv. chloragogenním 

epitelem, jehož buňky jsou schopny hromadit v těle škodlivé látky [31]. 

4.1.2 Cévní a nervová soustava 

Na rozdíl od většiny ostatních bezobratlých živočichů je cévní soustava žížal 

uzavřená. Skládá se ze tří hlavních cév: dorzální céva, ta probíhá podélně po svrchní stěně 

trávicí trubice a dvě ventrálně položené cévy. V oblasti jícnu se nacházejí páry bočně 

položených circumoesophageálních cév. Tyto cévy jsou vybaveny svalovinou a označují se 

jako podpůrná srdce. Další bočně položené cévy se nacházejí v oblasti střeva. V tělní stěně 

se nachází sít somatických cév. Nejvíce nápadné z nervové soustavy je hlavové ganglion, 

jež se nachází na svrchní straně hltanu na třetím článku, ve čtvrtém článku se nachází 

podjícnové ganglion a břišní nervová páska, uprostřed každého článku. Nervová soustava 

žížaly je žebříčkovitého typu [34]. 

4.1.3 Vylučovací soustava 

 Vylučovacím ústrojím jsou metanefridie. V předních článcích jsou vyvinuty 

vývodné pohlavní cesty (vejcovody a chámovody). V každém článku je metanefridium a 
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prostupuje vyvinutým kanálkem do následujícího článku. Následně z něj ústí na povrch 

[31]. 

4.2 Ekologie a biologie žížal 

Tělo žížaly je studené a vlhké. Opasek na přední části těla mají jen dospělí jedinci. 

Nachází se poblíž hlavové části. Tekutiny a sliz, které žížala vylučuje póry na zádech, 

slouží jako mazivo pro pohyb přes kamínky a suchá místa. Sliz napomáhá rychlejšímu 

pohybu, díky kterému je schopna uniknout svým nepřátelům. Žížala je svým tělem dobře 

přizpůsobena k hloubení chodeb v půdě. 

4.2.1 Vývojová stádia žížaly 

Během páření dochází k přenosu spermatu partnerského jedince do malých schránek 

v pokožce (spermatéky). Žlázy v opasku produkují váček se slizem, který má za úkol 

chránit vajíčka. Váček se následně posouvá k hlavové části. Při jeho pohybu nad 

vyústěním samčích pohlavních otvorů a otvory spermaték dojde k vypuštění vajíček 

a spermií do slizového váčku. Váček sklouzne přes hlavovou část, uzavře se a vytvoří 

kokon připomínající malý citrón (viz obrázek č. 2). 

 

Obrázek 2: Kokony žížaly obecné (Lumbricus terrestris), zdroj [35] 
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Barva kokonů je žlutohnědá a u jednotlivých druhů se liší tvarem a velikostí, která se 

pohybuje mezi 2 - 5mm. Uvnitř kokonů lze pozorovat zárodek žížaly [35]. 

4.2.2 Požadavky na prostředí 

Jedny z nejdůležitějších požadavků jsou kvalita potravních zdrojů, vlhkost a teplota. 

Základním potravním zdrojem žížal je odumřelá organická hmota rostlinného původu 

a půdní mikroorganismy. Žížaly jsou nuceny žít v blízkosti potravních zdrojů z důvodu 

malé pohyblivosti. Podle potravních požadavků lze žížaly rozdělit na geofágní 

a detritofágní. Geofágní druhy pohlcují velké množství půdy a tráví v ní obsažené 

organické zbytky, druhy detritofágní se živí rostlinnými zbytky na půdním povrchu. 

Důležité faktory prostředí žížal jsou: 

1. Půdní vlhkost 

Je limitujícím faktorem pro přežití žížal, jelikož 70 - 95% jejich hmotnosti tvoří 

voda. Optimální vlhkostní podmínky substrátu jsou 70 - 80%. Nižší nebo vyšší vlhkost, 

než je optimum může způsobit jejich úhyn.  

2. Teplota 

Optimální teplota pro vývoj většiny žížal je mezi 10 - 15°C. Vyšší teplota je vhodná 

pro epigeické druhy žížal (15 - 20°C) a pro žížalu hnojní (20 - 25°C). Pro žížalu 

kalifornskou je optimální teplota prostředí 19 - 22°C.  Žížaly mají schopnost ochlazovat se 

pomocí evaporace vody, ta je však možná pouze ve vlhkém prostředí. Spodní hranice 

teploty je těsně u bodu mrazu. 

3. Měrná vodivost 

Vyjadřuje obsah rozpustných solí v materiálu. Žížaly jsou velice vysoce citlivé 

k obsahu solí. Upřednostňují obsah do 0,5%. Odolnost vůči zasolení je také závislá na 

hodnotě pH. Žížaly jsou tolerantní k hodnotám <15 mS/cm při pH 6 - 8. 

4. Půdní reakce  

Optimální hodnota pH je 6 - 7. Některé druhy jsou k pH půdy tolerantní, například 

výskyt některých druhů v půdách silně kyselých (pH 3,5) nebo alkalických (pH >8). Žížaly 

můžeme dle závislosti na míře tolerance rozdělit na acidotolerantní, které mohou obývat 
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půdy s pH (3,7 - 4,7) například Dendrobaena octaedra, druhy tolerující pH (4,7 - 7) 

například Lumbricus rubellus a druhy acidointolerantní, které se nevyskytují v půdách 

s nízkým pH [34,45]. 

