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ABSTRAKT 
 
Tato disertační práce byla zaměřena na zjištění možné příčiny vysokých hodnot 
ekotoxikologických stanovení při zjišťování nebezpečné vlastnosti H14 – ekotoxicita na 
Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě Přívoze. Vzhledem k nutnosti snižovat množství 
odpadů ukládaných na skládkách odpadů je žádoucí maximální využití vzniklého odpadu, 
tj. čistírenského kalu. 
 

V práci jsou prezentovány výsledky laboratorních rozborů čistírenského kalu, a to včetně 
kalu srovnávacího. Tento srovnávací kal byl vybrán z čistírny odpadních vod, kde nebyla 
prokázána nebezpečná vlastnost H14-ekotoxicita. Rovněž bylo kvalitativně stanoveno 
složení vypouštěných přečištěných vod. Pro širší rozsah tohoto výzkumu byly do disertační 
práce začleněny také jednotlivé profily kanalizační sítě, kde probíhalo vzorkování za 
účelem ověření možnosti ovlivnění kvality vod, přitékajících na ÚČOV Ostrava. Rovněž 
byly identifikovány jednotlivé bodové zdroje znečištění, které se podílejí na rozdílných 
vlastnostech vod v kanalizační síti v jednotlivých profilech. Také bylo zjištěno ovlivňování 
profilů blíže k ÚČOV Ostrava, na které kumulovaně přitékají vody z předchozích 
odběrových pozic. Pro přehlednost je tato situace v disertačné práci znázorněna graficky. 
Pro kompletní možnost ověření možných příčin vysokých hodnot ekotoxicity, bylo rovněž 
ověřeno, že hydrologické (meteorologické) podmínky mají také vliv na složení vod 
v kanalizační síti.  
 

Pro účely disertační práce byly akreditovaným vzorkařem pravidleně odebírány vzorky 
čistírenského kalu, a to před a po hygienizaci, vody na odtoku z ČOV, několikrát také kal 
referenční a rovněž byly pravidleně (1xměsíčně) odebírány vzorky vod z kanalizační sítě. 
Získané vzorky byly zpracovávány v laboratořích SmVaK, VŠB-TU Ostrava a 
Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě (pracoviště Ostrava a Frýdek-Místek). Bylo 
zjištěno, že kal hygienizovaný a nehygienizovaný se liší jednak kvalitativním složením a 
jednak hodnotami ekotoxicity, což je dáno právě hygienizací nutnou k eliminaci 
nežádoucích mikroorganismů. Předmětný kal je využíván jako vstupní surovina pro tvorbu 
substrátu, který je dle způsobu výroby používán buď jako základ pro technickou 
rekultivaci nebo jako základ pro terénní úpravy. Tímto “naředěním” čistírenského kalu 
dochází k eliminaci nežádoucích vlastností a zároveň dochází k využití nutrientů, což je 
maximálně žádoucí. Rovněž dochází k využívání  vzniklého kalu a snižuje se tímto zátěž 
pro životní prostředí z důvodu neukládání kalů na skládky. 
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ABSTRACT 
 
This thesis is focused on verification of possible causes of high ecotoxicity values of  
hazard characteristics H14 - ecotoxicity in the Central Waste Water Treatment Plant in 
Ostrava Přívoz. Because of requirement to reduce the amount of waste going to landfill it 
is desirable to maximize recovery of waste - sewage sludge. 
 
The thesis presents the results of laboratory analyses of sewage sludge, including 
comparative samples of sludge. The comparative sample of sewage sludge was chosen 
from WWTP where ecotoxicity was negligible. Qualitative composition of purified waste 
water was also established. The regular sampling of sewerage network profiles for 
verification of possibility of affecting the quality of water flowing to the Waste Water 
Treatment Plant in Ostrava was incorporated into the dissertation for the wider scope of 
this research. The point sources of pollution were also identified in individual network 
profiles. The influence of the profiles closer to the waste water treatment plant in Ostrava 
which accumulate water from the previous sampling positions was found too. This 
situation is depicted graphically. For a complete opportunity to check possible causes of 
the high ecotoxicity values were took into account the hydrological (weather) conditions 
which affects  water quality in the sewer network. 
  
For the purposes of this work following materials were regularly sampled: sewage sludge 
before and after hygienization, water outflow from the Waste Water Treatment Plant, 
comparison sample of sludge and also water from the sewerage network (monthly), all by 
accredited sampler. The obtained samples were processed in laboratories OVaK, VSB-TU 
Ostrava and Health Institute in Ostrava (Ostrava laboratories and Frydek-Mistek). It was 
found that hygienized and unhygienized sludge are different in composition and 
ecotoxicity values which is given by hygienization neccesary for elimination of 
undesirable microorganisms. The sludge from the Waste Water Treatment Plant Ostrava is 
used as raw materials for production of substrate which in accordance with the method of 
production used either as a basis for technical land reclamation or as a basis for 
landscaping. After "dilution" of the sewage sludge we can eliminate undesirable properties, 
and also it leads to the use of nutrients what is very desirable. It also leads to the use of 
generated sludge and decreases the load on the environment due to the elimination sludge 
storage in landfills. 
 
 
Key words: Ecotoxicity, heavy metals, sludge from wastewater treatment plants, 
wastewater treatment plant 
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MOTIVACE 
 
Cílem této disertační práce bylo zjištění příčin toxicity kalů z ČOV využívané pro terénní 
úpravy podle požadavků vyhlášky č.294/2005 Sb v platném znění. Je důležité, aby materiál 
jako kaly z ČOV byly z hlediska obsahu živin (N,P,K) správně využívány pro rekultivační 
účely, ale zároveň by měly být objasněny příčiny jejich ekotoxicity při testech na 
akvatických organismech. Jako problém se ukazuje, že v legislativě není ke kalům z ČOV 
přistupováno jinak než k ostatním odpadům na základě jejich specifických vlastností 
(vysoký obsah přirozených organických látek – humátů), které výrazně ovlivňují chování 
rizikových prvků a organických polutantů v kalech. Vysoké obsahy živin ve vodném 
výluhu také ovlivňují výsledky ekotoxicity u řas, kde živiny mají stimulující účinek a 
mohou tak minimalizovat vliv polutantů. Dalším problémovým faktorem z hlediska 
ekotoxicity akvatických organismů je zbarvení výluhu (huminové látky), které mohou 
ovlivňovat fotosyntetické procesy. 
 
Proto jsem jako výzvu k volbě tématu doktorské práce přijala připravovanou vyhlášku na 
stanovení ekotoxicity pomocí kontaktních testů, které by mohly eliminovat vlivy matrice 
na akvatické ekosystémy. Ekotoxicita musí zahrnovat rozsáhlý a dlouhotrvající výzkum, 
který touto disertační prací nekončí. Neustále je třeba zamýšlet se nad možnými dalšími 
příčinami daného problému s ohledem na aktuální stav, a rovněž je nutné rozvíjet 
možnosti, kterými jsem se začala zabývat v rámci své disertační práce. 
 
Touto cestou bych chtěla poděkovat svému školiteli Prof. Ing. Konstantinu Raclavskému, 
CSc. za vysoce odborné vedení, cenné rady, technické zázemí a podporu během tvorby 
disertační práce a rovněž po celou dobu mého doktorského studia.  
 
Dále bych chtěla poděkovat pracovníkům Zdravotního ústavu Ostrava, kteří se podíleli na 
zajištění analytických dat a pracovníkům Institut geologického inženýrství VŠB – TU 
Ostrava, kteří prováděli analýzy ekotoxicity pomocí Vibrio fischeri na  vzorcích odpadních 
vod a stanovení základních hydrochemických ukazatelů a v neposlední řadě pracovníkům 
OVAK, a.s., kteří zajišťovali odběr vzorků vod a analýzu rizikových prvků v odpadních 
vodách. 
 
Vznik této práce byl podpořen HS uzavřenými se společností OVAK, a.s. a projektem 
CZ.1.05/2.1.00/03.0069 ENET - Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů 
energie.  
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1. Úvod a cíl práce 
 

Ekotoxicita je v odpadové legislativě značena jako nebezpečná vlastnost odpadu  H14 a  
podle Katalogu odpadů je definována pro látky či odpady, které v případě uvolnění 
představují okamžité či opožděné nebezpečí v důsledku nepříznivého zatížení životního 
prostředí. Jedná se o významný a vhodný ukazatel pro posuzování materiálů ukládaných na 
povrchu terénu nebo využívaných k terénním úpravám či rekultivacím. Posouzení 
ekotoxicity je nezbytné při procesu hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

 

Ekotoxicita je velmi významným a hlavně limitujícím faktorem, který omezuje použití 
kalů při rekultivacích. Snížení ekotoxicity kalů by umožnilo používat kaly ve větší míře 
jako hnojiva a také k rekultivacím. 
 

Podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., se ekotoxicita stanovuje na 4 organismech a jedná se o 
následující testy: 1. - Test akutní toxicity na korýši Daphnia magna, 2. - Test akutní 
toxicity na rybách Poecillia reticulata, 3. - Test semichronické fytotoxicity na klíčivost 
semen hořčice bílé Sinapis alba, 4. - Test semichronické toxicity na chlorokokální řase 
Desmodesmus subspicatus.  Konkrétní postupy zkoušek jsou stanoveny v příslušných 
technických normách (kromě semen Sinapis alba). Mezi další navrhované metody pro 
hodnocení ekotoxicity patří kontaktní testy, a to: 1 - Test na rostlině salátu Lactuca sativa, 
2. - Test na půdním bezobratlém organismu roupici Enchytraeus crypticus, 3. - Test na 
půdním členovci chvostoskoku Folsomia candida a 4. - Test na luminiscenční bakterii 
Vibrio fischeri. 
 

Z hlediska legislativy je problematika ekotoxicity řízena jak vodohospodářskou, tak 
odpadovou legislativou. Dalším významným legislativním nástrojem je Směrnice 
Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech 
a o zrušení některých směrnic, která ovšem dosud není v právních předpisech ČR 
implementována. Z výše uvedeného je zřejmé, že problematika ekotoxicity se neustále 
vyvíjí a je třeba tyto změny reflektovat.  
 

Cílem disertační práce je určení příčin ekotoxicity (vyhláška č.294/2005 Sb.) kalů z ÚČOV 
Ostrava. Pro dosažení cíle práce jsem se zaměřila na: 

- Sledování toxicity odpadních vod v kanalizační síti města Ostravy v definovaných 
profilech. Určení “ kritické koncentrace” rizikových prvků v odpadních vodách, při 
kterých nejsou hodnoty inhibice Vibrio fischeri vyšší než 30 %. 

- Porovnání koncetrací rizikových prvků ve vodném výluhu z kalů s koncentracemi 
zjištěnými v odpadních vodách kanalizační sítě.   

- Porovnání výsledků toxicity akvatických testů prováděných ve vodném výluhu z kalů 
s testy toxicity na Vibrio fischeri s nově navrhovanými kontaktními testy a ověření 
jejich použitelnosti v praxi. 

- Rozšíření sledovaných látek o polutanty uváděné v IRZ pro vody a přenos v odpadech  
z hlediska jejich vlivu na výsledky kontaktních testů toxicity.  
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2. Ekotoxicita – metody stanovení 
   
V rámci testování ekotoxicity na organismech jsou legislativně dány metody dle Vyhlášky 
č. 294/2005 Sb., v platném znění. Mezi tyto testovací organismy patří: 

- Daphnia magna 
- Desmodesmus subspicatus 
- Poecillia reticulata 
- Semena Sinapis alba 

 

V tabulce 10.2. vyhlášky č. 294/2005 Sb. jsou stanoveny Požadavky na výsledky 
ekotoxikologických testů. V příloze č. 12 (Technické normy pro analytická stanovení) 
vyhl. č. 294/2005 Sb. jsou uvedeny jednotlivé ekotoxikologické testy používané pro výše 
uvedené organismy. 

 
2.1. Metody dle legislativy 

 
 Dle vyhl. č.  294/2005 Sb. (pro aquatické prostředí – použit vodný výluh kalu) jsou 

dány následující organismy: 
 

1. Daphnia magna – ČSN EN ISO 6341 
2. Desmodesmus subspicatus – ČSN EN ISO 28 692 
3. Poecillia reticulata – ČSN EN ISO 7346-2 
4. Semena Sinapis alba – Metodický pokyn MŽP ČR ke stanovení ekotoxicity 

odpadů 
  

Dalším organismem použitým pro testování ekotoxicity v aquatickém prostředí jsou 
mořské bakterie Vibrio fischeri. 
 

5. Vibrio fischeri 
 

Jedná se o zkoušku na mořských luminiscenčních bakteriích, konkrétně o stanovení 
inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi bakterií. Postup testování je dán ČSN 
EN ISO  11348, mající 3 části: 

1. - ČSN EN ISO  11348-1  Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na 
světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 1: 
Metoda s čerstvě připravenými bakteriemi. Tato část ČSN EN ISO 11348 určuje 
metodu používající čerstvě připravené bakterie. Tato metoda je použitelná pro: - odpadní 
vody; - vodné výluhy a průsakové vody; - sladké vody (povrchové a podzemní vody); - 
slané a brakické vody; - eluáty sedimentů (ze sladkých, brakických a slaných vod); - 
pórovou vodu; - jednotlivé látky, zředěné ve vodě. 
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2. - ČSN EN ISO 11348-2 Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na 
světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 2: 
Metoda se sušenými bakteriemi. Tato část ČSN EN ISO 11348 určuje metodu 
používající sušené bakterie. Metoda je použitelná pro: - odpadní vody; - vodné výluhy a 
průsakové vody; - sladké vody (povrchové a podzemní vody); - slané a brakické vody; - 
eluáty sedimentů (ze sladkých, brakických a slaných vod); - pórovou vodu; - jednotlivé 
látky, zředěné ve vodě.  
 

3. - ČSN EN ISO 11348-3 Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na 
světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 3: 
Metoda s lyofilizovanými bakteriemi. Tato část ČSN EN ISO 11348 určuje metodu 
používající lyofilizované bakterie. Tato metoda je použitelná pro: - odpadní vody; - vodné 
výluhy a průsakové vody; - sladké vody (povrchové a podzemní vody); - slané a brakické 
vody; - eluáty sedimentů (ze sladkých, brakických a slaných vod); - pórovou vodu; - 
jednotlivé látky, zředěné ve vodě.  

 

2.2. Metody v připravované legislativě 
 

Mezi tyto metody jsou zařazeny kontaktní testy toxicity, které jsou již standardizovány, 
nicméně legislativně ještě nejsou povinností. V rámci přípravy legislativy je již připraven 
návrh metodického pokynu MŽP ke stanovení ekotoxicity. 
 

Dle připravované legislativy (novela Vyhlášky č.294/2005 Sb, nový Metodický pokyn 
MŽP ke stanovení ekotoxicity odpadů) by měly testy ekotoxicity probíhat následovně: 

 

1. – Testování v aquatickém prostředí 
Zde budou testy probíhat na 3 organismech – Daphnia magna, 
Desmodesmus subspicatus a Vibrio fischeri. V porovnání 
s aktuálním legislativním stavem nejsou testy prováděny na rybách 
(Poecillia reticulata) a na semenech Sinapis alba (Hořčice bílá). 
Pokud z výsledků bude zřejmé, že se jedná o toxický vzorek, nebude 
třeba dělat testy kontaktní. Pokud bude vzorek svými výsledky 
vyhovovat požadavkům na aquatické prostředí, bude následně 
otestován také kontaktními testy. 

 

2. – Kontaktní testy 
Dle nově připravované legislativy budou vzorky po zkouškách 
toxicity v aquatickém prostředí testovány na organismech – 
chvostoskok, roupice, semena salátu.  
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Kontaktní testy ekotoxicity (pro terestrické systémy) 
 

V současné době již vyšly ČSN normy pro kontaktní testy na organismech – chvostoskok 
(Folsomia candida), roupice (Enchytraeus crypticus), semena salátu (Lactuca sativa), 
žížala (Enchytraeus crypticus). 
Pro účely disertační práce byly kontaktní testy provedeny na 3 organismech (Folsomia 
candida, Enchytraeus crypticus, semena Lactuca sativa). Testy byly provedeny na 
Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě, pracoviště Frýdek-Místek, kde jsem absolvovala 
odbornou stáž a na těchto testech jsem se podílela. Testování probíhalo dle příslušných 
SOP ZÚ, které jsou zpracovány dle platné legislativy. Pro všechny prováděné kontaktní 
testy byla použita totožná umělá půda, jejíž složení je následující: 

- Rašelina jemné zrnitosti                        – 10% 
- Kaolin obsahující ne méně než 30% kaolinitu  – 20% 
- Průmyslový křemenný písek                        – 70% 

 

Rašelinu je vhodné zbavit domorodé fauny tak, že je opakovaně 3x zmražena a opět 
rozmražena. 

 

Obrázek 1 : Umělá (artificiální) půda – foto z laboratoře ZÚ Ostrava 

 1-  Stanovení toxicity na roupicích Enchytraeus crypticus - ČSN ISO 16387 
Tato zkouška popisuje metodu stanovení vlivu zkoušených vzorků odpadů a pevných 
vzorků (např. půdy, chemické látky) na reprodukci půdního kroužkovce – roupice druhu 
Enchytraeus crypticus. Zkouška byla provedena dle SOP OV 810 ZÚ. 
 

Podstata zkoušky 
Deset zdravých dospělých jedinců druhu Enchytraeus crypticus se vystaví působení směsi 
zkoušeného vzorku s umělou půdou. V kontrole jsou jedinci umístěni do umělé půdy bez 
přídavku zkoušeného vzorku. Po 28 dnech je odečten celkový počet roupic (přeživších 
dospělých a nově narozených nedospělých roupic). Stáří jedinců - dospělí jedinci 
s viditelnými opasky. 
 

Pro zkoušky ekotoxicity pevných odpadů za účelem určení podmínek jejich ukládání na 
povrch skládky a jejich využívání na povrchu terénu se provádí ověřovací zkouška jedné 
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koncentrace směsi – 50% hm. vzorku s umělou půdou. Rozdíl mezi průměrnou hodnotou 
pro tuto zkoušenou směs a pro kontrolu (obojí v 5 opakováních) se vyjádří jako procenta 
inhibice reprodukce roupic.  
 

Pro testování byl na ZÚ, pracoviště FM, použit vlastní chov roupic v umělé půdě. Roupice 
lze chovat v umělé či přírodní půdě nebo v agaru v termostatu nebo klimatizované 
inkubační místnosti při teplotě cca 20°C. Část roupic ze starých chovů je vhodné vždy asi 
1x za měsíc přesadit do nového substrátu 
. 

Chov roupic v umělé půdě 
Roupice se chovají v malých umělohmotných krabičkách naplněných do výšky cca 2 – 3 
cm umělou půdou o pH 5,5 – 6,5 a vlhkosti 40 - 60 % VPK. Krabičky jsou uzavřeny 
víčkem. Jednou týdně se kontroluje vlhkost půdy a případně se upraví přiměřeným 
množstvím vody. Potom je půda opatrně promíchána tyčinkou za účelem provzdušnění. 
Znečištěné stěny chovných misek (půda, živé či rozkládající se roupice) očistíme 
navlhčeným papírovým ubrouskem. Plastová víčka omyjeme pod tekoucí vodou a osušíme. 
Roupice se krmí jednou týdně pomletými ovesnými vločkami, přičemž nejdříve se odstraní 
zbytky staré dávky potravy. Špetka nových ovesných vloček se nasype do malého důlku a 
převrství trochou půdy. Při zakládání nového chovu se do místa s přidanou potravou přidá 
několik dospělých roupic ze starších chovů na agaru či v půdě. 
 

                 

                 Obrázek 2: Chov roupic - detail                                 Obrázek 3: Chov roupic v krabičce 

                 

Obrázek 4: Příprava roupic k odběru – rozplavení               Obrázek 5: Roupice - Enchytraeus crypticus 
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Průběh zkoušky 

Do zkušebních nádob se naváží 10 g zkoušené směsi či kontroly tak, aby materiál vytvořil 
na dně vrstvu zachovávající původní strukturu. Na povrch se přidá asi 30 mg mletých 
ovesných vloček. Do každé nádoby se umístí 10 dospělých roupic a nádoby se uzavřou 
víčky. Do zkoušky se používají dospělé roupice, které lze identifikovat podle opasku 
s vajíčky (pozorovatelné jako bílé tečky v přední 1/3 těla) a které by měly mít přibližně 
stejnou velikost. Ideální je používat jedince z chovů založených před 2 – 3 měsíci. Pokud 
jsou roupice chovány na agaru, měly by před zkouškou být aklimatizovány nejméně 24 h. 
pobytem v umělé půdě. Větší množství roupic současně lze z chovu odebrat lžičkou 
s trochou substrátu z místa, kde byla potrava a kde jsou roupice kumulovány. Obsah se 
vodou rozplaví na Petriho misce, kde lze roupice snadno pozorovat, počítat a odebírat. 
Zkušební nádoby se umístí do inkubační místnosti při 20 ± 2°C s fotoperiodou 16h. / 8h. 
(světlo/tma) s intenzitou 400 – 800 lx. Jednou týdně se kontroluje úbytek vlhkosti vážením 
nádob i s víčky a v případě potřeby se voda doplní. Každý týden se na povrch vzorku ve 
zkušebních nádobách přidá špetka ovesných vloček. Při tom se nádoby i provětrají. 
 

Po ukončení zkoušky se do zkušební nádoby přidá 5 ml etanolu (fixace roupic) a nadbytek 
vody tak, aby nad povrchem substrátu byla vrstva 2 – 3 cm. Přidá se 200 – 300 µl 1 % 
roztoku Bengálské červeně v etanolu (0,01 g v 1 ml). Nádoby se poté uzavřou víčkem, 
intenzivně se protřepou a ponechají přes noc stát. Druhý den jsou roupice obarvené 
červeně a dobře viditelné pouhým okem. Dospělé jedince lze odlišit od nedospělých nově 
narozených jedinců dle velikosti (7 – 12 mm oproti 1 – 2 mm) a díky přítomnosti opasku 
s vajíčky. Zkušební nádoby se zalijí Ludoxem, protřepou a celý obsah se přelije do misek. 
Vrstva Ludoxu by měla sahat do výšky 10 – 15 mm nad povrch půdy. K lepšímu 
barevnému rozlišení roupic od substrátu lze přidat k flotačnímu činidlu trochu bílé 
akrylátové barvy a důkladně rozmíchat. Roupice jsou flotací vyplaveny na povrch hladiny. 
Po 2 – 3 min. lze snadno spočítat roupice plovoucí na povrchu. Povrch hladiny se 
vyfotografuje. V získaném digitálním obraze se manuálně spočítá počet přítomných 
jedinců. Počet roupic na hladině je sledovanou odezvou zkoušky.   

 

Obrázek 6: Vzorek připravený k vyhodnocení - roupice 
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Výpočet a vyjádření výsledků 

 
Základním sledovaným parametrem pro hodnocení zkoušky je počet jedinců roupic jak pro 
kontrolu, tak pro zkoušenou směs na konci expozice. Pro kontrolu i pro zkoušenou směs se 
pro všechna paralelní stanovení vypočítá průměrná hodnota a její výběrová směrodatná 
odchylka. 
 

(Výběrová směrodatná odchylka /průměr) x 100 se uvede jako variační koeficient. 
Rozdíl mezi průměrnou hodnotou pro zkoušenou směs a pro kontrolu se vyjádří jako 
procenta inhibice reprodukce roupic.   
  

Po ukončení zkoušky se v každé zkušební nádobě spočítá počet přeživších jedinců. 
Výsledky zkoušky jsou vyjádřeny jako procenta inhibice reprodukce roupic ve srovnání 
s kontrolními vzorky dle následující rovnice. 
 

%100⋅
−

=

c

ic
i x

xx
I  

 
Ii inhibice reprodukce roupic pro danou koncentraci [%] 
xc průměrný počet roupic v kontrole  
xi průměrný počet roupic pro danou koncentraci 
 

Určení EC50 
Ze získaných hodnot se sestaví graf závislosti inhibice reprodukce na koncentraci 
testované látky. Výsledná hodnota EC50 se vypočte metodou regresní analýzy 
s příslušnými intervaly spolehlivosti (95%).  
 

Pro vyhodnocení dat a získání hodnot LC 50, EC 50 a IC 50 je používán program 
TOXICITA z Výzkumného ústavu vodohospodářského, pobočka Ostrava.  
 
 
2 - Stanovení toxicity na chvostoskocích Folsomia candida  - ČSN ISO 11267 
 
Jedná se o metodu stanovení vlivu zkoušených vzorků odpadů a pevných vzorků (např. 
půdy, chemické látky) na reprodukci půdního bezobratlého organismu chvostoskoka 
Folsomia candida. Zkouška byla provedena dle SOP OV 809 ZÚ.  
 

Podstata zkoušky 
Deset zdravých nedospělých jedinců chvostoskoka Folsomia candida se vystaví působení 
směsi zkoušeného vzorku s umělou půdou. V kontrole jsou jedinci umístěni do umělé půdy 
bez přídavku zkoušeného vzorku. Po 28 dnech je odečten celkový počet chvostoskoků 
(přeživších dospělých a nově narozených nedospělých chvostoskoků). Stáří organismů činí 
10 – 12 dní. 
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Pro zkoušky ekotoxicity pevných odpadů za účelem určení podmínek jejich ukládání na 
povrch skládky a jejich využívání na povrchu terénu se provádí ověřovací zkouška jedné 
koncentrace směsi – 50% hm. vzorku s umělou půdou. Rozdíl mezi průměrnou hodnotou 
pro tuto zkoušenou směs a pro kontrolu (obojí v 5 opakováních) se vyjádří jako procenta 
inhibice reprodukce chvostoskoků.  
 

Chov chvostoskoků Folsomia candida 
Chvostoskok se chová na povrchu ztvrdlé směsi sádry a aktivního uhlí smíchaných 
v hmotnostním poměru 8:1 až 10:1. Chovný substrát ve formě prášku je umístěn na dno 
plastikových vaniček (o půdorysu asi 5x10 cm) s pevně uzavíratelným víčkem zhruba v 1 
cm vrstvě. Směs se zpracuje s vodou (cca 50 – 100 ml destilované vody na 100 g směsi) a 
nechá zatvrdnout. Aktivní uhlí slouží jako sorbent exkrementů chvostoskoků. V substrátu 
jsou jehlou udělány otvory pro kladení vajíček. Chov se provádí v kultivační komoře 
s teplotou 20 - 27°C, podle potřeby líhnivosti a světelným cyklem světlo/tma 16h./8h.  
 

Je nutné udržovat dostatečnou vlhkost substrátu (substrát nesmí být na povrchu suchý, 
suchem chvostoskok trpí), ovlhčení se provádí několika kapkami vody pasteurovou 
pipetou. Pokud dojde k okamžitému vsaku vody do substrátu, pokapeme substrát větším 
množstvím vody, dokud se voda vsakuje. Povrch substrátu by se neměl lesknout.  
Chvostoskoci se krmí 1-2x týdně sušenými pivovarskými kvasnicemi. Malá špetka kvasnic 
se přidá doprostřed misky. Překrmování vede k rozrůstání plísní a hub a zamoření chovu. 
Všeobecně však malé množství hub neškodí. Přibližně jednou za půl roku se chov přesídlí 
na novou sádru.Přenos chvostoskoků se provádí pomocí odsávačky nejlépe proti tmavému 
pozadí. 
 

 

Obrázek 7: Chov chvostoskoků – příprava k odběru 

Synchronizace chovu chvostoskoků 
 

Na nový substrát přemístíme pomocí dechového exhaustoru asi 20 – 30 větších jedinců 
(založení synchronizace). Přemístění chvostoskoků na nový substrát obvykle spouští 
ovipozici. Po dvou dnech dospělé jedince odstraníme a v kultivační nádobě zůstávají jen 
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vajíčka. Asi 10 – 14 dnů po založení synchronizace se líhnou první juvenilové. Den 
vylíhnutí (zpozorování) prvních juvenilů je počítán jako 1. den života. Do testu pak 
používáme juvenily staré 10 – 12 dní, což odpovídá založení testu 12. den od zpozorování 
prvních juvenilů. 
 

Průběh zkoušky 
 

Připravenou ovlhčenou zkoušenou směs rozvážíme do zkušebních nádob po 30 g. Substrát 
ve zkušební nádobě nestláčíme, aby byla zajištěna snadná migrace chvostoskoků. Do 
každé nádoby se umístí pomocí exhaustoru 10 kusů 10 – 12 dní starých nedospělých 
jedinců.  
 

Na začátku zkoušky a po 14 dnech se na povrch substrátu přidají asi 2 mg sušených 
kvasnic jako potrava. Nádobky uzavřeme víčkem nebo parafilmem a zvážíme. 2x týdně se 
odkrytím víčka ze zkušební nádoby umožní přístup vzduchu. 
 

Na začátku expozice se upravuje celková vlhkost substrátu na hodnotu 40 % - 60 % VPK. 
Po 14 dnech se kontroluje vlhkost vzorku vážením. Dojde-li k úbytku více než 2 % vody, 
je třeba ji doplnit vodou. Sušina a pH vzorku i kontrolní umělé půdy se určuje na začátku 
expozice. Hodnota pH se stanoví dle SOP OV 809 – P - 02. 
 

