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Abstrakt 

Tato diplomová práce je zaměřená na praktické možnosti využití bioodpadů pro 

aplikaci v zemědělství a využití kontaktních testů při hodnocení jejich ekotoxicity. 

V práci jsou popsána rizika, která s sebou používání kompostů, kalů a fermentátů na 

zemědělské půdě může přinášet. Pro hodnocení negativních účinků těchto materiálů 

na půdní organismy byly zvoleny dva druhy testů. V prvním testu se jednalo o půdní 

organismus druhu Folsomia candida a ve druhém testu pak byla využita nitrifikační 

schopnost půdních bakterií. 

 

Klíčová slova: bioodpad, ekotoxicita, kal, kompost, kontaktní testy, kontaminanty, 

nitrifikace, půda, půdní organismy, sedimenty 

 

 

 

 

Summary 

This thesis is focused on the practical possibilities of biowaste utilization in agriculture 

and the usage of contact tests for evaluation of their ecotoxicity. The risk which 

application of composts, sludge and fermentate on agriculture land may cause was 

described. For evaluation of negative effects of such materials on soil organisms two 

tests species were chosen. In the first case the testing was conducted with Folsomia 

candida, in the second test the nitrification potential of soil bacteria was used. 

 

Keywords: biowaste, compost, contact bioassays, contaminants, ecotoxicity, 

nitrification, sediments, sewage sludge, soil, soil organisms 
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Seznam zkratek  

AT4 Test respirační aktivity (měření spotřeby O2 za 4 dny dle 

ÖNORM S 2027) 

BRO   biologicky rozložitelný odpad 

BRKO  biologicky rozložitelný komunální odpad 

dH2O  destilovaná voda 

ISO  International Organisation for Standardization (Mezinárodní 

organizace pro normy) 

MŽP   Ministerstvo životního prostředí 

OECD  Organization for Economic Cooperation and Development 

(Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) 

PAU   polyaromatické uhlovodíky 

PAO  potenciální oxidace amoniaku (potential ammonium oxidation) 

PCB  polychlorované bifenyly 

POPs  perzistentní organické polutanty 

RP    rizikové prvky 

SD   směrodatná odchylka 

TK těžké kovy 
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1 Úvod a cíl práce 

 Vznik bioodpadu je nevyhnutelnou součástí každodenní lidské činnosti. 

Vlivem zvyšujícího se životního standardu obyvatel se produkce biologicky 

rozložitelných odpadů (dále jen BRO) každoročně zvyšuje. Česká republika se 

jako členský stát EU zavázala, že na základě Směrnice rady 1999/31/ES o 

skládkách odpadů, bude snižovat množství rozložitelných odpadů ukládaných na 

skládky a nacházet pro ně nové možnosti využití či odstraňování. 

 Výhodnou alternativou využití mnoha druhů biologicky rozložitelných odpadů 

je jejich kompostování a následné využití jako organického hnojiva na 

zemědělských plochách. Využití bioodpadu a kompostu jako zdroje cenné 

organické hmoty a nutrientů se stalo běžnou praxí ke zlepšení fyzikálně-

chemických vlastností půdy současně snižující spotřebu minerálních hnojiv 

(Alvarenga et al., 2006). 

 BRO je směsí mnoha různých druhů odpadů a jeho aplikace na zemědělskou 

plochu tak s sebou přináší některá významná environmentální rizika. Jedná se 

především o vysoký obsah těžkých kovů či organických sloučenin s negativními 

vlivy na růst rostlin, složení půdní mikroflóry, akumulaci v potravním řetězci či 

zanesení patogenů a obohacování podpovrchových vod nitráty (Düring a Gäth, 

2002; Domene et al., 2007). 

 Existující legislativní rámec v ČR, který upravuje podmínky pro využití 

upravených BRO na zemědělských plochách a stanovuje vybrané ukazatele jejich 

kvality, odkazuje především na celkový obsah těžkých kovů, rozložení prvků v 

sušině a patogenních mikroorganismů (Vyhláška č. 341/2008 Sb. o podrobnostech 

nakládání s biologicky rozložitelnými odpady). 

 Měření celkového obsahu těžkých kovů může být užitečné jako obecný 

ukazatel kontaminace, ale poskytuje pouze omezené množství informací o jejich 

biodostupnosti, mobilitě a toxicitě při aplikaci organických zbytků na půdu 

(Alvarenga et. al., 2006). V těchto případech mohou být dobrým zdrojem informací 

právě kontaktní testy ekotoxicity prováděné na půdních mikroorganismech. 
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 Cílem diplomové práce je objasnění možných negativních účinků aerobně 

upravených BRO na půdní mikroorganismy druhu Folsomia candida (chvostoskok) 

při použití takto upraveného BRO na zemědělské půdě, doplňující test nitrifikační 

aktivity půdních bakterií a rešerše možných praktických aplikací kontaktních testů 

při stanovení ekotoxicity BRO využívaných na povrchu terénu. 
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2 Charakteristika testů ekotoxicity 

 Základním nástrojem ekotoxikologické práce jsou testy toxicity sloužící 

k zjištění či odhadu možného toxického vlivu testovaných látek či směsných 

vzorků na živé organismy a v obecnější rovině na životní prostředí (Kočí et al., 

2006).  

 V porovnání s klasickou chemickou analýzou spočívá výhoda použití 

ekotoxikologických testů v mnohem přesnějším odhadu reálného působení směsi 

kontaminantů. Zahrnují totiž skutečný efekt spolupůsobení různých chemických 

látek (synergický, potenciační i antagonistický). Na druhou stranu, nevýhodou je 

často velmi špatná měřitelnost skutečné (eko)toxicity té které látky v dané směsi 

(je zapotřebí velkého množství jednotlivých vzorků různých koncentrací a složení). 

Testy ekotoxicity by tedy neměly nahradit klasickou chemickou analýzu, ale měly 

by být vnímány jako jejich součást při hodnocení negativních vlastností látek na 

životní prostředí. 

 Obecně se laboratorně prováděné testy ekotoxicity rozdělují na akvatické - 

s vodným výluhem testované látky a terestrické neboli kontaktní (s pevnou matricí 

jako je půda, sedimenty, apod.). Akvatické testy mají mnohem delší historii použití 

a jejich metody jsou tedy mnohem propracovanější. Naproti tomu, k využití 

kontaktních testů se přistoupilo poměrně nedávno a proto nejsou tak rozšířené, 

jejich metodika je méně propracovaná a legislativní rámec jejich použití není tak 

široký, jako u testů s vodnými výluhy. 

 Podle délky trvání testu jsou pak testy ekotoxicity klasifikovány jako akutní, 

subakutní nebo chronické. Zatímco akutní testy trvají zpravidla v řádech hodin, u 

chronických testů se jedná o týdny až měsíce působení. V naprosté většině se 

komerčně prováděné testy ekotoxicity zaměřují na akutní účinky látek na živé 

organismy, neboť praxe vyžaduje rychlé výsledky. Pro detailní studium účinků je 

však často zapotřebí dlouhodobého působení polutantů, jelikož schopnost látek 

negativně ovlivňovat organismy či ekosystémy je velice komplexní souhrn mnoha 

faktorů a tudíž nelze na základě několika laboratorně provedených akutních testů 

se sebevětší přesností jasně definovat ekotoxicitu dané látky či – ve většině 
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případů směsi. Na to by měl být brán zřetel při každém sestavování testů 

ekotoxicity. 

 Z hlediska relevance testů je podstatné, na kolika organismech jsou testy 

provedeny. Jelikož se ekotoxikologie zabývá posuzováním toxických účinků látek 

na ekosystémy, měly by ekotoxikologické studie vždy zahrnovat výsledky testů na 

několika organismech z různých trofických úrovní ekosystému, obvykle na 

producentech, konzumentech a destruentech (Kočí et al., 2006).  

 Základními parametry každé sady testů ekotoxicity pak vždy musí být jejich 

rychlost, jednoduchost a opakovatelnost (Kapanen et. al., 2001).  

Bohužel, požadavek na rychlost provedených testů bývá často upřednostněn 

na úkor jejich ekologické relevance. Výhodou standardizace těchto metod je pak 

větší přesnost měření, jednotnost jejich validity a dokumentace a vzájemná 

porovnatelnost mezi různými pracovišti provádějícími testy. 