Žížaly se dožívají 1 - 2 let v důsledku nepříznivých podmínek prostředí, např. 

promrzávání půdy, vysychání nebo napadení predátory. Aby se žížalám dařilo, je zapotřebí 

dodávat do substrátu, ve kterém se nacházejí, dostatečné množství organické hmoty, např. 

v podobě minerálního hnojiva bohatého na obsah dusíku. Ten je v hnojivech obsažen 

v různých formách.  

 Dusičnan amonný (LEDEK) - obsahuje dusík ve formě NH4
+
 (amonné) a 

NO3
-
 (nitrátové) ve stejném poměru 

 Močovina - obsahuje dusík v amidické formě NH2 

Běžné formy minerálních hnojiv obsahují dusík ve formě nitrátové (dusičnanové), 

amoniakální a amidické v různých poměrech. Amonná a amidická forma se přeměňují na 

dusičnany hydrolýzou a nitrifikací. Během hydrolýzy se pH půdy zvyšuje, což podporuje 

odpařování amoniakálního (čpavkového) dusíku. K vypařování amoniaku (čpavku) 

dochází, když se amonný dusík (NH4
+
) přeměňuje na amoniak a uniká do atmosféry [36]. 

V rámci testování hnojiv na bezobratlé organismy žížaly bylo zjištěno, že při aplikaci 

kravské kejdy, konkrétněji ve větším množství, došlo k ucpání jejich pórů, což mělo za 

následek udušení. Toxicita kravské kejdy spočívá v její vysoké formě amoniaku [35]. 

Dalším aplikovaným hnojivem byl fugát. Ten v některých případech může obsahovat 

vyšší množství amonného dusíku (NH4
+
), který při vysychání uniká do okolí jako výše 

zmíněný amoniak. Obsah amoniaku nad 1% je pro žížaly smrtící [37,38]. 

4.3 Druhy žížal  

V České republice se vyskytuje okolo 50 druhů a poddruhů žížal. Některé druhy se 

používají k různým účelům. K vermikompostování se používá zejména Žížala hnojní 

(Eisenia fetida), kterou lze najít běžně v kompostu na zahradě. Na trhu lze koupit speciálně 

vyšlechtěné kalifornské žížaly (Eisenia andrei), které se pro vermikompostování využívají 

nejčastěji [39]. 
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4.3.1 Žížala Kalifornská (Eisenia andrei) 

V rámci laboratorního testování bude použita Žížala kalifornská (Eisenia andrei). 

Hlavní rozdíl mezi Eisenia fetida a Eisenia andrei je ve zbarvení těla. Dospělé Eisenia 

andrei dosahují délky 50 - 90mm, průměr těla je 2 - 4mm a počet segmentů 80 - 120. Tělo 

je cylindrické a za opaskem mírně zploštělé (viz obrázek č. 3). Svalovina je peříčkovitého 

typu a kokony jsou dlouhé 1,8 - 3,9mm a široké 1,6 - 3,4mm, zelenožluté a neprůhledné. 

Jedná se o kosmopolitní druh, všude pouze jako synatropní prvek [34]. 

Druh Eisenia andrei je jednobarevný, tmavě nebo světle rudý. Při podráždění 

vylučuje z hřbetních pórů bezbarvou nepáchnoucí kapalinu. Původně byla rozšířena 

ve Francii a Itálii. V třicátých letech probíhaly ve Spojených státech amerických pokusy se 

šlechtěním žížal. Cílem bylo vyšlechtit žížaly, které by vyhovovaly zpracování 

organických odpadů. Byl vyšlechtěn druh s názvem Žížala kalifornská (Eisenia andrei) 

a následně zanesen do Evropy. V provozovnách, které produkují vermikompost, lze tuto 

žížalu běžně nalézt. Kromě rozdílné barvy a charakteru vylučované lymfy se dále 

nevyskytují jiné rozdíly ani v hmotnosti a délce mezi těmito druhy. Při laboratorních 

chovech bylo zjištěno, že Eisenia andrei produkuje větší množství oxidu uhličitého na 

jednotku hmotnosti než Eisenia fetida. Z toho vyplývá, že životní pochody Eisenia andrei 

jsou intenzivnější a spotřeba potravy na jednotku hmotnosti je vyšší [37].  

 

Obrázek 3: Žížala kalifornská (Eisenia andrei), zdroj [40] 
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Využití Eisenia andrei je například k vermikompostování. Kvalita vyrobeného 

vermikompostu tímto druhem je vyšší než kvalita běžného kompostu. Obsahuje enzymy, 

kdy zpracovávané biologické odpady projdou soustavou žížaly a dostanou se do jejich 

výměšků, které vytváří vlastní hmotu hnojiva. Enzymy, které se nacházejí 

ve vermikompostu, zvyšují úrodu a rostliny mají rychlejší růst. Další možností je využití 

pro zpracování biologického odpadu. Kalifornské žížaly zpracovávají intenzivně všechen 

biologický odpad. Rozkládají jej s vysokou rychlostí a díky svému trávicímu traktu jsou 

schopny likvidace patogenních látek a plísní, které mohou v kompostu přežívat. Biologické 

odpady jsou zpracovány nejdéle do sedmi měsíců. Běžná doba rozkladu obyčejného 

kompostu je dva roky [40]. 