Po ukončení zkoušky se nádobka se zkoušenou směsí a zkušebními organismy zalije vodou 
a zlehka promíchá tyčinkou. Vzniklý roztok je vhodné obarvit přídavkem barevné tuše. 
Chvostoskoci jsou nesmáčiví a jsou zadržováni na hladině vody. Jejich světlá barva je na 
barevném pozadí tuše dobře patrná. Počet chvostoskoků na vodní hladině je sledovanou 
odezvou zkoušky. Povrch hladiny se vyfotografuje. V získaném digitálním obraze se 
manuálně spočítá počet přítomných jedinců. 

          

Obrázek 8: Vzorek připraven k vyhodnocení       Obrázek 9: Chvostoskok – Folsomia candida 

 
Výpočet a vyjádření výsledků 
 

Základním sledovaným parametrem pro hodnocení zkoušky je počet jedinců chvostoskoků 
jak pro kontrolu, tak pro zkoušenou směs na konci expozice. Pro kontrolu i pro zkoušenou 
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směs se pro všechna paralelní stanovení vypočítá průměrná hodnota a její výběrová 
směrodatná odchylka. 
 

(Výběrová směrodatná odchylka /průměr) x 100 se uvede jako variační koeficient.Rozdíl 
mezi průměrnou hodnotou pro zkoušenou směs a pro kontrolu se vyjádří jako procenta 
inhibice reprodukce chvostoskoků.    
 

Po ukončení zkoušky se v každé zkušební nádobě spočítá počet přeživších jedinců. 
Výsledky zkoušky jsou vyjádřeny jako procenta inhibice reprodukce chvostoskoků ve 
srovnání s kontrolními vzorky dle následující rovnice. 

%100⋅
−

=
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ic
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I  

Ii inhibice reprodukce chvostoskoků pro danou koncentraci [%] 
xc průměrný počet chvostoskoků v kontrole  
xi průměrný počet chvostoskoků pro danou koncentraci 
 

Určení EC50 
 

Ze získaných hodnot se sestaví graf závislosti inhibice reprodukce na koncentraci 
testované látky. Výsledná hodnota EC50 se vypočte metodou regresní analýzy 
s příslušnými intervaly spolehlivosti (95%). Pro vyhodnocení dat a získání hodnot LC 50, 
EC 50 a IC 50 je používán program TOXICITA z Výzkumného ústavu 
vodohospodářského, pobočka Ostrava.  
 

Součástí tohoto ekotoxikologického testu ja také Stanovení vodní kapacity půdy, které se 
provádí dle SOP-P-01 ZÚ, a dále Stanovení pH půdy, které se provádí dle SOP-P-02 ZÚ. 
 
3 - Stanovení toxicity na salátu Lactuca sativa  
 
Tato zkouška popisuje metodu stanovení vlivu zkoušených vzorků odpadů a pevných 
vzorků (např. půdy, chemické látky) na růst kořene salátu Lactuca sativa. Zkouška byla 
provedena dle  SOP OV 811 ZÚ. 
 

Podstata zkoušky 
Patnáct semen salátu Lactuca sativa se vystaví působení směsi zkoušeného vzorku 
s umělou půdou. V kontrole jsou semena umístěna do umělé půdy bez přídavku 
zkoušeného vzorku. Po 120 h. ± 2 h. inkubace je změřena délka kořenů salátu v kontrole a 
ve zkoušené směsi.  Používá se Lactuca sativa var. capitata, salát hlávkový k rychlení, 
např. var. Safír.Pro zkoušku se vybírají nepoškozená semena stejné velikosti, chemicky 
neošetřená. Pro zkoušky ekotoxicity pevných odpadů za účelem určení podmínek jejich 
ukládání na povrch skládky a jejich využívání na povrchu terénu se provádí ověřovací 
zkouška jedné koncentrace směsi – 50% hm. vzorku s umělou půdou. Rozdíl mezi 
průměrnou hodnotou pro tuto zkoušenou směs a pro kontrolu (obojí v 5 opakováních) se 
vyjádří jako procenta inhibice růstu kořene salátu.  
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Průběh zkoušky 
Semena salátu se nechají předklíčit ve velkých Petriho miskách na vrstvě filtračního papíru 
zvlhčeného vodou po dobu 24 h. až 48 h., při laboratorní teplotě bez regulace osvětlení. 
Pro zkoušku se vybírají naklíčená semena, popř. s kořínkem, který je kratší než 2 mm. 
 

 

Obrázek 10: Předklíčená semena Lactuca sativa 
 

 

Do zkušebních nádob se naváží 200 g až 300 g zvlhčené zkoušené směsi nebo kontroly se 
známou sušinou. Rozvrhne se pravoúhlá síť např. 5 x 3 bodů. Do vytvořených jamek asi 1 
cm hlubokých se pinzetou rovnoměrně rozmístí po 15 naklíčených semenech salátu, 
kořínkem směrem dolů. Semena se ke vzorku přitlačí, vzorkem se nezakrývají a takto 
připravené nádoby uzavřené víkem se umístí do termostatu s teplotou 24 ± 2 °C bez 
přístupu světla. Zkouška se provádí v 5 paralelních stanoveních. Po 120 h. ± 2 h. inkubace 
se salát šetrně oddělí od vzorku a změří se a zaznamená délka všech kořenů ve zkoušené 
směsi a v kontrole s přesností na 1 mm. Jestliže předklíčené semeno nevytvoří kořínek, 
započítává se tato hodnota do střední hodnoty jako nulová.  Základním sledovaným 
parametrem pro hodnocení zkoušky je průměrná délka kořene. 
 

   

Obrázek 11: Vzorek k vyhodnocení – z boku            Obrázek 12: Vzorek k vyhodnocení – shora 
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Obrázek 13: Odečet délky kořene – kontrola       Obrázek 14: Odečet délky kořene - vzorek 

 
Výpočet a vyjádření výsledků 

 

 
Základem pro hodnocení zkoušky inhibice růstu kořene je průměrná délka kořene zjištěná 
v kontrole a ve zkoušeném vzorku. Jestliže předklíčené semeno nevytvoří kořínek, 
započítává se tato hodnota do střední hodnoty jako nulová.    
Pro kontrolu i pro zkoušenou směs se pro 5 paralelních stanovení vypočítá průměrná 
hodnota délky kořene a její výběrová směrodatná odchylka.     
 

(Výběrová směrodatná odchylka /průměr) x 100 se uvede jako variační koeficient. 
Je-li variační koeficient paralelních stanovení větší než 20 %, lze vyloučit maximálně 1 
paralelní stanovení tak, aby byl variační koeficient ≤ 20 %. 
 

Inhibice nebo stimulace růstu kořene se vypočítá z průměrných délek v jednotlivých 
koncentracích: 

%100⋅
−

=
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I  

Ii inhibice nebo stimulace růstu kořene pro danou koncentraci [%] 
Lc průměrná délka kořene v kontrole [mm]   
Li průměrná délka kořene pro danou koncentraci toxikantu [mm] 
Výsledky zkoušky jsou vyjádřeny jako procenta inhibice růstu salátu ve srovnání 
s kontrolními vzorky. Je-li I > 0, jedná se o inhibici, je-li I < 0, jedná se o stimulaci růstu 
kořene. 
 

Určení EC50 
Ze získaných hodnot se sestaví graf závislosti inhibice růstu kořene na koncentraci 
testované látky. Výsledná hodnota EC50 se vypočte metodou regresní analýzy 
s příslušnými intervaly spolehlivosti (95%).  
 

Pro vyhodnocení dat a získání hodnot LC 50, EC 50 a IC 50 je používán program 
TOXICITA z Výzkumného ústavu vodohospodářského, pobočka Ostrava.  
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2.3. Analyzátory stanovení ekotoxicity 
 
2.3.1.  Stolní analyzátory využívající luminiscenční bakterie 

 

Jedná se o zařízení k rychlé detekci toxicity pomocí luminiscenčních bakterií. Toxické 
látky ve vzorku vody inhibují světelnou emisi Vibrio fischeri.  Zkouška umožňuje uživateli 
rychlou detekci toxických sloučenin ve vodných roztocích. Ve srovnání s jinými 
porovnatelnými biotesty, je tento test mnohem rychlejší, a to z důvodu rychlého buněčného 
metabolismu bakteriálních buněk. Konzervované luminiscenční bakterie jsou reaktivovány 
před zahájením testu. Jejich metabolická aktivita je indikována schopností luminiscence; 
čím více přidaný vzorek tuto luminiscenci potlačuje, tím je toxičtější. Výsledek je k 
dispozici maximálně za 30 minut. 
 

Měřicí systém LUMISTOX firmy “Hach-Lange GmbH” se dodává v konfiguraci 
umožňující stanovit nejrůznější toxikologické parametry. Je používán pro standardizované 
testy (EN ISO 11348) s luminiscenčními bakteriemi. Výhodou je dlouhodobá trvanlivost 
bakterií, snadný provoz, rychlá odezva: běžná doba testu 30 minut a kompenzace 
interferencí 

 

Obrázek 15: Luminometr Lumistox 300 
 

Dalším výrobcem analyzátoru využívajícího luminiscenční bakterie je firma SKALAR, 
která vyrábí analyzátor ToxTracer. 

 

Obrázek 16: ToxTracer 
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2.3.2.  On-line monitorovací systém kvality vod – luminiscenční bakterie 
 
TOX control Biomonitor - Tento plně automatizovaný systém používá čerstvě 
kultivované světlo-emitující bakterie (Vibrio fischeri) jako biologický senzor. 
Luminiscence se měří před a po expozici pro výpočet inhibice vyjádřené v  procentech. 
Jedná se propojení toxicity a chemický parametrů:  TOC, DOC, zákalu, SAC 254 (indikace 
huminových látek) a dusičnanů. TOXscan je jedinečný systém, kombinující výhody 2 
inovativních senzorů tvořící jeden ucelený komplex monitorování:  

• TOXcontrol Biomonitor. Tento systém využívá luminescentních bakterií pro plně 
automatický monitoring toxicity.  

• Scan spectrolyser TM obsahuje UV-VIS senzor, který detekuje absorbanci 
v rozmezí  200 - 750 nm, umožňuje sledovat 256 vlnových délek.   

 

          
                            Obrázek 17: TOXcontrol                       Obrázek 18: TOXcontrol – scan sensor 

 
 

2.4.  Stolní analyzátor  SciTOX – využívající bakterie z ČOV 
 

SciTOX ALPHA je produkt, který využívá nejmodernější patentované technologie pro 
měření toxicity v čistírnách odpadních vod. Technologie biosenzorů byla zavedena 
v Lincoln Ventures Limited, dceřinné společnosti Lincolnské Univerzity na Novém 
Zélandu, a poté byla vyvinuta pro komerční účely v SciTOX Limited s přidruženými 
partnery. 
 

Operační systém pro analýzu toxicity je snadný. Flexibilita SciTOX ALPHA umožňuje 
testování aktivovaného kalu, vyhnilého kalu, průběhu nitrifikace a anaerobní digesce. 
(www.scitox.com). 
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                     Obrázek 19: SciTOX             Obrázek 20: SciTOX - sonda  
 

Testování odpadních vod na ČOV se značně liší v přesnosti. Rozdíly jsou způsobeny 
značným kolísáním teploty vzorku, výskytem různých kontaminantů v odlišných 
koncetracích a přítomností různých mikrobiálních populací. Pro kalibraci přístroje se 
používá pouze kyanoželezitan draselný, pro sledování inhibice je možná volba vlastních 
standardů, běžně je používán 3,5-dichlorofenol (DCP). Bakterie se získávají z 
aktivovaného kalu.  
 

  
 

 

 

Obrázek 21: SciTOX 

 

Přístroj s výrobním číslem 2 byl zakoupen do laboratoří Institutu geologického inženýrství, 
VŠB – TU Ostrava. Po ročních experimentálních zkouškách se nepodařilo zajistit 
reprodukovatelné výsledky.   
 
 

2.5. On-line testy toxicity 
 
V této kategorii jsou pro čistírny odpadních vod zahrnuty analyzátory StipTox firmy 
Endress + Hauser.  Pro ČOV se používá ToxSys – adapt (w) a pro povrchové vody se 
používá ToxSys-norm.  Analyzátory vyžadují dobu měření 3 -15 minut, rozsah toxicity: 0 
– 100 %, měření je kontinuální. Analyzátor ToxSys je určený pro sledování kvality vod v 
přítoku do ČOV. V systému BIOX-100 jsou mikroorganismy z aktivovaného kalu 
pěstovány ve zvláštním prostoru tak, aby se mohly adaptovat na přitékající odpadní vodu. 
Pokud voda není toxická, pak mikroorganismy v bioreaktoru spotřebovávají rozpuštěný 
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kyslík. Toxicita se projeví snížením respirace mikroorganismů, inhibice mikrobiální 
aktivity se nesmí snížit o více než 20 %.  Pokud by k tomu docházelo, pak se musí využít 
naředění odpadní vody. Tímto procesem jsou mikroorganismy aktivovaného kalu 
dostatečně chráněny a nemůže dojít k problémům v technologii ČOV.  Pro určení toxicity 
se využívá informace o množství vody použité k ředění a informace o rozdílu ve spotřebě 
kyslíku – respirace. 
 

       
                        Obrázek 22: ToxSys (       voda ředění,        odpadní voda ) 

 
 
On-line řasový toximetr a toximetr využívající Daphnia magna 
 
Řasový toximetr společnosti „Bbe moldaenke“ poskytuje nepřetržité měření toxicity 
založené na změnách fluorescenčního spektra a kinetiky u řas. Statisticky významné 
odchylky ve fluorescenci řas jsou indikovány alarmem. 
 

 
                  Obrázek 23: Řasový toximetr 

 
Obrázek 24: Toximetr Daphnia magna 
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Toximetr s použitím Daphnia magna průběžně zaznamenává a analyzuje pohyb daphnií v 
komoře, kde je přiváděna testovaná voda.  Výpočet toxicity je založen na statistických 
odchylkách chování daphnií, které vybočují z normy (tato je definována uživatelem).  
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3. Metodika stanovení 

V rámci sledování vývoje ekotoxicity kalů na ÚČOV Ostrava byly pro účely disertační 
práce sledovány následující ukazatele: 

1. Obsah prvků v sušině po celkovém rozkladu kalu. 
2. Standardní vyluhovatelnost dle Vyhlášky č. 294/2005 Sb.; stanovení DOC, pH 
3. PAU v sušině kalu, ve vodném výluhu a v přitékajících vodách 
4. Obsahy látek dle IRZ v kalu a ve vodách.   
5. Odpadní vody z kanalizační sítě: rizikové prvky, základní hydrochemické 

ukazatele, ekotoxicita pomocí lyofilizovaných bakterií Vibrio fischeri  
6. Ekotoxikologická stanovení 

 

Chemické analýzy v rozsahu bodů 1-4 byly prováděny v akreditované laboratoři ČIA č. 
1393 – Centrum hygienických laboratoří, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Stanovení 
dle bodu 5 (rizikové prvky) byla provedena v akreditované laboratoři ČIA č. 1229 - 
Hydroanalytické laboratoře, Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a v laboratoři VŠB – TU 
Ostrava, Institut geologického inženýrství. 
Ekotoxikologická stanovení (vyjma stanovení inhibičního účinku na světelnou emisi 
bakterie Vibrio fischeri – stanoveno v laboratořích VŠB-TU Ostrava) byla provedena 
v akreditované laboratoři ČIA č. 1393 – Centrum hygienických laboratoří, Zdravotní ústav 
se sídlem v Ostravě.  
 

Specifikace metod  

Níže jsou jednotlivé metody stanovení blíže specifikovány, včetně odkazů na příslušné 
normy, předpisy, metodické pokyny či standardní operační postupy. Metody 
akreditovaných laboratoří jsou exaktně validovány a průběžně ověřovány pomocí 
mezilaboratorních zkoušení způsobilosti (profficiency testing - PT).   
 

Ad1) Obsah prvků v sušině po celkovém rozkladu  
 

metoda atomové absorpční spektrometrie (do roku 2007): ČSN 75 7400, ČSN 75 7408, 
ČSN EN 13656 (rozklad) 
Stanovení prvků po mikrovlnné mineralizaci s HNO3, HF a HCl  metodou atomové 
absorpční spektrometrie (AAS), a to technikou atomizace v plameni (Pb, Cd, Cr, Ni, Cu, 
Co, Zn, Be, Ba), technikou elektrotermické atomizace (As, Be, Mo, V), technikou generace 
hydridů (As).  
 

metoda ICP- AES, ICP-MS (od roku 2007) 
ICP-AES - atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 
(Inductively Coupled Plasma – Absorption Emission Spectrometry): ČSN EN ISO 11885, 
ČSN EN 13656 (rozklad) 
Stanovení prvků po mikrovlnné mineralizaci s HNO3, HF a HCl metodou ICP-AES. 
Technika ICP-AES je založená na sledování intenzity emise elektromagnetického záření, 
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které je produkováno ionizovanými atomy a ionty prvků, vzniklými v argonové plasmě. 
Metoda méně citlivá než ICP-MS. 
 

ICP-MS - hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (Inductively 
Coupled Plasma – Mass Spectrometry): ČSN EN ISO 17294-1,2, ČSN EN 13656 (rozklad) 
Stanovení prvků po mikrovlnné mineralizaci s HNO3, HF a HCl  metodou ICP-MS. 
Technika ICP-MS je založena na detekci a kvantitativním vyhodnocení kladně nabitých 
iontů jednotlivých izotopů měřených prvků, které vznikají v prostředí vysokofrekvenční 
plasmy při teplotách 6000 až 8000K a následně jsou děleny a detekovány podle relativní 
atomové hmotnosti  a velikosti náboje v kvadrupólovém hmotnostním detektoru. Lze 
stanovit ultrastopové koncentrace prvků. 
 

Stanovení Hg analyzátorem AMA 254: ČSN 75 7440 
Rtuť stanovována jednoúčelovým analyzátorem rtuti AMA 254, pracujícím na principu 
atomové absorpční spektrometrie (AAS), a to přímo, bez předchozího rozkladu vzorku.  
Zařízení pracuje na principu generování par kovové rtuti tepelným rozkladem vzorku ve 
spalovací trubici s následným zachycením a zakoncentrováním ve zlatém amalgamátoru, 
dále tepelným vypuzením a detekcí v atomovém absorpčním spektrofotometrem na 
základě absorpce při 254 nm.   
 

Stanovení sušiny při 105oC: ČSN EN 12880, ČSN ISO 11465 
Vzorky se vysuší do konstantní hmotnosti v sušárně při teplotě 105°C ± 5°C. Z rozdílu 
hmotnosti vzorku před sušením a po sušení se vypočte koncentrace veškerých látek 
(sušiny) a obsah vody. 
 

Ad2) Standardní vyluhovatelnost dle Vyhlášky č. 294/2005 Sb., stanovení DOC, pH 
 

Úprava vzorku a příprava výluhu pro stanovení třídy vyluhovatelnosti 
Při úpravě vzorku a následné přípravě vodného výluhu se postupuje podle ČSN EN 12457-
4 a dále dle Metodického pokynu odboru odpadů Ministerstva životního prostředí 
k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů v návaznosti na Vyhlášku č. 383/2001 Sb. 
zveřejněný ve Věstníku MŽP, prosinec 2002 a úpravou dle Vyhlášky č. 294/2005 Sb.  
 

Vzorek je za definovaných podmínek vyluhován vodou: poměr vody a pevné fáze po 
přepočtu na sušinu 10:1, vyluhování na rotační třepačce při plynulém otáčení nádoby se 
vzorkem způsobem „hlava – pata“ rychlostí 5 – 10 otáček za minutu po dobu 24 hodin ± 
0,5 hodiny. 
 

Příprava výluhů ke stanovení fluoridů, bóru, pH, elektrické konduktivity, rozpuštěných 
látek a pro stanovení kovů se provádí v polyethylenových vzorkovnicích, pro ostatní 
ukazatele ve skleněných lahvích.  
 

Po ukončení třepání se obsah vzorkovnice nechá sedimentovat po dobu 15 minut, následně 
se vodný výluh slije a pokud je to nutné, upraví se odstředěním a předběžnou filtrací přes 
filtr s větší porozitou tak, aby mohl být výluh přefiltrován přes membránový filtr o 
velikosti pórů 0,45 µm.  
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Pro ekotoxikologické testy se výluh filtruje přes filtry o střední velikosti pórů 5 µm. U 
získaného výluhu se změří celkový objem.  
 

S filtrátem se dále zachází jako se vzorkem vody (podle ČSN EN ISO 5667-3) a sledované 
ukazatele se stanovují metodami uvedenými v příloze č. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb. 
respektive dle metod uvedenými v příloze č. 12 Vyhlášky č. 294/2005 Sb. Ve vzorku 

odpadu je stanovena sušina při 105 oC.  
 

Metody stanovení  
 

Sušina při 105oC: ČSN EN 12880, ČSN ISO 11465 
Vzorky se vysuší do konstantní hmotnosti v sušárně při teplotě 105°C ± 5°C. Z rozdílu 
hmotnosti vzorku před sušením a po sušení se vypočte koncentrace veškerých látek 
(sušiny) a obsah vody. 
 

Rozpuštěný organický uhlík (DOC): ČSN EN 1484 
DOC se ve vodném výluhu stanovuje na 2 typech analyzátorů TOC/DOC s infračervenou 
spektrometrickou detekcí:  

Metoda persulfát/UV: oxiduje působením persulfátu a ultrafialovým zářením na 
oxid uhličitý, který se stanoví spektrofotometricky v infračervené oblasti spektra 
pomocí analyzátoru TOC/DOC.  
Metoda termického rozkladu: 
DOC se stanoví termickým rozkladem, po odstranění anorganického uhlíku 
vybubláním okyseleného vzorku, vzniklý oxid uhličitý, který se stanoví 
spektrofotometricky v infračervené oblasti spektra. 
 

Fenolový index: ČSN ISO 6439 
Spektrofotometrická metoda s 4-aminoantipyrinem po destilaci. 
 

Chloridy: ČSN ISO 9297 
Argentometrické titrační stanovení s chromanovým indikátorem (metoda dle Mohra). 
 

Fluoridy: ČSN ISO 10359 
Potenciometrické stanovení pomocí iontově selektivní elektrody. 
 

Sírany: SOP OV 064.06 (aplikační list analyzátoru AQUAKEM 250) 
Spektrofotometrické stanovení automatickým analyzátorem AQUAKEM 250 
 

Prvky (As, Ba, Cd, Cr celkový, CU, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Mo): ČSN EN ISO 11885, ČSN 
EN ISO 17294-1,2 
Přímé stanovení prvků ve výluzích pomocí techniky ICP-AES (atomová emisní 
spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem) nebo pro stopové koncentrace technikou 
ICP-MS (hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem).   
 

Rtuť (Hg):  ČSN EN 1483 
Rtuť stanovována jednoúčelovým analyzátorem rtuti AMA 254, pracujícím na principu 
atomové absorpční spektrometrie (AAS), a to přímo, bez předchozího rozkladu vzorku.   
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Rozpuštěné látky (RL): ČSN 75 7346 
Gravimetrické stanovení po filtraci membránovým filtrem a sušení při 105oC v sušárně. 
 

pH: ČSN ISO 10523 
Potenciometrické stanovení pH pomocí pH metru s kombinovanou elektrodou. 
 

Ad3) PAU v sušině kalu, ve vodném výluhu a v přitékajících vodách 

Separace PAU ze vzorku extrakcí organickým nepolárními rozpouštědly  hexan : aceton 
(2:1) v extrakčním zařízení IKA dle optimalizovaného programu nebo sonifikací, 
zakoncentrování extraktu odpařením na rotační vakuové odparce, převod odparku do 
metanolu, dělení látek gradientovou vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC) 
na reverzní fázi a jejich následná kvantifikace dle požadované koncentrační úrovně a 
složení matrice fluorescenční nebo diode array detekcí (FLUD/DAD).   

Tabulka 1: Meze detekce a nejistoty stanovovaných analytů 

Analyt 
vody 

[ ng/l ] 
pevné vzorky 

[ µg/kg ] 
nejistota 

% 

Naftalen 50 50 30 

Acenaften 50 50 30 

Acenaftylen 50 50 30 

Fluoren 50 50 30 

Fenanthren 10 10 20 

Anthracen 5 5 20 

Fluoranthen 5 5 20 

Pyren 5 5 20 

Benzo(a)anthracen 5 5 20 

Chrysen 5 5 20 

Benzo(b)fluoranthen 5 5 20 

Benzo(k)fluoranthen 5 5 20 

Benzo(a)pyren 2 2 20 

Benzo(ghi)perylen 5 5 20 

Dibenzo(ah)anthracen 10 10 20 

Indeno(1,2,3-cd)pyren 10 10 20 
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Detekční limity jsou vypočteny pro zpracování 1l vodného vzorku a 1g  pevného vzorku. 
V případě zpracování většího množství vzorku, eventuálně při větším zakoncentrování 
vzorku, může být mez detekce snížena, v případě ředění je mez detekce zvýšena. 
 

Za účelem identifikace látek byly experimentálně ze vzorku provedeny 3 druhy extrakcí: 
- Bazická – nejprve byla provedena bazická extrakce 200 ml výluhu po úpravě pH 

pomocí 6 N NaOH na hodnotu pH ≥ 11 do 2 x 50 ml dichlormetanu. 
Dichlormetanový extrakt byl vysušen přes vrstvu síranu sodného (který byl 
následně vypláchnut dichlormetanem),  jíman  do srdcovky a zakoncentrován na 
rotační vakuové odparce do objemu 0,5 ml.  Separace  extraktu byla provedena na  
koloně Rtx-5 MS (30m x 0,25 mm x 0,25 µm) na plynovém chromatografu Trace 
GC s hmotnostním detektorem Polaris Q fy Finnigan. 
 

- Kyselá – po provedení bazické extrakce, byla hodnota pH výluhu upravena na pH ≤2 
pomocí 3 M  kyseliny sírové a  takto upravený výluh byl extrahován 2 krát 50 ml 
dichlormetanu. Dichlormetanový extrakt byl vysušen přes vrstvu síranu sodného 
(který byl následně vypláchnut dichlormetanem),  jíman  do srdcovky a 
zakoncentrován na rotační vakuové odparce do objemu 0,5 ml.  Separace  extraktu 
byla provedena na  koloně Rtx-5 MS (30m x 0,25 mm x 0,25 µm) na plynovém 
chromatografu Trace GC s hmotnostním detektorem Polaris Q fy Finnigan. 

 

- Neutrální - byla provedena SPME extrakce 1 ml výluhu kalu bez úpravy pH, pouze  
po naředění do vody(1:10). SPME extrakce byla prováděna na vlákně PDMS/DVB. 

 

Ad4) Obsahy látek dle IRZ v kalu a ve vodách  
 

Polutanty dle požadavku legislativy, související s IRZ, byly stanovovány níže uvedenými 
metodami, z nichž AAS a ICP-AES jsou popsány výše. Seznam stanovovaných látek, 
včetně mezí detekce a použité metody je uveden v Tabulce 2. 
 