 Mezi nejčastěji používané akvatické testy ekotoxicity se řadí: 

- testy se sladkovodními rybami Danio rerio či Poecilia reticulata 

- testy s perloočkem Daphnia magna 

- testy s rostlinami jako je např. salát Lactuca sativa či hořčice Sinapis alba 

- testy s luminiscenčními bakteriemi Vibrio fischeri 

- testy s řasou Desmodesmus subspicatus 

 Cílový organismus druhu Danio rerio (danio pruhované) je na obrázku 1, na 

obrázku 2 je pak Daphnia magna (perloočko). Oba organismy jsou dlouhodobě 

využívány ve výluhových testech ekotoxicity. 

 V české legislativě jsou výše uvedené akvatické testy součástí hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů (Vyhláška č. 376/2001 Sb. o hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů, ve znění Vyhlášky č. 502/2004 Sb.) a 

nebezpečných vlastností chemických látek (Vyhláška č. 389/2005 Sb. kterou se u 

chemických látek a chemických přípravků stanoví základní metody pro zkoušení 

fyzikálně-chemických vlastností, výbušných vlastností a vlastností nebezpečných 

pro životní prostředí). 
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  Akvatické testy nacházejí uplatnění všude tam, kde je zapotřebí studium ve 

vodě rozpustných látek na vodní organismy. Pomocí těchto testů není možné 

stanovit účinky látek lipofilního charakteru, jako jsou např. mnohé persistentní 

organické polutanty (dále jen POPs). Taktéž pozbývá smysl využívat akvatické 

testy při hodnocení účinků látek např. na půdní organismy. Nejčastěji se pomocí 

akvatických testů hodnotí nebezpečné vlastnosti odpadů, sedimentů, zemin, kalů, 

popílků, kompostů, stavebních sutí, v menší míře pesticidů, průmyslových 

chemikálií apod. (Havránek, 2009). 

 

Obrázek 1: Cílový organismus druhu Danio rerio (www.profimedia.cz) 

 

 

Obrázek 2: Cílový organismus druhu Daphnia magna (www.profimedia.cz) 
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3 Kontaktní testy ekotoxicity 

 3.1 Půdní ekotoxikologie 

 Půda je nenahraditelným komponentem terestrických ekosystémů pro svou 

klíčovou funkci ve výživě, dekompozičních procesech a koloběhu energie a živin. 

Většina těchto procesů je zprostředkovávána půdními mikroorganismy a půdními 

bezobratlými živočichy. Bohužel, celosvětové rapidní snižování kvality půd 

chemickými látkami, intenzivní zemědělskou činností, lesním hospodářstvím, erozí 

a stykem s kontaminovaným ovzduším a vodou, je znatelné. Půdní ekotoxikologie 

zde formuje vědecké základy pro snahu chránit kvalitu půdy studiem vztahů mezi 

znečištěním a efekty na důležitých půdních mikroorganismech. Toxikologický 

výzkum je realizován sledováním stavu reálných ekosystémů či použitím 

laboratorních biotestů (Hofman et al., 2006). 

 Při používání upravených BRO na povrchu terénu dochází nejen 

k obohacování půdního profilu důležitými minerálními prvky, ale rovněž k zanášení 

ostatních cizorodých látek do ekosystému. Častý je vysoký obsah TK, POPs a 

dalších rizikových látek. Tyto látky poté negativně ovlivňují nejen společenstva 

půdních organismů, ale často dochází k jejich vyluhování do podzemních vod a 

jejich kontaminaci (Hoffman, 1995). 

 Ačkoli přítomnost upraveného bioodpadu v půdě nemusí přímo ovlivňovat 

růst a vývoj rostlin, v menším měřítku lze pozorovat akumulaci dusíku a fosforu, 

účinek na aktivitu půdní mikroflory a na mnohé půdní členovce (Petersen et al., 

2003). 

  Ve smyslu aplikace kompostů na půdu pak byla prokázána záporná korelace 

mezi jejich stabilitou a vlivem na růst rostlin či aktivitu půdních mikroorganismů a 

především jejich reprodukci, resp. čím je kompost méně stabilní, tím více 

negativně ovlivňuje přítomné organismy. Reprodukci půdních mikroorganismů 

neovlivňují pouze přítomné polutanty, ale také fyzikálně-chemické vlastnosti půdy 

jako je pH, vlhkost nebo obsah organické složky (Domene et al., 2007). Velikost 

vylíhnutých juvenilů u chvostoskoků může být např. kladně ovlivněna vysokým 

poměrem C:N v půdě (Andrés a Domene, 2005). 
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 Kromě okamžitých a měřitelných negativních vlivů polutantů na 

dekompoziční procesy probíhající v půdě jsou zde také sekundární efekty 

způsobené následnou změnou komunity dekompozičních organismů (zastoupení 

jednotlivých druhů v půdním profilu), jež jsou pak těžko měřitelné. Tyto vlivy jsou 

navíc závislé od místa a jsou podmíněny vlhkostí, zastoupením rostlinných druhů 

a úrodností půdy. (Hoffman et al., 1995). 

 3.2 Půdní biotesty 

 Na rozdíl od akvatických testů, které pracují s vodným výluhem, u 

kontaktních testů se využívá styku organismů přímo s (kontaminovanou) matricí. 

Tou je nejčastěji půda, vzorek sedimentů, kal, apod. Rozdílem oproti výluhovým 

testům je tedy především možnost expozice organismů látkám ve vodě 

nevyluhovatelným. 

 Nejčastějšími druhy organismů používaných k půdním biotestům jsou žížaly, 

roupice, členovci, půdní mikroorganismy, vyšší rostliny a jiné půdní organismy 

(Hoffman et al, 1995), případně se využívá sledování aktivity enzymů 

(dehydrogenáz) a testy respirační aktivity (Kočí, 2006), či testy rhizosférické 

aktivity mezi kořenem a půdou, testy bioakumulace kovů v rostlinách; tyto testy 

vhodně doplňují testy mutagenity (Schmidt, 2006). 

 Mnohé půdní biotesty již mají mnohaletou propracovanou metodiku. Jedná 

se o standardy ISO, OECD či implementované standardy pod označením ČSN 

(EN). Výčet v současnosti nejpoužívanějších půdních biotestů obsahuje tabulka 1. 

Kromě uvedených end-points, čili sledovaných efektů, jako je mortalita, 

reprodukce nebo klíčivost semen, se také využívá např. sledování změn v chování 

populace jedinců (pokusy o únik ze vzorkovnic, nízká pohyblivost, apod.). 

 Na obrázku 3 je cílový organismus druhu Eisenia foetida, který je hojně 

využíván v kontaktních testech ekotoxicity (ISO 11268, OECD 207). 
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Tabulka 1: Nejčastěji používané organismy pro kontaktní testy ekotoxicity 

Živočišný druh Sledovaný end-point Normy 

Eisenia foetida Mortalita ISO 11268, OECD 207 

Enchytraeus crypticus Mortalita, reprodukce ISO 16387, OECD 220 

Folsomia candida Mortalita, reprodukce ISO 11267 

Nitrifikační bakterie Nitrifikační aktivita ISO 15685, OECD 216 

Vyšší rostliny Délka kořene, klíčivost ISO 11269, OECD 208 

  

 Použití půdních biotestů má své opodstatnění na základě výše zmíněných 

vlastností (především lepší vypovídací schopnost oproti akvatickým testům 

v případě testování pevných matric). Uplatnění mají např. při testování ekotoxicity 

čistírenských kalů, vytěžených říčních sedimentů, pesticidů, organických i 

anorganických hnojiv, stavebních odpadů a podobných materiálů. Neméně známé 

je pak použití půdních biotestů pro hodnocení účinnosti bioremediace, kde opět 

představují mnohem přesnější nástroj k hodnocení, oproti klasické chemické 

analýze. Legislativní rámec pro kontaktní testy ekotoxicity s pevnou matricí však v 

současnosti existuje pouze v případě zmíněných říčních sedimentů. 

 

Obrázek 3: Cílový organismus druhu Eisenia foetida, hojně využíván v kontaktních testech 
ekotoxicity (www.profimedia.cz) 
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4 Vznik a zpracování bioodpadů 

 4.1 Vznik bioodpadů 

 Produkce bioodpadů byla odjakživa spojena s každodenní lidskou činností. 

Producenty jsou jak samotní obyvatelé, tak podniky zpracovávající nejrůznější 

organické materiály a samozřejmě i zemědělské podniky. Bioodpady, které 

pocházejí z domácností, jsou velice pestrou směsí organických odpadů, z nichž 

některé jsou méně či více vhodné pro kompostování či anaerobní digesci; většina 

je však pro skládkování nevhodná. 