4.3.2 Žížala Hnojní (Eisenia fetida) 

Jedná se o druh, který je schopen žít v prostředí silně ovlivněném člověkem. 

Nejčastěji se vyskytuje na hnojištích, hromadách kompostu nebo v rozkládající se mokré 

slámě. V polní půdě je její výskyt omezen z důvodu vysokých nároků na obsah 

organických látek ve svém prostředí. Eisenia fetida je vlhkomilný živočich, který je 

schopen vydržet i několik dní ve vodě při dostatečném přísunu kyslíku [37]. 

Délka těchto žížal je 4 - 12cm. Mají červenohnědá záda a jsou u nich pozorovatelné 

světlejší kroužky mezi jednotlivými články. Pro svůj život potřebují dostatečně velké 

množství organických zbytků. Rychle se rozmnožují a rostou, a proto patří k žížalám 

nejčastěji využívaným k produkci biomasy a vermikompostu [35]. 

4.4 Baterie ekotoxikologických testů  

Z pohledu testování půdy a vlivu různých látek je potřeba sestavit vhodnou sadu 

ekotoxikologických testů, které jsou doplněny o chemické analýzy. Při sestavování baterie 

ekotoxikologických testů by se měly pokrýt všechny trofické úrovně organismů 

(producenti, konzumenti a dekompozitoři) a taxonomické druhy (mikroorganismy, 

živočichové a rostliny). Sada by měla obsahovat jak testy akutní tak chronické [27]. 

V rámci půdních ekotoxikologických testů bývají přidružovány kromě žížal 

(Lumbricidae) i jiné organismy, jako jsou plži a hmyz žijící na povrchu půdy (brouci). 

Někdy bývají zahrnuty i vyšší rostliny, zejména testy, které probíhají v pevném médiu. 
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Z půdních bezobratlých se často využívají k testování půdní hlístice (Nematoda), roupice 

(Enchytraeidae), chvostoskoci (Collembola), plži (Gastropoda), roztoči (Acari), 

mnohonožky a stonožky (Diplopoda a Chilopoda) a hmyz (Coleoptera) [25]. 

Pro testování vlivu digestátu v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu 

zemědělském byla sestavena sada testů obsahující testy s půdními mikroorganismy 

i s půdními bezobratlými. Půdní mikroorganismy zastupovaly testy s bakterií Arthrobacter 

globiformis. Test sledující vliv nitrifikační aktivity mikroorganismů a test vyhodnocující 

vliv hnojiva na respiraci půdního mikrobiálního společenstva. Roupice Enchytraeus 

crypticus a chvostoskok Folsomia candida byli zástupci půdních bezobratlých. Testování 

vycházelo z mezinárodních metodik OECD a ISO. Získané výsledky ukázaly, že správně 

zvolená baterie testů doplněná o vhodné chemické analýzy je vhodným nástrojem pro 

získání širšího pohledu na potenciální negativní dopady digestátu a jeho složek na půdní 

biotu [27].  

V projektu QJ1320159 - Výzkum zpracování, využití a zneškodňování odpadních 

produktů z bioplynových stanic bude testována Žížala kalifornská (Eisenia andrei) jako 

zástupce půdních bezobratlých. Testy budou zahrnovat akutní, chronickou toxicitu a 

bioakumulační testy, které budou vyhodnoceny v laboratořích Centra pro výzkum 

toxických látek v prostředí RECETOX. Podle mého názoru jsou bezobratlí vhodnými 

testovanými organismy. Většina těchto organismů se dobře kultivuje v laboratorních 

podmínkách a díky jejich velikosti je celá řada testů prakticky proveditelná. 
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5. METODIKA TESTOVÁNÍ 

V této kapitole je popsána příprava pro jednotlivé typy odpadních produktů z BPS 

(digestát, separát a fugát), které budou testovanými vzorky, dále příprava artificiální půdy 

a nastavení metodiky testování. 

5.1 Příprava artificiální půdy 

Pro laboratorní testování bude použita artificiální půda, norma ISO 11268-2 

doporučuje přípravu půdy nejméně tři dny před začátkem testování [41].  

V rámci bakalářské práce jsem začala s přípravou již o několik měsíců dříve. Prvním 

krokem byla příprava písku, který je jednou z hlavních složek artificiální půdy. Písek je 

potřeba před použitím důkladně vysušit. Nejprve jsem vlhký písek rovnoměrně 

rozprostřela na filtrační papíry o vrstvě 1cm a pomocí roštů vložila do pece. V mém 

případě sušení probíhalo ve dvou pecích. V první peci se půda sušila na roštech a v druhé 

peci ve skleněných válcích. Teplota v pecích oscilovala kolem 105°C a doba sušení byla 

3,5 - 4 hodiny. 

Vysušený písek jsem vyndala z pecí a nechala přibližně dvě minuty zchladit. 

Následně jsem na vratnou třepačku umístila nádobu a písek sítovala přes síto o velikosti 

0,315mm. Nepřesítovaný písek jsem odkládala do plastové nádoby. Aby bylo využito, co 

největší množství písku, byl nepřesítovaný písek znovu přesítován přes síto o velikosti 

0,6mm a pomocí nožového mlýnu pomlet. Tato směs se znovu přesítovala menším sítem o 

velikosti 0,315mm a přidala k první várce písku. Zbylé hrubší části půdy byly odneseny na 

pískoviště. 