Tabulka 2: Seznam znečišťujících látek dle IRZ, včetně použité metody a meze detekce 

Ukazatel Mez detekce jednotky Použitá metoda 
Rtuť 0,001 mg/kg suš. AAS (analyzátor Hg) 
Arzen 0,52 mg/kg suš. ICP AES 
Kadmium 0,03 mg/kg suš. ICP AES 

Chrom 0,07 mg/kg suš. ICP AES 
Měď 0,30 mg/kg suš. ICP AES 
Nikl 0,15 mg/kg suš. ICP AES 

Fosfor 0,98 mg/kg suš. ICP AES 
Olovo 0,60 mg/kg suš. ICP AES 

Cín 0,25 mg/kg suš. ICP AES 
Zinek 0,07 mg/kg suš. ICP AES 
nonylphenolethoxyláty 0,5 mg/kg suš. GC/MS 

DEHP (di-(2-ethyl hexyl) ftalát) 0,001 mg/kg suš. GC/MS 
naftalen 0,050 mg/kg suš. HPLC/FluD 
fenanthren 0,010 mg/kg suš. HPLC/FluD 

anthracen 0,005 mg/kg suš. HPLC/FluD 
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fluoranthen 0,005 mg/kg suš. HPLC/FluD 
pyren 0,005 mg/kg suš. HPLC/FluD 

benzo(a)anthracen 0,005 mg/kg suš. HPLC/FluD 
chrysen 0,005 mg/kg suš. HPLC/FluD 
benzo(b)fluoranten 0,005 mg/kg suš. HPLC/FluD 

benzo(k)fluoranten 0,005 mg/kg suš. HPLC/FluD 
benzo(a)pyren 0,005 mg/kg suš. HPLC/FluD 
benzo(ghi)perylen 0,005 mg/kg suš. HPLC/FluD 

dibenzo(ah)anthracen 0,010 mg/kg suš. HPLC/FluD 
indeno(1,2,3-cd)pyren 0,010 mg/kg suš. HPLC/FluD 

suma PAU 0,125 mg/kg suš. HPLC/FluD 
suma PCB 0,08 mg/kg suš. GC/ECD 
suma PCDD/F 0,00000005 mg/kg suš. GC/MS/MS 

suma PBDE 0,000005 mg/kg suš. GC/MS/MS 
HCB (hexachlorbenzen) 0,0005 mg/kg suš. GC/MS/MS 
o,p-DDT 0,00037 mg/kg suš. GC/MS/MS 

p,p-DDT 0,00065 mg/kg suš. GC/MS/MS 
aldrin 0,0027 mg/kg suš. GC/MS 
dieldrin 0,0062 mg/kg suš. GC/MS 

endrin 0,0095 mg/kg suš. GC/MS 
heptachlor 0,001 mg/kg suš. GC/MS 

nonylfenoly 0,5 mg/kg suš. GC/MS 
pentachlorbenzen 0,0005 mg/kg suš. GC/MS/MS 
pentachlorfenol 0,0005 mg/kg suš. GC/MS/MS 

alachlor 0,001 mg/kg suš. HPLC/MS/MS 
diuron 0,001 mg/kg suš. HPLC/MS/MS 
isoproturon 0,001 mg/kg suš. HPLC/MS/MS 

simazin 0,001 mg/kg suš. HPLC/MS/MS 
atrazin 0,001 mg/kg suš. HPLC/MS/MS 

chlorpyrifos 0,003 mg/kg suš. GC/MS/MS 
trifluralin 0,006 mg/kg suš. GC/MS/MS 
triclosan 0,1 mg/kg suš. GC/MS/MS 

chloralkany C10-C13 0,5 mg/kg suš. GC/MS 
mirex 0,0041 mg/kg suš. GC/MS 
chlorfenwinfos 0,011 mg/kg suš. GC/MS 

toxafen 5 mg/kg suš. GC/MS 
suma DDT 0,001 mg/kg suš. GC/MS/MS 
chlordecon 0,005 mg/kg suš. GC/MS 

chlorethen (vinylchlorid) 0,050 mg/kg suš. GC/MS 
dichlormethan 0,150 mg/kg suš. GC/MS 

trichlormethan (chloroform) 0,150 mg/kg suš. GC/MS 
1,1,1-trichlorethan 0,150 mg/kg suš. GC/MS 
tetrachlormethan 0,150 mg/kg suš. GC/MS 

1,2-dichlorethan 0,150 mg/kg suš. GC/MS 
benzen 0,050 mg/kg suš. GC/MS 
toluen 0,050 mg/kg suš. GC/MS 

tetrachlorethen 0,150 mg/kg suš. GC/MS 
ethylbenzen 0,050 mg/kg suš. GC/MS 
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styren 0,150 mg/kg suš. GC/MS 
1,1,2,2-tetrachlorethan 0,150 mg/kg suš. GC/MS 

1,2,4-trichlorbenzen 0,0005 mg/kg suš. GC/MS 
1,2,3-trichlorbenzen 0,00005 mg/kg suš. GC/MS 
1,3,5-trichlorbenzen 0,00019 mg/kg suš. GC/MS 

hexachlorbutadien 0,150 mg/kg suš. GC/MS 
xyleny 0,150 mg/kg suš. GC/MS 
trichlorethen 0,050 mg/kg suš. GC/MS 

fenoly 2,5 mg/kg suš. fotometrická s 4-aminoantipyrinem, 
po destilaci 

dusík celkový 0,04 mg/kg suš. fotometrická po destilaci 

kyanidy veškeré 1,0 mg/kg suš. fotometrická s kyselinou barbiturovou, 
po destilaci 

AOX 40 mg/kg suš. coulometrie (analyzátor AOX/TX) 

TX 40 mg/kg suš. coulometrie (analyzátor AOX/TX) 
fluor * 1,00 mg/kg suš. ISE 
Vysvětlivky: GC/MS – plynová chromatografie s hmotnostní detekcí, GC/MS/MS - plynová chromatografie 
s dvojitou hmotnostní detekcí, GC/ECD – plynová chromatografie s detektorem elektronového záchytu, 
HPLC/MS/MS – kapalinová chromatografie s dvojitou hmotnostní detekcí, HPLC/FluD – kapalinová 
chromatografie s fluorescenční detekcí, ISE – iontově-selektivní elektroda (potenciometrická metoda), 
Coulometrie - elektroanalytická metoda založena na měření elektrického náboje potřebného 
k elektrochemické přeměně určované látky při její oxidaci nebo redukci, Ncelk. – celkový dusíku 
(fotometrická metoda po kjejdahlizaci a destilaci), Fenoly – fotometrická metoda s 4-aminoantipyrinem, po 
destilaci, Kyanidy veškeré -  fotometrická metoda s kyselinou barbiturovou, po destilaci . 

 

Ad5) Odpadní vody z kanalizační sítě: rizikové prvky, základní hydrochemické 
ukazatele, ekotoxicita pomocí lyofilizovaných bakterií Vibrio fischeri 

 

Metody stanovení 
 
Celkový organický uhlík (TOC) a rozpuštěný organický uhlík (DOC) ve vodách: ČSN 
EN 1484 
TOC/DOC se ve vodách byl stanoven analyzátorem TOC/DOC s infračervenou 
spektrometrickou detekcí. TOC/DOC se stanoví termickým rozkladem, po odstranění 
anorganického uhlíku (přídavek kyseliny).  
 

Zákal:  ČSN EN ISO 7027 
Nefelometrická metoda měření toku rozptýleného světla s využitím měření intenzity 
Tyndallova jevu, způsobeného koloidními částicemi ve vzorku,  pozorovací úhel 125o až 
145o. 
 

Dusičnany (NO3
-), dusičnanový dusík (N-NO3

-): ČSN ISO 7890-3 
Spektrofotometrické stanovení žlutě zbarvené soli kyseliny nitrosalicylové po reakci 
dusičnanů se salicylanem sodným v prostředí koncentrované kyseliny sírové a následné 
alkalizaci.  
 

Dusitany (NO2-), dusitanový dusík (N-NO2-):  ČSN EN 26777 
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Spektrometrické stanovení sloučeniny vzniklé reakcí dusitanů s amidem kyseliny 
sulfanilové za vzniku diazoniové soli, která tvoří sůl s N-(1-naftyl)-1,2-ethylendiamin-
dihydrochloridem. 
 

Amonné ionty (NH4+), amoniakální dusík (N-NH4+): ČSN ISO 7150-1 
Spektrometrické měření modré sloučeniny vzniklé reakcí amonných iontů se salicylanem a 
chlornanovými ionty v přítomnosti nitrosopentakyanoželezitanu sodného. 
 

Chemická spotřeba kyslíku dichromanem (CHSKCr):  TNV 757520, ČSN ISO 6060 
Titrační metoda pro zjištění přítomných organických látek. Zkoušený objem vzorku vody 

se vaří pod zpětným chladičem po dobu 2 hodin při teplotě 148°C ± 3°C s dichromanem 
draselným za přítomnosti síranu rtuťnatého a za katalytického působení stříbrných iontů 
v silně koncentrovaném roztoku kyseliny sírové. Během stanovené doby se část 
dichromanu redukuje přítomnými oxidovatelnými látkami. Zbylý dichroman se titruje 
roztokem síranu diamonno-železnatého.   
 

Biochemická  spotřeba kyslíku po 5 dnech (BSK5): ČSN EN 1899-1,2 

BSK5 je definována jako množství kyslíku spotřebovaného mikroorganismy při 
biochemických pochodech na rozklad organických látek ve vodě při aerobních 
podmínkách. Při podmínkách stanovení BSK5 standardizovanou zřeďovací metodou je do 
hodnoty BSK5 vedle kyslíku spotřebovaného ke karbonizaci (tj. na biochemický rozklad 
organických látek) zahrnut i kyslík spotřebovaný při nitrifikaci (tj. při biochemické oxidaci 
amoniakálního dusíku a dusitanů na dusičnany). Aby bylo zamezeno nitrifikaci, je před 
inkubací vzorku k němu přidána látka, která zabraňuje nitrifikačním procesům - inhibitor 
nitrifikace (allylthiomočovina). Metoda slouží k nepřímému stanovení biochemicky 
rozložitelných organických látek. 
 

Z rozdílu obsahu rozpuštěného kyslíku před a po 5-denní inkubaci neředěného, ředěného 
nebo očkovaného vzorku při teplotě 20°C ± 1°C za nepřístupu vzduchu a světla se vypočte 
BSK5.   
 

Stanovovaným parametrem je rozpuštěný kyslík, který se měří pomocí kyslíkové elektrody 
mikroprocesorovým digitálním oximetrem.   
 

Rozpuštěné látky (RL), rozpuštěné anorganické soli (RAS), celková mineralizace:  
ČSN 75 7346, TNV  75 7347, ČSN 75 7358, ČSN EN 15216 
Gravimetrické stanovení po filtraci membránovým filtrem, sušení při 105oC v sušárně (RL) 
a žíhání v muflové peci při 550°C (RAS). Dopočet celkové mineralizace.  
 

Nerozpuštěné látky (NL) a veškeré látky (VL):  ČSN EN 872, ČSN 75 7350 
Gravimetrické stanovení po filtraci membránovým filtrem (NL) a bez filtrace (VL), sušení 
při 105oC v sušárně.   
 

Elektrická konduktivita: ČSN EN 27888 
Konduktometrická metoda, měření konduktometrem s elektrodou z platiny pokrytou 
platinovou černí. 
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KNK4,5 - kyselinová neutralizační kapacita: ČSN EN ISO 9963-1 
Titrační metoda, titrace odměrným roztokem HCl na indikátor metyloranž. 
 

Chloridy: ČSN ISO 9792 
Argentometrické titrační stanovení s chromanovým indikátorem (metoda dle Mohra). 
 

Sírany: SOP OV 064.06 (aplikační list analyzátoru AQUAKEM 250) 
Spektrofotometrické stanovení automatickým analyzátorem AQUAKEM 250 
 

Fosforečnany: ČSN EN ISO 6878 
Spektrofotometrické stanovení po reakci s molybdenanem a redukci s kyselinou 
askorbovou. 
 

Celkový dusík TN: ČSN EN 25663  
Spektrofotometrické stanovení po kjeldahlizaci, anorganický a organický dusík dopočtem. 

 

Ad6) Ekotoxikologická stanovení 
 

Stanovení akutní toxicity na rybě Poecillia reticulata: ČSN EN ISO 7346-2 
Sledování mortality ryb při různých koncentracích testované látky po 96 hodinové 
expozici. Zkouška je založena na stanovení toxického účinku látek, obsažených ve vodě 
nebo vodném výluhu vzorku na ryby. Po dobu 96 hod. působení za definovaných 
podmínek se sleduje a  zaznamenává počet uhynulých ryb a výrazné změny v chování ryb 
ve zkoušeném vzorku a kontrole. Mortalita se stanoví jako procento uhynulých jedinců pro 
každou koncentraci zkoušeného vzorku ve vztahu k celkovému počtu použitých jedinců. 
 

Stanovení akutní toxicity na vodním členovci Daphnia magna: ČSN EN ISO 6341 
Sledování imobilizace perlooček při různých koncentracích testované látky po 48 hodinové 
expozici. Zkouška je založena na stanovení inhibičního účinku látek, obsažených ve vodě 
nebo vodném výluhu vzorku na dafnie. Po dobu 48 h± 1 h působení za definovaných 
podmínek se zaznamenává počet imobilizovaných jedinců ve zkoušeném vzorku a 
kontrole. Inhibice se stanoví jako procento imobilizovaných jedinců pro každou 
koncentraci zkoušeného vzorku ve vztahu k celkovému počtu použitých jedinců. 
 

Stanovení akutní toxicity na zelené řase Desmodesmus subspicatus: ČSN EN ISO 8692 
Zkouška inhibice růstové rychlosti kultury sladkovodní řasy Desmodesmus subspicatus 
při různých koncentracích testované látky po 72±2 hodinové expozici.ednodruhový řasový 
kmen se po několik generací kultivuje v definovaném médiu obsahujícím koncentrační 
řadu zkoušené látky. Médium se připravuje smícháním odpovídajících objemů zásobního 
roztoku živin, zkoušené látky a inokula – exponenciálně rostoucích řasových buněk. 
Zkoušené roztoky se inkubují 72±2 hodin. Inhibice se měří jako snížení růstové rychlosti 
ve vztahu k růstu kontrolních kultur kultivovaných za stejných podmínek.  
 

Stanovení akutní toxicity na semenech hořčice Sinapis alba: Met. pokyn, Věstník MŽP, 
ročník XVII, částka 4/2007 
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Sledování inhibice růstu kořene a klíčivosti semen hořčice bílé při různých koncentracích 
testované látky po 72hodinové expozici. Test spočívá v kultivaci semen v Petriho miskách 
na podložkách nasáklých testovaným roztokem. Poté se porovnává nárůst kořene u semen 
ovlivněných účinkem testované látky s nárůstem kořene semen kultivovaných pouze 
v přítomnosti živného média. 
 

Stanovení toxicity na chvostoskocích Folsomia candida: ČSN ISO 11267 
Stanovení vlivu zkoušených vzorků odpadů a pevných vzorků (např. půdy, chemické 
látky) na reprodukci půdního bezobratlého organismu chvostoskoka Folsomia candida.  
Deset zdravých nedospělých jedinců chvostoskoka Folsomia candida se vystaví působení 
směsi zkoušeného vzorku s umělou půdou. V kontrole jsou jedinci umístěni do umělé půdy 
bez přídavku zkoušeného vzorku. Po 28 dnech je odečten celkový počet chvostoskoků 
(přeživších dospělých a nově narozených nedospělých chvostoskoků).  Pro zkoušky 
ekotoxicity pevných odpadů za účelem určení podmínek jejich ukládání na povrch skládky 
a jejich využívání na povrchu terénu se provádí ověřovací zkouška jedné koncentrace 
směsi – 50% hm. vzorku s umělou půdou. Rozdíl mezi průměrnou hodnotou pro tuto 
zkoušenou směs a pro kontrolu (obojí v 5 opakováních) se vyjádří jako procenta inhibice 
reprodukce chvostoskoků.  
 

Stanovení toxicity na roupicích Enchytraeus crypticus: ČSN ISO 16387 
Stanovení vlivu zkoušených vzorků odpadů a pevných vzorků (např. půdy, chemické 
látky) na reprodukci půdního kroužkovce – roupice druhu Enchytraeus crypticus.  
Deset zdravých dospělých jedinců druhu Enchytraeus crypticus se vystaví působení směsi 
zkoušeného vzorku s umělou půdou. V kontrole jsou jedinci umístěni do umělé půdy bez 
přídavku zkoušeného vzorku. Po 28 dnech je odečten celkový počet roupic (přeživších 
dospělých a nově narozených nedospělých roupic). Pro zkoušky ekotoxicity pevných 
odpadů za účelem určení podmínek jejich ukládání na povrch skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu se provádí ověřovací zkouška jedné koncentrace směsi – 50% hm. vzorku 
s umělou půdou. Rozdíl mezi průměrnou hodnotou pro tuto zkoušenou směs a pro kontrolu 
(obojí v 5 opakováních) se vyjádří jako procenta inhibice reprodukce roupic.  
 

Stanovení toxicity na semenech salátu Lactuca sativa: SOP OV 811 
stanovení vlivu zkoušených vzorků odpadů a pevných vzorků (např. půdy, chemické látky) 
na růst kořene salátu Lactuca sativa.  
Patnáct semen salátu Lactuca sativa se vystaví působení směsi zkoušeného vzorku 
s umělou půdou. V kontrole jsou semena umístěna do umělé půdy bez přídavku 
zkoušeného vzorku. Po 120 h ± 2 h inkubace je změřena délka kořenů salátu v kontrole a 
ve zkoušené směsi.  Pro zkoušky ekotoxicity pevných odpadů za účelem určení podmínek 
jejich ukládání na povrch skládky a jejich využívání na povrchu terénu se provádí 
ověřovací zkouška jedné koncentrace směsi – 50% hm. vzorku s umělou půdou. Rozdíl 
mezi průměrnou hodnotou pro tuto zkoušenou směs a pro kontrolu (obojí v 5 opakováních) 
se vyjádří jako procenta inhibice růstu kořene salátu.  
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Stanovení inhibičního účinku testovaných vzorků na světelnou emisi bakterie Vibrio 
fischeri: ČSN EN ISO 11348-2 
Stanovuje se inhibice luminiscence emitované mořskými bakteriemi Vibrio fischeri. 
Podstata testu spočívá ve srovnání bioluminiscence bakterií před a po expozici toxickou 
látkou. K testování se používá mořská, gramnegativní bakterie Vibrio fischeri. Bakterie 
přirozeně emitují světlo, jež vzniká v organismu při chemické reakci katalyzované 
enzymem luciferasou. Inhibice emise světelného záření se stanovuje u bakterií 
vystavených vhodně zvoleným koncentracím toxikantu. Sledovaným jevem je snížení 
luminiscence bakterií, která se měří po době expozice 15 a 30 minut nebo eventuálně 5 
min. Pomocí vhodně zvolených koncentračních řad je možné stanovit koncentrace, při 
nichž je inhibice minimální (LOEC) a celý interval až po koncentrace působící úplné 
zhášení bakterií (LC). 
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4. Porovnání citlivosti organismů 
 

V této kapitole jsem se zaměřila na porovnání výsledků testů ekotoxicity na bakteriích 
Vibrio fischeri a ostatních organismech sledovaných podle vyhlášky č.294/2005 Sb.  I když 
z legislativního hlediska jsou významné výsledky získané na akvatických organismech, 
jsou tyto testy zdlouhavé a v případě odpadních vod je potřeba znát informaci o toxicitě 
prostředí téměř okamžitě, což umožňuje stanovení ekotoxicity na Vibrio fischeri. V rámci 
hodnocení ekotoxicity, které bylo prováděno dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. v různých 
typech matric, byly sledovány závislosti mezi inhibicemi akvatických organismů 
(Desmodesmus subspicatus, Daphnia magna a Vibrio fischeri) a vlivu pH na inhibici.   
 

Stanovení toxicity odpadních vod, sedimentů a znečištěných vodních recipientů, je velmi 
důležitou součástí monitoringu znečištění životního prostředí. Hodnocení biologických 
účinků za pomoci rychlé, jednoduché, citlivé a efektivní metody může indikovat konkrétní 
informace o toxicitě a ekotoxicitě a umožňuje začlenění toxických parametrů do 
regulačního rámce. Mnoho vědců studovalo vývoj rychlých a citlivých biologických testů 
k monitorování toxických látek v prostředí. K těmto akvatickým stanovením jsou běžně 
používáni korýši, ryby a řasy. Testy založeny na těchto organismech vyžadují delší dobu 
působení toxikantu a objem vzorku, oproti metodám, založeným na mikroorganismech, 
které jsou rychlejší, cenově efektivnější a reprodukovatelné (Parvez  et al. 2006).  
 

 

4.1. Vibrio fischeri 
 

Parvey et al. (2006) označil jako hlavní nevýhody spojené s biotesty prováděnými na 
zvířatech a rostlinách následující: problémy se standardizací organismů, požadavky na 
speciální vybavení a kvalifikovaný personál, dlouhá doba trvání testů a nedostatek 
reprodukovatelnosti. Bakteriální biotesty lze podle účinku rozdělit do pěti kategorií: 
populační růst, spotřeba substrátu, dýchání, ATP luminiscence a testy inhibice 
bioluminiscence. Organismy pro testování inhibice bioluminiscence zahrnují Vibrio 
fischeri/Photobacterium phosphoreum, Vibrio harveyi a Pseudomonas fluorescens.  Pro 
metabolickou inhibici se používá Escherichia coli a Pseudomonas putida. Smíšené kultury 
z aktivovaného kalu jsou také často používány pro studie růstové inhibice. Popularita 
bakteriálních biotestů  je založena na faktu, že bakterie jsou součástí ekosystému a tyto 
testy jsou relativně rychlé a jednoduché. Test inhibice bioluminiscence je často vybírán 
jako test první, v závislosti na rychlosti a nákladech s ním spojených (Kahru et al., 1996). 
Rostoucí zájem o tyto testy je ovlivněn i tím, že i přes existující  rozličné toxické 
mechanismy pro různé druhy organismů, zjištená toxicita pro bakterie  často demonstruje 
podobné toxické účinky na ostatní organismy (Kaiser, 1998).  
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4.2. Akvatické organismy 
 
 

Daphnia magna 
 

Dle Martins et al. (2007) zájem o přítomnost a detekci toxických látek v ekosystémech 
v posledních letech dramaticky stoupá, zejména v akvatickém prostředí. Pro hodnocení a 
monitoring kvality vody může být aplikována řada metodik, které využívají různé 
bioindikátory: bezobratlí, ryby a řasy (Versteeg et al., 1997). Podle Směrnice Rady 
79/831/EHS ze dne 18. září 1979‚ kterou se po šesté mění směrnice 67/548/EHS o 
sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace‚ balení a označování 
nebezpečných látek, musí být pro nové průmyslově vyráběné chemické látky  provedeny 
akutní testy toxicity na rybách a dafniích (Sandbacka et al., 2000). Některé země používají 
testy toxicity jako součást programu monitorování kvality vod (Slabbert and Venter, 1999).   

 

Desmodesmus subspicatus 
 

Řasy patří mezi ekologicky významný organismus v akvatickém potravním řetězci. Jsou 
často používány pro environmentální studie sloužící k posouzení relativní toxicity různých 
chemických látek a/nebo úniků odpadů. Dřívější testy toxicity, prováděné na řasách, 
ukázaly, že byly relativně málo sensitivní k organickým látkám, ve srovnání s dalšími testy 
toxicity prováděné na rybách, dafniích nebo luminiscenčních bakteriích (Munkittrick et al., 
1991; Toussaint et al., 1995; Pedersen and Petersen, 1996). Hlavním důvodem tohoto jevu 
může být souvislost s testovaným prostředím a intenzivním mícháním v otevřených 
reaktorech při řasových testech toxicity. Při stanovení může docházet ke ztrátě těkavých 
organických látek a tedy také podhodnocení jejich toxicity.  
 
Za účelem minimalizace ztráty těkavých organických látek (VOC) byly provedeny řasové 
testy v uzavřených nádobách (Herman et al., 1990; Brack and Rottler, 1994; Galassi and 
Vighi, 1981). Hlavní pozornost byla věnována zamezení ztráty CO2. Spotřeba CO2 byla 
ovlivněna volným prostorem v reaktoru a obohacením media CO2 nebo přidáním určitého 
množství karbonátů/bikarbonátů do média (Galassi and Vighi, 1981; Herman et al., 1990; 
Mayer et al., 2000).Řasové testy toxicity nejsou vhodné pro testování VOC. Uzavřené 
systémy pro testování ekotoxicity rovněž nemusí být ideální pro těžké kovy, a to z důvodu 
vyrovnávajícího vyrovnávajícího vlivu uhličitanu (Lin et al. 2005). 
 
 

4.3. Statistické vyhodnocení závislostí 
 

V literatuře se objevují rozdílné názory na vzájemnou porovnatelnost výsledků inhibice u 
různých organismů. Významnou statistickou závislost mezi inhibicemi zjištěnými pro 
Vibrio fischeri a Daphnia magna nebo rybami uvádí  Zhang et al. (2010).  
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Tabulka 3: Pearsonovy korelační koeficienty (Zhang et al. 2010) 

 Vibrio fischeri 
Scenedesmus obliguue 0,81 
Daphnia magna 0,87 
Poecillia reticulata 0,92 

 

 
V. fischeri nebo D.magna mohou sloužit jako alternativní test toxicity místo testu na 
rybách pro hydrofobní sloučeniny nebo sloučeniny s iontovou vazbou. Statisticky 
významné závislosti mezi rybami a řasami, mezi rybou a daphnií a mezi dafnií a řasami 
uvádí Henegar et al. (2010) a Zvinavashe et al. (2009). Naopak podle Lessigiarska et al. 
(2004) korelace mezi D. magna, rybami a řasami není významná.   
 

Rozdílná citlivost organismů na působení chemických sloučenin může být ovlivněna 
způsobem/mechanismem účinku, který působí na daný organismus (Jager et al. 2007).  
Zhang et al. (2010) uvádí vysoký vliv kyseliny benzoové na toxicitu u Vibrio fischeri, a 
malý toxický účinek na D.magna a ryby. Benzoová kyselina může být snadno absorbována 
jednobuněčnými baktériemi, což není případ vícebuněčných dafnií a ryb. 
 

Podle toxického účinku jsou chemické látky rozdělovány na (Hermens, 1990; Lipnick, 
1991; Verhaar et al., 1992; Hansch et al., 2000; Schultz et al., 2006): 

• Inertní chemické látky 

• Méně inertní chemické látky 

• Reaktivní chemické látky (obsahující volné radikály, schopnost elektrofilních reakcí 
Verhaar et al., 1992). Pojem reaktivní zahrnuje chemické látky, které umožňují 
procesy elektrofilní nebo nukleofilní reakce, redoxní reakce nebo vliv volných 
radikálů  (Cronin and Dearden, 1995a; Schultz et al., 2006; Enoch et al. 2008). 