 Odhaduje se, že podíl (kompostovatelné) organické složky komunálního 

odpadu z domácností v EU dosahuje okolo 40% a přibližně stejný podíl bioodpadů 

je v průměru umisťován na skládky, přestože skládkování bioodpadů nejenže 

zvyšuje produkci skleníkových plynů a ohrožuje znečištěním půdu a podzemní 

zásoby vody, ale také znemožňuje jejich další energetické a materiálové využití 

v ekonomických a přírodních cyklech (European Commission, 2010). 

 Kromě domovních bioodpadů, které jsou součástí komunálních bioodpadů, 

dochází také k produkci značného množství kalů z čistíren odpadních vod, pro něž 

je kompostování rovněž ekonomicky i ekologicky přijatelným řešením. Z hlediska 

obsahu cizorodých látek a patogenních organismů však kaly představují značné 

riziko a proto je potřeba vyvinout dostatečně bezpečné metody jejich úpravy a 

přesného hodnocení jejich negativních účinků na ekosystémy. 

 4.2 Nakládání s bioodpady 

 Základními přístupy k nakládání s bioodpady je jejich energetické využití a 

úprava aerobní či anaerobní digescí. V současnosti je trendem omezovat ukládání 

bioodpadů na skládky; některé země jako je např. Norsko dokonce takové 

nakládání s bioodpadem zakazují.  

 Zatímco energetické využití se zaměřuje na spalovací a pyrolýzní metody 

k produkci tepla a elektrické energie z BRO, biologickými metodami úpravy, jako je 

kompostování či anaerobní digesce, se společnost snaží především zachovat 

cenné minerální a organické složky bioodpadu. Kromě omezování spotřeby 
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minerálních hnojiv snižuje aplikace upravených bioodpadů na půdu produkci 

skleníkových plynů a navrací půdě důležité mikro a makroprvky.  

 Příznivý vliv upravených bioodpadů jako organického hnojiva po aplikaci na 

půdu byl zjištěn např. při mulčování rostlin modrého smrku (Erhart et al., 2003). 

Kromě toho lze při anaerobní fermentaci bioodpadů získávat bioplyn a dosáhnout 

tak dvojího užitku – využití bioplynu jako paliva a snížení spotřeby fosilních paliv a 

rovněž využití fermentátu jako zdroje živin. 

 Je potřeba mít na paměti, že různé druhy bioodpadů vykazují různé 

vlastnosti v průběhu jejich úpravy a mnohdy mohou negativně ovlivňovat jak 

samotný proces fermentace, tak výsledné vlastnosti produktu, ať už se jedná o 

kompost či fermentát z bioplynové stanice. 

 Na základě svých vlastností lze bioodpady (ať už aerobně či anaerobně 

upravené) použít k rekultivacím ploch, uzavírání skládek, vyplňování terénních 

nerovností, sadovým terénním úpravám či k aplikaci na zemědělskou plochu. 

 Vhodná metoda úpravy BRO se řídí především druhy a kvalitou 

zpracovávaných bioodpadů a měla by odrážet jeho plánované využití. Klasifikace 

různých typů bioodpadů je prováděna ve smyslu vyhlášky č. 341/2008 o 

podrobnostech nakládání s bioodpady, která stanovuje limitní obsahy některých 

rizikových prvků a rozděluje výstupy na základě naměřených hodnot do tříd. 

 Při hodnocení negativních dopadů různých metod využití upravených 

bioodpadů na životní prostředí s využitím metod jako např. hodnocení životního 

cyklu (life cycle assessment, LCA) se přihlíží rovněž k ekonomickým dopadům 

s využitím analýzy nákladů životního cyklu (life cycle costing, LCC) a k hodnocení 

environmentálního rizika využití neupravených bioodpadů (environmental risk 

assessment, ERA) (Schmidt, 2006). 

 4.2.1 Kompostování 

 Kompostování je přirozenou biochemickou přeměnou, při které vzniká 

z organických látek za přístupu vzduchu a vlivu živých organismů stabilní 

organický produkt – hnojivý substrát. Výsledkem tohoto procesu je přeměna 
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nestabilních přírodních surovin na stabilní hnojivo; tento proces doprovází snížení 

objemu, hmotnosti a obsahu vody za zvýšené teploty. 

 Pro efektivnost a rychlost aerobního procesu je důležité zajistit přívod 

vzduchu, což je základní podmínkou procesu (Hejátková, 2008; Khalil, 2011). 

Během procesu kompostování je materiál nutno několikrát překopávat a 

podporovat tak jeho promísení a provzdušnění (v závislosti na použité 

technologii). 

 Neméně důležitým kritériem správného kompostování je dále poměr C:N. 

Ideální hodnota u čerstvého kompostu je 30 – 35:1, u zralého kompostu pak 25 – 

30:1; při vyšším poměru se doba zrání prodlužuje, při nižším naopak zkracuje na 

úkor kvality výsledného materiálu. Poměr uhlíku a dusíku významně ovlivňuje 

činnost půdních mikroorganismů, sledován byl např. účinek na vývoj a populační 

strukturu žížal druhu Eisenia foetida ve vermikompostovacích systémech (Aira, 

2006).   

 Důležitým prvkem je dále vlhkost materiálu, která optimálně dosahuje okolo 

55%. Bylo pozorováno, že úbytek vlhkosti během procesu kompostování má za 

následek pokles mikrobiální aktivity, zatímco její zvýšení mikrobiální aktivitu 

opětovně nastartovalo (Savage, 2008).  

 Mezi další faktory ovlivňující proces kompostování patří dále vhodná 

struktura (která nebrání růstu mikroorganismů), chemické složení vstupních 

materiálů (vyvážený poměr organických a anorganických látek) a obsah dusíku 

(nad 2 %) a mikroprvků, především fosforu, draslíku a vápníku (resp. nad 0,65 %, 

1,25 % a 4,5 %). 

 Samotný proces kompostování probíhá ve třech hlavních fázích (Hejátková, 

2008): 

1) Fáze rozkladu – mineralizace 

 Během této fáze dochází k rapidnímu nárůstu teploty, která dosahuje až 60 – 

65°C a následně relativně rychle klesá. Tuto fázi zajišťují termofilní organismy, 

které se podílejí na rozkladu složitějších organických sloučenin na sloučeniny 

jednodušší. Dochází k hygienizaci kompostu (většina patogenních 
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mikroorganismů nepřežije teploty nad 65°C). Kompost v této fázi však není možno 

aplikovat do půdy jako hnojivo, protože může v závislosti na složení vykazovat 

známky fytotoxicity. 

2) Fáze přeměnná 

 Tato fáze je doprovázena poklesem teploty na cca 25°C. Během přeměnné 

fáze jsou termofilní bakterie nahrazeny jinou skupinou mikroorganismů a plísněmi 

či nižšími formami hmyzu. Na konci tohoto procesu již kompost nejeví známky 

fytotoxicity a lze jej použít jako hnojivo. 

3) Fáze dozrávání 

 V této fázi dochází k vyrovnávání teploty s okolím. Kompost obsahuje malé 

živočichy a hmyz (např. žížaly, roupice a stonožky). Vytváří se stabilní humus. 

 Obvyklý teplotní průběh správného kompostovacího procesu znázorňuje 

obrázek 1 (Hejátková, 2008) 

 

Obrázek 4: Obvyklý průběh teplot v čase během kompostovacího procesu 

 

 Kompostování se provádí nejčastěji: 

- na volné ploše (zastřešené/nezastřešené, s nuceným či přirozeným 

provzdušňováním) 

- v uzavřených plochách (haly či bioreaktory) 

- v polozavřených plochách (boxy a žlaby) 

- ve vacích 
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Legislativně je proces kompostování v ČR regulován prostřednictvím: 

- zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění zákona č. 154/2010 Sb. 

- zákona o hnojivech č. 156/1998 Sb. ve znění zákona č. 308/2000 Sb. 

 4.3 Legislativní rámec nakládání s bioodpady v ČR 

 Legislativu pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v ČR tvoří 

především: 

- Směrnice rady 1999/31/ES o skládkách odpadů, která nařizuje členským 

zemím snižovat množství biologicky rozložitelného odpadu na skládky 

- Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. (ve znění zákona č. 154/2010 Sb.) 

- Plány odpadového hospodářství ČR 

- Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady č. 

341/2008 Sb., definující seznam využitelných bioodpadů a požadavky na 

jejich kvalitu, včetně způsobů a kritérií jejich hodnocení. V případě BRO 

s možným zvýšeným obsahem RP, mikroorganismů či POP, jako jsou např. 

kaly z ČOV, dále stanovuje mezní hodnoty obsahu těchto látek pro jejich 

využívání na povrchu terénu. 