Smícháním všech složek (rašelina, kaolinový jíl, písek a uhličitan vápenatý) vznikne 

artificiální půda, která by se měla důkladně promíchat ve správném poměru pomocí 

laboratorní míchačky, popřípadě ručně. Vlhkost půdy se stanoví sušením malého množství 

vzorku při teplotě 105°C a jeho zvážením. Pro zvlhčení se přidá deionizovaná voda 

a médium se promíchá. Kompletní směs by neměla být mokrá, pouze dostatečně vlhká 

[26]. 
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5.2 Příprava postupu 

Žížaly Eisenia andrei budou vystaveny testovaným vzorkům digestátu, separátu 

a fugátu. Před přidáním vzorků je zapotřebí půdu zvlhčit vodou. Zvlhčení by mělo být na 

60% WHC. Testování bude probíhat ve skleněných vanách o rozměrech 10 x 15cm. Pro 

každý testovaný vzorek budou použity 3 nádoby. Pro referenční vzorek, který slouží pro 

kontrolu, budou nádoby 2. Délka testování bude nastavena na 6 týdnů. 

Přesné kroky v jednotlivých dnech po dobu testování jsou uvedeny v tabulce č. 5. 

Vyhodnocení výsledků bude provedeno odebráním 1 nádoby z každého vzorku, vždy 

po 14 dnech testování a následným odesláním do laboratoří Centra pro výzkum toxických 

látek v prostředí RECETOXU v Brně, kde bude proveden bioakumulační test. V našich 

laboratořích se po šesti týdnech zhodnotí natalita a mortalita testovaných organismů. Takto 

získaná data jsou podkladem pro vyhodnocení vlivu odpadních produktů z BPS na 

testované organismy, které pomohou zhodnotit jejich vlastnosti a účinky jako organického 

hnojiva. 
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Tabulka 5: Postupy v jednotlivých dnech 

Den Postup 

- 17 
Příprava artificiální půdy, přidání hnoje, aklimatizace žížal ve 

vermikomposteru 

- 16 Kontrola vlhkosti a teploty ve vermikompostu, přidání potravy 

- 15 až - 10 Kontrola vlhkosti a teploty 

- 9 Stejný postup jako den - 16 

- 8 až - 4 Kontrola vlhkosti a teploty 

- 3 Aplikace půdy do nádob, vlhčení půdy 

- 2 Vlhčení půdy 

- 1 Přidání testovaných vzorků 

0 
Přidání testovaných organismů a jejich aklimatizace, přidání 

potravy 

1 Měření vlhkosti, hodnoty pH, zvážení testovaných organismů 

2 Kontrola organismů, teploty, vlhkosti 

3 Stejný postup jako den 2 

4 Stejný postup jako den 1 

5 + 6 Stejný postup jako den 2 

7 Stejný postup jako den 1, kontrola a případné přidání potravy 

8 - 9 Stejný postup jako den 2 

10 Stejný postup jako den 1 

11 - 13 Stejný postup jako den 2 

14 
Odebrání jedné nádoby z každého testovaného vzorku, testy 

bioakumulace 

15 - 42 Opakujeme stejný postup jako ve dnech 7 - 13 

43 Vyhodnocení výsledků 
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Chov testovaných organismů 

Žížala může být chována v různých typech kultivačních médií. Doporučené médium 

je živočišný hnůj, a to v podílu 50:50 koňského hnoje a statkových hnojiv. Dále je 

doporučeno přidat rašelinu pro zvýšení kvality směsi. Hodnota pH této směsi by měla být 

7,0 a nesmí být kontaminována nadměrným množstvím amoniaku a živočišné moči. 

Optimální teplota je kolem 20°C a vlhkost substrátu 70%. Chovné boxy o doporučených 

rozměrech 50 x 50 x 15cm by měly být uzavřeny přilehajícími víky. Velikost těchto boxů 

je ideální pro rozsáhlé chovy a mohou vyprodukovat více než 1000 žížal v období šesti 

týdnů. Pro získání žížal standardního věku a hmotnosti je doporučeno začít s kokony žížal, 

kterým trvá vylíhnutí přibližně tři až čtyři týdny. Kultivační médium by mělo být každý 

měsíc měněno. Důležitým faktorem je přístup kyslíku, proto je nutné boxy pravidelně 

několikrát za týden otevřít a zajistit tak jeho dostatečný přístup. Potrava žížal by měla být 

různorodá - kukuřičný šrot, zbytky ovoce, zeleniny a různé krmné granule [26]. 

Důležitým faktorem pro chov je výše zmíněná vlhkost substrátu. Tu lze 

jednoduchým způsobem zjistit, a to tak, že pokud připravený substrát zmáčkneme, měly by 

se nám mezi prsty sevřené ruky objevit kapičky vody [42]. 

5.3 Stanovení dávek digestátu, separátu, fugátu 

Dávka digestátu, musí vycházet z obsahu dusíku a je potřeba věnovat pozornost, zda 

jsou % dusíku v absolutní, tedy stoprocentní sušině, či v čerstvé hmotě digestátu. Stejná 

pozornost je potřebná v případě separátu a fugátu [6]. 