• Velmi reaktivní chemické látky   
 

 
Pro posouzení závislostí mezi jednotlivými testovacími organismy byl použit soubor 
výluhů různých typů odpadů ze Zdravotního ústavu v Ostravě, u kterých byla sledována 
ekotoxicita – viz tabulka 4. Na stejných výluzích odpadů byla v laboratořích VŠB – TU 
Ostrava, Institut geologického inženýrství naměřena inhibice u Vibrio fischeri. Ve 
sledovaném souboru byla mezi Vibrio fischeri a Desmodesmus subspicatus prokázána 
významná korelační závislost. Statistiské zpracování dat bylo provedeno v programu 
Statistika. Pro vyjádření míry korelační závislosti byl použit Spearmanův korelační 
koeficient, jakožto robustní parametr, málo citlivý na odlehlé hodnoty, které se v souboru 
dat vyskytovaly.  
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Tabulka 4: Seznam matric a hodnot ekotoxikologických stanovení 

Číslo 
vzorku 

Matrice Daphnia magna 
Desmodesmus 
subspicatus 

Vibrio 
fischeri 
(inhibice v 
%) 

pH 
výluhu 

4025 Odpady - kal 100 (imobilizace v %) 40 (inhibice v %) 55,47 6,8 
4090 Odpady - ? 100 imobilizace v %) 25 (inhibice v %) 19,46 7,74 

5397 Odpady - ? 100 (imobilizace v %) 5,6 (inhibice v %) 26,66 12,05 
5398 Odpady - ? 41 ml/l (EC50) 38 (inhibice v %) 42,85 10,21 

5788 pevné vzorky - ? 100 (imobilizace v %)  100 (inhibice v %) 44 11,53 
6366 Odpady – beton 0 -0,1 (inhibice v %) 35,02 10,6 
6763 Odpady – kal z regenerace 0,46 ml/l (EC50) 32 ml/l (ICr50) 100 4,49 

7873 Odpady – popel, struska, 
kotelní prach (hrubá 
frakce) 

100 (imobilizace v %) 19 (inhibice v %) 48,61 10,98 

19495 Odpady – Zemina a 
kamení neuvedené pod 
kat.č. 170503 

0 (imobilizace v %) 8,6 (inhibice v %) 49,67 - 

7882 Odpady – tuhý reakční 
produkt z odsiřování 
spalin 

31 ml/l (EC50) 57 ml/l (ICr50) 99,99 12,03 

8370 Odpady – sklo z 
elektroodpadů 

100 (imobilizace v %) 6,3 (inhibice v %) 50,47 9,52 

9865 Odpady - kal 230 ml/l (EC50) -16 (inhibice v %)  35,92 7,7 

9972 Odpady – popel, struska, 
kotelní prach ( jemná 
frakce) 

270 ml/l (EC50) 240 ml/l (ICr50) 36,23 11,43 

10646 Odpady - beton 100 (imobilizace v %) 54 (inhibice v %) 20,66 11,1 
11135 Odpady – kal vyhnilý 

odvodněný 
240 ml/l (EC50) 420 ml/l (ICr50) 66,62 8,1 

12102 Odpady – odpady 
z lapáků písku 

100 (imobilizace v %) 100 (inhibice v %) 71,59 11,85 

12771 Odpady - ? 100 (imobilizace v %) 47 (inhibice v %) 50,62 9,13 
15881 Odpady - ? 100 (imobilizace v %) 28 (inhibice v %) 26,49 7,7 

18774 Odpady – kal ČOV 100 (imobilizace v %) 100 (inhibice v %) 47,25 7,74 
19663 Odpady - energosádrovec 45 ml/l (EC50) 30 (inhibice v %) 33,05 7,82 

20102 Pevné vzorky – železitá 
korekce pro výrobu směsi 
s popílkem 

70 ml/l (EC50) 240 ml/l (ICr50) 47,15 12,03 

22370 Odpady - kal 48 ml/l (EC50) 230 ml/l (ICr50) 73,66 7,4 

22938 Pevné vzorky - palivo 57 ml/l (EC50) 160 ml/l (ICr50) 69,22 11,69 
22939 Pevné vzorky - palivo 53 ml/l (EC50) 190 ml/l (ICr50) 99,99 11,84 
23429 Odpady – kal ČOV 45 ml/l (EC50) 210 ml/l (ICr50) 52,35 7,82 

31378 Odpady - ? 100 (imobilizace v %) 100 (inhibice v %) 44,99 4,6 
31380 Odpady - ? 100 (imobilizace v %) 3,3 (inhibice v %) 22,53 7,28 

31384 Odpady - ? 0 (imobilizace v %) 9,1 (inhibice v %) 42,40 9,35 
31391 Odpady - ? 100 (imobilizace v %) 30 (inhibice v %) 65,22 6,81 
32229 Odpady - ? 100 (imobilizace v %) 11 (inhibice v %) 27,55 11,98 

32861 Odpady – pevné reakční 100 (imobilizace v %) Nebylo stanoveno 31,29 11,04 
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produkty na bázi vápníku 
z odsiřování spalin 

33542 Odpady - škvára 43 ml/l (EC50) 650 ml/l (ICr50) 33,04 11,63 

34796 Odpady – kat.č. 190813 230 ml/l (EC50) -9,1 (inhibice v %) 43,80 7,45 
34802 Odpady – kaly a filtrační 

koláče z čištění plynu 
obsahujícího nebezpečné 
látky 

100 (imobilizace v %) 20 (inhibice v %) 41,25 8,01 

36518 Odpady – vyhnilý kal 
odvodněný 

310 ml/l (EC50) 49 (inhibice v %) 58,58 7,39 

36621 Odpady - beton 100 (imobilizace v %) 46 (inhibice v %) 26,96 11,9 
38491 Odpady - ? 100 (imobilizace v %) 31 (inhibice v %) 45,81 6,18 
41925 Odpady - ? 100 (imobilizace v %) 57 (inhibice v %) 76,36 5,16 

41926 Odpady - ? 100 (imobilizace v %) 44 (inhibice v %) 20,70 9,39 
41927 Odpady - ? 100 (imobilizace v %) 100 (inhibice v %) 90,23 4,52 

41928 Odpady - ? 100 (imobilizace v %) 62 (inhibice v %) 57,83 12,20 
53168 Odpady – Popílek ze 

spalování uhlí 
100 (imobilizace v %) 100 (inhibice v %) 83,05 11,54 

54316 Odpady - ? 100 (imobilizace v %) 21 (inhibice v %) 22,61 12,08 

54317 Odpady - ? 100 (imobilizace v %) 19 (inhibice v %) 14,55 11,9 
54319 Odpady - ? 100 (imobilizace v %) 15 (inhibice v %) 15,5 12,02 

59031 Odpady – kat.č. 17 01 07 100 (imobilizace v %) 53 (inhibice v %) 44,98 10,02 
63761 Odpady – kaly ČOV 100 (imobilizace v %) 100 (inhibice v %) 92,75 5,11 
73501 Pevné vzorky – výkopová 

zemina 
30 (imobilizace v %) -0,7 (inhibice v %) 22,44 7,8 

76352 Odpady – kat.č. 17 01 01 20 (imobilizace v %) 6,80 (inhibice v %) 53,82 5,3 
79947 Odpady - ? 36 ml/l (EC50) 110 ml/l (ICr50) 99,86 11,7 

79948 Odpady - ? 44 ml/l (EC50) 98 ml/l (ICr50) 100 11,87 
83699 Odpady - beton 100 (imobilizace v %) 100 (inhibice v %) 23,5 11,05 
84711 Odpady – kat.č. 08 04 09 44 ml/l (EC50) 16 ml/l (ICr50) 100 6,8 

84712 Odpady – kat.č. 12 01 09 32 ml/l (EC50) 44 ml/l (ICr50) 99,81 9,3 
84713 Odpady – 12 01 12 35 ml/l (EC50) 35 ml/l (ICr50) 99,98 13 
85832 Odpady – kat.č. 10 02 07 100 (imobilizace v %) 100 (inhibice v %) 99,73 6,51 

87123 Odpady – kat.č. 19 01 12 210 ml/l (EC50) 320 ml/l (ICr50) 39,18 12,2 
88167 Odpady – kat.č. 11 01 08 100 (imobilizace v %) 100 (inhibice v %) 99,99 2,2 

88171 Odpady – kat.č. 11 01 08 100 (imobilizace v %) 100 (inhibice v %) 99,99 2,62 

89091 
Odpady - ? 

100 (imobilizace v %) 
-1,00 (inhibice v 
%) 

99,99 
8,49 

 

 
V tabulce 4 jsou uvedeny údaje, ze kterých jsem vycházela při statistickém zpracování 
souboru. Závislost mezi Vibrio fischeri a Desmodesmus subspicatus byla vypočtena  
z hodnot inhibice uváděné v %. Ze souboru byly odstraněny extrémní hodnoty, které by 
výsledný výsledek mohly zkreslovat (inhibice 100%, příp. 0%, a blízké hodnoty). Hodnoty 
inhibice v % pro Daphnia magna jsou buď 100% nebo 0%, což neumožňuje statistické 
zpracování. Hodnoty EC50 a ICr50 nebyly pro toto zpracování použity. Z výsledků 
korelační analýzy je zřejmé (obr.č.25), že ve sledovaném souboru byla prokázána 
statisticky významná závislost mezi inhibicí Vibrio fischeri a Desmodesmus subspicatus. 
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Tabulka 5: Korelační koeficienty (Vibrio a Desmodesmus) 

Spearmanovy korelace (Vibrio a Desmodesmus). Korelace je významná na hl. p<0,05 

Desmodesmus subspicatus x Vibrio fischeri: 0,614 
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Obrázek 25: Závislost mezi Vibrio fischeri  (inhibice v %) a Desmodesmus subspicatus (inhibice v %) 

 

Scheerer S. et al. (2006) uvádí, že optimální podmínky pro bioluminiscenci Vibrio fischeri 
se nachází v rozsahu pH 4.5 – 10.5.  Waters and Loyds (1985) uvádí  hodnotu nižší - pH 
6.8.  Ve vodném výluhu připraveném z odpadů byla sledována závislost mezi pH a inhibicí 
Vibrio fischeri (Obrázek 26).  Z obrázku je zřejmé, že pH vodného výluhu se pohybovalo 
v rozmezí od 4 do 12.2. V tomto rozsahu pH nebyla prokázána statisticky významná 
závislost mezi inhibicí a pH (r = -0,206). Na základě výsledků Scheerera S. et al (2006), že 
by mohla existovat vzájemná závislost pouze v určitém rozmezí hodnot pH, byla závislost 
mezi inhibicí Vibrio fischeri a pH sledována do pH 10.5 (Obrázek 27).      

U souboru dat (pH ≤ 10,5) byla prokázána statitsicky významná závislost mezi mezi Vibrio 
fischeri a pH. Spearmanův korelační koeficient je roven hodnotě -0,459.  
               

Tabulka 6: Korelační koeficienty (Vibrio a pH) 

Spearmanova korelace (Vibrio fischeri x pH), korelace je významná na hl. p <,050 

pH x Vibrio fischeri – inhibice:  -0,459 
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Obrázek 26: Závislost mezi Vibrio fischeri (inhibice) a pH 
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Obrázek 27: Závislost mezi Vibrio fischeri  (inhibice) a pH ≤ 10,5 

 

Desmodesmus subspicatus 
 

Vzhledem k tomu, že pro stanovení ekotoxicity se většinou používá hygienizovaný kal, 
jsou informace o vlivu pH na ekotoxicitu velmi významné. Na druhé straně umožňuje 
vyhláška č. 294/2005 Sb. úpravu pH ve vodném roztoku výluhu v případě vlivu přídavku 
aditiva (palené CaO). Nabízí se tedy možnost využít vodný výluh vápněného kalu 
s úpravou pH na hodnotu 7,8 nebo vodný výluh bez úpravy pH, kde se v případě kalů 
z ÚČOV Ostrava pohybuje pH v rozpětí (8,0 – 9,2).  
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Řasové testy s použitím jednobuněčné řasy Desmodesmus subspicatus nebo Selenastrum 
capricornutum jsou dlouho používány k zjištění účinků odpadních vod a chemických látek 
ve vodní toxikologii (Lewis et al. 1990). Z několika studií o působení chemických látek 
(detergenty, povrchově aktivní látky a herbicidy) vyplývá, že řasový test inhibice je 
nejcitlivější (Lewis, 1995; Weyers et al., 2000; Jeram et al., 2005).  Z databáze ECETOC 
vyplývá, že Daphnia je citlivější než ryby na většinu chemikálií včetně insekticidů. Ve 
vodném prostředí hraje při posuzování vlivu toxicity řas také trofická úroveň prostředí.  
 

Vliv pH na ekotoxicitu akvatických organismů není úplně jednoznačný. Erickson et al. 
(2006) uvádí, že ekotoxicita fenolických složek u ryb a řas je silně závislá na pH. Závislost 
ekotoxicity řas na pH byla navíc pozorována take u některých druhů herbicidů (Fahl et al., 
1995).  
 
Zelené řasy jsou schopné organické homeostaze pH (udržují acidobazickou rovnováhu). 
Mají schopnost udržovat stabilní vnitřní prostředí, které je nezbytnou podmínkou jejich 
fungování a existence, i když se vnější podmínky mění.  Při změně pH vnějšího prostředí 
v rozsahu od 3 do 10 se pH cytoplasmy u Scenedesmus quadricauda téměř nemění, u ryb 
(Erickson et al. 2006) a u Daphnie jsou změny významné (Lane and Burris, 1981; Küsel et 
al., 1990). Při fixaci CO2 během fotosyntézy dochází u řas ke zvyšování alkalinity  
externího media (suspenze s řasami). Zvýšení pH může vést k vyšší biodostupnosti 
chemických látek, a tím i bioakumulaci a toxickým účinkům.  Koncentrace chemických  
látek tak může být uvnitř buněk vyšší než je v okolním prostředí (Altenburger et al., 2010). 
Altenburger et al. (2010) se zabýval růstovou rychlostí řas v závislosti na pH, kdy nejvyšší 
růstová rychlost byla naměřena při pH 8.5, následně 9.0 a 7.5. Nejvyšší růstová rychlost je 
při pH 8.5 (Fahl et al., 1995; Walter, 2002). 
 

V souboru výluhu připravených z odpadů byla porovnána vzájemná závislost mezi inhibicí 
Desmodesmus subspicatus a pH. Korelační koeficient pro tuto závislost činí -0,121, 
závislost není statisticky významná.   
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Obrázek 28: Závislost mezi pH a Desmodesmus subspicatus (inhibice v %) 

 

V daném souboru dat byla prokázána pouze statisticky významná závislost mezi 
inhibicemi u Vibrio fischeri a Desmodesmus subspicatus.  U ostatních organismů nemohly 
být závislosti mezi inhibicí Vibrio fischeri a Daphnia magna ověřeny, protože výsledky 
ekologických testů vykazovaly inhibici 0% nebo 100%. 
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5. Ekotoxicita odpadních vod v kanalizační síti 
 

Požadavky na kvalitu vypouštěných vod z komunálních čistíren odpadních vod se výrazně 
zvýšily po zavedení Evropské rámcové směrnice o vodě (Směrnice 2000/60/EC), která 
kromě chemických parametrů definuje i ekologické kvalitativní hledisko. K hodnocení 
kvality vypouštěných vod může výrazně přispět i sledování ekotoxicity. Ekotoxicita 
odpadních vod může být ovlivněna rizikovými prvky, organickými mikropolutanty a 
dalšími faktory (zákal, zvýšený obsah živin apod.). 
 

Znalost formy výskytu kovů (speciace) je významná z hlediska možnosti odstranění 
těžkých kovů v rámci technologie ČOV, ale i z hlediska snížení potenciální ekotoxicity 
vod vypouštěných do recipientu. Některé prvky lze pouze minimálně zachytit v kalech (B, 
Mn, Co, Ni a Mo), cca 60 – 80 % z celkového obsahu přitékajícího na ÚČOV odchází ve 
vyčištěných vodách (Ozaki et al. 2006).  Pb, V, Cu, Cr, Ag, Cd, Sb, Pb, Fe a Ba se vážou 
přednostně do čistírenského kalu (Buzier et al. 2006). U As a Zn není vazba jednoznačná, 
mohou se vázat na kaly nebo zůstávají v odpadní vodě.  Cd a Ni se většinou vyskytuje v 
rozpuštěné formě. O formě výskytu těžkých kovů v městských odpadních vodách chybí 
podrobné informace (Houhou et al., 2009). 
 
Cílem této kapitoly je zjištění variability ekotoxicity městských odpadních vod v 
jednotlivých oblastech města Ostrava, která může být ovlivněna v období srážek. 
 
 

5.1. Odběr vzorků vod 
 

Pro sledování toxicity odpadních vod byla použita ČSN EN ISO 11 348 Stanovení 
inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (zkouška na 
luminiscenčních bakteriích). Použití metody je omezeno rušivými vlivy – ztrátou 
luminiscence způsobenou absorpcí nebo rozptylem světla u silně zbarvených nebo 
zakalených vzorků nebo přítomností organickými dobře biologicky rozložitelnými 
živinami (močovina, pepton, kvasnicový extrakt > 100 mg/l), které mohou způsobit snížení 
bioluminiscence nezávisle na znečišťujících látkách.  
 

Sledování inhibice Vibrio fischeri bylo provedeno u vzorků komunálních odpadních vod 
odebíraných z 12 odběrových míst kanalizační sítě města Ostravy. Jednou za měsíc byly 
odebírány vzorky pracovníky OVAK, a.s. v odběrových místech, které jsou vyznačeny na 
obr.č. 29. Ve vzorcích odpadních vod byly stanoveny významné hydrochemické ukazatele 
(BSK5, CHSK, TOC, hlavní anionty a kationty, rizikové prvky a toxicita). K účelům 
zpracování disertační práce byla použita ucelená komplexní data k červnu 2011. Vzhledem 
k tomu, že společnost OVAK, a.s. nepovoluje zveřejnění originálních výsledků 
analytických dat, nejsou získaná data sumarizována v tabulkách, nicméně jsou k dispozici 
u autorky disertační práce. 
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Na základě závislosti mezi obsahem organických látek (vyjádřených parametry CHSKCr a 
BSK5) a ekotoxicitou (Raclavská et al. 2010) bylo od dubna 2010 opakováno stanovení 
inhibičního účinku na Vibrio fischeri i po 30 dnech od odběru vzorků. Pro tyto účely byly 
vzorky uchovávány v lednici při teplotě 4oC.  
 

Při sledování vztahu mezi inhibicí a vybranými stanovenými chemickými parametry 
v městských vodách, byla zjištěna statisticky významná závislost mezi inhibicí, BSK5 a 
CHSK. Závislost mezi inhibicí Vibrio fischeri a BSK, CHSK i obsahem nerozpuštěných 
látek uvádí také Katsoyjannis A., Samar C. (2007) a Nohava  M. et al. (1995).   
 

 

Obrázek 29: Profily kanalizační sítě – odběrová místa (Drozdová J., 2011) 
 

 

5.2. Výsledky analýz jednotlivých sběračů 
 

Základní charakteristika městských odpadních vod ve sběračích je dána hodnotou CHSKCr, 
BSK5 a jejich poměrem. Poměrné zastoupení biologicky rozložitelných látek se stanovuje 
z poměru BSK5/CHSKCr. Čím je hodnota poměru vyšší, tím vyšší je obsah biologicky 
snadno rozložitelných látek. U odpadních vod obsahujících snadno biologicky rozložitelné 
látky se poměr BSK5/CHSKCr pohybuje v rozmezí asi od 0,5 až do 0,75, u biologicky 
vyčištěných odpadních vod bývá tento poměr v rozmezí 0,1 až 0,2 a u čistých povrchových 
vod bývá menší než 0,1  (Pitter P. 2009). Tento způsob vyjádření poměrného zastoupení 
biologicky rozložitelných látek je spočítán pro každý sběrač.  Medián hodnoty CHSK pro 
sledovaný soubor byl 331,2 mg/l, medián hodnoty CHSK po 30 dnech byl 223 mg/l, 
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dosažená účinnost odbourání organických látek byla 32,7 %. Medián hodnoty BSK5 pro 
sledovaný soubor byl 120 mg/l. 

Průměrná hodnota CHSK v městských odpadních vodách v jednotlivých sběračích je 
uvedena na obrázku 30. Nejvyšší hodnoty CHSK byly zjištěny ve sběrači: Martinovský, 
Cihelní, Třebovice, Říční a sběrač D. Nejnižší hodnoty organického znečištění byly 
zjištěny v odpadních vodách ve sběrači Vratimovský, Svinovský a Polanecký. Na obrázku 
31 je znázorněna průměrná hodnota poměru BSK5/CHSK, která byla vypočtena z hodnot 
poměrů jednotlivých měření. Největší množství snadno odbouratelných látek je přítomno 
v odpadních vodách ve sběrači Cihelní, Martinovský, Třebovice a Polanecký, nejvyšší 
obsah biologicky špatně rozložitelných látek byl zjištěn v odpadních vodách sběrače A a 
D, a ve sběrači Novinářská.  Přítomnost hůře odbouratelných organických látek ve sběrači 
Novinářská vyplývá i z obr.č.30, ze kterého vyplývá, že obsahy CHSK se po 30dnech od 
doby odebrání vzorku téměř nemění, na rozdíl od odpadních vod v ostatních sběračích.  
 
 

 
Obrázek 30:  Průměrné koncentrace CHSK v odpadních vodách jednotlivých sběračů 

 
 

 
Obrázek 31: Průměrná hodnota poměru BSK5/CHSK 

 

 
V daném souboru vzorků městských odpadních vod z jednotlivých sběračů byla potvrzena 
statisticky významná závislost mezi CHSK, BSK5 a inhibicí Vibrio fischeri (obrázek 32). 
Kritická hodnota koeficientu korelace pro 120 vzorků při hladině významnosti 0,005 je 
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0.25. Hodnota koeficientu korelace mezi inhibicí a BSK5 je 0.68 a pro CHSK a inhibici je 
0.69, obě hodnoty jsou vyšší než kritická hodnota koeficientu korelace. Bylo zjištěno, že 
po odstranění určitého množství organického znečištění klesne i hodnota inhibice Vibrio 
fischeri. Z regresní rovnice vyplývá, že inhibice Vibrio fischeri nižší než 30 % může být 
dosažena při hodnotě CHSK < 177,36 mg/l.  
 

  
Obrázek 32:  Závislost mezi inhibicí Vibrio fischeri a CHSK, BSK5 

 

Na obrázku 33 jsou uvedeny hodnoty mediánu pro inhibici Vibrio fischeri. Na obrázku 29 
odpovídá uspořádání odběrových bodů jejich umístění v kanalizační síti vzhledem k jejich 
možnému vzájemnému ovlivnění. Nejnižší inhibice byla zjištěna u sběrače v Polance a 
Svinově, inhibici zjištěnou u těchto dvou sběračů lze považovat za pozaďovou hodnotu pro 
okamžitý odběr. Sběrač v Polance vykazuje nejnižší hodnotu mediánu pro CHSK (91,2 
mg/l) a ve Svinově (151,6 mg/l), zatímco medián celého souboru je (331,2 mg/l). 
Z obrázku 29 je zřejmé vzájemné ovlivnění některých odběrových bodů: Vratimov 
(začátek sběrače)  x Novinářská (konec sběrače), Bohumínská a Sokolská.   
 

 
Obrázek 33:  Medián z hodnot inhibice v den odběru vzorků, medián z hodnot inhibice po 30 dnech, data 

2010 a 2011 
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Ze závislosti vlivu organického znečištění na inhibici vyplývá, že inhibice v odpadních 
vodách bude klesat v souvislosti s odstraňováním organických látek až na hodnotu, která 
bude vyjadřovat inhibici způsobenou přítomností polutantů (rizikové prvky, organické 
mikropolutanty).  
 

Pokles hodnoty inhibice je dokumentován pro jednotlivá odběrová místa na následujících 
obrázcích. Median inhibice pro odpadní vody celého souboru ve dni vzorkování je 
79,74 %, medián inhibice po 30 dnech je 28,70 %. Pokles inhibice po 30 dnech byl zjištěn 
u většiny vzorků. Ve sběrači Martinovský byl tento trend zaznamenán pouze 1x. Do 
Martinovského sběrače jsou kromě splaškových vod vypouštěny odpadní vody 
z potravinářského průmyslu a z pokovování. V tomto případě se pravděpodobně rizikové 
prvky, které v okamžiku odběru vytvářely komplexy s organickými látkami, převedly po 
odbourání organických látek na iontovou formu, která způsobuje toxicitu. Kovy a 
polokovy jsou ve vodách přítomny v rozpuštěné a nerozpuštěné formě. V rozpuštěné formě 
jde zpravidla o komplexy s anorganickými nebo organickými ligandy. Z organických 
komplexotvorných látek přicházejí v úvahu především huminové látky a aminokyseliny 
(Pitter, 2009). Toxicky většinou působí především jednoduché iontové formy. Anorganické 
a organické komplexy jsou zpravidla méně toxické (Pitter, 2009). Martinovský sběrač 
vykazuje nejvyšší koncentraci Zn, hodnota medianu je 370 mg/l, u ostatních sběračů se 
obsahy Zn pohybují v rozmezí 120 – 250 mg/l.   
 

 
Martinovský sběrač 
 

Odpadní vody ve sběrači Martinovský mají nejvyšší průměrnou hodnotu CSHK 
(700 mg/l).  Vzhledem k  vysokým hodnotám CHSK na vstupu zde máme nejnižší počet 
hodnot inhibice ≤30%, protože obsah organických látek za 30 dní neklesne ani v jednom 
případě pod 180 mg/l. Na obsahu kovů v odpadních vodách v Martinovském sběrači se 
kromě obyvatel podílí odpadní vody z provozu galvanizovny a z pokovování 
(elektrogalvanizace a práškování).  
 

 
Obrázek 34: Úbytek organického znečištění po 30 dnech (v %) 
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Obrázek 35: Vývoj inhibice Vibrio fischeri v den odběru a po měsíci (%) 

 

 
Obrázek 36: Porovnání CHSK a BSK v době odběru vzorku a po měsíci 

 

 
Průměrná hodnota poměru BSK5/CHSK pro sběrač Martinovský je 0.52. Odpadní vody 
obsahují biologicky snadno rozložitelné látky. Po měsíci se projevilo pouze částečné 
odbourání organických látek poklesem hodnoty poměru na 0,42. Charakter organického 
znečištění odpadních vod v tomto sběrači je ovlivněn vypouštěním odpadních vod 
z potravinářské výroby. V některých odběrových dnech bylo dosaženo až 50 % 
odbourávání organických látek.  
 

Tabulka 7 uvádí koncentrace rizikových prvků, které byly zjištěny ve vodách při poklesu 
inhibice Vibrio fischeri pod 30 %, včetně příslušných koncentrací rizikových prvků a 
inhibice, stanovované v den odběru vzorku.  

Tabulka 7: Obsahy rizikových prvků, významný pokles inhibice po 30 dnech na ≤30% , Martinovský 

 Inhibice  
inhibice  
po 
měsíci  

As Cr Cd Cu Ni Pb Hg Zn Mn Fe 

 (%) (%) µg/l 

22.4.2010 97,35 28,76 3,80 11,10 0,25 - 16,9 13,7 - 860 86 880 
 

Z poklesu inhibice Vibrio fischeri pod 30 % vyplývá, že koncentrace rizikových prvků 
uvedené v tabulce č.7 nezpůsobují toxicitu prostředí pro bakterie.   
 

 



Ing. Šárka Doškářová: Ekotoxicita kalů z ústřední čistírny odpadních vod Ostrava 

2012 Stránka 44 

 

Třebovický sběrač 
 

Z pozice odběrových míst na obrázku 29 je zřejmé, že odpadní vody ve sběrači Třebovice 
jsou ovlivněny charakterem přitékajícího znečištění z Martinovského sběrače (Raclavská et 
al. 2011). Do Třebovického sběrače jsou vypouštěny odpadní vody z myčky aut a z čerpací 
stanice pohonných hmot. 
 

 
Obrázek 37: Úbytek organického znečištění po 30 dnech (v %) 

 
 

 
Obrázek 38: Vývoj inhibice Vibrio fischeri v den odběru a po měsíci (%) 

 
 

 
Obrázek 39: Porovnání CHSK a BSK v době odběru vzorku a po měsíci 
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Průměrná hodnota poměru BSK5/CHSK pro sběrač Třebovice je 0,50. Po 30 dnech klesá 
hodnota poměru na 0,19.  Dobrou odbouratelnost organických látek dokumentuje také 
obrázek 37 (%  BSK/CHSK). 
 

Tabulka 8 : Obsahy rizikových prvků pro odpadní vody z odběrů, kde byl dosažen pokles inhibice po 30 
dnech na ≤30% , Třebovice 

 Inhibice  
inhibice 
po 
měsíci  

As Cr Cd Cu Ni Pb Hg Zn Mn Fe 

 (%) (%) µg/l 
19.4.2011 99,00 22,36 0,6 6,90 0,18 26 3 19 <0,2 110 147 1020 
15.2.2011 93,22 9,28 <0,3 5,40 0,51 35 <1 16 <0,2 170 120 1370 
23.11.2010 64,54 24,54  8,00 0,19 18 20 41  370 146 2290 

2.11.2010 87,46 20,27  6,60 0,09 27 4 36  100 89 780 
Maximální koncentrace 0,6 8,00 0,51 35 20 41  370 147 2290 
 

 
V tabulce 8 jsou uvedeny obsahy rizikových prvků, při kterých byla po měsíci dosažena 
inhibice Vibrio fischeri  nižší než 30 % a lze tedy předpokládat, že tyto obsahy nemají 
toxické účinky pro bakterie.  
 

 
Sběrač Polanka 
 

Průměrná hodnota poměru BSK5/CHSK je 0,5, po měsíci hodnota klesá na 0,10. Z obrázku 
40 je zřejmá vysoká odbouratelnost organických látek. Hodnoty poměru BSK5/CHSK 
v den odběru vzorku kolísají v rozmezí od 0,15 do 0,90. Polanka patří mezi sběrače 
s nejnižším zatížením, průměrná hodnota CHSK ve sběrači je 141 mg/l. Do sběrače jsou 
vypouštěny odpadní vody z drobné podnikatelské činnosti: autoservis, servis zemědělské 
techniky, napojeny jsou také odpadní vody z živočišné a rostlinné výroby a z pokovování.  
 
 

 
Obrázek 40: Úbytek organického znečištění po 30 dnech (v %) 
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Obrázek 41: Vývoj inhibice Vibrio fischeri v den odběru a po měsíci (%) 

 
                     

 
Obrázek 42: Porovnání CHSK a BSK v době odběru vzorku a po měsíci 

 
 

Tabulka 9: Obsahy rizikových prvků, významný pokles inhibice po 30 dnech na ≤30% , Polanka 

 
 

Inhibice  
inhibice 
po 
měsíci  

As Cr Cd Cu Ni Pb Hg Zn Mn Fe 

 (%) (%) µg/l 
19.4.2011 42,54 15,83 1,50 1,80 0,24 15 1 42 <0,2 50 161 1180 
15.2.2011 43,57 19,54 0,60 4,10 0,09 19 22 12 <0,2 10 249 810 

14.12.2010 35,53 21,80   9,40 0,19 20 19 5   520 163 1150 
2.11.2010 45,45 29,42 2,30 2,10 0,04 16 6 46   30 184 700 
27.6.2010 35,35 16,16   8,80 0,21 35 2 42   80 274 1860 

Maximální koncentrace 2,30 9,40 0,24 35 22 46  520 274 1860 

 
Výjimku tvoří BSK v květnu 2011, kdy po 30 dnech došlo ke zvýšení této hodnoty, a dále 
hodnota CHSK v září 2010, kdy po 30 dnech došlo k nárůstu o více než 100% ve srovnání  
s výsledky rozboru v den odběru vzorku.  Toto může být způsobeno tehdy, je-li látka 
metabolizována na nějakou složitější, která spotřebuje více kyslíku. 
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Svinovský sběrač 
 

Průměrná hodnota CHSK v odpadní vodě sběrače je 163,73 mg/l, BSK5 je 77,89 mg/l. 
Svinovský sběrač patří mezi sběrače s nejnižším organickým zatížením.  Hodnota poměru 
BSK5/CHSK dosahuje hodnotu 0,55 a po 30 dnech klesá na hodnotu 0,18.  Z poměru 
BSK5/CHSK vyplývá, že organické látky v odpadních vodách Svinovského sběrače jsou 
dobře rozložitelné, ve většině případů se úbytek organických látek pohybuje v rozmezí od 
78 do 96 % (obrázek 43). Dle informací o vypouštění odpadních vod z podnikatelské 
činnosti do sběračů se do kanalizační sítě Svinovského sběrače vypouští vody z čerpací 
stanice a myčky, Elektrárny Třebovice, Lázní Klimkovic a z nádraží Ostrava-Svinov a 
vody z hypermarketů a příslušných parkovacích ploch (Raclavská et al. 2011). Z obrázku 
45 je zřejmé, že u parametru CHSK došlo po 30 dnech od doby odběru vzorku 
k nepatrnému zvýšení  (únoru 2011) a v listopadu 2010 došlo významnému zvýšení. 
Vzhledem k tomu, že došlo ke zvýšení pouze u parametru CSHK lze předpokládat, že 
během procesu metabolizace se některá organická sloučenina modifikovala na stabilnější 
chemickou sloučeninu, která k rozkladu potřebuje větší množství kyslíku, případně se 
může jednat o analytickou chybu (vzorky nebyly stanovovány paralelně) a nelze ji proto 
vyloučit.    
 