- Pro samotnou aplikaci upravených bioodpadů na zemědělskou půdu a jejich 

využití jako hnojiva pak platí zákon o hnojivech č. 156/1998 Sb. (ve znění 

zákona č. 317/2004 Sb.). 

- Pro aplikaci upravených kalů platí Vyhláška č. 382/2001 Sb. o podmínkách 

použití upravených kalů na zemědělské půdě  

 4.4 Vliv úpravy bioodpadu na jeho ekotoxicitu 

 Ačkoliv vyhláška o podrobnostech nakládání s bioodpady stanovuje rozsah 

sledovaných kritérií a vlastností zpracovaných bioodpadů, je velice složité na 

základě naměřených hodnot z chemické analýzy odvozovat výsledný vliv 

upravených bioodpadů na organismy po jejich aplikaci. Výsledné vlastnosti 
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kompostu či fermentátu jsou zásadně ovlivněny jak vstupními materiály, tak 

zvolenou formou úpravy bioodpadu a použitou technologií. 

 Vyhláška č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady stanovuje v příloze č. 5 mezní hodnoty RP a látek, uvedené 

v tabulce 2. 

 Mnohé látky obsažené v bioodpadech, které procházejí úpravou (ať už 

anaerobní či aerobní) mohou v průběhu procesu zvyšovat nebo naopak snižovat 

svou ekotoxicitu a to jak změnou v chemické vazbě tak i zvýšením či snížením své 

biodostupnosti navázáním na organické složky bioodpadů, jako je tomu např. u 

těžkých kovů (Liu, 2006).  

 Na druhé straně u látek perzistentního charakteru jako jsou např. POPs  

nebo polyaromatické uhlovodíky (dále jen PAU) v průběhu fermentace nedochází 

k tak rapidním změnám, nicméně jsou snáze odbourávány aerobní cestou, nežli 

anaerobní (Schmidt, 2006). 
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Tabulka 2: Mezní hodnoty RP a látek obsažených v kompostech (skupina 2 a 3) dle vyhlášky č. 

341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 

Sledovaný 

ukazatel 

Jednotka Výstupy (skupina 2.) Stabilizovaný 

BRO 
Třída I. Třída II. Třída III. 

As mg/kg sušiny 10 20 30 40 

Cd mg/kg sušiny 2 3 4 5 

Cr mg/kg sušiny 100 250 300 600 

Cu mg/kg sušiny 170 400 500 600 

Hg mg/kg sušiny 1 1,5 2 5 

Ni mg/kg sušiny 65 100 120 150 

Pb mg/kg sušiny 200 300 400 500 

Zn mg/kg sušiny 500 1200 1500 1800 

PCB mg/kg sušiny 0,02 0,2 - dle využití 

PAU mg/kg sušiny 3 6 - dle využití 

Nerozložitelné 

příměsi 

% hm. max. 2 % max. 2 % - - 

AT4 mg O2/g sušiny - - - <10 

 (PCB – suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)  

 4.4.1 Vliv kompostování na ekotoxicitu bioodpadů 

 Kompostování je proces, během něhož dochází vlivem dekompozičních 

procesů půdních mikroorganismů (bakterie, aktinomycety, kvasinky, houby a vyšší 

organismy) k přeměně organické hmoty v hnojivo a fakticky k jeho stabilizaci 

(vyzrávání). Stabilita kompostu je však sama o sobě předmětem diskuse. Někteří 

autoři dávají stabilitu kompostu do souvislosti s poklesem mikrobiální aktivity či 

obsahem termofilních mikroorganismů (Bernal et al., 1998, Brewer a Sullivan 

2001, Tiquia 2005), zatímco jiní ji spojují s úbytkem biodegradabilního materiálu 

(Iannotti, 1993). Často se však jedná o jeden z faktorů, které mohou limitovat 

použití upraveného bioodpadu. Při použití nedostatečně stabilizovaného kompostu 

může v místě jeho aplikace docházet k tvorbě fytotoxických látek, opětovnému 

nárůstu patogenních mikroorganismů nebo k tvorbě zápachu (Habart et al., 2004).  
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 Vyzrálost kompostu je nejčastěji stanovována měřením respirační aktivity 

(úbytek kyslíku, produkce CO2) nebo teplotními změnami. Je ale na místě 

poznamenat, že mikrobiální aktivita může v průběhu komponovacího procesu 

ustat také z několika jiných důvodů, než jen z důvodu vlastní stabilizace. Jedná se 

o nedostatečnou vlhkost materiálu, příliš vysokou nebo naopak nízkou teplotu 

procesu, nedostatek vzduchu, nízký obsah kyslíku, nevhodné pH, nedostatek 

anorganických nutrietů či přítomnost toxických látek (Savage et al., 2008), 

případně jiné technologické problémy provázející proces kompostování. 

 Nedostatečná vlhkost, jak již bylo výše zmíněno, byla navíc potvrzena jako 

dominantní faktor, který ovlivňuje aerobní aktivitu mikroorganismů (Liang et al., 

2003; Savage, 2008). 

 Nebezpečí, která s sebou moderní procesy kompostování přináší, jsou 

zvýšená množství rizikových prvků, jako jsou pesticidy, insekticidy nebo 

polychlorované bifenyly (PCB). Prokázána byla dále také vysoká schopnost 

bioodpadů vázat množství těžkých kovů. Tyto pak mohou být částečně fixovány 

v organických reziduích kompostu a mít tak nižší biodostupnost (Barker et al, 

2002, Mena et al, 2003). Při změně vnějších podmínek (změna pH, příliš dlouhá 

doba kompostovacího procesu, přirozená biodegradace v půdě) však často 

dochází k jejich mobilizaci a zvýšení biodostupnosti pro organismy (Barker et al., 

2002). 

 Dalším z důležitých faktorů, které ovlivňují výsledné vlastnosti kompostu je 

délka kompostovacího procesu. Platí, že čím proces trvá déle, tím je dosáhnuto 

větší stability a homogenity kompostu.  

 Ať už je však délka kompostování kratší či delší, vždy je zapotřebí dosáhnout 

v procesu hygienizační teploty, což je teplota okolo 60°C, při které dochází 

k likvidaci většiny patogenních mikroorganismů. Ke zjištění účinnosti hygienizace 

se používají různé metody; často se např. využívá kontroly vnesenými 

patogenními mikroorganismy rodu Salmonella. 

 Mezi další negativní jevy provázející kompostování dále patří tvorba zápachu 

způsobená především transformací organických materiálů bohatých na dusík a 

jejich přeměnou na amoniak – důležitý skleníkový plyn (Pagans et al., 2006). 
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5 Experimentální část 

 5.1 Charakteristika testovaných materiálů a jejich složení 

 Testování ekotoxicity byly podrobeny dva různé vzorky fermentátu. Oba 

vzorky pocházely z uzavřeného zařízení pro aerobní zpracování biologicky 

rozložitelných odpadů s nucenou aerací a překopáváním. Byly pořízeny ihned po 

ukončení procesu fermentace. 

 První vzorek (V1) byl odebrán po fermentaci podsítné frakce biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu (BRKO). Byl tvořen především rostlinnými 

zbytky (37%), zeminou a jinými minerálními látkami (19%), plasty (19%), papírem 

(11%), sklem (9%) a zvířecími a jinými zbytky (5%). Doba zdržení ve fermentoru 

byla 89 hodin a požadované hygienizační teploty 65°C bylo dosaženo na dobu 45 

hodin (viz příloha č. 1).  

 Jak je z obrázku 2 patrné, vzorek V1 obsahoval poměrně velkou část 

plastových příměsí: rozeznatelné jsou např. kuličky polystyrenu; dále byly ve 

vzorku obsaženy např. kousky mikrotenových sáčků nebo jiné plastové součásti. 

 

Obrázek 5: Varianta vzorku V1/1 po mechanické úpravě, připravena k ovlhčení 
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 Druhý vzorek obsahoval koňskou podestýlku (40,32%), listí (35,05%) a kaly 

z čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) – (24,63%). Doba zdržení ve fermentoru 

byla 120 hodin; požadovaná hygienizační teplota byla naměřena po dobu 45 hodin 

(viz příloha č. 2). Jak je patrné z tabulky 3, druhý vzorek měl mnohem vyšší 

hodnotu WHC, než první. Opticky bylo možné v tomto vzorku rozeznat především 

části koňské podestýlky a listí. 