Při stanovení jednotlivých dávek je potřeba vycházet z tzv. Nitrátové směrnice, která 

udává limity hnojení k plodinám, které se nacházejí ve zranitelných oblastech (oblasti, kde 

se vyskytují vody znečištěné dusičnany ze zemědělských zdrojů). K plodinám jsou podle 

směrnice stanoveny maximální limity přívodu dusíku hnojením, které se hodnotí za tzv. 

hospodářský rok [10].  

Testované vzorky pocházejí z BPS Stonava, která pro svůj provoz využívá vepřovou 

kejdu, kukuřičnou siláž a kukuřičné zrno, proto se v rámci nitrátové směrnice při stanovení 

dávek bude vycházet z limitu hnojení pro kukuřici, ten činí 230 kg N/ha (viz tabulka č. 6). 
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Tabulka 6: Limity hnojení jednotlivých plodin, převzato a upraveno [10] 

Plodina Limit hnojení v kg N/ha 

Luskoviny 30 

Slunečnice 140 

Krmná řepa 150 

Kukuřice na zrno + Kukuřice na siláž 230 

Zelí 250 

 

Z hlediska velikosti používaných testovacích nádob - skleněných van, bylo potřeba 

limitní hodnotu upravit našim podmínkám. Plocha skleněných van o rozměrech 10 x 15cm 

bude 0,015m
2
. Hodnota dusíku byla upravena dle nitrátové směrnice, konkrétně z limitu 

hnojení pro kukuřici. Limitní koncentrace dusíku pro testovací nádobu bude podle výpočtu 

0,345g/m
2
. Na základě rozboru testovaných vzorků byly vypočteny dávky, které budou 

aplikovány v množství uvedeném v následující tabulce č. 7. Přesné výpočty jsou uvedeny 

v příloze č. 1. Tyto dávky byly stanoveny na základě Nitrátové směrnice. 

 

Tabulka 7: Stanovení dávek digestátu, separátu a fugátu podle nitrátové směrnice 

 
Množství 

sušiny (%) 

m sušiny v 1 

kg testované 

látky 

Množství N 

v sušině (%) 

m dusíku v 1 

kg testované 

látky (g) 

Dávka 

testovaného 

vzorku (g) 

Digestát 3,73 37,3 2,84 1,059 326 

Separát 11,55 115,5 5,09 5,880 59 

Fugát 2,15 21,5 13,60 2,924 118 

 

V rámci testování budou konečné dávky vyšší. Stanovené dávky testovaných vzorků 

podle nitrátové směrnice, které vychází z limitních hodnot pro kukuřici, nelze aplikovat na 

testované organismy (Eisenia andrei). Nedošlo by k žádoucím letálním účinkům z důvodu 

nedostatečné toxické koncentrace dusíku pro testované organismy. Proto je potřeba 
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přesáhnout limitní hodnoty dusíku testovaných vzorků, a to zvýšením použité dávky těchto 

vzorků (viz tabulka č. 8). Jako referenční hodnota bude stanoveno množství dusíku 

obsaženého ve 300 g fugátu, které činí 0,877 g dusíku. Tohoto množství dusíku bude 

dosaženo při jednotném zvlhčení půdy (testovanými vzorky) na 60%. Podle směrnic 

OECD bude pro všechny vzorky použito 500 g půdy. Jednotlivé výpočty jsou uvedeny 

v příloze č. 2 a 3. 

 

Tabulka 8: Stanovení konečných dávek digestátu, separátu a fugátu 

Testované vzorky 
Množství N ve 

vzorcích (g) 

m dávky po navýšení 

(g) + ředění (ml) 
m půdy (g) 

Digestát 0,877 - - 

Separát 0,877 
150 separátu + 150 

H2O 
500 

Fugát 0,877 300 500 

 

Z rozborů je však zřejmé (viz příloha č. 4), že množství dusíku v digestátu je 

neúměrně menší než množství v separátu a fugátu. Příliš vysoká dávka digestátu, která 

byla vypočtena, neumožňuje zajištění požadované vlhkosti. Požadovaná vlhkost by byla 

výrazně překročena a muselo se navýšit množství půdy na 1381g, která by zajistila, aby 

testované organismy v nádobách „neplavaly“. 

Proto lze předpokládat, že rozbory digestátu nebyly prováděny z čerstvého materiálu 

a budou muset být provedeny dodatečně z čerstvého digestátu. Nízké hodnoty dusíku 

mohou být důsledkem jeho těkání na vzduchu. Při používání digestátu je potřeba jeho 

zapravení do 48 hodin. Pokud by se ověřilo tak nízké množství dusíku v digestátu, dávky 

by nebylo možné navýšit. Bylo by potřeba snížit množství vody v digestátu nebo aplikovat 

všechny vzorky s nižším množstvím dusíku. Zvýšení dávek by bylo možné pouze 

v případě snížení objemu vody ve fugátu a digestátu, aniž by došlo ke snížení množství 

dusíku, což je technicky těžko proveditelné.  

V následující kapitole se pokusím nastínit teze možných účinků digestátu, separátu 

a fugátu na testované organismy. 
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6. DISKUZE 

Na základě rozborů testovaných vzorků z BPS Stonava, jsem mohla porovnat 

zastoupení rizikových látek, rizikových prvků a těžkých kovů v analyzovaných vzorcích s 

kritérii pro hodnocení půdních rozborů. Koncentrace prvků jsou v příloze uvedeny v 

hodnotách vztažených k sušině vzorku, v rámci diskuze uvádím hodnoty již přepočtené na 

celkový vzorek. Rozbory digestátu provedené akreditovanou laboratoří Morava vycházejí z 

diplomové práce Posouzení možnosti využití digestátu pro přípravu vermikompostu od Bc. 