 
Obrázek 43: Úbytek organického znečištění po 30 dnech (v %) 

 
 

 
Obrázek 44: Vývoj inhibice Vibrio fischeri v den odběru a po měsíci (%) 
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Obrázek 45:  Porovnání CHSK a BSK v době odběru vzorku a po měsíci 

 
 

Tabulka 10 : Obsahy rizikových prvků, významný pokles inhibice po 30 dnech na ≤30% , Svinovský 

 Inhibice  
inhibice 
po 
měsíci  

As Cr Cd Cu Ni Pb Hg Zn Mn Fe 

 (%) (%) µg/l 
24.5.2011 98,19 29,17 <0,30 13,10 0,17 46 13 19 <0,2 20 999 390 
19.4.2011 46,00 20,58 0,90 4,40 0,18 227 3 58 <0,2 20 1030 430 

15.2.2011 94,76 10,60 <0,30 5,60 0,26 100 15 22 <0,2 110 1050 1040 
14.12.2010 43,55 22,86 - 8,20 0,19 78 20 8 - 640 566 620 
28.6.2010 31,25 16,47 3,90 4,10 0,09 26 11 20,70 0,2 90 1230 460 

Maximální koncentrace 3,90 8,20 0,26 227 20 58 0,2 640 1230 1040 
 

V Tabulce 10 jsou uvedeny obsahy sledovaných kovů, které v podmínkách Svinovského 
sběrače nezpůsobují inhibici Vibrio fischeri (pod 30 %).  
 

Říční 
 

Hodnota poměru BSK5/CHSK dosahuje pro sledovaný soubor 0,44, po měsíci od doby 
odběru klesá na 0,14.  Průměrná hodnota CHSK je 516 mg/l a BSK5 je 205 mg/l.  Sběrač 
Říční patří mezi sběrače s vyšším organickým zatížením.  Z celkového počtu 8 měření se 
po měsíci v důsledku odbourání organických látek snížila inhibice Vibrio fischeri pod 30 
%  pouze u třech odběrů.  
 

 
Obrázek 46: Úbytek organického znečištění po 30 dnech (v %) 
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Obrázek 47: Vývoj inhibice Vibrio fischeri v den odběru a po měsíci (%) 

 
 

 
Obrázek 48: Porovnání CHSK a BSK v době odběru vzorku a po měsíci 

 

 
Tabulka 11: Obsahy rizikových prvků, významný pokles inhibice po 30 dnech na ≤30% , Říční 

 Inhibice  
inhibice 
po 
měsíci  

As Cr Cd Cu Ni Pb Hg Zn Mn Fe 

 (%) (%) µg/l 
19.4.2011 81,51 22,34 1,20 4,70 0,18 15 <1 19 <0,2 70 68 590 
23.11.2010 98,76 24,44 - 5,70 0,24 32 19 56 - 340 101 1450 

3.11.2010 85,87 26,59 2,50 7,50 0,35 35 27 60 - 100 65 530 
Maximální koncentrace 2,50 7,50 0,35 35 27 60 <0,2 340 101 1450 
 

Do sběrače Říční jsou připojeny odpadní vody z myčky aut a autoservisu, tiskárny, 
nákupního střediska, hypermarketu apod.  
 

 
Sběrač Novoveská 
 

Průměrná hodnota CHSK v odpadní vodách sběrače je  305.7 mg/l. Průměr z poměru 
hodnot BSK5/ CHSK pro sběrač Novoveská je 0.52, po měsíci se poměr sníží na hodnotu 
0.18. Organické znečištění přítomné ve sběrači můžeme považovat za snadno 
odbouratelné. U šesti odběrů z osmi se snížila hodnota inhibice pod 30 %, což představuje 
nejvyšší počet snížení organického znečištění ze sledovaného souboru.   
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Obrázek 49:  Úbytek organického znečištění po 30 dnech (v %) 

 
 

 
Obrázek 50: Vývoj inhibice Vibrio fischeri v den odběru a po měsíci (%) 

 
 

 
Obrázek 51 : Porovnání CHSK a BSK v době odběru vzorku a po měsíci 

 
 
 

Do sběrače Novoveská jsou vypouštěny odpadní vody z podnikatelské činnosti z 
Koksovna J. Šverma (koksárenská činnost je zastavena), odpadní vody z metalurgie a 
strojírenství Evraz Vítkovice Steel a.s. a Vítkovice, a.s., servis kamionů a tahačů, čerpací 
stanice a z výroby potrubí a dutých profilů, z výroby materiálů pro ošetřování povrchů 
(barvy, fasádové nátěry).  
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Tabulka 12 : Obsahy rizikových prvků, významný pokles inhibice po 30 dnech na ≤30% , Novoveská 

 Inhibice  
inhibice 
po 
měsíci  

As Cr Cd Cu Ni Pb Hg Zn Mn Fe 

 (%) (%) µg/l 

19.4.2011 91,56 24,12 4,20 8,00 0,23 38 3 9,00 <0,2 140 1270 2400 

15.2.2011 43,16 7,66 0,50 7,20 0,31 32 <1 0,05 <0,2 70 680 2000 

14.12.2010 79,36 13,64 - 5,00 0,21 36 11 45,00 - 470 501 7010 

23.11.2010 28,73 16,25 - 8,60 0,13 - 5 29,00 - 120 572 1090 

2.11.2010 98,76 18,23 6,30 7,40 0,25 26 34 28,00 - 150 1220 4410 

27.6.2010 59,54 23,70 2,00 14,09 0,22 65 16 5,90 - 150 814 3510 

Maximální koncentrace 6,30 14,09 0,31 65 34 45,00 <0,2 470 1270 7010 
 

 
Sběrač Novinářská 
 

Odpadní vody ve sběrači Novinářská mají hodnoty CHSK (průměr 315 mg/l), a BSK5 181 
mg/l. Průměrná hodnota poměru BSK5/CHSK je 0,37, což dokumentuje přítomnost 
organických látek s nižší biologickou rozložitelností. Přesto po 30 dnech poklesl poměr 
BSK5/CHSK na hodnotu 0,18. Podle informací o vypouštění odpadních vod 
z podnikatelské činnosti jsou do sběrače napojeny odpadní vody z Evraz Vítkovice Steel, 
a.s., Vítkovice, a.s., myčka aut a čerpací stanice, autoservis, výroba potravin, nákladní 
nádraží, tiskárna, povrchová úprava kovů (pokovování Zn), hypermarkety, hotely a 
nákupní střediska (Raclavská et al. 2011).  
 
 

 
Obrázek 52: Úbytek organického znečištění po 30 dnech (v %) 
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Obrázek 53 : Vývoj inhibice Vibrio fischeri v den odběru a po měsíci (%) 

 
 

 
Obrázek 54: Porovnání CHSK a BSK v době odběru vzorku a po měsíci 

 

 
Ve sběrači Novinářská  poklesla inhibice u Vibrio fischeri pod 30 % pouze u třech z osmi 
odběrů. Obsahy kovů v případech, kdy se inhibice snížila pod 30 % jsou uvedeny v tabulce 
13.  
 

Tabulka 13 : Obsahy rizikových prvků, významný pokles inhibice po 30 dnech na ≤30% , Novinářská 

 Inhibice  
inhibice 
po 
měsíci  

As Cr Cd Cu Ni Pb Hg Zn Mn Fe 

 (%) (%) µg/l 
15.2.2011 88,56 18,99 4,20 10,30 0,99 55 3 64,00 <0,2 210 165 1840 
14.12.2010 70,85 20,09 - 12,20 0,28 - 17 28,00 - 660 138 2520 
27.6.2010 82,23 23,05 0,70 17,64 0,37 57 1 15,1 0,20 330 313 4210 

Maximální koncentrace 4,20 17,64 0,99 57 17 64,00 0,20 660 313 4210 
 

 
Sběrač Cihelní 
 

Odpadní vody ve sběrači Cihelní vykazují téměř nejvyšší hodnotu CHSK, průměrná 
hodnota sledovaného souboru je 670 mg/l. Průměrná hodnota poměru BSK5/CHSK je 0,56, 
což dokumentuje přítomnost hůře biologicky odbouratelných látek. Po 30 dnech hodnota 
poměru klesá na 0,26.  Z obrázku 57 je zřejmé, že u pěti z osmi odběrů poklesla hodnota 
CHSK po 30 dnech o méně než 20 %. Do sběrače Cihelní nevypouští odpadní vody žádný 
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významný průmyslový zdroj, jsou zde vypouštěny odpadní vody z čerpací stanice, 
autoservisu a autobusového depa. Vzhledem k vysoké hodnotě CHSK lze předpokládat, že 
některý z vyjmenovaných zdrojů bude zdrojem NEL.  
 
 

 
Obrázek 55: Úbytek organického znečištění po 30 dnech (v %) 

 
      

 
Obrázek 56: Vývoj inhibice Vibrio fischeri v den odběru a po měsíci (%) 

 
 

 
Obrázek 57: Porovnání CHSK a BSK v době odběru vzorku a po měsíci 

 

 
V tabulce 14 jsou uvedeny obsahy kovů v případech, kdy se inhibice u Vibrio fischeri 
snížila po 30 dnech na hodnotu pod 30%. Této podmínce vyhověly tři z osmi odběrů.  
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Tabulka 14 : Obsahy rizikových prvků, významný pokles inhibice po 30 dnech na ≤30% , Cihelní 

 
 

Inhibice  
inhibice 
po 
měsíci  

As Cr Cd Cu Ni Pb Hg Zn Mn Fe 

 (%) (%) µg/l 
15.2.2011 59,48 3,90 <0,3 5,60 0,40 36 0 41 <0,2 130 111 850 

15.12.2010 99,27 21,21 - 8,80 0,30 56 16 32 - 350 123 760 
3.11.2010 99,59 14,53 2,30 10,70 0,14 75 26 44 - 200 117 1210 
Maximální koncentrace 2,30 10,70 0,40 75 26 44 <0,2 350 123 1210 
 

 
Sběrač Sokolská 
 

Průměrná hodnota CHSK ve studovaném souboru je 471 mg/l, průměrná hodnota poměru 
BSK5/CHSK je 0,49 a po 30 dnech klesá na hodnotu 0,21. Odpadní vody ze sběrače 
Sokolská patří k vodám s vyšším organickým zatížením.  Odpadní vody ve sběrači 
Sokolská nejsou zatíženy žádným významným průmyslovým zdrojem, ale mohou být 
ovlivněny zátěží z dopravy a vzhledem k tomu, že odvodňuje historickou část města lze 
očekávat vyšší zátěž Cu, která je použita jako konstrukční materiál.   Hodnota inhibice u 
Vibrio fischeri poklesla po 30 dnech na hodnotu pod 30 % pouze u tří z osmi odběrů.  

 
Obrázek 58:  Úbytek organického znečištění po 30 dnech (v %) 

 
     

 
Obrázek 59: Vývoj inhibice Vibrio fischeri v den odběru a po měsíci (%) 
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Obrázek 60: Porovnání CHSK a BSK v době odběru vzorku a po měsíci 

 

Tabulka 15: Obsahy rizikových prvků, významný pokles inhibice po 30 dnech na ≤30% , Sokolská třída 

 Inhibice  
inhibice 
po 
měsíci  

As Cr Cd Cu Ni Pb Hg Zn Mn Fe 

 (%) (%) µg/l 
19.4.2011 99,65 29,58 2,00 16,30 0,51 46 1 51,00 0,30 260 274 3490 
15.2.2011 96,24 9,85 <0,3 4,60 0,51 31 4 13,00 <0,2 50 118 850 
27.6.2010 99,16 29,03 - 6,80 0,54 24 1 17,9 0,20 150 294 1360 

Maximální koncentrace 2,00 16,30 0,54 46 4 51,00 0,30 260 294 3490 
 

 
Sběrač Myslbekova 
 

Průměrná hodnota CHSK ve studovaném souboru je 374 mg/l, průměrná hodnota poměru 
BSK5/CHSK je 0,46, po měsíci se průměrná hodnota poměru sníží na 0,17.  Přesto, že 
hodnota poměru BSK5/CHSK je menší než 0,5, což svědčí o přítomnosti hůře biologicky 
odbouratelných látek, došlo u 5 odběrů z osmi ke snížení inhibice Vibrio fischeri pod 30%.  
Do sběrače jsou vypouštěny odpadní vody ze servisu, čerpací stanice a ze závodu na 
povrchovou úpravu kovů (Raclavská et al. 2011).   

 
Obrázek 61:  Úbytek organického znečištění po 30 dnech (v %) 
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Obrázek 62: Vývoj inhibice Vibrio fischeri v den odběru a po měsíci (%) 

 
 

 
Obrázek 63: Porovnání CHSK a BSK v době odběru vzorku a po měsíci 

Tabulka 16 : Obsahy rizikových prvků, významný pokles inhibice po 30 dnech na ≤30% , Myslbekova 

 Inhibice  
inhibice 
po 
měsíci  

As Cr Cd Cu Ni Pb Hg Zn Mn Fe 

 (%) (%) µg/l 
19.4.2011 99,51 22,88 1,20 6,30 0,17 30 <1 32 <0,2 270 289 1580 
21.3.2011 62,96 28,60 2,30 9,80 0,18 32 23 35 <0,2 80 309 2620 

15.2.2011 47,99 4,20 <0,3 4,00 0,28 38 1 38 <0,2 120 297 1880 
15.12.2010 84,40 2,61 - 10,40 0,23 34 19 3 - 320 298 2600 
3.11.2010 98,51 7,86 2,10 10,30 0,19 43 16 44 - 160 312 2070 

Maximální koncentrace 2,30 10,40 0,28 43 23 44 <0,2 320 312 2620 
 

 
Sběrač Bohumínský 
 

Průměrná hodnota CHSK ve sledovaném souboru je 433 mg/l, průměrná hodnota poměru 
BSK5/CHSK je 0,49 a po měsíci klesá na hodnotu 0,12. U čtyř z osmi vzorků poklesla 
hodnota inhibice Vibrio fischeri pod 30 %.  Do sběrače jsou vypouštěny odpadní vody 
z galvanovny, z povrchové úpravy kovů (pokovování Zn, Cr, Ni, mechanické broušení 
kovů), z autoservisu a čerpací stanice.  
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Obrázek 64: Úbytek organického znečištění po 30 dnech (v %) 

         

 
Obrázek 65: Vývoj inhibice Vibrio fischeri v den odběru a po měsíci (%) 

 

 
Obrázek 66: Porovnání CHSK a BSK v době odběru vzorku a po měsíci 

Tabulka 17: Obsahy rizikových prvků, významný pokles inhibice po 30 dnech na ≤30% , Bohumínská 

 Inhibice  
inhibice 
po 
měsíci  

As Cr Cd Cu Ni Pb Hg Zn Mn Fe 

 (%) (%) µg/l 
24.5.2011 97,18 20,16 <0,3 13,40 0,60 47 2 9 <0,2 260 253 2640 

15.2.2011 61,14 23,64 <0,3 2,80 0,45 37 7 34 <0,2 80 141 1220 
15.12.2010 64,83 11,89 - 7,00 0,25 77 17 26 -- 280 102 610 
3.11.2010 97,33 13,67 1,20 6,10 0,35 42 29 31 - 150 170 1340 

Maximální koncentrace 1,20 13,40 0,60 77 29 34 <0,2 280 253 2640 
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Sběrač Vratimovský 
 

Vratimovský sběrač patří ke sběračům s nejnižším organickým zatížením, průměrná 
hodnota CHSK je 223 mg/l.  Hodnota podílu BSK5/CHSK je 0,45 a po 30 dnech je snížena 
na 0,11.  Z obrázku 69 je zřejmé, že téměř ve všech případech dosahuje úbytek BSK5 po 30 
dnech až 80 %.  Do sběrače jsou vypouštěny odpadní vody z ArcelorMitall Steel, a.s., 
galvanovny, autoservis, čerpací stanice a středisko pro nakládání s nebezpečnými odpady 
(Raclavská et al. 2011).  Po 30 dnech došlo u šesti vzorků z osmi k poklesu inhibice Vibrio 
fischeri pod 30 %.  
 

 
Obrázek 67: Úbytek organického znečištění po 30 dnech (v %) 

 
              

 
Obrázek 68: Vývoj inhibice Vibrio fischeri v den odběru a po měsíci (%) 

 
 

 
Obrázek 69: Porovnání CHSK a BSK v době odběru vzorku a po měsíci 
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Tabulka 18: Obsahy rizikových prvků, významný pokles inhibice po 30 dnech na ≤30% , Vratimovský 

 Inhibice  
inhibice 
po 
měsíci  

As Cr Cd Cu Ni Pb Hg Zn Mn Fe 

 (%) (%) µg/l 

24.5.2011 98,43 23,82 0,90 9,50 0,16 15 16 21,00 <0,2 40 243 1370 

19.4.2011 79,89 18,62 3,30 2,50 0,15 33 <1 30,00 <0,2 40 95 420 

15.2.2011 83,95 3,10 1,10 2,60 0,47 19 <1 27,00 <0,2 40 131 700 

24.11.2010 32,26 19,87 -  3,50 -  11 23 64,00 -  90 273 1020 

3.11.2010 68,29 15,40 4,60 3,50 0,09 12 24 63,00 -  50 97 720 

28.6.2010 77,10 27,67 4,60 5,09 0,09 37 3 18,90  -  100 50 740 

Maximální koncentrace 4,60 9,50 0,47 37 24 64,00 <0,2 100 273 1370 
 

 
Sběrač D 
 

Průměrná hodnota CHSK v odpadních vodách sběrače D je 525 mg/l, hodnota poměru 
BSK5/CHSK je 0,42 a po měsíci klesá na hodnotu 0,23. Hodnota poměru BSK5/CHSK 
pod 0,5 dokumentuje přítomnost hůře odbouratelných organických látek. Z obrázku 72 je 
zřejmé, že se na hodnotě poměru podílí 2 anomální odběry v listopadu 2010, kde byla 
odbouratelnost CHSK menší než 10 % a BSK5 menší než 20 %.  Do sběrače D, odběrové 
místo těsně před ÚČOV Ostrava přitékají vody ze sběračů Polanka, Říční, Svinov, 
Martinov, Třebovice a částečně je odkanalizováno blízké okolí včetně připojení odpadních 
vod z úpravny vody OVAK, a.s. V tomto případě poklesly hodnoty inhibice Vibrio fischeri  
na hodnotu pod 30 % pouze ve třech případech z osmi.  
 
 

 
Obrázek 70: Úbytek organického znečištění po 30 dnech (v %) 
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Obrázek 71: Vývoj inhibice Vibrio fischeri v den odběru a po měsíci (%) 

 

 
Obrázek 72: Porovnání CHSK a BSK v době odběru vzorku a po měsíci 

 
Tabulka 19: Obsahy rizikových prvků, významný pokles inhibice po 30 dnech na ≤30% , Sběrač D 

 Inhibice  
inhibice 
po 
měsíci  

As Cr Cd Cu Ni Pb Hg Zn Mn Fe 

 (%) (%) µg/l 
15.2.2011 98,92 5,31 <0,3 6,30 0,34 37 6 17 <0,2 190 164 1390 
14.12.2010 88,60 18,09 - 8,20 0,44 38 17 59 - 160 291 3130 

24.11.2010 87,99 27,79 - 13,70 0,68 - 10 41 - 260 423 3470 
Maximální koncentrace 0,3 13,70 0,68 38 17 59 <0,2 260 423 3470 
 

 
Sběrač A 
 

Průměrná hodnota CHSK odpadních vod ve sběrači A (těsně před nátokem do ÚČOV 
Ostrava) je 391 mg/l, průměrná hodnota poměru BSK5/CHSK je 0,39, který po měsíci 
klesá na hodnotu 0,16. Do sběrače A jsou napojeny sběrače: Vratimovský, Novoveská, 
Novinářská, Cihelní, Sokolská, Mylsbekova, Bohumínský.  Po 30 dnech poklesla inhibice 
u Vibrio fischeri ve čtyřech z osmi odběrů.  
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Obrázek 73: Úbytek organického znečištění po 30 dnech (v %) 

 

 
Obrázek 74: Vývoj inhibice Vibrio fischeri v den odběru a po měsíci (%) 

 
 

 
Obrázek 75: Porovnání CHSK a BSK v době odběru vzorku a po měsíci 

 
Tabulka 20: Obsahy rizikových prvků, významný pokles inhibice po 30 dnech na ≤30% , Sběrač A 

 Inhibice  
inhibice 
po 
měsíci  

As Cr Cd Cu Ni Pb Hg Zn Mn Fe 

 (%) (%) µg/l 
19.4.2011 98,00 21,52 2,90 10,70 0,25 41 <1 58 <0,2 220 560 3740 

15.2.2011 98,55 29,11 2,90 29,30 0,69 39 12 19 <0,2 300 489 9590 
24.11.2010 68,80 24,45 - 6,70 - 30 10 63 - 190 378 3090 
3.11.2010 90,74 20,81 1,80 12,90 0,29 59 36 35  - 250 509 4920 

Maximální koncentrace 2,90 29,30 0,69 59 36 63 <0,2 300 560 9590 
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V tabulce 21 jsou uvedeny hodnoty maximálních koncentrací těžkých kovů pro jednotlivé 
sběrače, které jsou převzaty z tabulek 7 - 20.  V posledním řádku tabulky je uvedena 
maximální hodnota koncentrace kovů určená na základě výsledků z jednotlivých sběračů.  
 
 

Tabulka 21: Maximální obsahy kovů v jednotlivých sběračích, pro které byla splněna podmínka inhibice 
Vibrio fischeri < 30 %. 

  
 Sběrač 

As Cr Cd Cu Ni Pb Hg Zn Mn Fe 

µg/l 

Martinovský 3,8 11,1 0,25  16,9 13,7  860 86 880 

Třebovice 0,6 8 0,51 35 20 41  370 147 2290 

Polanka 2,3 9,4 0,24 35 22 46  520 274 1860 

Svinovský 3,9 8,2 0,26 227 20 58 0,2 640 1230 1040 

Říční 2,5 7,5 0,35 35 27 60 <0,2 340 101 1450 

Novoveská 6,3 14,09 0,31 65 34 45 <0,2 470 1270 7010 

Novinářská 4,2 17,64 0,99 57 17 64 0,2 660 313 4210 

Cihelní 2,3 10,7 0,4 75 26 44 <0,2 350 123 1210 

Sokolská 2 16,3 0,54 46 4 51 0,3 260 294 3490 

Myslbekova 2,3 10,4 0,28 43 23 44 <0,2 320 312 2620 

Bohumínský 2,3 10,4 0,28 43 23 44 <0,2 320 312 2620 

Vratimovský 4,6 9,5 0,47 37 24 64 <0,2 100 273 1370 

Sběrač D 0,3 13,7 0,68 38 17 59 <0,2 260 423 3470 

Sběrač A 0,3 13,7 0,68 38 17 59 <0,2 260 423 3470 

Maximum 6,3 17,64 0,99 227 26 64 0,3 860 1270 4210 

 

Tabulka 22 vychází z tabulky 21. Je zde uveden medián a mediánová standardní 
směrodatná odchylka pro koncentrace prvků, kdy inhibice Vibrio fischeri klesla pod 30%.  
 

Tabulka 22: Přehled vybraných rizikových prvků v závislosti na pokles inhibice Vibrio fischeri ≤30% 

 As Cr Cd Cu Ni Pb Zn Mn Fe 
 µg/l 

Medián 1,20 7,10 0,24 35,0 10,5 30,5 150,0 246,0 1350 

Mediánová sm. odchylka 0,43 0,54 0,02 1,53 3,06 4,34 22,96 37,50 209,19 

 

 
Hodnoty koncentrací rizikových prvků uvedené v tabulce č.21 jako maximální, 
nezpůsobují inbibici Vibrio fischeri v městských odpadních vodách. Hodnoty mediánu 
charakterizují požadové hodnoty koncentrací rizikových prvků v městských vodách.  
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5.3. Faktory ovlivňující  inhibici Vibrio fischeri  
 

Na základě poznatků o odbourání organického znečištění (CHSK a BSK5) a snížení 
hodnoty inhibice po 30 dnech od doby odběru vzorků byl u jednoho odběru (19.4.2011) 
sledován vliv prodloužení doby odbourání na změnu sledovaných parametrů.  Účinnost 
odbourání organických látek  (CHSK) dosáhla po 30 dnech ve většině případů více než 
40 %. Výjimkou byly odpadní vody ve sběrači Martinovský, Cihelní, Bohumínská a sběrač 
A před ÚČOV. Po 60 dnech přesáhla ve všech případech účinnost odbourání organického 
znečištění  50 %. Podobná situace platí i pro BSK5, kde po 30 dnech byla účinnost vyšší 
než 70 %, s výjimkou odpadních vod ze sběrače Martinovského a Cihelní. Po 60 dnech 
byla i v tomto případě účinnost odstranění BSK5 vyšší než 50%.  
 
U snížení inhibice nelze pozorovat stejný trend závislosti na čase jako v případě odbourání 
organických látek (BSK5, CHSK). I když byla na základě regresní analýzy potvrzena 
vysoká míra závislosti mezi inhibicí a organickým znečištěním (obrázek 32) je zřejmé, že u 
většiny vzorků po 60 dnech inhibice vzrůstá. Nejvýznamnější rozdíly, které přesahovaly 
možnou analytickou chybu stanovení (20%) se projevily u odpadních vod ze sběrače 
Martinovský, Sokolská, Myslbekova a Vratimovský. Nárůst hodnoty inhibice po 60 dnech 
je možné vysvětlit dvěma přístupy. 
 

Po odbourání organických látek se mohou do prostředí uvolnit kovové ionty, které jsou 
více toxické než když jsou vázány v komplexech (Pitter, 2009). Odbouráním organických 
látek může dojít ke vzniku metabolitů, které mohou být toxičtější než primární organické 
látky (Celiz et al. 2009, Segura et al. 2009). Přítomnost huminových kyselin 
v komunálních vodách může velmi významně ovlivňovat toxicitu rizikových prvků 
tvorbou komplexů, toxicita je hlavně způsobena přítomností volných iontů.  Toxicita mědi 
klesá s přídavkem huminových kyselin (HAs), přičemž toxicita zinku zůstala téměř 
konstantní. Na druhou stranu koncentrace olova narůstá v závislosti na koncentraci HAs. 
Interaktivní účinky mezi mědí a zinkem a mezi olovem a zinkem byly synergistické, 
zatímco interaktivní účinky mezi mědí a olovem na bioluminiscenci Vibrio fischeri se 
zvyšovaly  (Tsiridis V. et al. (2006)).   
 

Podobně i organické mikropolutanty: povrchově aktivní látky a látky obsažené 
v kosmetických přípravcích (produkty osobní péče - PPCP) mohly přejít na nějakou 
toxičtější formu metabolitů (Matamorosa et al. 2008). PPCPs jsou skupinou nových 
znečišťujících látek, které v posledních letech vzbuzují velký zájem (Daugthon, 2004). 
V odpadních vodách byly detekovány v koncentracích od ng/l do µg/l (Heberer, 2002a, b; 
Boxall et al., 2003; Ternes et al., 2004a; Reemtsma and Jekel, 2006).   
 

Dle (Cserhati 2002) jsou aniontové povrchově aktivní látky amfoterní sloučeniny, 
obsahující hydrofobní (alkylové řetězce různé délky, alkyfenol ethery, alkylbenzeny,….) a 
hydrofilní část ( karboxyl, sulfáty, sulfonáty, fosforečnany).  Hydrofobní a hydrofilní části 
snadno reagují s polárními a nepolárními strukturami makromolekul, jako jsou proteiny 
(Yamaguchi et al., 1999; Xiao et al., 2000) nebo s polárními či nepolárními molekulami 
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směsí sloučenin (Chirila et al., 2000; Von Berleps et al., 2000). Farre et al. (2003) stanovil 
u nonylfenolu hodnotu EC50 0,36µ g/L.   
 

Druhým významným faktorem ovlivňujících inhibici Vibrio fischeri po 60 dnech  může být 
jiná citlivost použitých bakterií. Pro vysvětlení těchto výsledků je nutné zopakovat 
příslušné analýzy, aby se vyloučil vliv citlivosti použitých bakterií.  
 