 

Obrázek 6: Vzorky připravené k ovlhčení. Zleva: varianta V2/3, V2/2 
  

 Oba vzorky bylo po fermentaci nutné nejprve mechanicky upravit 

v laboratorním mixéru a přesít přes síto s oky 0,4 cm. U takto upraveného 

materiálu (viz obr. 2) byl stanoven obsah sušiny a vypočítána maximální vodní 

kapilární kapacita půdy (water holding capacity, dále jen WHCmax) dle ISO 11461 

(2001).   

 Poté byly vzorky smíchány s artificiální půdou (dále jen AP) v těchto 

poměrech: 

Varianta V1 - artificiální půda: vzorek 3:1 pro test ekotoxicity s chvostoskokem 

Varianta V2 - pro testy s chvostoskokem byly zvoleny koncentrace 1:1 (V2/1), 3:1 

(V2/2) a vzorek bez AP (V2/3).   

Varianty V2/1. V2/2, V2/3 a AP jsou vyfotografovány na obrázku 6 a 7. 
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Obrázek 7: Vzorky připravené k ovlhčení. Zleva: varianta V2/1 a AP  

 

 Artificiální půda (AP) 

 Při každé sadě testů ekotoxicity byla použita artificiální půda v 5 

opakováních, připravená dle ISO 11267 (1999). Jedná se o uměle připravenou 

půdu, která má svými vlastnostmi napodobit reálné půdní podmínky v laboratoři. 

Sestává z: 

- 10% vysušená a přesátá homogenizovaná rašelina 

- 20% kaolinitový jíl s obsahem kaolinitu min. 30% 

- 70% křemenný písek s min. 50% zrn 0,05 – 0,2 mm 

 Stejná artificiální půda byla použita při obou testech, proto je dále v textu 

kvůli časovému rozestupu provedených testů označena jako varianta AP1 a AP2. 

 Přehled testovaných variant vzorků je uveden v tabulce 3. 

 U prvního vzorku byly kromě testů ekotoxicity rovněž provedeny testy 

mikrobiologické analýzy a stanovení obsahu těžkých kovů dle Vyhlášky č. 

341/2008 Sb. (viz tabulky 6 a 7 a příloha č. 3) 
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5.2 Stanovení maximální vodní kapilární kapacity půdy  

 Maximální vodní kapilární kapacita půdy je veličina, která udává, jaké 

maximální množství vody je půda schopna udržet v kapilárních pórech po odtoku 

vody gravitací. Vyjadřuje se v jednotkách objemu vody na gram suché zeminy. 

Požadované ovlhčení půdy je pak vyjádřeno jako percentil WHCmax (50% WHCmax 

znamená, že je půda ovlhčena polovinou množství vody, než jaké by byla schopna 

udržet oproti gravitaci). Artificiální půda i vzorky byly před testováním ovlhčeny 

deionizovanou vodou na 50% WHCmax. 

Tabulka 3: Přehled testovaných vzorků 

 5.3 Test ekotoxicity s chvostoskoky Folsomia candida (ISO 11267) 

 Pro test inhibice reprodukce chvostoskoků slouží norma ISO 11267 (1999), 

která zahrnuje 28-denní expozici organismů. 

 5.3.1 Postup testu 

 Každý testovaný vzorek sestával z kádinky o průměru 4 cm, výšky 7 cm, do 

které bylo naváženo 30 g (resp. 20 g u variant V2/1, V2/2 a V2/3) vzorku či 

artificiální půdy. Do těchto vzorkovnic pak bylo umístěno pomocí dětské 

odsávačky vždy 10 dospělých jedinců druhu Folsomia candida stáří 12 dní. 

Živočichové byli v průběhu testu dvakrát krmeni cca 2 mg sušených kvasnic – 

poprvé na začátku testu a podruhé po 14 dnech. Rovněž, po 14 dnech byla 

zkontrolována vlhkost vzorků a případně byly vzorky dovlhčeny destilovanou 

vodou na základě hmotnostního úbytku. Proti úniku živočichů ze vzorkovnic byly 

Ozn. vzorku Složení Sušina (%) WHCmax (ml/g) 

V1/1 Podsítná frakce BRKO, AP (1:3) 91,9 0,876 

V2/1 Koňská podestýlka, listí, kaly, AP (1:1) 70 2,76 

V2/2 Koňská podestýlka, listí, kaly, AP (1:3) 80,6 1,73 

V2/3 Koňská podestýlka, listí, kaly (bez AP) 54,8 5,13 

AP Artificiální půda 96,7 0,671 
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tyto zakryty potravinářskou folií, která byla každý týden na 5 minut odstraněna, 

aby došlo k výměně vzduchu. 

 Na konci každého testu se přistoupilo k jeho vyhodnocení. Každá kádinka 

byla naplněna po okraj vodou, vzorek byl rozmíchán štětcem a celý obsah kádinky 

byl kvantitativně převeden do plastové nádoby s mřížkou o 12 segmentech určené 

k počítání jedinců. Bylo přidáno malé množství modrého inkoustu k obarvení a 

lepšímu počítání jedinců. Hladina každého takto připraveného vzorku byla poté 

vyfotografována a byl spočítán počet dospělců a juvenilů. 

 Všechny testy probíhaly za teplot 20 ± 2°C; pro každou variantu a kontrolu 

bylo 5 opakování + kontrolní vzorek AP pro stanovení pH během každého testu. 

Sada testů ekotoxicity varianty V1 a kontrolních testů je zobrazena na obrázku 8. 

 

Obrázek 8: Sada vzorků varianty V1 a AP (každá po 5 opakováních) 

 5.3.2 Charakteristika testovacího organismu 

 Chvostoskoci jsou důležitou skupinou členovců s kosmopolitním výskytem. 

Chvostoskok druhu Folsomia candida žije na povrchu půdy; živí se především 

půdními houbami a kvasinkami (De Ruiter, 1997). Jejich hojného zastoupení 

v půdě a diverzity je široce využíváno k hodnocení environmentálního dopadu 

mnoha polutantů na půdu. Je to velmi vhodný druh k testování ekotoxicity pro 

snadný chov i relativně snadnou manipulaci, vysokou citlivost k polutantům a také 

proto, že jde o významného zástupce skupiny živočichů, kteří hrají klíčovou roli 
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v půdních ekosystémech (Fountain a Hopkin, 2005). Kromě těchto vlastností je 

zmíněný organismus v přímé souvislosti se stavem bakteriální aktivity v půdě, 

neboť větší růst jedinců bývá reflektován vyšším poměrem bakteriálního dusíku a 

fosforu (Kaneda a Kaneko, 2001). 

 Dospělí jedinci druhu Folsomia candida dosahují délky 1,5 – 3 mm a jsou 

světle bílé až nažloutlé barvy. Populace se skládá pouze z partenogenetických 

samic s dobou reprodukce cca 28 dní, pro líhnutí nových jedinců je ideální teplota 

21°C (při nižší teplotě se doba líhnutí prodlužuje). 

 Expozice chvostoskoků k polutantům se děje jednak přímým kontaktem s 

jejich kutikulou a také konzumací organického odpadu. Bylo však prokázáno, že 

konzumace organického odpadu je spíše vedlejší alternativou výživy v době, kdy 

nemají jedinci dostatečný přísun kvasnic (Domene et al., 2007). 

 5.3.3 Přístroje, pomůcky a chemikálie 

 Při testu bylo použito následující laboratorní vybavení a chemikálie: 

- kádinky o průměru 4 cm, výšky 7 cm 

- plastové nádoby pro navážku vzorků 

- plastová nádoba pro obarvení vzorku a počítání jedinců 

- lžíce pro navážku vzorků 

- laboratorní váhy 

- odměrný válec 200 ml 

- dětská odsávačka hlenů pro manipulaci s živočichy 

- potravinářská folie, nůžky 

- modrý inkoust 

- drcené kvasnice 

- pH metr 

- destilovaná voda 
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 5.3.4 Validita testu 

 Výsledky zkoušky jsou považovány za platné, jestliže jsou během testu 

splněny následující podmínky: 

- počet narozených jedinců v jednotlivých kontrolních nasazeních dosáhne 

alespoň 100 kusů 

- koeficient variace reprodukce v kontrolních paralelních nasazeních nebude 

větší než 30% 

  5.3.5 Výsledky testů s chvostoskoky  

  Výsledky testů s chvostoskoky vyhovovaly kritériím validity dle ISO 11267 – 

počet přeživších jedinců v kontrolních vzorcích dosáhl vždy minimálně 8 a zároveň 

bylo přítomno více než 100 juvenilních jedinců v každé populaci (po vyloučení 

vždy jednoho vzorku v obou paralelních stanoveních z důvodu příliš vysokého 

koeficientu variace reprodukce, který byl pravděpodobně způsoben nestandardní 

přípravou testu). 