Romany Cvrčkové. 

Podle vyhlášky č. 400/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 

275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních 

vlastností lesních pozemků, ve znění vyhlášky č. 477/2000 Sb., patří mezi rizikové látky 

Chlorované uhlovodíky, kde se řadí PCB (Polychlorované bifenyly), které byly 

analyzovány v rámci rozborů. Pod označením rizikové prvky jsou ve směrnici uvedeny 

následující prvky: As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, F, Hg, Mo, Ni, Pb, V, Zn, Tl, B [43]. 

PCB jsou skupina chlororganických látek, jejichž toxické vlastnosti mají negativní 

dopad na živé organismy. Zatímco jejich akutní toxicita je nízká, mnohem nebezpečnější je 

jejich dlouhodobé působení, z důvodu bioakumulace v živých tkáních. Výsledky rozboru 

ukázaly jejich nízké koncentrace v digestátu, a to <0,02 x 10
-3

 mg/kg. Vyhláška 

Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti 

ochrany zemědělského půdního fondu, udává maximální přípustný obsah těchto látek 

v půdě 0,01 mg/kg [44]. 

Z toho vyplývá, že PCB by neměly nijak výrazně ovlivnit testované organismy. 

V případě separátu je koncentrace PCB <0,12 mg/kg a v případě fugátu <0,02 mg/kg. 

Jedná se o hodnoty vyšší, než vyhláška v půdách povoluje, ale v případě testovaných 

organismů neočekávám výraznější vliv.  

V případě rizikových prvků a těžkých kovů (viz tabulka č. 9) nebyly překročeny 

limitní hodnoty u žádného z prvků. Pro testované organismy mohou být limitující zejména 

koncentrace těžkých kovů (Cd, Zn, Pb, Hg, As, Ni, Co, Cr a Cu). U analyzovaných vzorků 

nebyly koncentrace těžkých kovů vysoké, tudíž lze předpokládat, že na testované 

organismy nebudou mít negativní účinky.  
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Tabulka 9: Koncentrace rizikových prvků a těžkých kovů v analyzovaných vzorcích 

Prvky (mg/kg) Digestát Separát Fugát 
Limitní 

hodnota 

Cd 0,03 0,08 0,04 0,40 

Cu 3,25 3,65 2,37 30,00 

Zn 19,18 33,15 17,52 50,00 

Pb 0,19 0,29 0,09 50,00 

Hg <0,01 <0,01 <0,01 0,10 

As 0,06 0,06 0,01 4,50 

Ni 0,31 1,34 0,33 15,00 

Cr 0,33 1,58 0,37 40,00 

Co 0,05 0,32 0,13 10,00 

 

Organická hnojiva vzniklá anaerobní fermentací (digestát, separát a fugát) musí 

podle vyhlášky 271/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 

474/2000 Sb. o stanovení požadavků na hnojiva ve znění pozdějších předpisů, splňovat 

limitní hodnoty rizikových prvků obsažených v organických hnojivech. V následující 

tabulce č. 10 je srovnání limitních hodnot rizikových prvků v organických hnojivech s 

hodnotami digestátu, separátu a fugátu. 
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Tabulka 10: Srovnání limitních hodnot rizikových prvků testovaných vzorků s platnou legislativou 

Prvky mg/kg Digestát Separát Fugát 
Limitní 

hodnota 

Cd 0,03 0,08 0,04 2 

Pb 0,19 0,29 0,09 100 

Hg <0,01 <0,01 <0,01 1,0 

As 0,06 0,06 0,01 10 

Cr 0,33 1,58 0,37 100 

Cu 3,25 3,65 2,37 100 

Ni 0,31 1,34 0,33 50 

Zn 19,18 33,15 17,52 400 

 

Z tabulky je zřejmé, že limitní hodnoty u žádného ze vzorků nejsou překročeny 

a jako organická hnojiva splňují hodnoty legislativou povolené. Toto srovnání potvrzuje 

nezávadnost testovaných vzorků pro bezobratlé živočichy z hlediska obsahu rizikových 

prvků. 

V případě limitních koncentrací vybraných rizikových látek a prvků v rekultivačním 

digestátu (viz tabulka č. 2) nepřekračují testované vzorky stanovené limitní hodnoty. 

Vliv jednotlivých prvků by neměl mít pro žížaly velký význam, důležitým faktorem 

pro jejich přežití a úspěšný chov je zajištění optimálních podmínek prostředí, což se týká 

zejména dostatečného přísunu potravy, hodnoty pH, měrné vodivosti, která vyjadřuje 

obsah rozpustných solí v materiálu, vlhkosti prostředí, míry provzdušnění, teplotních 

podmínek a množství organické hmoty. Tyto faktory byly blíže popsány v kapitole 

Testované organismy. Hlavním sledovaným parametrem bude navýšené množství dusíku, 

které by mělo způsobit předpokládaný úhyn testovaných organismů.  