 

 

 
Obrázek 76: Inhibice v den odběru, po 30 a 60 dnech, snížení inhibice po 30 a 60 dnech 
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Obrázek 77: CHSK v den odběru, po 30 a 60 dnech, účinnost odbourání CHSK po 30 a 60 dnech 

 

 
Obrázek 78: BSK5 v den odběru, po 30 a 60 dnech, účinnost odbourání BSK5 po 30 a 60 dnech 
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Vzhledem k prokázané závislosti mezi množstvím organického znečištění a inhibicí Vibrio 
fischeri lze předpokládat, že na inhibici bude mít vliv i množství vod v jednotlivých 
sběračích, které je ovlivněno srážkovou činností. Za rok 2010 jsou k dispozici informace o 
množství vod přitékajících na ÚČOV.  Z obrázku 79 je zřejmé, že u všech sběračů byla 
naměřena nejnižší inhibice v měsíci květnu a u většiny sběračů i v listopadu 2010. 
Vzhledem k tomu, že je hodnota inhibice ovlivněna přítomností organických látek (BSK5, 
CHSK), je snížení inhibice způsobeno naředěním organického znečištění ve sběračích 
v důsledku vyšší srážkové aktivity.  Na obrázku 80 je uvedeno množství přitékající vody 
na ÚČOV ve dnech odběru vzorků. Množství přitékajících vod v měsíci květnu a listopadu 
bylo ve sledovaném období nejvyšší.   
 

Aby byly výsledky inhibice Vibrio fischeri v odpadních vodách z jednotlivých sběračů 
porovnatelné, je nutné sledování inhibice za standardních podmínek, a to pro tzv. suché 
splašky (vzorkování po 7 suchých dnech).   
 

 

 
Obrázek 79:  Hodnoty inhibice v závislosti na době odběru vzorků, data za rok 2010 
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Obrázek 80:  Hodnoty inhibice – medián ve srovnání s množstvím přitékajících vod na ÚČOV, data za rok 

2010 

Z uvedených výsledků studia inhibice Vibrio fischeri vyplývá, že je nutná standardizace 
podmínek odběru vzorků – odběr v období výskytu suchých splašků. Dále je nutné ověření 
vlivu „zdravotního stavu“ bakterií na opakované inhibici (30, 60 dní), aby se dal vyloučit 
vliv metabolitů nebo volných kovových iontů na zvýšenou inhibici Vibrio fischeri.      
 

5.4. Statistické zpracování dat 
 

Pro zjištění existence závislosti mezi ekotoxicitou, rizikovými prvky a ostatními 
hydrochemickými ukazateli byla provedena korelační analýza. Vzhledem k charakteru dat 
byl pro určení míry lineární závislosti mezi vybranými parametry a inhibicí využit 
Spearmanův korelační koeficient (rs). Spearmanův korelační koeficient, jakožto 
neparametrický (robustní) parametr, je málo citlivý na přítomnost odlehlých měření (tzv. 
outliers) (Meloun,  2006). Výsledná korelační matice je uvedena v tabulce 23.  
 

Významnost korelačního koeficientu je přímo ovlivněna počtem hodnot (n) vstupujících do 
výpočtu. Z tohoto důvodu může být pro velký soubor dat i nízká hodnota korelačního 
koeficientu statisticky významná. Pro určení statistické významnosti vypočtených hodnot 
rs byl proveden test korelačního koeficientu na hladině významnosti 0,05 (α = 0,05). Při 
testování se postupuje tak, že se porovnává vypočtená hodnota rs s kritickou hodnotou 
rs(α;n) uvedenou v tabulkách. Pokud je vypočtená hodnota rs větší než kritická hodnota 
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rs(α;n)  je významnost korelace prokázána. V opačném případě je korelace mezi 
sledovanými  proměnnými nevýznamná.  
 

Např. vypočtená hodnota rs pro Zn vs. inhibice ve sběrači Říční je 0,66 (pro n = 13), 
kritická tabelární hodnota rs(0,05;13) je 0,55. Vypočtená hodnota rs je větší než kritické rs 
(0,66>0,55) => korelace je významná. Dále, vypočtená hodnota rs pro Zn vs. inhibice pro 
celý soubor dat je 0,36 (pro n = 172), kritická tabelární hodnota rs(0,05;172) je 0,14. 
Vypočtená hodnota rs je větší než kritické rs (0,36>0,14) => korelace je významná.       
 

Síla (těsnost) korelační závislosti mezi sledovanými veličinami je obecně hodnocena takto: 
- slabá korelační závislost: v rozmezí 0 – 0,3        
- střední korelační závislost: v rozmezí  0,31 – 0,7 
- silná korelační závislost: v rozmezí 0,7 – 1 
 

Tabulka 23: Spearmanovy korelační koeficienty (zpracováno ihned po odběru) 

Inhibice 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Porovna
né 
paramet
ry 

As 
-
0,56 

-
0,67 

0,06 
-
0,33 

-
0,10 

0,88 0,48 
-
0,53 

0,07 0,17 0,24 -0,33 0,41 
-
0,06 

0,02 

Cr 0,02 
-
0,17 

-
0,31 

-
0,08 

-
0,06 

0,27 0,66 0,29 0,06 0,04 0,03 -0,08 0,36 0,17 0,23 

Cd 0,00 
-
0,07 

0,01 0,28 0,57 0,35 0,47 
-
0,09 

0,24 
-
0,35 

-
0,27 

0,48 0,07 0,11 0,36 

Cu 
-
0,31 

0,21 0,00 0,71 0,58 0,03 0,58 0,44 0,21 0,11 0,52 0,63 0,04 
-
0,07 

0,38 

Hg 
-
0,41 

-
0,27 

-
0,39 

- 0,59 
-
0,58 

-
0,53 

-
0,47 

0,17 - 
-
0,58 

0,04 - - 
-
0,13 

Ni 
-
0,05 

-
0,15 

-
0,12 

0,06 
-
0,17 

0,35 0,05 0,28 
-
0,42 

0,28 
-
0,38 

0,02 0,36 
-
0,02 

0,07 

Pb 
-
0,10 

0,36 0,36 0,03 
-
0,19 

0,20 0,05 
-
0,19 

0,14 
-
0,34 

0,10 -0,14 
-
0,18 

-
0,57 

-
0,01 

Zn 0,39 
-
0,29 

-
0,40 

-
0,40 

0,66 0,38 0,41 0,41 0,25 0,40 0,64 -0,26 0,55 0,38 0,36 

Mn 
-
0,03 

-
0,23 

-
0,19 

0,26 0,59 0,85 0,10 0,10 0,20 
-
0,17 

-
0,03 

-0,09 0,64 0,52 
-
0,04 

Fe 0,01 
-
0,41 

-
0,42 

-
0,09 

0,58 0,65 0,26 
-
0,15 

0,36 
-
0,07 

0,09 0,06 0,64 0,50 0,26 

BSK5 0,07 0,23 0,26 
-
0,10 

0,58 0,34 0,57 0,60 0,57 0,21 0,62 0,33 0,14 
-
0,33 

0,57 

CHSKcr 0,04 
-
0,01 

-
0,27 

0,33 0,52 0,83 0,58 0,61 0,46 0,36 0,71 0,40 0,47 0,02 0,58 

TOC 
-
0,03 

0,33 0,24 0,23 0,25 0,75 0,53 0,60 0,20 0,13 0,60 0,35 
-
1,00 

-
0,40 

0,43 

TN 0,18 0,07 0,21 0,38 0,07 0,82 0,79 0,21 0,02 0,25 0,65 0,45 
-
0,70 

-
0,20 

0,46 
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pH 
-
0,08 

-
0,26 

0,60 
-
0,12 

-
0,24 

-
0,05 

-
0,24 

0,04 
-
0,64 

0,08 
-
0,75 

-0,32 
-
0,41 

-
0,11 

-
0,27 

Chloridy 
-
0,07 

0,18 0,00 
-
0,01 

0,11 0,47 
-
0,14 

0,08 0,25 
-
0,23 

0,26 0,31 0,12 0,55 0,33 

Sírany 
-
0,25 

-
0,40 

-
0,05 

-
0,09 

0,09 
-
0,11 

-
0,21 

-
0,14 

-
0,14 

-
0,21 

-
0,40 

0,19 
-
0,17 

0,33 0,17 

Dusitany 0,11 
-
0,64 

-
0,55 

0,57 
-
0,01 

-
0,15 

-
0,42 

0,11 0,17 
-
0,01 

-
0,17 

0,06 
-
0,68 

-
0,65 

-
0,28 

Dusična
ny 

-
0,08 

-
0,57 

-
0,37 

-
0,21 

0,22 
-
0,23 

0,05 0,28 0,05 0,38 
-
0,15 

0,10 0,43 0,33 
-
0,21 

(NH4)
+ 0,02 0,07 0,63 0,28 0,19 0,48 0,35 0,47 0,53 0,20 0,48 0,58 0,17 0,12 0,50 

(PO4)
3- 0,23 

-
0,11 

0,67 0,32 0,29 0,41 0,53 0,45 0,64 0,36 0,83 0,58 
-
0,33 

0,00 0,50 

Ca 
-
0,13 

-
0,03 

-
0,28 

-
0,19 

-
0,02 

-
0,11 

0,27 
-
0,26 

-
0,31 

-
0,23 

-
0,01 

-0,20 
-
0,19 

0,17 
-
0,07 

Mg 
-
0,34 

0,27 0,16 
-
0,07 

0,03 0,25 0,14 
-
0,02 

0,36 0,18 0,39 0,30 0,19 0,26 0,37 

Na 0,03 0,15 0,07 
-
0,16 

-
0,20 

0,35 0,15 
-
0,25 

0,26 
-
0,27 

0,08 -0,01 
-
0,17 

-
0,71 

0,33 

K 0,30 0,35 
-
0,28 

0,04 0,36 0,58 0,69 0,22 0,35 0,10 0,43 0,25 0,33 0,31 0,44 

Pozn.: 1-Martinovský, 2-Třebovice, 3-Polanka, 4-Svinovský, 5-Říční, 6- Novoveská, 7-Novinářská, 8-Cihlení, 9-Sokolská třída, 10-
Myslbekova, 11-Bohumínská, 12-Vratimovský, 13-Sběrač D, 14-Sběrač A, 15- celý soubor 

 

Tabulka 24:  Hodnoty mediánu kovů pro jednotlivé sběrače (Raclavská 2011) 

Sběrač As Cr Cd Cu Ni Pb Zn Mn Fe Průmysl/znečišťovatelé 

Martinovský 2.8 11.05 0.19 26.0 32.6 33 320 94 1175 
Pokovování, galvanizace, 
potraviny 

Třebovice 1.7 7.89 0.18 27.0 29.5 26 250 105 1215 Bez průmyslového zdroje 

Svinovský 2.5 9.50 0.15 28.0 36.5 26 130 534 1185 
El. Třebovice, Lázně Klimkovice, 
Nádraží 

Polanka 3.0 10.14 0.14 27.0 34.5 16 200 190 1680 Pokovování, zemědělská výroba 

Novoveská 6.1 13.85 0.17 9.0 80.5 32 360 291 4670 
Evraz, Vítkovice, servis kamionů, 
výroba barev, výroba trubek 

Novinařská 3.1 14.01 0.20 26.0 26.0 20 260 184 2670 
Evraz, Vítkovice, pokovování, 
tiskárna 

Cihelní 2.3 12.11 0.22 46.1 31.0 26 250 112 1360 Autobusové depo 

Sokolská 2.2 8.07 0.28 58.7 26.6 27 250 120 2195 Bez průmyslového zdroje 

Myslbekova 2.6 7.63 0.23 41.0 21.0 18 230 263 1960 Povrchová úprava kovů 

Bohumínská 3.0 10.9 0.30 41.1 24.2 34 240 154 2180 
Galvanizovna, pokovování 
(Zn,Cr,Ni) 

Vratimovský 5.6 7.16 0.16 25.8 25.0 16 160 121 1330 
Arcelor Mittal Steel, 
galvanizovna 

Říční 2.4 8.94 0.18 32.5 26.0 19 210 81 1285 Tiskárna 
 

 
V rámci celého souboru dat ovlivňuje inhibici Cr, Cd, Cu, Zn a Fe (sloupec 15, 
tabulka 23).  Inhibice Vibiro fischeri není ovlivňována As, Hg, Ni, Pb a Mn.  Z tabulky 23 
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je zřejmé, že nejvyšší počet platných statistických závislostí (šest z osmi) mezi obsahem 
kovů a inhibicí Vibrio fischeri bylo zjištěno pro sběrač Říční.  Do tohoto sběrače 
nevypouští odpadní vody žádný průmyslový zdroj, významné hodnoty koeficientu korelace 
jsou pravděpodobně způsobeny charakterem znečištění – splaškové vody. Obsahy kovů 
jsou ovlivněny pouze použitím různých prostředků v domácnostech a jejich obsahem 
v moči a fekáliích. Pro potvrzení tohoto předpokladu byl vypočten koeficient korelace 
mezi příslušnými kovy a BSK5, CHSK. Statisticky významná korelace nebyla prokázána 
mezi žádným kovem a CHSK, u BSK5  splnilo podmínku kritické hodnoty koeficientu 
korelace pro 15 vzorků pouze Zn a Cu (r >0.58).   
 

Ve sběrači Novoveská byly prokázány statisticky významné závislosti mezi inhibicí Vibrio 
fischeri a obsahem As, Mn a Fe. Z výsledků hodnoty mediánů obsahu kovů je zřejmé, že 
v odpadních vodách ve sběrači Novoveská byly zjištěny nejvyšší hodnoty As a Mn. Ve 
sběrači Novoveská byla zjištěna průměrná hodnota CHSK 306 mg/l a BSK5 pouze 124 
mg/l. Na základě vztahů mezi inhibicí Vibrio fischeri a organickým znečištěním lze 
předpokládat, že při nižších hodnotách BSK5 a CHSK již může být inhibice ovlivněna 
přítomností kovů ve vyšší koncentraci.  
 

Z tabulky Spearmanových korelačních koeficientů je zřejmé, že byly získány statisticky 
významné hodnoty koeficientu korelace mezi inhibicí a obsahem amonných iontů (NH4

+) 
(r = 0.50), celkovým organických uhlíkem (r = 0.43), dusitany a dusičnany (r = -0,28, -
0.21),  fosforečnany  (r = 0.50). Tyto závislosti jsou dány charakterem organického 
znečištění   (společný původ z fekálního znečištění) a vztahy, které platí mezi BSK5 x 
CHSK x formami dusíku (tabulka 25) 
 

Tabulka 25: Spearmanovy hodnoty koeficientu korelace mezi sledovanými parametry, které charakterizují 
společný zdroj organického znečištění. 

Spearmanovy korelace 

 
CHSKcr NO2

- NO3
- NH4

+ (PO4)
3- BSK5 

CHSKcr  
-0,23 -0,19 0,43 0,51 0,71 

NO2
- -0,23 1,00 0,61 -0,53 -0,25 -0,24 

NO3
- -0,19 0,61 1,00 -0,51 -0,17 -0,23 

NH4
+ 0,43 -0,53 -0,51 1,00 0,65 0,36 

(PO4)
3- 0,51 -0,25 -0,17 0,65 1,00 0,45 

BSK5 0,71 -0,24 -0,23 0,36 0,45 1,00 
 

 

5.5.   Porovnání  toxicity s literárními daty  
 

Toxický příspěvek jednotlivých prvků definoval Fulladosa E. (2005).  Hodnoty EC20 pro 
Vibrio fischeri, které představují měřitelný práh toxicity, byly nalezeny a seřazeny od 
nejnižší koncentrace: Pb(II) > Ag(I) > Hg(II)  ≈ Cu(II) > Zn(II)  > As(V) > Cd(II) ≈  
Co(II) >  As(III) >  Cr(VI).  
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Po odbourání organických látek během 30 dní poklesne inhibice na hodnotu, která 
odpovídá vlivu mikropolutantů na ekotoxicitu. V tabulce 26 jsou uvedeny obsahy 
sledovaných rizikových prvků pro sběrač v Polance, který vykazoval nejnižší inhibici u 
vzorků analyzovaných ve dni odběru a medián celkového souboru.  
 

Tabulka 26: Medián sledovaných prvků ve sběračích v porovnání se sběračem Polanka 

 As Cd Cu Cr Fe Hg Mn Pb V Zn 

 (µg/l) 
Polanka 3.10 0.14 27.2 11.9 320 0.30 190 47 9.45 98 

Maxima 6.30 0.99 227 17.64 4210 0.30 1270 64 12.24 860 
Celý soubor 3.33 0.24 34.1 11.6 452 0.33 189 66 5.16 210 
TRV (µg/l) 190  60 180 1000 1 80 2.5 20 120 

LOEC* (µg/l)   6.78 - 
13.6 

    626 - 
1251 

  

EC50 (mg/l)*  0.11  0.11 - 7       

Kelly (µg/l)  600
0 

1400
0 

      2400 

Vysvětlivky: TRV (Toxicity Reference Value for surface water, EPA 1999), LOEC - Lowest Observable 
Effect Concentration,  LOEC – Hsieh et al. (2004), EC50 - half maximal effective concentration, * – 
Fulladosa E. et al. (2005). Maxima – maximální obsahy zjištěné v celém souboru při inhibici Vibrio fischeri 
< 30 %., Kelly et al. (2004).  LOEC* - Hsieh et al. (2004).  

 
V porovnání s limity ekotoxicity podle TRV, které byly sledovány u Daphnia magna, jsou 
hodnoty obsahu prvků v komunálních vodách výrazně vyšší. Také hodnoty LOEC (Lowest 
Observable Effect Concentration), které uvádí  Hsieh Ch.Y. et al. (2004) jsou až o tři řády 
nižší.  
 

Z výsledků uvedených v Tabulce 26 je zřejmé, že TRV (Toxicity Reference Value) pro 
povrchové vody byly překročeny u Mn, Pb a Zn ve sběrači Polanka, který má nejnižší 
hodnoty inhibice Vibrio fischeri (medián 31 %).  Vzhledem k tomu, že odpadní vody ve 
sběračích mají podobnou matrici jako vodný výluh z vyhnilého kalu, kde je toxicita 
problémovým parametrem, mohou být tyto hodnoty použity jako srovnávací při 
posuzování vlivu kovů na toxicitu kalu.   
 
 
 

 

 

 

 

 



Ing. Šárka Doškářová: Ekotoxicita kalů z ústřední čistírny odpadních vod Ostrava 

2012 Stránka 72 

 

6. ÚČOV Ostrava   
 
Na čistírny odpadních vod, které jsou situovány v průmyslových oblastech přitékají 
odpadní vody obsahující směs nejrůznějších organických  a anorganických látek. 
Detailních informací o původu chemických látek v odpadních vodách je málo a posouzení  
jejich možných biologických vlivů, jako je  toxicita, genotoxicita nebo estrogenní potence, 
je také nedostatečné. V Evropě je tento problém důležitý zejména proto, že od přijetí 
směrnice 91/271/EHS, nazývanou „ Směrnice o čištění městských odpadních vod“, která 
umožňuje vypouštění průmyslových vod do městského sběrného systému, je pro mnoho 
ČOV běžnou praxí, že na ně přitékají městské i průmyslové odpadní vody (Farré et al. 
2003). 
 
Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV) v Ostravě-Přívoze byla uvedena do provozu 
v roce 1996 a plně nahradila v té době již zastaralé ČOV v Přívoze, Třebovicích a Zábřehu. 
Kapacita čištění je 638 850 EO. Provozovatelem je Společnost Ostravské vodárny a 
kanalizace a.s. (OVAK a.s.). Koncepce čištění ÚČOV je založena na mechanicko-
biologickém čištění splaškových a průmyslových odpadních vod. Technologická část 
čištění je založena na principu nízkozatížené aktivace s nitrifikací a předřazenou 
denitrifikací, s odvodňováním anaerobně stabilizovaného kalu na odstředivkách a 
s automatizovaným systémem řízení technologických systémů. Biologické čištění je 
tvořeno aktivačními a dosazovacími nádržemi s čerpacími stanicemi vraceného kalu.  
 

 
Obrázek 81: Ústřední čistírna odpadních vod – Ostrava Přívoz (internet 1) 

 

Na ÚČOV přitékají vody od většiny obyvatelstva z území města Ostravy (přivaděč A a D), 
dále produktovody firmy DALKIA, Koksovny Šverma a Svoboda a na základě 
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dlouhodobých smluv se přivážejí v cisternách odpadní vody od individuálních dovozců 
(SITA, a.s.). Přivaděčem D jsou přiváděny odpadní vody od obyvatel Ostravy – Poruby a 
odpadní vody z BorsodChem MCHZ, s.r.o. Odpadní vody z BorsodChem MCHZ, s.r.o. 
jsou zatíženy zejména aminy. Výše zmíněná společnost má svou ČOV, která je v současné 
době v intenzifikaci tak, aby odstraňovala organické látky s obsahem dusíku. Odpadní 
vody z koksoven nejsou před přítokem do ÚČOV předčištěny, jsou vypouštěny přímo do 
aktivační nádrže na ÚČOV Ostrava.   
 

Přivaděčem A se přivádějí komunální odpadní vody z centra Ostravy.  Do přivaděče A 
vypouští své odpadní vody také ArcelorMittal Ostrava a.s.. Tyto odpadní vody jsou 
předčištěny na biologické čistírně. Navíc jsou do přivaděče A vypouštěny také podzemní 
vody čerpané z hydraulické bariéry v oblasti Nové Vsi, kde je čerpána podzemní voda ze 
staré ekologické zátěže způsobenou firmou DEZA. Od června 2011 je tato podzemní voda 
také biologicky předčištěna a jsou odstraněny PAU a BTEX.    
 

Pro účely zpracování disertační práce byly odebírány vzorky: 
a) stabilizovaného kalu (vápněného a nevápněného) 
b) vyhnilého kalu 
c) kalu z aktivační nádrže 

 

Vzorky dle požadavků legislativy odebíral profesionální (akreditovaný) vzorkař. Roční 
produkce kalů na ÚČOV Ostrava činí cca 10 000 t vlhkého kalu/rok. Vlhkost kalu se 
pohybuje v rozmezí 25-32%. Roční produkce sušiny kalu se pohybuje cca v rozmezí 6 800 
– 7 500 t sušiny kalu/rok. Veškerý produkovaný kal je využíván k výrobě rekultivačního 
substrátu.  
 

 
Obrázek 82 : Odběrové místo vápněného kalu 
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Obrázek 83: Odběrové místo nevápněného kalu – šnekový dopravník 

 

 

6.1. Základní charakteristika kalů 
 

Kal je směs vody a pevných látek. Vzniká v procesu čištění odpadních vod. Jedná 
se o nezbytnou součást při čištění odpadních vod. V kalech je zakoncentrováno 50 - 80% 
původního znečištění.  

 

Surový kal - nebyl stabilizován a podle toho, v jaké části systému čištění je 
odebírán, rozlišujeme: 

a) Primární kal – odděluje se ze surové odpadní vody v separačních 
zařízeních (např. usazovací nádrže), je biologické povahy, jeho složení je dáno 
především charakterem přitékající odpadní vody. 

b) Sekundární (přebytečný aktivovaný) kal – oddělován v dosazovací 
nádrži z biologického stupně čištění, jeho složení je ovlivněno jak složením surové 
odpadní vody, tak technologickým způsobem čištění. 

c) Terciární kal – z chemického srážení. 
 

 

 

 

                                                                      

                                                                     

Vratný kal 

Primární kal       Sekundární kal 

 

Obrázek 84: Schéma postupu čištění odpadních vod (Raclavská, 2007) 

Přítok 
Česle 

Lapák 

písku Primární 

usazování 

Aktivace 
Sekundární 

usazování 

Odtok
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Další formy kalů: 
 a) Aktivovaný – obsahuje mikroorganismy, které rozkládají organické látky. 

b) Stabilizovaný (vyhnilý) – anaerobně zmineralizovaný, nepodléhá mikrobiálnímu 
rozkladu. 

 

Na obrázku 85  je znázorněn schématický postup vzniku, předúpravy a zpracování 
čistírenského kalu. 
 

 

Obrázek 85:  Obecné schéma zpracování čistírenského kalu (Dohányos, 2006) 
Vysvětlivky: A – mechanické čištění, B – snižování produkce biomasy v aerobním biologickém stupni, 

C – technologická linka zpracování kalu, D – metody využití a likvidace kalů. 
 

 

6.2. Anorganické polutanty  
 

Od roku 1999 byly ve vyhnilém kalu z ÚČOV Ostrava sledovány vybrané rizikové 
prvky ve vyhnilém kalu, a sice zinek, olovo, kadmium, nikl, chrom, měď a arsen.  Od roku 
2006 byly sledovány také další rizikové prvky, jako rtuť, molybden, kobalt a cín. Do roku 
2007 byly výše uvedené prvky stanovovány metodou AAS - Atomová absorpční 
spektrometrie. Od roku 2008 se používá ICP-AES - Metoda absorpční emisní 
spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. Rizikové prvky jsou sledovány v 
návaznosti na legislativní požadavky a metodika stanovení je uvedena v kapitole 3. 
Rozbory obsahu rizikových prvků ve vyhnilém kalu jsou prováděny 1 x měsíčně na 
Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě.  
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Obrázek 86: Časový vývoj průměrné koncentrace vybraných rizikových prvků v sušině kalu 

    

Z průměrných hodnot ze 12 odběrů za rok je zřejmé, že se obsahy olova, chromu a mědi od 
roku 2002 – 2003 pozvolně snižují. Výjimkou je rok 2001, kdy došlo k markantnímu 
nárustu obsahu zmíněných tří rizikových prvků. 

 

 
Obrázek 87: Obsah Zn v sušině kalu 

 

Od roku 1999 byly rovněž sledovány obsahy zinku v sušině kalu. Od roku 2009 do roku 
2011 dochází k poklesu poklesu Zn v sušině kalu.  

 

 
Obrázek 88: Obsah As v sušině kalu 
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Tabulka 27: Koncentrace arsenu (mg/kg) ve 12 odběrech za rok 2010 a 2011 

As - 2010 8,19 8,12 11 7,88 9,01 10,1 10,2 15,6 11,1 11 9,01 8,1 

As - 2011 13,5 16,2 18,4 16,8 19,3 18,4 18,0 16,5 19,2 17,9 10,9 11,3 
  

 
Půrměrné roční obsahy arsenu v sušině kalu jsou za celé sledované období poměrně 

vyrovnané. Výjimkou je rok 2011, kdy se obsahy zvýšil z 10 mg/kg na hodnotu 16 mg/kg. 
Porovnáním hodnot koncentrací arsenu z dílčích stanovení lze říci, že prudký nárůst 
průměrné koncetrace arsenu není dán extrémním výkyvem, ale je zvýšen již od začátku 
roku 2011. Důvod tohoto zvýšení nám v tuto chvíli není znám.  

 
 

 
Obrázek 89: Obsah vybraných rizikových prvků v sušině kalu 

  

 
Mezi další skupinu sledovaných látek patří rtuť, molybden a kobalt. Tyto prvky byly 
pravidelně sledovány od roku 2006. Úroveň obsahu rtuti v kalu je víceméně konstantní a 
udržuje se kolem hodnoty 2mg/kg.  U molybdenu a kobaltu je z grafu č.89 dobře patrný 
setrvalý pokles obsahu těchto prvků v sušině kalu. Výjimku tvoří rok 2011, kdy došlo 
k mírnému nárustu koncentrace kobaltu.  

Vyhláška č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v 
platném znění, stanovuje v hlavě I, §1 mimo jiné také technické požadavky a podmínky 
pro využívání odpadů na povrchu terénu. Dle této vyhlášky odpady, využívané na povrchu 
terénu, s výjimkou odpadů využívaným k rekultivaci skládek podle §13 odst.1, nesmí 
obsahovat vyšší koncentrace škodlivin, než je uvedeno v tabulce č. 10.1. přílohy č.10 k této 
vyhlášce a jejich vodný výluh musí splňovat požadavky stanovené v tabulce č. 10.2. 
přílohy č. 10 k této vyhlášce.  
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Tabulka 28: Průměrné koncetrace rizikových prvků v sušině kalu/rok 

  
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Limitní 
hodnota* 

 mg/kg 

Zn 
1 250 1 500 1 

460 
2 500 1 860 1 620 1 560 1 792 1 864 1 882 1 677 1 064 1 001  

Pb 142 106 300 98 72 64 75 68 107 81 61,50 47,80 48,20 100 

Cd 7 18 5,60 2,20 1,80 1,20 1,60 2,01 3,61 5,39 2,80 1,90 3,10 1 

Ni 66,50 40 108 38,80 36 32,60 38,40 45 51 54 53,10 39,40 70,40 80 

Cr 230 58 244 120 132 164 148 138 95,64 83,75 64,70 57,30 54,30 200 

Cu 194 186 275 219 150 163 142 165 215 221 187 156 150  

As 13,60   8,40 9,20 8,80 8,60   11,01 8,01 10,41 10,20 9,90 16,40 10 

Hg               2,01 2,57 2,73 2,40 1,90 2,33 0,8 

Mo               36 26 13 12,10 7,50 6,11  

Co               29 33,21 27,19 16,70 7,50 9,60  

Sn                       55,30 54,80  

Pozn.: * Dle tabulky č. 10.1. přílohy č.1 vyhlášky č. 294/2005 Sb. v platném znění 
 

 
Porovnáním limitních hodnot v sušině odpadu dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. v platném 
znění, znázorněným v tabulce 28 lze říci, že průměrný obsah olova od roku 2008 tomuto 
legislativnímu požadavku vyhovuje. Obsahy kadmia a rtuti byly ve sledovaných letech 
nadlimitní. Od roku 2002 vyhovují obsahy niklu a chromu, ovšem u arsenu je situace 
nestálá. Hodnoty arsenu se pohybovaly v ročních průměrech na přibližně konstantních 
úrovních, vyjma roku 2011, kdy došlo k zásadnímu zvýšení jeho koncentrace v ročním 
průměru a nejednalo se o náhlý extrémní výkyv. Hodnoty PAU, které byly stanoveny, mají 
klesající tendenci a stanovované hodnoty PCB byly pod mez detekcce. Ačkoliv výsledky 
kalu nesplňují kritéria dle Vyhl. č. 294/2005 Sb. z hlediska využití na povrchu terénu, je 
nutno říci, že z tohoto kalu je firmou SITA, a.s., připravován certifikovaný substrát, a to 2 
způsoby: 1. – Základ pro technickou rekultivaci, kdy dochází pouze k dorovnávání terénu. 
Zde je poměr kalu a popílku 1:3 a 2. – Základ pro terénní úpravy, kdy je poměr kalu a 
zeminy 1:3. 