  Statistické vyhodnocení výsledků testu s chvostoskoky probíhalo 

následovně: 

- dospělci i juvenilové byli opticky spočítáni pomocí výše uvedeného postupu 

- byly vyloučeny vzorky kontrolního stanovení, ve kterých koeficient variace 

reprodukce přesahoval hodnotu 30% 

- byly spočítány hodnoty průměrné mortality dospělců a průměrné reprodukce 

juvenilních jedinců v populaci 

- výsledky reprodukce juvenilů ve vzorcích byly porovnány s reprodukcí 

v kontrolních stanoveních a byla spočítána inhibice (potenciace) reprodukce 

dle vztahu 1: 

                                            100 - [100 / (A x B)]                              (1) 

A – průměrný počet juvenilů v kontrole, B – průměrný počet jedinců ve vzorku 
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 Na obrázku 9 jsou vyfotografováni juvenilní jedinci chvostoskoků na vodní 

hladině obarvené inkoustem při jejich počítání. 

 

Obrázek 9: Juvenilní jedinci chvostoskoků na vodní hladině 

 

 Tabulka 4 obsahuje naměřené počty dospělých jedinců v jednotlivých 

vzorcích a kontrolních stanoveních, jejich průměrný počet v každém testu a 

vzorku, mortalitu vyjádřenou v procentech, průměrnou mortalitu a směrodatné 

odchylky. 
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Tabulka 4: Výsledky testu ekotoxicity s chvostoskokem Folsomia candida (počet dospělců) 

Varianta Počet 

dospělců 

Průměrný 

počet 

dospělců 

SD 

průměrného 

počtu 

dospělců 

Mortalita 

dospělců 

(v %) 

Průměrná 

mortalita 

dospělců 

(v %) 

SD 

průměrné 

mortality 

dospělců 

(v %) 

AP1 

3 

10 0 

70 

0 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

AP2 

9 

9 0,8 

10 

10 8,2 

9 10 

1 90 

10 0 

8 20 

V1/1 

10 

9,6 0,9 

0 

4 8,9 

10 0 

8 20 

10 0 

10 0 

V2/1 

8 

8,6 1,3 

20 

14 13,4 

10 0 

7 30 

8 20 

10 0 

V2/2 

7 

7,8 1,9 

30 

22 19,2 

10 0 

8 20 

5 50 

9 10 

V2/3 

9 

8,4 0,9 

10 

16 8,9 

7 30 

9 10 

8 20 

9 10 
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Graf 1: Průměrný počet dospělých chvostoskoků v jednotlivých variantách testů 

 

 Z naměřených výsledků vyplývá, že mortalita dospělců v kontrolních 

stanoveních s AP po vyloučení dvou vzorků v každé z variant AP1 a AP2, kde 

došlo k vyššímu úhynu jedinců, než je přípustné, dosáhla 0% u varianty AP1  a 

10% u varianty AP2. Vzorek V1/1 vykazoval mírnou mortalitu 4%, zatímco varianty 

druhého vzorku vykazovaly mortalitu vyšší – 14% u varianty V2/1, 22% u varianty 

V2/2 a 16% u varianty V2/3. Nejvyšší mortalita byla tedy naměřena u druhého 

vzorku s koncentrací 1:1. 

 Tabulka 5 obsahuje naměřené hodnoty reprodukce chvostoskoků 

v jednotlivých variantách a kontrolních stanoveních, průměrnou hodnotu 

reprodukce, směrodatné odchylky a variační koeficienty pro jednotlivá stanovení. 
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Tabulka 5: Výsledky testu ekotoxicity s chvostoskokem Folsomia candida (počet juvenilů) 

Varianta 

 

Počet 

juvenilů 

Průměrný 

počet 

juvenilů 

SD 

průměrného 

počtu juvenilů 

Variační 

koeficient 

Průměrná 

inhibice 

reprodukce  

(v %) 

AP1 

951 

1883 519,05 27,57  

2645 

1574 

1535 

1778 

AP2 

887 

868 69,98 8,06  

959 

479 

813 

813 

V1/1 

1845 

1656 212,23 12,81 12,02 

1688 

1403 

1872 

1475 

V2/1 

929 

933,6 175,05 18,75 -7,56 

656 

1006 

943 

1143 

V2/2 

880 

918,8 136,83 14,89 -5,85 

1133 

891 

756 

934 

V2/3 

971 

886,6 121,17 13,67 -2,14 

946 

996 

715 

805 
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Graf 2: Průměrný počet juvenilních chvostoskoků v populaci 

  

 Jak lze zjistit z uvedených hodnot, reprodukce vykazovala větší variabilitu 

výsledků, než mortalita. Tento efekt byl již u chvostoskoků dříve potvrzen (Croau a 

Cazes, 2003). U artificiální půdy v prvním testu dosahoval variační koeficient 

vysoké hodnoty 27,57% (přípustná hodnota je 30%). U vzorku V1/1 dosáhla 

inhibice reprodukce hodnoty 12,02%. Naproti tomu u vzorku V2 byla inhibice 

reprodukce vyšší v kontrolním stanovení a proto byla zaznamenána potenciace 

v každé z variant, resp. 7,56% u varianty V2/1, 5,85% u varianty V2/2 a 2,14% u 

varianty V2/3. Příčinou tohoto jevu je zřejmě nestabilita vzorku, která má za 

následek zvýšený obsah organické hmoty dostupné testovaným jedincům. Vliv 

dostupné organické hmoty na zvýšenou reprodukci chvostoskoků však zřejmě 

dosáhl maxima u varianty V2/1, což potvrzuje klesající  potenciace (vzrůstající 

toxicita) se stoupající koncentrací vzorků. 

 V tabulce 6 a 7 jsou uvedeny výsledky rozboru těžkých kovů, fyzikálně-

chemických parametrů a mikrobiologických ukazatelů, který byl proveden u 

prvního vzorku (viz příloha č. 3). 
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Tabulka 6: Výsledky rozboru těžkých kovů, PAU, PCB a fyzikálně-chemických parametrů prvního 

vzorku (viz příloha č. 3) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PCB – suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 

PAU – suma 12 PAU (naftalen, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benzo(a)antracen, chrysen, 

benzo(b)fluoranten, benzo(a)pyren, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-c,d)pyren 

  

 Jak je patrné z výsledků v tabulce 6, hodnoty těžkých kovů byly nižší, než 

jsou stanoveny ve vyhlášce č. 341/2008 Sb. O podrobnostech nakládání 

s biologicky rozložitelnými odpady. Výsledná hodnota polyaromatických 

uhlovodíků (suma PAU) však mnohokrát překračuje stanovený limit. Rovněž 

hodnota C:N je vysoká a může poukazovat na nestabilitu vzorku kompostu. 

 

 

Ukazatel Výsledek Jednotka 

As 1,60 mg/kg v sušině 

Cd 1,45 mg/kg v sušině 

Cr 46,7 mg/kg v sušině 

Cu 96,8 mg/kg v sušině 

Hg 0,204 mg/kg v sušině 

Ni 26,7 mg/kg v sušině 

Pb 63,4 mg/kg v sušině 

Zn 380 mg/kg v sušině 

Vlhkost 24,9 % 

pH 7,66  

Spalitelné látky 54,8 % v sušině 

Dusík celkový 0,87 % v sušině 

Nerozložitelné příměsi 22 % 

Poměr C:N 31  

PAU 30,9 mg/kg v sušině 

PCB < 0,1 mg/kg v sušině 
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Tabulka 7: Výsledky mikrobiologického rozboru prvního vzorku dle vyhl. č. 341/2008 Sb. 

 

 

 

 

 

KTJ – kolonie tvořící jednotky 

 

 Z výsledků v tabulce 7 lze vidět, že hodnoty enterokoků a termotolerantních 

koliformních bakterií v prvním vzorku byly zvýšené. Opět tak lze usuzovat na 

nestabilitu vzorku, neboť přítomnost těchto organismů je specifická především pro 

první fázi procesu kompostování. 