Laboratorní testy dle mého názoru zaujímají stěžejní roli v ekotoxikologii. Jejich 

společným znakem je, že podmínky jsou více méně kontrolovány a standardizovány 

(teplota, vlhkost, světlo) a používají se standardní organismy. Na druhé straně dochází ke 

vzdálení reálným podmínkám - tzn. klesá jejich ekologická valence a výsledky při aplikaci 
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na reálnou situaci je zapotřebí extrapolovat. Po pokusu spočívajícím v kontrolované 

expozici standardizovaného organismu následuje potřebné stanovení efektů s cílem 

stanovit vztah dávka - odpověď a zhodnotit jaká koncentrace je pro daný organismus (ne) 

bezpečná. Tyto testy jsou důležité pro charakterizaci škodlivosti testovaných látek pro 

půdní ekosystém a rostliny. Každá látka, která bude do půdy přidána nebo je v půdě 

přítomna, by měla být z tohoto důvodu ozkoušena.  

V laboratorních testech je možno použít různé úrovně hierarchie: tkáň - organismus, 

populace - společenstvo. Nejčastěji se však sledují parametry na úrovni jedince. Testy lze 

klasifikovat podle druhů, časové náročnosti apod. Základní a tedy nejjednodušší verze 

testu obsahuje jeden organismus proti jednomu faktoru (látce). Kritéria pro výběr 

vhodného testu zahrnují praktičnost testu (proveditelnost, cenu a rychlost), validitu testu 

(standardizovanost) a ekologický význam (citlivost a relevanci). Oproti laboratorním 

testům, kde jsou testovací organismy vystaveny konstantním podmínkám a typicky 

extrémním koncentracím xenobiotik, která jsou většinou v dostupné formě, může být 

skutečná expozice chemikáliemi nižší, protože chemikálie nemusí být distribuovány 

rovnoměrně půdou. Polní výzkum podporuje více realistické testovací podmínky zvláště na 

chemickou expozici žížal. Testování v polních testech je nezbytné pro potvrzení správnosti 

prognózy na základě laboratorních testů. Podmínky polních testů nelze plně kontrolovat a 

výsledná data vykazují větší variabilitu, což má významný vliv na intepretaci výsledků. 

Další nevýhodou je finanční náročnost těchto testů a většina testů s využitím žížal jako 

bioindikátorů uváděných v literatuře se v designu testů liší. Vzorkování se provádí 

v různých ročních obdobích, jsou používány různé vzorkovací techniky, jednotky a počty 

opakování. Laboratorní testy i polní studie mají určité nevýhody. Možnou alternativou 

těchto testů mohou být tzv. Mikrokosmy neboli TME (terrestrial model ecosystems). Jedná 

se o testovací systémy, které stimulují určité vlastnosti reálného ekosystému [25]. 
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7. ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce byla vypracována v rámci projektu QJ1320159 - Výzkum 

zpracování, využití a zneškodňování odpadních produktů z bioplynových stanic. Tento 

projekt se zabývá možností využití odpadních produktů BPS (digestát, separát a fugát) jako 

organických hnojiv. Před použitím těchto produktů v zemědělství je potřeba jejich 

důkladného testování. To znamená zjistit obsah organických látek, živin a případné 

negativní účinky na půdní faunu. 

Digestát a fugát je v současné době nejvíce využíván v zemědělství. Pro přímou 

aplikaci na půdu se využívá digestát a fugát s nízkým obsahem sušiny. Separát je 

perspektivní z hlediska úprav zahradnických půd a je využíván pro přípravu kompostů, ale 

i pěstebních substrátů a zemin. 

Nezávadnost těchto produktů je limitujícím faktorem pro jejich aplikaci na půdu. 

Případné negativní účinky lze dobře určit pomocí testů na živých organismech, které by 

jim byly v případě aplikace vystaveny. Pro testování lze použít celou řadu organismů jako 

zástupců půdní fauny. Zejména mikroorganismy a bezobratlé živočichy.  

V první kapitole jsem popsala, co to jsou Bioplynové stanice, jejich rozdělení a 

výsledný produkt digestát.  

Druhá kapitola je zaměřena na vznik a význam digestátu. Je zde popsána technologie 

anaerobní digesce, kterou digestát vzniká, faktory, které ji ovlivňují a digestát z hlediska 

jeho rozdělení, vlastností a možnosti využití. 

Třetí kapitola se zabývá předpisy v oblasti testování bezobratlých v laboratořích, 

popisuji zde jednotlivé testy, pro které jsou bezobratlí živočichové využíváni, dále 

standardy půdních biotestů (normy), ze kterých je potřeba při testování vycházet a typy 

nejčastěji používaných půdních substrátů. 

Ve čtvrté kapitole jsou popsány testované organismy z hlediska stavby jejich těla, 

ekologie, biologie a konkrétní druhy, které se pro testování využívají.  

Pátá kapitola je stěžejní kapitolou této práce. Je zde popsána příprava používaného 

substrátu a příprava postupu pro testování bezobratlých živočichů. V rámci metodiky jsou 

navrženy přesné postupy v jednotlivých dnech, celého šestitýdenního testování. Dále jsou 
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stanoveny dávky jednotlivých testovaných produktů z BPS, které vycházejí z limitů, 

nitrátové směrnice a konečné navýšené dávky, které budou v rámci testování aplikovány.  

Předposlední šestá kapitola je diskuze. V této kapitole jsou srovnány koncentrace 

rizikových prvků, rizikových látek a těžkých kovů obsažených v testovaných odpadních 

produktech BPS, které byly v rámci projektu analyzovány, s kritérii pro hodnocení půdních 

rozborů vycházejících z platné legislativy. Závěrem této kapitoly je porovnání 

laboratorních testů s polními studiemi, jejich výhody a nevýhody. 