 

Dostupné údaje byly zpracovány v programu Statistika pro zjištění vzájemných korelací. 
Pro tento výpočet byly použity Spearmanovy korelace, hladina významnosti 0,05. Z výše 
uvedené tabulky nevyplývají žádné významné závislosti mezi rizikovými prvky. 
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V tabulce 29 je spočítáno množství rizikových prvků v %, které se uvolnily do vodného 
výluhu z celkového množství. Pro tyto účely byly použity koncentrace prvků ve vápněném 
a nevápněném kalu, a to ve vodném výluhu. Z vápněného kalu se vylouží více rizikových 
prvků ve srovnání s kalem nevápněným. Ve většině případů se z vápněného kalu vylouží  o 
cca 50% větší množství rizikového prvku než z kalu nevápněného.  Extremní vyluhování 
z vápněého kalu je patrné u olova, kdy se z  vápněného kalu vyloužilo 4x více Pb  než z 
kalu nevápněného. Z vápněného kalu se zvolňuje vyšší množství rizikových prvků 
v důsledku zvýšené rozpustnosti humátů v alkalickém prostředí (Cozzolino et al., 2002, 
Violante et al. 2010).   

 
 

Tabulka 29: Výpočet množství rizikových prvků, které se uvolnily do vodného výluhu 

 
Kal vápněný 

(mg/l) 
Kal nevápněný 

(mg/l) 
Sušina kalu 

(mg/kg) 

Vylouženo – 
vápněný kal 

(%) 

Vylouženo – 
nevápněný kal 

(%) 
Zn 1,04 0,525 1 064 0,98 0,49 

Pb 0,015 0,004 47,8 0,31 0,08 

Cd 0,0011 0,0004 1,9 0,58 0,21 

Ni 0,118 0,0749 39,4 2,99 1,9 

Cr 0,0423 0,0194 57,3 0,74 0,34 

Cu 0,145 0,075 156 0,93 0,48 

As 0,049 0,022 9,9 4,95 2,22 

Mo 0,0557 0,0267 7,5 7,43 3,56 

Co 0,013 0,008 7,5 1,73 1,07 

Sn 0,079 0,033 55,3 1,43 0,6 
 

 

6.3. Organické polutanty  
 

V sušině kalu byly podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. také sledovány vybrané organické 
polutanty. Z údajů dostupných za rok 2010 a 2011 byly zpracovány grafy, znázorňující 
roční průměrné hodnoty vybraných polutantů za tyto 2 roky.  Vzhledem k tomu, že od roku 
2011 došlo k odstavení přítoku odpadních vod z koksovny Šverma a k biologickému 
čištění odpadních vod ze staré zátěže DEZA, došlo ke snížení průměrných ročních hodnot. 
K zásadnímu snížení průměrných ročních koncentrací došlo u EOX, acenaftenu a fluorenu, 
dále došlo ke snížení koncentrací všech sledovaných organických polutantů, vyjma 
fluorantenu, benzo(a)antracenu, chrysenu a benzo(a)pyrenu, a to v řádech jednotek. 
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Obrázek 90: Průměrné obsahy analytů PAU za roky 2010 a 2011 

 

 
EOX, acenaften a fluoren byly zpracovány samostatně v obrázku 91 z důvodu vyšších 

obsahů v kalu oproti výše zmíněným organickým látkám. 
 

 
Obrázek 91: Průměrné obsahy EOX, acenftenu a fluorenu 

 

 
V sušině kalu byly za rok 2010 a 2011 rovněž sledovány obsahy NEL (C10 – C40), AOX, 
PCB, PAU a fenoly. Roční průměrné obsahy jsou uvedeny v tabulce 30. Z níže uvedeného 
je patrný pokles koncentrace AOX, NEL a fenolů. Snížení koncentrace ∑PAU je výrazné a 
dosahuje hodnoty 50% oproti koncentraci za rok 2010.  
 

Tabulka 30: Roční průměrné hodnoty vybraných organických polutantů 

Parametr Jednotky Rok 2010 Rok 2011 
AOX mg/kg 249 216 

NEL(C10-C40) mg/kg 4792 4592 
∑PAU mg/kg 110 55 
PCB mg/kg <0,18 0,06 
TOC % v sušině 21,40 22,20 

Fenoly mg/kg 52 47,80 
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Celkové obsahy organických polutantů a také rizikových prvků mohou mít vliv na 
organismy, používané k ekotoxikologickému rozboru vzorků (chvostoskok, roupice, salát, 
daphnia,...). 

 
 6.3.1. Vliv stárnutí kalu na vyluhovatelnost organických polutantů 
 

Z důvodu poznání chování polutantů, vyskytujících se v čistírenském kalu, byly udělány 
vodné výluhy v den odběru a poté po 6 týdnech. Jednalo se o totožný vzorek kalu. 
Výsledkem bylo různé zastoupení polutantů a byly také patrné transformace polutantů na 
jiné formy, došlo např. k uvolnění sledovaných rizikových prvků z původních komplexů. 
Rovněž byly sledovány látky, které ze vzorku kalu byly schopné přejít do vodného výluhu, 
který je aktuálně podmínkou pro testování ekotoxicity v legislativě ČR. 

 

V rámci dlouhodobého sledování kvality a vlastnosti čistírenského kalu z ÚČOV Ostrava, 
byly opakovaně stanoveny organické polutanty ve vodném výluhu z předmětného kalu, a 
to po bazické extrakci při pH 11 a kyselé exktrakci při pH 3. Analýzy byly provedeny na 
Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě, a to metodou GC-MS (plynová chromatografie s 
hmotnostní detekcí). Kvalitativní analýzou vzorků byly identifikovány organické látky, 
jejichž naměřená spektra se shodují s vyšší než 75% pravděpodobností s knihovnou 
hmotnostních spekter N.I.S.T..  

 

Tabulka 31: Kvalitativní analýza kalu z ÚČOV Ostrava 

Anglický název, český název 1a 1b 2a 2b 3a 3b 3c 3d 4a 4b 4c 4d 

Benzenamine, N,N-diethyl, N,N-
diethylbenzenamin 

+ +           

Naphthalene, 1-methyl, 1-
methylnaftalen 

+ +   +        

Biphenyl, bifenyl + +   + +   + +   

Naphthalene, 1,7-dimethyl-, 1,7-
dimethylnaftalen  

+ +   + +   + +   

Naphthalene, 1,6-dimethyl, 1,6-
dimethylnaftalen  

+ +       + +   

Naphthalene, 1,4-dimethyl, 1,4-
dimethylnaftalen  

+ +   + +   + +   

Naphthalene, 1,5-dimethyl-, 1,5-
dimethylnaftalen  

+ +       + +   

Naphthalene, 2,6-dimethyl, 2,6-
dimethylnaftalen  

+ +       + +   

Acenaphthene, acenaften + +   + + + + + + + + 
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Dibenzofuran, dibenzofuran + +   + +   + +   

Fluorene, fluoren   + +   + +   + + +  

Phenol, fenol   +  + +   + +   

Naphthalene, naftalen +            

2-Cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(1-
methylethenyl)-, (S)-  (=Carvone), 

2-methyl-5-(1-methylethenyl)-2-
cyklohexen-1-on 

+            

 Indole,  indol +  +  +    +    

Benzenamine, 3,4-dichloro- , 3,4-
dichlorobenzenamin 

+            

1H-Indole, 3-methyl- (=Scatol), 3-
methyl-1H-indol 

        +    

Phenanthrene, fenanthren + +    +       

Fluoranthene, fluoranthen + +           

Pyrene, Pyren  + +           

Phenylglyoxal, fenylglyoxal +            

Aniline, anilin +            

Cyclohexylamine, N-ethyl-, N-ethyl-
cyklohexylamin 

+            

Pyridine, 2,4,6-trimethyl-, 2,4,6-
trimethyl-pyridin 

+            

Benzenamine, 2-ethyl-, 2-
ethylbenzenamin 

+            

Phenol, 3,5-dimethyl-, 3,5-dimethylfenol +  +          

Phenol, 2-ethyl-4-methyl-, 2-ethyl-4-
methylfenol 

+            

Phenol, 2,4,6-trimethyl-, 2,4,6-
trimethylfenol 

+            

1,2-Ethanediamine, N,N,N',N'-
tetramethyl-1,2-diphenyl-,  

N,N,N',N'-tetramethyl-1,2-difenyl-1,2-
ethandiamin 

+            
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5,10-Diethoxy-2,3,7,8-tetrahydro-
1H,6H-dipyrrolo[1,2-a;1',2'-d]pyrazine,  

5,10-diethoxy-2,3,7,8-tetrahydro-
1H,6H-dipyrrolo[1,2-a;1',2'-d]pyrazin  

+            

Phenol, 2-methyl-, 2-methylfenol  +           

1H-Indole, 2,3-dihydro-4-methyl- (=4-
Methylindoline ), 

 2,3-dihydro-4-methyl-1H-indol  

 +           

3-Hexenoic acid, (E)-, (E)-3-hexenová 
kyselina 

  +          

1-Cyclopentene-1-carboxylic acid,  

1-cyclopenten-1-karboxylová kyselina 

  +          

Benzoic Acid, benzoová kyselina   +          

Benzeneacetic acid, Benzenoctová 
kyselina 

  +      + +   

2-Methoxy-4-vinylphenol 
(=Vinylguaiacol),  

2-methoxy-4-vinylfenol   

  +          

Benzenepropanoic acid, 
Benzenpropanová kyselina 

  +      +    

n-Decanoic acid, n-dekanová kyselina   +          

Vanillin, vanilin   +          

Decanoic acid, 2-hydroxy-, 2-hydroxy-
dekanová kyselina 

  +          

Dodecanoic acid, dodekanová kyselina   +          

 Benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-
dimethoxy- (=Syringe aldehyde), 4-
hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyd 

  +          

Tetradecanoic acid (=Myristic acid), 
tetradekanová kyselina 

  +          

2-Dibenzofuranol, 2-dibenzofuranol   +          

2-Propenenitrile, 3,3-diphenyl-,  

3,3-difenyl-2-propennitril 

  +          
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Cyclic octaatomic sutur, cyklická 
oktaatomová síra 

  +      + +   

Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis- 
(=.Bisphenol A),  

4,4'-(1-methylethyliden)bisfenol  
(=.Bispfenol A )  

  +          

Cyclopenta[g]-2-benzopyran, 
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-
hexamethyl- (= Galoxolide),  

1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-
hexamethyl-cyklopenta[g]-2-
benzopyran  

   +         

Epicholestanol, Epicholestanol    +         

Allocholesterol, Allocholesterol     +     + + + + 

Metyl-fenol (Kresol)     +    +    

Naphthalene, 1,2-dimethyl-, 1,2-
dimethylnaftalen 

    + +   + +   

1-ethyl-naftalen     + +       

1,3-dihydro-2H-Indol-2-on (Indolinon)     +    +    

Acenaphtylenon     +  +      

Styren      +  +     

1-methyl-nafateln      +       

4-methyl-fenol      +       

2,4-di-tert-butylfenol      +  +     

9-hydroxyfluoren      +       

Fenyl-butandiová kyselina      +  +     

1,2,3,4-tetrahydro-2phenyl-naftalen      +  +    + 

1,2-dihydro-4-fenyl naftalen      +  +     

1,4-difenyl-1,3-butadien      +  +    + 

Fenylglyoxal        +     

Butylovaný hydroxytoluen        +     
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1-acenaftenon         +  +  

3-(methylthio)-propanová kyselina         +    

1,2-benzendikarboxylová kyselina         + + + + 

Isopropenylnaftalen           + + 

2,4,6-tri-t-butylbenzenthiol            + 

2,4-di-t-butyl-6-nitro-fenol          +  + 

Vysvětlivky: 1a  –  Kal vápněný po bazické extrakci  výluhů pH ≥ 11 – 2008, 1b – Kal nevápněný po bazické 
extrakci výluhů pH ≥ 11 - 2008,  2a – Kal vápněný po kyselé extrakci výluhů pH ≤ 2 - 2008,     2b – Kal 
nevápněný po kyselé extrakci výluhů pH ≤ 2 - 2008,  3a  –  Kal vápněný po bazické extrakci výluhů pH = 11 
- 2010, 3b - Kal vápněný po bazické extrakci výluhů pH = 11, po 6 týdnech – 2010,  3c – Kal nevápněný po 
bazické extrakci výluhů pH = 11 - 2010,  3d -  Kal nevápněný po bazické extrakci výluhů pH = 11, po 6 
týdnech – 2010,  4a  –  Kal vápněný po kyselé  extrakci výluhů s pH = 3  - 2010, 4b - Kal vápněný po kyselé  
extrakci výluhů s pH = 3, po 6 týdnech – 2010,  4c – Kal nevápněný po kyselé extrakci výluhů s pH = 3 - 
2010,  4d -  Kal nevápněný po kyselé extrakci výluhů s pH = 3, po 6 týdnech – 2010, + - přítomnost dané 
látky 

 
Vápněný kal – analýzy 2010:  
Po 6-týdnech se z daného vzorku opět připravil vodný výluh vápněného kalu a oproti 
prvotnímu testu nebyly ve vzorku nalezeny následující sloučeniny:  
2,4-di-tert-butylfenol a sloučeniny typu 9-hydroxyfluoren, fenyl-butandiová kyselina, 
1,2,3,4-tetrahydro-2-phenyl-naftalen, 1,2-dihydro-4-fenyl naftalen a 1,4-difenyl-1,3-
butadien z extrakce bazické, a z extrakce kyselé se jedná o 2,4-di-t-butyl-6-nitro-fenol. 
 

Rovněž po 6-týdnech ve vzorku výrazně ubyly ze vzorku následující sloučeniny: 
- bazická extrakce: fenol, methyl-fenol (kresol), indol a 1,3-dihydro-2H-indol-2on 

(indolinon) 
- kyselá extrakce: methyl-fenol (kresol), benzenoctová kyselina, indol, 3-methyl-

1H-indol (Skatol), 1,3-dihydro-H-indol-2-on (indolinon) 
 

Nevápněný kal – analýzy 2010: 
Po 6-týdnech se z daného vzorku opět udělal vodný výluh vápněného kalu a oproti 
prvotnímu testu nebyly ve vzorku nalezeny následující sloučeniny:  
styren, 2,4-di-tert-butylfenol, butylovaný hydroxytoluen, sloučeniny typu fenyl-butandiová 
kyselina, 1,2,3,4-tetrahydro-2-phenyl-naftalen, 1,2-dihydro-4-fenyl naftalen a 1,4-difenyl-
1,3-butadien z extrakce bazické, a z extrakce kyselé se jedná o 2,4-di-t-butyl-6-nitro-fenol 
a sloučeniny typu 1,2,3,4-tetrahydro-2-phenyl-naftalen a 1,4-difenyl-1,3-butadien.  
 
Po 6-týdnech byl oproti vzorku kalu vápněného ve vzorku pozorován  příbytek dalších 
sloučenin v porovnání s prvotním testováním. 
 

Detailně je tato problematika zpracována v kapitole 8. 
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Závěrem lze říci, že při sledování chování vzorku kalu v čase můžeme konstatovat, že 
právě čas a tudíž stárnutí vzorku kalu, má vliv na jeho kvalitativní i kvantitativní složení. 
Dochází k přeměnám chemických struktur nebo ke snížení koncentrací původních látek. 
Kvalitativní analýza vodného výluhu kalu vápněného i nevápněného při bazické i kyselé 
extrakci, včetně totožných stanovení po 6 týdnech, je znázorněna v tabulce 31.  
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7. Integrovaný registr znečišťování (IRZ) 
 

Česká republika se vstupem do Evropské unie a podpisem významných mezinárodních 
dokumentů (Aarhuská úmluva, Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek ) 
zavázala plnit povinnosti v oblasti životního prostředí, které z těchto mezinárodních aktů 
vyplývají. Jedná se zejména o shromažďování a šíření informací o životním prostředí, 
umožnění svobodného přístupu veřejnosti k těmto informacím a tvorbu registru úniků a 
přenosů znečišťujících látek. 
 

Ke splnění závazků bylo nutné doplnit legislativu v České republice o nové právní 
nástroje, které výše uvedené procesy umožnily. Dne 5. února 2002 byl přijat zákon č. 
76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru 
znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon 
o integrované prevenci). Zákonem č. 76/2002 Sb. je založen integrovaný registr 
znečišťování životního prostředí (dále jen integrovaný registr znečišťování – IRZ) jako 
veřejně přístupný informační systém emisí a přenosů znečišťujících látek. Integrovaný 
registr znečišťování životního prostředí (IRZ) je databází údajů o únicích vybraných 
znečišťujících látek (do ovzduší, vody a půdy), přenosech znečišťujících látek v odpadech 
a odpadních vodách (OV) a přenosech množství odpadů, které jsou každoročně ohlašovány 
za jednotlivé provozovny na základě splnění podmínek stanovených příslušnými právními 
předpisy. 
 

Od roku 2008 upravuje fungování IRZ (v návaznosti na evropské nařízení č. 166/2006/ES) 
samostatný právní předpis – zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a 
integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a 
změně některých zákonů, a prováděcí nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví 
seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do 
integrovaného registru znečišťování životního prostředí. V roce 2011 byla přijata novela 
nařízení vlády č. 145/2008 Sb., (nařízení vlády č. 450/2011 Sb.). Novela  výrazně snižuje 
počet látek sledovaných v odpadech přenášených mimo provozovnu. 
 

7.1. Rozsah integrovaného registru znečišťování 
Při určování rozsahu a struktury integrovaného registru znečišťování je stěžejní rozsah a 
struktura evropského PRTR (Pollutant Release and Transfer Registers), neboť nařízení 
o E-PRTR (European Pollutant Releases and Transfer Register) přímo stanovuje minimální 
rozsah národních registrů. Počet sledovaných látek v únicích uvádí tabulka 32, tabulka 
33 v přenosech. (internet 2) 
 

Tabulka 32: Počet sledovaných látek v IRZ v únicích 
Úniky Počet znečišťujících látek 

Ovzduší 62 

Voda 71 

Půda 61 
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Tabulka 33: Počet sledovaných látek v IRZ v únicích 

Úniky Počet znečišťujících látek 

v odpadech 26 

v odpadních vodách 71 
 

 

7.2. IRZ a ÚČOV Ostrava 
 

Tato kapitola je do dizertační práce zařazena z důvodu zjištění “širšího výskytu” 
znečišťujících látek (nesledovaných v jiné legislativě) a identifikace jejich významu na 
základě překročení prahových hodnot. Nadlimitní výskyt znečišťujících látek může také 
ovlivňovat ekotoxicitu kalů.  
 

V rámci sledování polutantů vyskytujících se v čistírenských kalech z ÚČOV Ostrava, byl 
v roce 2011 proveden screening anorganických i organických polutantů, podle přílohy č. II 
Registru E-PRTR (Nařízení Evropského parlamentu a  Rady č.166/2006, kde se sleduje 91 
látek. Ohlašovací povinnost vztahující se k předávanému odpadu má provozovatel ČOV. 
Musí oznámit množství sledované látky v odpadu, kam odpad předává a způsob naložení 
s odpadem (využití/odstranění). Kaly musí být také započítávány do celkového množství 
odpadů přenesených mimo lokalitu (ohlašovací práh 2 t/rok pro nebezpečný odpad a 2 000 
t/rok pro ostatní odpad).  
 

7.3. Obsahy látek v kalu a IRZ 
 

Obecně je známo, že se na toxicitě kalů mohou podílet specifické polutanty, které souvisí 
s použitím detergentů, povrchově aktivních látek a produktů denní péče o tělo: alkylbenzen 
sulfonát (LAS) , nonylphenol a nonylphenol ethoxylat, kosmetické přípravky s obsahem 
ftalátů (di-2-(ethyl-hexyl)-phthalate (DEHP) a další polutanty: PAU, PCB, PCDD/F  a  
zpomalovače hoření (Abad et al.2005; Richardson, 2008; Marttinen et al., 2003; Vogelsang 
et al., 2006; Céspedes et al., 2005; Sánchez-Avila 2009).  K významným  znečišťujícím 
látkám v kalu patří polychlorované alkany (PCA) a  estrogeny (Bradley O. et al., 2011).  
 

Z důvodu plnění ohlašovacích povinností ÚČOV Ostrava, byl na Zdravotním ústavu se 
sídlem v Ostravě proveden rozbor kalu v souladu s látkami, ohlašovanými do IRZ. Tento 
screening znečišťujících látek ze 4.11.2011 byl porovnán s průměrnými hodnotami za rok 
předcházející, a to z důvodu ověření správnosti dat. Na základě těchto výsledků byly 
zpracovány tabulky, kde byly zohledněny meze detekce, ohlašovací prahy pro jednotlivé 
látky, celkové množství produkce kalu na ÚČOV Ostrava, index nabohacení a porovnání 
výskytu znečišťujících látek v kalu a ve vodách. Pro jednotlivá stanovení jsou uvedeny 
meze detekce a použitá metoda. Všechna stanovení byla provedena dle SOP Zdravotního 
ústavu, které jsou zpracovány dle platné legislativy. 
 

Počet obyvatel města Ostrava ke dni 1.1.2012 je 306 128  (internet 3). Roční produkce kalů 
se dle vyhlášky č. 383/2001 Sb. udává v tunách sušiny za rok, což je aplikováno také pro 
účely této disertační práce. Na základě zjištěných koncetrací polutantů byl vypočten obsah 
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znečištujících látek v sušině kalu za rok 2011. Průměrná roční produkce kalu (sušiny) se 
pohybuje v rozemí 6800 t sušiny kalu/rok až 7500 t sušiny kalu/rok.  V tabulce je také 
uvedeno množství znečišťujících látek, které produkuje 1 EO (ekvivaletní obyvatel). V 
tabulce 34 jsou uvedeny hodnoty z jednorázového rozboru (první sloupec) i průměr za rok 
2010 (12 hodnot) u znečišťujících látek, které jsou sledovány ještě podle jiné legislativy.  
 

Tabulka 34: Množství znečišťujících látek v kalu a ve vodách, produkce polutantů na obyvatele/rok 

Ukazatel 

Kal - 
hodnoty 

dle 
rozboru z 

4/2011                                        
(mg/kg 
sušiny) 

Kal - 
průměrné 
hodnoty za 
rok 2010 
(mg/kg) - 
vybrané 

ukazatele 

Úniky do 
vody 

(mg/l)  - 
2010 

vybrané 
ukazatele 

Obsah 
látek v 
6800t 
sušiny 

kalu/rok 
(kg) 

Obsah látek 
v 6800t kalu 

/ počet 
obyvatel 

(kg) 

Obsah 
látek v 
7500t 
sušiny 

kalu/rok 
(kg) 

Oobsah 
látek v 

7500t kalu / 
počet 

obyvatel 
(kg) 

Rtuť 2,65 1,9 <0,001 18,02 0,00005886 19,88 0,00006492 

Arzen 15,9 9,9 <0,003 108,12 0,00035319 119,25 0,00038954 

Kadmium 2,1 1,9 <0,0002 14,28 0,00004665 15,75 0,00005145 

Chrom 57,6 57,3 0,0015 391,68 0,00127946 432,00 0,00141117 

Měď 152 156 0,005 1 033,60 0,00337637 1 140,00 0,00372393 

Nikl 60 39,4 0,0128 408,00 0,00133278 450,00 0,00146997 

Fosfor 27 900 
 

0,3 189 720,00 0,61974076 209 250,00 0,68353761 

Olovo 49,8 47,8 <0,004 338,64 0,00110620 373,50 0,00122008 

Cín 66,2 55,3 0,005 450,16 0,00147050 496,50 0,00162187 

Zinek 1 060 1064 0,106 7 208,00 0,02354571 7 950,00 0,02596953 

nonylphenolethoxyl
áty 

5,6 
 

0,00038 38,08 0,00012439 42,00 0,00013720 

DEHP (di-(2-ethyl 
hexyl) ftalát) 

0,014 
 

0,0062 0,10 0,00000031 0,11 0,00000034 

naftalen 0,65 2,5 0,41 4,42 0,00001444 4,88 0,00001592 

fenanthren 4,6 3,8 
 

31,28 0,00010218 34,50 0,00011270 

anthracen 0,95 0,8 <0,005 6,46 0,00002110 7,13 0,00002327 

fluoranthen 6,5 4 0,067 44,20 0,00014438 48,75 0,00015925 

pyren 3,2 2,8 
 

21,76 0,00007108 24,00 0,00007840 

benzo(a)anthracen 6,6 3,7 
 

44,88 0,00014661 49,50 0,00016170 

chrysen 4 2,2 
 

27,20 0,00008885 30,00 0,00009800 

benzo(b)fluoranten 6,2 4,1 
 

42,16 0,00013772 46,50 0,00015190 

benzo(k)fluoranten 3,7 2,4 
 

25,16 0,00008219 27,75 0,00009065 

benzo(a)pyren 7,9 4,6 
 

53,72 0,00017548 59,25 0,00019355 

benzo(ghi)perylen 3,5 2,4 <0,005 23,80 0,00007775 26,25 0,00008575 

dibenzo(ah)anthrace
n 

0,38 0,34 
 

2,58 0,00000844 2,85 0,00000931 

indeno(1,2,3-
cd)pyren 

5,8 4,4 
 

39,44 0,00012883 43,50 0,00014210 

suma PAU 54 110 0,56 367,20 0,00119950 405,00 0,00132298 

suma PCB <0,080 <0,18 <0,000035 PMD PMD PMD PMD 

suma PCDD/F 0,00047 
 

PMD 0,00 0,00000001 0,00 0,00000001 

suma PBDE 0,039 
  

0,27 0,00000087 0,29 0,00000096 
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HCB 
(hexachlorbenzen) 

0,0051 
 

<0,000003 0,03 0,00000011 0,04 0,00000012 

o,p-DDT <0,00037 
  

PMD PMD PMD PMD 

p,p-DDT <0,00065 
  

PMD PMD PMD PMD 

aldrin <0,0027 
 

<0,000003 PMD PMD PMD PMD 

dieldrin <0,0062 
 

<0,000003 PMD PMD PMD PMD 

endrin <0,0095 
 

0,000033 PMD PMD PMD PMD 

heptachlor 0,017 
 

<0,000003 0,12 0,00000038 0,13 0,00000042 

nonylfenoly 13 
  

88,40 0,00028877 97,50 0,00031849 

pentachlorbenzen 0,0028 
  

0,02 0,00000006 0,02 0,00000007 

pentachlorfenol 0,00069 
  

0,00 0,00000002 0,01 0,00000002 

alachlor <0,001 
  

PMD PMD PMD PMD 

diuron 0,004 
  

0,03 0,00000009 0,03 0,00000010 

isoproturon <0,001 
 

<0,015  PMD PMD PMD PMD 

simazin <0,001 
  

PMD PMD PMD PMD 

atrazin <0,001 
 

<0,000015 PMD PMD PMD PMD 

chlorpyrifos 0,024 
 

<0,0005 0,16 0,00000053 0,18 0,00000059 

trifluralin <0,0064 
 

<0,000003 PMD PMD PMD PMD 

triclosan 1,8 
  

12,24 0,00003998 13,50 0,00004410 

chloralkany C10-
C13 

6,9 
 

0,0005 46,92 0,00015327 51,75 0,00016905 

mirex <0,0041 
 

0,000007 PMD PMD PMD PMD 

chlorfenwinfos <0,011 
 

0,00019 PMD PMD PMD PMD 

toxafen <5 
  

PMD PMD PMD PMD 

suma DDT PMD 
 

0,00001 PMD PMD PMD PMD 

chlordecon 0,43 
 

<0,000050 2,92 0,00000955 3,23 0,00001053 

chlorethen 
(vinylchlorid) 

<0,050 
  

PMD PMD PMD PMD 

dichlormethan <0,150 
 

<0,5 PMD PMD PMD PMD 

trichlormethan 
(chloroform) 

<0,150 
 

<0,5 PMD PMD PMD PMD 

1,1,1-trichlorethan <0,150 
  

PMD PMD PMD PMD 

tetrachlormethan <0,150 
 

<0,5 PMD PMD PMD PMD 

1,2-dichlorethan <0,150 
 

<0,5 PMD PMD PMD PMD 

benzen <0,050 
 

<0,5 PMD PMD PMD PMD 

toluen <0,050 
 

<0,5 PMD PMD PMD PMD 

tetrachlorethen <0,150 
 

<0,3 PMD PMD PMD PMD 

ethylbenzen <0,050 
 

<0,5 PMD PMD PMD PMD 

styren <0,150 
  

PMD PMD PMD PMD 

1,1,2,2-
tetrachlorethan 

<0,150 
  

PMD PMD PMD PMD 

1,2,4-trichlorbenzen 0,0014 
 

<0,5 TCB 0,01 0,00000003 0,01 0,00000003 

1,2,3-trichlorbenzen 0,00023 
  

0,00 0,00000001 0,00 0,00000001 

1,3,5-
trichlorbenzen 

<0,00019 
  

PMD PMD PMD PMD 
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hexachlorbutadien <0,150 
 

<0,0005 PMD PMD PMD PMD 

xyleny <0,150 
 

<0,5 PMD PMD PMD PMD 

trichlorethen <0,050 
 

<0,5 PMD PMD PMD PMD 

fenoly 9,9 52 <0,05 67,32 0,00021991 74,25 0,00024255 

dusík celkový 2,6 2,8 14 17,68 0,00005775 19,50 0,00006370 

kyanidy veškeré 6,8 
 

0,039 46,24 0,00015105 51,00 0,00016660 

AOX 250 249 0,11 1 700,00 0,00555323 1 875,00 0,00612489 

TX 490 
  

3 332,00 0,01088434 3 675,00 0,01200478 

fluor * 197,00 
 

0,93 - 
fluoridy 

1 339,60 0,00437595 1 477,50 0,00482641 

Vysvětlivky: PMD – pod mezí detekce 
 

 
Tabulka 34 uvádí množství polutantů dle požadavků IRZ v kalech v ÚČOV Ostrava. 
Porovnáním rozborů z dubna 2011 s průměrnými obsahy polutantů v totožné matrici za rok 
2010 bylo zjištěno, že obsahy vybraných polutantů se pohybují na srovnatelné úrovni. 
Oproti roku 2010 bylo v roce 2011 v kalu zjištěno o cca 52% vyšší obsah niklu, o 26% 
nižší obsah naftalenu, cca o 50% nižší obsah suma PAU a rovněž byl znatelný pokles 
obsahu fenolů (cca na úroveň 19% oproti roku 2010). V roce 2011 se jednalo o 
jednorázový rozbor, který nám ukázal na víceméně stabilní složení čistírenského kalu na 
ÚČOV Ostrava.  
 