 5.4 Test nitrifikační aktivity pomocí bakterií (ISO 15685) 

 5.4.1 Charakteristika testu  

 Test nitrifikační aktivity se používá pro hodnocení ekotoxicity sedimentů. Pro 

potřebu hodnocení ekotoxicity kompostu byl použit jako doplňující test k porovnání 

výpovědní hodnoty testů stejných vzorků kompostu provedených na 

chvostoskocích. 

 Zkouška je založena na stanovení produkce dusitanových iontů nitrifikačními 

bakteriemi v půdě obohacené přídavkem amonného substrátu. Toxický vliv látek 

se projeví poklesem aktivity nitrifikačních bakterií, která vede ke snížení množství 

dusitanových iontů vyprodukovaných mikroorganismy.   

 Vzorky půdy se testují v půdní suspenzi za neustálého třepání a konstantní 

teplotě. Do suspenze se přidává substrát – síran amonný a chlorečnan sodný, 

který působí jako inhibitor druhé fáze nitrifikace – přeměny dusitanů na dusičnany.  

Vzorky testované suspenze se odebírají na začátku testu a pak v hodinových 

intervalech po dobu 6 hodin.  Množství dusitanů ve vzorcích je stanoveno pomocí 

spektrofotometrického měření, předpokládá se lineární nárůst dusitanových iontů 

Ukazatel Výsledek Jednotka 

Enterokoky 1,68 x 10
3 

KTJ/g v původní hmotě 

Termotolerantní koliformní bakterie 1,89 x 10
3 

KTJ/g v původní hmotě 

Salmonella negativní  

Důkazové testy Salmonella negativní  
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v průběhu 6-ti hodinového testu. Jako referenční půda slouží nekontaminovaná 

půda s vhodnou mikrobiální populací. 

 Metoda je použitelná pro stanovení toxického vlivu chemických látek nebo 

pevných matric na aktivitu nitrifikačních enzymů půdních nitrifikačních bakterií. 

Tímto postupem lze testovat vliv chemických látek a tekutých odpadů (např. 

pesticidů, hnojiv, odpadních vod) přidávaných do referenční půdy, případně vliv 

pevných matric (kontaminantů, kalů, vytěžené zeminy, stavebního odpadu, 

sedimentů, kontaminovaných půd, kompostů) z hlediska jejich toxických účinků na 

proces nitrifikace a tím na aktivitu nitrifikačních bakterií v edafonu. 

 Referenční půda 

 Při testu nitrifikační aktivity byla jako referenční půda použita přirozená, 

nekontaminovaná půda, u které byla potvrzena její vhodnost pro kontrolní použití 

v testech ekotoxicky. U takové půdy hodnota potenciální oxidace amoniaku (PAO) 

odpovídala stanovenému rozmezí 0,2 – 0,8 μg NO2
 –  N/g (suš./hod.). 

 U obou vzorků kompostu byla pro testy použita koncentrace vzorku a 

referenční půdy v poměru 1:1 a 1:3. 

 5.4.2 Postup testu 

 Do 250 ml infuzních lahví byla navážena čerstvá referenční půda 3x po 20 g 

pro kontrolní stanovení a každý vzorek (půda byla zvlhčena destilovanou vodou na 

60 % WHC). K vzorkům půd bylo přidáno 80 ml roztoku B, půdy byly uzavřeny 

alobalem, do kterého byly udělány otvory. Vzorky byly promíchávány a třepány na 

horizontální třepačce při amplitudě 180. Na počátku experimentu (0 hod.) a pak 

v hodinových intervalech (1 – 6 hodin) bylo odebíráno 20 ml z každého vzorku do 

polypropylenových centrifugačních vzorkovnic a bylo k nim přidáno 2M KCl. 

Vzorky byly promíchány a ihned centrifugovány. Centrifugované vzorky byly 

uchovány při 4°C, množství dusitanových iontů bylo stanoveno pro všechny 

odběrové časy najednou na konci inkubace (po 6 hodinách). 

 Stanovení NO2
– iontů: do skleněných zkumavek bylo napipetováno 4 ml 

vzorku upraveného dle výše uvedeného postupu a postupně přidán roztok C a D. 
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Reakce probíhala 15 minut, poté byla změřena jejich absorbance při 540 nm. 

Z každého vzorku byly provedeny 3 odběry. 

 Z naměřených hodnot absorbance pak byla spočítána potenciální oxidace 

amoniaku (dále jen PAO) – parametr vyjadřující aktivitu nitrifikačních enzymů 

půdních mikroorganismů. 

 5.4.3 Přístroje, pomůcky a chemikálie 

 Při testu nitrifikační aktivity bylo použito následující laboratorní vybavení a 

chemikálie: 

- 250 ml infuzní lahve 

- referenční půda 

- 60 ml polypropylenové centrifugací vzorkovnice 

- automatická pipeta 

- lžíce pro navážku vzorků 

- laboratorní váhy 

- laboratorní centrifuga 

- zkumavky 

- odměrný válec 200ml 

- zásobní roztok fosforečnanů (A): roztok 0,2M KH2PO4 a roztok 0,2M K2HPO4 

- pracovní roztok pro inkubaci (B): roztok A + roztok 1M NaClO3 + (NH4)2SO4 

- roztok C: 0,19 M NH4Cl 

- roztok D – vybarvovací činidlo pro stanovení dusitanů 

5.4.4 Výsledky nitrifikačního testu 

 Test nitrifikační aktivity měřením potenciální transformace dusíku proběhl dle 

standardních podmínek ISO 15685.  



Ivo Havránek: Využití kontaktních testů při hodnocení ekotoxicity bioodpadů 

2012   - 33 - 

 

 Tabulka 6 obsahuje naměřené hodnoty WHC, průměrné hodnoty PAO pro 

jednotlivé vzorky, směrodatné odchylky, součty průměrných hodnot PAO a 

směrodatných odchylek a vypočtené hodnoty aditivní aktivity vzorku a referenční 

půdy, a to vždy s oběma koncentracemi 1:1 a 1:3. 

 Postup statistického vyhodnocení výsledků 

Po odečtení hodnot dusitanového dusíku v suspenzi (v jednotkách μg NO2
– 

(N/ml) dle kalibrace byla spočítána hodnota dusitanů v půdě podle vztahu 2: 

 NO2
– – N (µg/g sušiny) = (µg NO2

– –  N/ml x V) / (suš. x g / 100) (2) 

μg NO2
- (N/ml) – koncentrace v suspenzi vypočítaná dle kalibrace 

V – celkový objem vody ve vzorku (80 ml + objem vody již přítomné v půdě) 

suš. – obsah sušiny v půdě vyjádřený v % 

g – navážka půdy (20g) 

 Tímto výpočtem byl získán narůstající obsah dusitanových iontů (μg/g) v 

sušině půdy, hodnota potenciální nitrifikace (PAO) byla vypočtena provedením 

lineární regrese závislosti kumulativního obsahu NO2
– – N (μg/g sušiny) na čase. 

Toxicita vzorku se hodnotí podle hodnoty nitrifikační aktivity z poměru vzorku k 

referenční půdě: 

 vzorek byl toxický, pokud byla hodnota nitrifikační aktivity vzorku s 

koncentrací 1:1 statisticky významně nižší (minimálně o 10 %) než 

vypočítaná aditivní aktivita vzorku a referenční půdy dle vztahu 3: 

PAOmix + SDmix < 0,9 x (PAOref – PAOvz) / 2 (3) 

 vzorek byl toxický, pokud byla hodnota nitrifikační aktivity vzorku 

s koncentrací 1:3 statisticky významně nižší (minimálně o 25%) než 

vypočítaná aditivní aktivita vzorku a referenční půdy dle vztahu 4: 

PAOmix + SDmix < 0,75 x (PAOref – PAOvz) / 2 (4) 

PAOmix - průměrná hodnota nitrifikační aktivity ve směsném vzorku 

SDmix - směrodatná odchylka nitrifikační aktivity ve směsném vzorku 

PAOref - průměrná hodnota nitrifikační aktivity referenční půdy 
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PAOvz - průměrná hodnota nitrifikační aktivity testovaného vzorku 

 Výsledky nitrifikačního testu jsou uvedeny v tabulce 8 a dále v grafu 3. 

Obrázky 10 a 11 uvádí postup nitrifikačního testu. 