Prostřednictvím diskuze jsem přijala tezi, že zastoupení rizikových látek, rizikových 

prvků a těžkých kovů by nemělo být pro testované organismy limitující z hlediska jejich 

přežití. Předpokládaný úhyn bude způsoben navýšeným množstvím dusíku. 

Cílem této bakalářské práce byla příprava testování organismů pro odpadní produkty 

z bioplynových stanic a nastavení metodiky testování. Dle mého názoru byl cíl bakalářské 

práce splněn. Podařilo se vypracovat metodiku pro testování organismů a byly stanoveny 

dávky a množství odpadních produktů z BPS, ve kterém se budou na testované organismy 

aplikovat. Na základě navržené metodiky bych ráda ve výzkumu a testování pokračovala 

svou diplomovou prací.  
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Příloha 1: Výpočty hmotností testovaných vzorků podle nitrátové směrnice 

 

1. NITRÁTOVÁ SMĚRNICE 

Výpočet limitu dusíku na testovanou plochu: 

 

Limit nitrátové směrnice: 230 kg N/ha  

     
       

          
                     

 

 

Naše rozměry: 0,015 m
2 

m (N) = 23 ∙ 0,015
 
=          

 

2. FUGÁT 

Výpočet hmotnosti N v 1kg Fugátu 

Sušina: 2,15% = 
 

   
                        

N v sušině: 13,6% = 
    

   
               

 

Výpočet hmotnosti Fugátu 

 m= 
     

     
                

 

3. SEPARÁT 

Výpočet hmotnosti N v 1kg Separátu 

Sušina: 11,55% = 
 

   
                           

N v sušině: 5,09% = 
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Výpočet hmotnosti Separátu 

m= 
     

     
               

 

4. DIGESTÁT 

Výpočet hmotnosti N v 1kg Digestátu 

Sušina: 3,73% = 
 

   
                       

N v sušině: 2,84% = 
    

   
              

 

Výpočet hmotnosti Digestátu 

m= 
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Příloha 2: Výpočty konečných hmotností testovaných vzorků nad rámec nitrátové 

směrnice 

 

1. FUGÁT 

Výpočet konečné hmotnosti fugátu 

- vycházíme z množství 500g půdy a 60% zvlhčení 

m = 500 ∙ 0,6 = 300 g 

Výpočet referenční hmotnosti N pro testované vzorky 

 Dle přílohy 1:  

• m (fugátu) = 118 g 

• m (N) = 0,345 g  

 

m (N) =  
   

   
                

 

2. SEPARÁT 

Výpočet konečné hmotnosti Separátu 

Dle přílohy 1:  

• m (separátu) = 59 g 

• m (N) = 0,345 g  

m = 
     

     
           

 

3. DIGESTÁT 

Výpočet konečné hmotnosti Digestátu 

Dle přílohy 1:  

• m (digestátu) = 326 g 

• m (N) = 0,345 g  

m = 
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Příloha 3: Výpočty ředění vzorků pro požadované zvlhčení půdy 60% 

 

1. FUGÁT 

m (půdy) = 500 g 

m (fugátu) = 300 g 

- není potřeba ředění 

 

2. SEPARÁT 

m (půdy) = 500 g 

m (separátu) = 150 g 

- ředění 150 ml H2O na 300 g dávky 

 

3. DIGESTÁT 

m (půdy) = 500 g 

m (digestátu) = 829 g 

- ředění nelze provést 
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Příloha 4: Rozbory testovaných vzorků z BPS Stonava 

 

prvky digestát jednotky 

Al dle Mehlicha III. 0 mg/kg 

B dle Mehlicha III. 20,06 mg/kg 

Ca dle Mehlicha III. 6670,95 mg/kg 

Cu dle Mehlicha III. 11,81 mg/kg 

Fe dle Mehlicha III. 235,10 mg/kg 

K dle Mehlicha III. 58159,44 mg/kg 

Mg dle Mehlicha III. 4878,54 mg/kg 

Mn dle Mehlicha III. 150,24 mg/kg 

P dle Mehlicha III. 6912,79 mg/kg 

S dle Mehlicha III. 449,87 mg/kg 

Zn dle Mehlicha III. 213,48 mg/kg 

Al  1116,10 mg/kg 

As 1,52 mg/kg 

Be 0,00 mg/kg 

Ca  18041,73 mg/kg 

Cd 0,89 mg/kg 

Co 1,40 mg/kg 

Cr 8,84 mg/kg 

Cu 87,21 mg/kg 

Fe 2493,31 mg/kg 

K 79122,53 mg/kg 

Mg 7426,43 mg/kg 

Mn 301,77 mg/kg 

Mo 3,54 mg/kg 

Na 3936,86 mg/kg 

Ni 8,36 mg/kg 

P 12092,03 mg/kg 

Pb 5,01 mg/kg 

V 4,02 mg/kg 

Zn 514,18 mg/kg 

Hg (AMA) 0,03 mg/kg 

  

N (t) 2,84 % 

pH / H2O 9,72   

Vodivost 24500 μS 

org. 71,49 % 

sušina pův. vzorku 3,73 % 

sušina such. vzorku 93,45 % 

  

PCB v sušině <0,5 μg/kg 
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