 

Obrázek 10: Test nitrifikační aktivity dle ISO 15685 (vybarvení vzorků před měřením absorbance) 

 

 

Obrázek 11: Test nitrifikační aktivity dle ISO 15685 (průběh 6-ti hodinového testu) 
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Tabulka 8: Naměřené hodnoty WHC, PAO, SD a AAV v každé variantě a koncentraci vzorku 

Varianta WHC (ml/g) 

ve 20g 

Prům. PAO  

(NO2
- 
- N/g suš/h) 

SD PAO + 

SD 

AAV 

(NO2
- 
- N/g suš/h) 

V1 (1:1) 12,2 1,047 0,01 1,057 0,589 

V1  1:1(čistý) 3,44 0,266 0,06 - - 

RP 1:1 5,4 1,044 0,1 - - 

V1 (1:3) 16,6 0,457 0,25 0,708 0,638 

V1 1:3 (čistý) 5,4 0,273 0,06 - - 

RP 1:3 5,4 1,044 0,1 - - 

V2 (1:1) 15,2 0,586 0,05 0,636 0,703 

V2 1:1 (čistý) 33,9 0,519 0,16 - - 

RP 1:1 5,4 1,044 0,1 - - 

V2 (1:3) 19,2 0,079 0,1 0,179 0,684 

V2 (čistý) 33,9 0,519 0,16 - - 

RP 1:3 5,4 1,044 0,1 - - 

   

 

Graf 3: Hodnoty PAO vzorků a referenční půdy 
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 Z výsledků nitrifikačního testu, uvedených v grafu 3, vyplývají následující 

hodnoty: šedá barva znázorňuje průměrné hodnoty PAO, červená pak stejné 

hodnoty s přičtenou směrodatnou odchylkou a zelenou barvou jsou znázorněny 

hodnoty aditivní aktivity kalu. Je zřejmé, že zatímco pro variantu V1 nebyla 

ekotoxicita prokázána v žádné z koncentrací, pro variantu V2 byla ekotoxicita 

prokázána v obou koncentracích; vyšší hodnota pak u varianty s vyšší koncentrací 

vzorku. 
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 6 Diskuse výsledků 

 V testech ekotoxicity byly měřeny negativní účinky bioodpadů 

zpracovávaných kompostováním na cílové půdní organismy druhu Folsomia 

candida (chvostoskok) a půdní nitrifikační bakterie. 

 Při prvním testu s chvostoskoky byl měřen vliv kontaminace bioodpadů na 

mortalitu dospělců a reprodukci juvenilů. Jak v prvním tak i ve druhém testu bylo 

nutné vyloučit jeden vzorek z kontrolního stanovení, kde byla v obou případech 

naměřena nepřípustná mortalita dospělců. V první variantě vzorku V1 byla 

zaznamenána nízká mortalita 4%, vyšší hodnoty se projevily ve variantách 

druhého vzorku V2/1 (14%), V2/2 (22%) a V2/3 (16%). Největší efekt na mortalitu 

dospělců tedy měl vzorek s koncentrací 3:1. Protože byla rovněž naměřena 

mortalita 10% v kontrolním stanovení, lze tento efekt přisuzovat synergickému 

působení vzorku a artificiální půdy v dané koncentraci. 

 Při měření a hodnocení efektu na reprodukci juvenilů byla zaznamenána 

větší variabilita výsledků. Zatímco v prvním testu byla naměřena inhibice 

reprodukce vzorku 12, 02%, u druhého vzorku byla naměřena naopak potenciace 

reprodukce u všech variant vzorku:  V2/1 (7,56%), V2/2 (5,85%) a V2/3 (2,14%). 

Se vzrůstající koncentrací vzorku se však potenciace snižovala. Kladný efekt na 

reprodukci juvenilních chvostoskoků lze vysvětlit nestabilitou vzorku kompostu. 

Bohatý přísun dekompozičních mikroorganismů prospívá reprodukci jedinců. 

Předpokládaný inhibiční efekt kalu obsaženého ve druhém vzorku nebyl tedy 

potvrzen. Z tohoto hlediska by bylo zajímavé pozorovat efekt na reprodukci 

v následujících generacích chvostoskoků. Je možné, že negativní efekt 

přítomných polutantů by se projevil s časovým odstupem.  

 Rozdílné výsledky testů s chvostoskoky lze také vysvětlit rozdílnými 

fyzikálně-chemickými vlastnostmi obou vzorků, konkrétně hodnotou WHC, která 

byla u druhého vzorku mnohokrát vyšší, než u prvního. Obsah kapilární vody je 

přitom často označován za jeden z nejdůležitějších parametrů ovlivňujících růst a 

reprodukci chvostoskoků. 

 Při porovnání výsledků testů ekotoxicity s výsledky stanovení obsahu 

rizikových prvků, které byly u prvního vzorku také provedeny, je možno dále 
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usuzovat na negativní vliv vysokého obsahu PAU, který dosáhl hodnoty 30,9 

mg/kg sušiny. Mezní hodnota stanovená vyhláškou č. 341/2008 Sb. o 

podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady je přitom 3 mg/kg (pro 

třídu I.), resp. 6 mg/kg sušiny (pro třídu II.). 

 Odlišných výsledků bylo dosaženo při nitrifikačním testu. U prvního vzorku 

nebyla ekotoxicita naměřena ani v jedné z testovaných koncentrací. Potenciační 

efekt na nitrifikační aktivitu byl slabší u varianty s větší koncentrací vzorku. U 

druhého vzorku V2 byla naopak naměřena toxicita v obou koncentracích; vyšší 

byla u varianty s koncentrací 1:3, kde hodnota aditivní aktivity vzorku byla 0,684 

NO2
- - N/g suš./hod., zatímco naměřená potenciální oxidace amoniaku dosáhla 

hodnoty pouze 0,179 NO2
- - N/g suš./hod. Rozdílnost výsledků by bylo možno 

v tomto případě vysvětlit rozdílnou citlivostí cílových organismů na stabilitu vzorků, 

jak již bylo dříve prokázáno (Domene et al., 2007). 

 Na základě těchto údajů lze doporučit použití širšího spektra testovaných 

organismů, příp. koncentrací jednotlivých vzorků. Citlivost organismů k daným 

vlastnostem vzorků je značně variabilní a vypovídací schopnost testů se zpřesňuje 

s použitím většího počtu cílových organismů. Přesto, že je stanovenými 

laboratorními postupy při testech i chovu chvostoskoků eliminována míra 

variability výsledků testů, sezónní vlivy na růst a reprodukci jedinců nejsou zcela 

nevyhnutelné. 
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7 Závěr 

 Cílem diplomové práce bylo uplatnění kontaktních testů při hodnocení 

ekotoxicity bioodpadů. Pro hodnocení negativních účinků upravených bioodpadů 

na živé organismy lze využít výsledků nejen klasických chemických analýz 

kontaminovaných vzorků půd, ale také ekotoxikologických kontaktních testů, které 

jsou založeny na přímém a měřitelném účinku toxických látek na konkrétní 

populaci v dané lokalitě. 

 Současný stav testů ekotoxicity a jejich potenciální využití při alternativním 

zpracování bioodpadů prověřují ekologický dopad metod úpravy bioodpadů, 

především jejich možné negativní účinky na životní prostředí při jejich aplikaci 

v zemědělství. 

 Aerobně i anaerobně zpracovávané bioodpady jsou cenným zdrojem živin, 

proto jejich navracení do koloběhu v půdě významně snižuje tvorbu skleníkových 

plynů. Kvůli vzrůstajícím koncentracím rizikových prvků v životním prostředí je 

však potřeba objevit účinné a bezpečné metody nejen úprav samotných 

bioodpadů, ale také zhodnotit jejich vlastnosti a vlivy v ekosystémech.  

 Kontaktní testy ekotoxicity, které byly provedeny v experimentální části 

práce, poskytují přesnější možnost odhadu rizika na cílové půdní organismy, 

kterými byli chvostoskoci rodu Folsomia candida a nitrifikační bakterie. Testování 

byly podrobeny dva různé vzorky kompostu, z nichž jeden pocházel z podsítné 

frakce biologicky rozložitelného komunálního odpadu a druhý obsahoval kal 

z čistíren odpadních vod. Provedené experimenty ukázaly odlišné výsledky při 

hodnocení ekotoxicity. Zatímco při testu inhibice reprodukce chvostoskoků byla 

zaznamenána ekotoxicita u prvního vzorku (12,02%) a druhý vzorek vykazoval 

potenciační účinek, při testu nitrifikační aktivity půdních bakterií vyšla najevo 

ekotoxicita vzorku druhého. Tyto rozdílné výsledky jsou dány do souvislosti s 

odlišnou citlivostí cílových organismů ke kompostu, zvláště pak k jeho fyzikálně-

chemickým parametrům jako je stabilita a vlhkost. 
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