V rámci databáze E-PRTR, kde jsou dostupná a ověřená data za rok 2009, byly zjištěny 
údaje, týkající se ohlášení znečišťujících látek (ZL) v únicích do vody na ČOV v ČR.  
Tabulka 35 uvádí ohlášené ZL a počet ČOV, které tyto ZL ohlásily, včetně celkového 
ohlášeného množství. Tabulka je doplněna o výskyt znečišťujících látek nad prahovou 
hodnotou. Z porovnání hodnot v tabulce je zřejmé, že ÚČOV vypouští srovnatelné hodnoty 
znečišťujících látek v porovnání s ostatními ČOV v Evropě.  Významný rozdíl byl ale 
zjištěn u nonyfenolu, kdy byl za ČR nahlášen udaj 1,89 kg a samotná ÚČOV vypustila 22 
kg.  Druhou problematickou látkou ze skupiny pesticidů je chlorenvinfos, který se 
vyskytuje pouze na ÚČOV v Ostravě a v roce 2009 nebyl nahlášen, protože se jeho výskyt 
opakovaně ověřoval v roce 2010 a v roce 2011.  Množství vypouštěných znečišťujících 
látek bylo vztaženo na 34 323 680 m3 odpadních vod, které protekly ÚČOV.  
 

Tabulka 35: Ohlášené ZL ve vodách za rok 2009  z databáze E-PRTR 

 ČR, E-PRTR ČOV v EU E-PRTR  

Polutant 
Počet 
ČOV 

Množství 
(kg) 

Počet 
ČOV 

Množství 
(kg) 

ÚČOV 
(kg) 

Chlorinated organic substances 7 - 276 -  

   Bromované diphenylethery  1 7,1 10 20,16  
   Chlor-alkany, C10-C13 2 3,98 10 142,8  
   Dichloromethane  1 13,1 25 1226,7  

   AOX 5 21630 206 932360 4134 
   Hexabromobiphenyl 2 1,909 2 1,909  
   Hexachlorobutadien  3 6,86 21 71,63  

   Pentachlorophenol  1 1,8 21 133,93  
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   Tetrachloroethylen 1 13,7 18 800  
   Tetrachloromethan  1 3,6 18 176,52  

   Trichlorobenzen  2 4,91 13 140  
   Hexachlorobenzen    2 59,6  
   Pentachlorobenzen   2 14,19  

   Trichloroethylen   10 330,7  
   Trichloromethan   46 2774,4  
   Vinyl chloride   3 38,8  

Těžké kovy  
   Arsen  3 64,73 305 17896,86 - 

   Cadmium  12 425,15 147 16914,74 - 
   Chrom  4 1248,7 203 86241,8 56 
   Měď 4 3668 485 156534,1 188 

   Hg  14 86,01 221 2545,93 - 
   Nikl  6 6526,3 539 157066,1 481 
   Olovo 4 4357,4 305 92708,7 - 

   Zinek 5 11263 713 1149090 3983 
Inorganic substances  
   Chlorides (Clcelk) 1 4590000 257 2393770000  

   Kyanidy   3 1505,7 88 17675,3  
   Fluoridy  3 75780 213 1826530  

   Ncelk 13 4157100 755 317389800  
   Pcelk 12 181120 655 32316630  
Other organic substances  

   Anthracene 1 1,8 11 21  
   DEHP 2 215,83 221 21909 232,99 
   Ethylene oxide 1 17,8 2 798  

   Fluoranthene 1 2,6 12 74.34 2,52 
   Nonylphenol  1 1,8 170 28313 21,89 

   Octylphenol  1 1,8 39 1526  
   Fenoly 2 463 92 51626  
   TOC 9 4106900 728 309263300  

   Benzene   4 2758,7  
Benzo(g,h,i)perylen   6 83,47  
Ethyl benzene   4 893,7  

Organocin (Sncelk)   4 6000,5  
Xylen   2 29008  
Toluen   5 8852,1  

Naftalen 1 16   15,41 
Pesticidy  

   Chlorpyrifos 1 1,8 2 32,2  
   Chlorenvinfos Nenahlášeno ÚČOV   7,14 
   Diuron 1 1,8 75 423,31  

   Isodrin 1 1,8 6 41,38  
   Toxaphene 2 2,89 2 2,89  
   Alachlor   3 4,31  

   Aldrin   3 105,5  
   Atrazine   8 85,48  
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   Chlordecone   1 60,8  
   DDT   3 99,41 0,37 

   Dieldrin   6 153,24  
   Diuron   75 423,31 3,04 
   Endosulphan   3 32,55  

   Endrin   3 30,5 1 
   Heptachlor   1 1,1  
   Isoproturon   7 89,86  

   Lindane   3 63,54  
   Simazine   7 71,42  

   Tributylcín   5 81,84  
   Trifluralin   1 1,1  
   Triphenylcín   1 58,5  

 

 
V tabulce 36  jsou uvedeny znečišťující látky, které se vyskytovaly v odtékající vyčištěné 
odpadní vodě nebo v kalu z ÚČOV.  Látky obsažené v kalu, ale nevyskytující se (nebo 
jsou pod mez detekce) na odtoku z ÚČOV jsou tyto: chlordecon, chloralkany C10-C13, 
chlorpyrifos, heptachlor, hexachlorbenzen, hexachlorbutadien, pentachlorbenzen, 
trichlorbenzeny (všechny izomery), fenoly, rtuť, arzen, kadmium a olovo. Opačná situace 
se vyskytla pouze u chlorfenvinfosu, který byl nalezen na odtoku, ale nikoliv v kalu, resp. 
v kalu byla jeho hodnota pod mezí detekce.  
 

Tabulka 36: Vydefinované problémové polutanty a jejich výskyt v kalech a ve vodách na odtoku 

Ukazatel Odtok 2.11.2010 Jednotka Kaly 2011 Jednotka 

chlordecon <0,050 µg/l 0,43 mg/kg 

chlorfenvinfos 0,19 µg/l <0,011 mg/kg 

chloralkany C10-C13 <0,5 µg/l 6,9 mg/kg 

chlorpyrifos <0,5 µg/l 0,024 mg/kg 

diuron 0,081 µg/l 0,004 mg/kg 

AOX 0,11 mg/l 250 mg/kg 

heptachlor <0,003 µg/l 0,017 mg/kg 

Hexachlorbenzen <0,003 µg/l 0,0051 mg/kg 

hexachlorbutadien <0,5 µg/l 0,00023 mg/kg 

PCDD+PCDF PMS TEQ/l 
 

I-TEQ 

pentachlorbenzen <0,002 µg/l 0,0028 mg/kg 

pentachlorfenol 
  

0,00069 mg/kg 

trichlorbenzeny - všechny izomery <0,5 µg/l 0,0014 mg/kg 

bromované difenylethery 
  

39 µg/kg 

nonylfenol 0,21 µg/l 13 mg/kg 

nonylfenol ethoxyláty 0,38 µg/l 5,6 mg/kg 

naftalen 0,41 µg/l 0,65 mg/kg 

di-(2-ethyl hexyl)ftalát (DEHP) 6,2 µg/l 14 µg/kg 

fenoly <0,05 mg/l 9,9 mg/kg 
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Ukazatel Odtok 2.11.2010 Jednotka Kaly 2011 Jednotka 

PAU 0,56 µg/l 54 mg/kg 

celkové kyanidy 0,039 mg/l 6,8 mg/kg 

Fluoridy 0,93 mg/l 197 mg/kg 

Fluoranten 0,067 µg/l 6,5 mg/kg 

Triclosan 
  

1,8 mg/kg 
Rtuť <0,001 mg/l 1,9 mg/kg 

Arzen <0,003 mg/l 9,9 mg/kg 
Kadmium <0,0002 mg/l 1,9 mg/kg 

Chrom 0,0015 mg/l 57,3 mg/kg 
Měď 0,005 mg/l 156 mg/kg 
Nikl 0,0128 mg/l 39,4 mg/kg 

Fosfor 0,3 mg/l 
 

mg/kg 
Olovo <0,004 mg/l 47,8 mg/kg 
Cín 0,005 mg/l 55,3 mg/kg 

Zinek 0,106 mg/l 1064 mg/kg 
 

 
Charakteristika problémových látek na ČOV 
 
Níže uvedené charakteristiky jsou použity ze zdroje Internet 4. 
 

Chlordecon byl používán jako insekticid pro ochranu plodin jako banány, citrusy a tabák a 
jako surovina pro výrobu dalšího insekticidu, kelevanu. Dále byl používán i jako fungicid 
(napr. proti strupovitosti jablek) a ke kontrole početnosti některých plžů. Může se také 
vyskytovat jako příměs v dalším insekticidu mirexu. Na území České republiky není 
chlordecon vyráběn ani používán. Toto konstatování dle specifikace znečišťujících látek 
v IRZ je v rozporu s nálezem chlordeconu v kalech.  
 

Chlorfenvinphos patří mezi organofosforové insekticidy. Chemicky jde o [2-chlor-1-(2,4-
dichlorfenyl)vinyl]-diethyl-fosfát. Jedním z obchodních produktů je Birlan. Protože je 
relativně odolný vůči hydrolýze, používá se často jako půdní insekticid.  
 

Chloralkany (C10 – C13), někdy označované zkratkou SCCP, jsou směsi uhlovodíků 
obsahujících atomy chloru. Vzhledem ke svým olejovitým vlastnostem, nehořlavosti a 
dalším schopnostem byly tyto látky využívány v kovoobráběcím průmyslu jako chladící a 
mazací kapaliny i jako médium pro únos špon. Bylo jich používáno při vrtání, soustružení, 
broušení, ražení kovů, řezání a mnoha dalších procesech při obrábění kovů. Mezi velice 
ceněné vlastnosti těchto látek patří nehořlavost a samozhášecí schopnost, proto se 
využívaly jako přísady do pryže pro výrobu dopravníků. Bylo jich s úspěchy využíváno 
v barvivech, nátěrových hmotách, při výrobě těsnících materiálů a při zpracování kůže a 
textilu. Využití těchto látek při obrábění kovů a pro zpracování kůže je v EU zakázáno od 
ledna 2004 (použití látek samotných nebo jako složek jiných látek či přípravků 
v koncentracích vyšších než 1%).  
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Chlorpyrifos je chemicky O,O-diethyl-O-(3,5,6-trichlor-2-pyridyl)-fosforothionát. 
Obdobnou sloučeninou je chlorpyrifos-methyl. Je to nesystémový insekticid s širokým 
spektrem účinků. Je středně perzistentní a v půdě zůstává aktivní 2 až 3 měsíce.  
 

Diuron patří do skupiny herbicidů na bázi aromatických karbamátů a močovin. Diuron je 
chemicky dichlorfenyl-1,1-dimethylmočovina sumárního vzorce C9H10Cl2N2O a jedná se o 
neselektivní fenylmočovinový herbicid.  
 

Heptachlor je název kdysi hojně používaného organochlorového insekticidu, který se již 
řadu let ve vyspělých zemích nevyrábí a nepoužívá. Ve většině zemí, včetně České 
republiky, byla výroba a použití heptachloru zakázána již před mnoha lety.  

 

Hexachlorbenzen byl hojně využíván v zemědělství jako fungicid pro semena. Jeho 
použití se ukázalo jako velmi účinné především proti plísňové chorobě „mazlavá sněť 
pšeničná“, která napadá některé obiloviny. Obchodování a používání hexachlorbenzenu 
pro ochranu rostlin bylo v EU zakázáno v roce 1988. Hexachlorbenzen je využíván při 
průmyslové výrobě některých chlorovaných organických rozpouštědel, jako například 
tetrachlorethylenu nebo trichlorethylenu. Využíván je i v metalurgickém průmyslu, 
například při zpracování hliníku.  
 

Hexachlorbutadien se používá jako rozpouštědlo a jako teplonosná a hydraulická 
kapalina nahradil PCB. Je obsažen v odpadních vodách chemického průmyslu vyrábějící 
některé organické chlorderiváty.  
 

Látky ze skupiny pesticidů se často přidávají do barev pro zvýšení odolnosti barev vůči 
korozi a výskytu plísní a hub, a to je možná příčina jejich výskytu v odpadních vodách na 
ÚČOV.  
 

Pentachlorbenzen byl kdysi hojně používaným organochlorovým fungicidem, který se již 
řadu let ve vyspělých zemích nevyrábí a nepoužívá. Používal se rovněž jako látka 
zpomalující hoření a jako surovina pro výrobu pesticidu pentachlornitrobenzenu 
(Quintozenu). Ve většině zemí, včetně České republiky, byla jeho výroba a použití 
zakázána již před mnoha lety. Jeho výskyt v odpadních plynech nelze předpokládat 
s výjimkou odpadních plynů vznikajících při spalování odpadu. S ohledem na své fyzikální 
vlastnosti (teplota bodu varu 277°C) je jeho výskyt spojen především s pevnými 
aerosolovými částicemi.  
 

Pentachlorfenol (PCP) byl používán jako organochlorový herbicid, který se již řadu let ve 
vyspělých zemích pro tyto účely nepoužívá. Nadále se používá jako fungicid pro ochranu 
dřeva. Ošetřené dřevo ale nesmí být použito uvnitř budov nebo u výrobků, které mohou 
přijít do styku s lidskou či živočišnou potravou. Dále se pentachlorfenol používal jako 
biocid ve zdivu a v textilu pro náročné prostředí. Jeho výskyt v odpadních plynech nelze 
předpokládat s výjimkou odpadních plynů vznikajících při spalování napuštěného dřeva a 
odpadu. S ohledem na své fyzikální vlastnosti (teplota bodu varu 310°C) je jeho výskyt 
spojen především s pevnými aerosolovými částicemi.  
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Trichlorbenzeny - jedná se o směs tří možných izomerů 1,2,3-trichlorbenzenu, 1,2,4-
trichlorbenzenu a 1,3,5-trichlorbenzenu. Trichlorbenzenů se používá při průmyslové 
výrobě barviv a pigmentů a v textilním průmyslu. Mezi jejich další využití je možné 
zařadit aplikaci jako pesticidy. Mezi další použití, která jsou ale dnes v zemích EU 
zakázána, můžeme zařadit užití jako rozpouštědla, dielektrické kapaliny, součásti 
syntetických olejů, maziv a teplonosných kapalin, v odmašťovacích prostředcích, 
v prostředcích pro čištění usazovacích nádrží a v abrazivních přípravcích.  
 

Polybromované difenylethery označujeme zkratkou PBDE. Jedná se teoreticky o celkem 
209 chemických látek příbuzných strukturou a vlastnostmi. Použití PBDE zcela určují 
jejich vlastnosti. Mezi nejvýznamnější vlastnost těchto látek patří jejich nehořlavost a 
samozhášecí schopnost. Proto se penta-BDE používá hlavně jako samozhášecí prostředek 
v pružné polyuretanové pěně pro výrobu nábytku a čalounění a dále je užíván v menším 
rozsahu v pevných umělých hmotách a lepidlech. Tato látka může tvořit až 10% hmotn. 
konečných výrobků. Výroba penta-BDE byla v zemích EU zastavena v roce 1997 a jeho 
využívání se v posledních letech trvale snižuje. V roce 1999 se v zemích EU prodalo již 
pouze 210 tun. Okta-BDE a deka-BDE se používaly ve spojení s oxidem antimonitým jako 
samozhášecí přípravek v pevných umělých hmotách při výrobě automobilů a elektrických 
spotřebičů. V Evropské unii platí zákaz prodeje a používání penta-BDE a okta-BDE ve 
všech oborech od srpna 2004.  
 

Nonylfenol je organická sloučenina patřící do širší skupiny alkylfenolů. V nonylfenolech 
je na benzenové jádro napojen uhlovodíkový řetězec s devíti atomy uhlíku. Nonylfenoly se 
nejvíce používají jako meziprodukt při výrobě nonylfenol ethoxylovaných povrchově 
aktivních látek, mohou se také používat jako změkčovače a antioxidanty plastů a pryže. 
Nonylfenol ethoxyláty patří mezi povrchově aktivní látky (snižují povrchové napětí vody). 
Používají se ve velkém množství (jen v USA bylo v roce 2004 použito 118 tis. tun 
nonylfenol ethoxylátů). Používají se hlavně jako průmyslové detergenty (např. pro praní 
vlny, zpracování textilu, dřevoviny a papíru, přípravu nátěrů a pryskyřic nebo povrchovou 
úpravu kovů, při těžbě ropy a plynu a výrobě elektřiny). Další použití zahrnuje např. 
laboratorní detergenty, pesticidní přípravky nebo spermicidy (lubrikanty a antikoncepční 
prostředky). Nonylfenol ethoxyláty se vyskytují také v různých kapalných přípravcích pro 
čistění oděvů. Mohou být také složkou mazacích olejů a kosmetických přípravků 
(šampony, deodoranty, krémy, prostředky pro péči o vlasy atd.).  
 
Nonylfenol ethoxyláty mají ve své molekule (oproti nonylfenolům) nahrazen vodík 
fenolické skupiny polyethoxylovaným řetězcem. Nonylfenol ethoxyláty se obdobně jako 
nonylfenoly dostávají do prostředí při procesech výroby a nakládání s nimi. Je možné 
jmenovat např. používání průmyslových detergentů a emulgátorů, pesticidních přípravků, 
mazacích olejů, nátěrů a pryskyřic, kosmetických přípravků, domácích detergentů a 
ostatních přípravků obsahujících nonylfenol ethoxyláty. 
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Di-(2-ethyl hexyl) ftalát (DEHP) je bezbarvá nebo nažloutlá olejovitá kapalina prakticky 
bez zápachu. DEHP se přidává do plastů (hlavně polyvinylchloridu, vinylchloridových 
pryskyřic a gumy) jako změkčovadlo. U některých plastů může obsah DEHP tvořit více 
než jednu třetinu hmotnosti. DEHP je přítomen v produktech jako jsou obklady stěn, 
ubrusy, podlahové dlaždice, čalounění nábytku a automobilů, sprchové zástěny, zahradní 
hadice, nepromokavé oděvy, dětské pleny, obalové materiály, nátěrové hmoty, imitace 
kůže, hračky, boty, ochranná vrstva drátů a kabelů a plastové materiály v lékařství (sáčky 
na skladování krve). Může se také vyskytovat v pesticidech, inkoustech, fotografických 
filmech, tekutých mýdlech a detergentech, kosmetice, lacích, čistém lihu, lepidlech, 
v činidlech pro snižování pěnivosti, mazacích olejích a olejích pro podtlaková čerpadla a 
střelivu.  
 

Estery kyseliny ftalové jsou používány již vice než 50 let, a to zejména při výrobě 
pryskyřic a plastů, jako je PVC (Fromme et al., 2002). PAE nejsou v životním prostředí 
perzistentní a jsou snadno degradovány v půdách a čistírenských kalech v aerobních i 
anaerobních podmínkách (Keyser et al., 1976; Walker et al., 1984; Shanker et al.,1985; 
Staples et al., 1997).  
 

Tabulka 37: Výsledky stanovení vybraných polutantů, včetně použitých metod stanovení a mezí detekce 

Ukazatel Kal                                         
Mez 
detekce  

jednotky Použitá metoda 

Rtuť 2,65 0,001 mg/kg suš. AAS (analyzátor Hg) 

Arzen 15,9 0,52 mg/kg suš. ICP OES 

Kadmium 2,1 0,03 mg/kg suš. ICP OES 

Chrom 57,6 0,07 mg/kg suš. ICP OES 

Měď 152 0,30 mg/kg suš. ICP OES 

Nikl 60 0,15 mg/kg suš. ICP OES 

Fosfor 27 900 0,98 mg/kg suš. ICP OES 

Olovo 49,8 0,60 mg/kg suš. ICP OES 

Cín 66,2 0,25 mg/kg suš. ICP OES 

Zinek 1 060 0,07 mg/kg suš. ICP OES 

nonylphenolethoxyláty 5,6 0,5 mg/kg suš. GC/MS 

DEHP (di-(2-ethyl hexyl) ftalát) 0,014 0,001 mg/kg suš. GC/MS 

naftalen 0,65 0,050 mg/kg suš. HPLC/FluD 

fenanthren 4,6 0,010 mg/kg suš. HPLC/FluD 

anthracen 0,95 0,005 mg/kg suš. HPLC/FluD 

fluoranthen 6,5 0,005 mg/kg suš. HPLC/FluD 

pyren 3,2 0,005 mg/kg suš. HPLC/FluD 

benzo(a)anthracen 6,6 0,005 mg/kg suš. HPLC/FluD 

chrysen 4 0,005 mg/kg suš. HPLC/FluD 

benzo(b)fluoranten 6,2 0,005 mg/kg suš. HPLC/FluD 

benzo(k)fluoranten 3,7 0,005 mg/kg suš. HPLC/FluD 

benzo(a)pyren 7,9 0,005 mg/kg suš. HPLC/FluD 

benzo(ghi)perylen 3,5 0,005 mg/kg suš. HPLC/FluD 
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dibenzo(ah)anthracen 0,38 0,010 mg/kg suš. HPLC/FluD 

indeno(1,2,3-cd)pyren 5,8 0,010 mg/kg suš. HPLC/FluD 

suma PAU 54 0,125 mg/kg suš. HPLC/FluD 

suma PCB <0,080 0,08 mg/kg suš. GC/ECD 

suma PCDD/F 0,00047 0,00000005 mg/kg suš. GC/MS/MS 

suma PBDE 0,039 0,000005 mg/kg suš. GC/MS/MS 

HCB (hexachlorbenzen) 0,0051 0,0005 mg/kg suš. GC/MS/MS 

o,p-DDT <0,00037 0,00037 mg/kg suš. GC/MS/MS 

p,p-DDT <0,00065 0,00065 mg/kg suš. GC/MS/MS 

aldrin <0,0027 0,0027 mg/kg suš. GC/MS 

dieldrin <0,0062 0,0062 mg/kg suš. GC/MS 

endrin <0,0095 0,0095 mg/kg suš. GC/MS 

heptachlor 0,017 0,001 mg/kg suš. GC/MS 

nonylfenoly 13 0,5 mg/kg suš. GC/MS 

pentachlorbenzen 0,0028 0,0005 mg/kg suš. GC/MS/MS 

pentachlorfenol 0,00069 0,0005 mg/kg suš. GC/MS/MS 

alachlor <0,001 0,001 mg/kg suš. HPLC/MS/MS 

diuron 0,004 0,001 mg/kg suš. HPLC/MS/MS 

isoproturon <0,001 0,001 mg/kg suš. HPLC/MS/MS 

simazin <0,001 0,001 mg/kg suš. HPLC/MS/MS 

atrazin <0,001 0,001 mg/kg suš. HPLC/MS/MS 

chlorpyrifos 0,024 0,003 mg/kg suš. GC/MS/MS 

trifluralin <0,0064 0,006 mg/kg suš. GC/MS/MS 

triclosan 1,8 0,1 mg/kg suš. GC/MS/MS 

chloralkany C10-C13 6,9 0,5 mg/kg suš. GC/MS 

mirex <0,0041 0,0041 mg/kg suš. GC/MS 

chlorfenwinfos <0,011 0,011 mg/kg suš. GC/MS 

toxafen <5 5 mg/kg suš. GC/MS 

suma DDT PMD 0,001 mg/kg suš. GC/MS/MS 

chlordecon 0,43 0,005 mg/kg suš. GC/MS 

chlorethen (vinylchlorid) <0,050 0,050 mg/kg suš. GC/MS 

dichlormethan <0,150 0,150 mg/kg suš. GC/MS 

trichlormethan (chloroform) <0,150 0,150 mg/kg suš. GC/MS 

1,1,1-trichlorethan <0,150 0,150 mg/kg suš. GC/MS 

tetrachlormethan <0,150 0,150 mg/kg suš. GC/MS 

1,2-dichlorethan <0,150 0,150 mg/kg suš. GC/MS 

benzen <0,050 0,050 mg/kg suš. GC/MS 

toluen <0,050 0,050 mg/kg suš. GC/MS 

tetrachlorethen <0,150 0,150 mg/kg suš. GC/MS 

ethylbenzen <0,050 0,050 mg/kg suš. GC/MS 

styren <0,150 0,150 mg/kg suš. GC/MS 

1,1,2,2-tetrachlorethan <0,150 0,150 mg/kg suš. GC/MS 

1,2,4-trichlorbenzen 0,0014 0,0005 mg/kg suš. GC/MS 
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1,2,3-trichlorbenzen 0,00023 0,00005 mg/kg suš. GC/MS 

1,3,5-trichlorbenzen <0,00019 0,00019 mg/kg suš. GC/MS 

hexachlorbutadien <0,150 0,150 mg/kg suš. GC/MS 

xyleny <0,150 0,150 mg/kg suš. GC/MS 

trichlorethen <0,050 0,050 mg/kg suš. GC/MS 

fenoly 9,9 2,5 mg/kg suš. 
fotometrická s 4-
aminoantipyrinem, 
po destilaci  

dusík celkový 2,6 0,04 mg/kg suš. 
fotometrická po 
destilaci 

kyanidy veškeré 6,8 1,0 mg/kg suš. 

fotometrická s 
kyselinou 
barbiturovou, po 
destilaci 

AOX 250 40 mg/kg suš. 
coulometrie 
(analyzátor 
AOX/TX) 

TX 490 40 mg/kg suš. 
coulometrie 
(analyzátor 
AOX/TX) 

fluor * 197 1,00 mg/kg suš. ISE 
 

 
Tabulka 37 dokumentuje použité metody stanovení vybraných polutantů, včetně jejich 
meze detekce.   Rozbory byly prováděny v laboratořích Zdravotního ústavu se sídlem v 
Ostravě. Pakliže je u látky uvedeno PMD, byla daná látka pod mez detekce. Použité 
metody byly následující: AAS - atomová absorpční spektrometrie, ICP-OES - optická 
emisní spektrometrie s induktivně vázaným plazmatem, GC/ECD - plynová 
chromatografie s detektorem elektronového záchytu, GC/MS - plynová chromatografie s 
hmotnostní detekcí, GC/MS/MS - plynová chormatografie s tandemovou hmotnostní 
detekcí, HPLC/FluD - vysoceúčinná kapalinová chromatografie s fluorescenčním 
detektorem, HPLC/MS/MS - vysoceúčinná kapalinová chromatografie s tandemovou 
hmotnostní detekcí, ISE - iontově-selektivní elektroda. U fluoru byla mez detekce 
0,0001% hmot. – pro lepší přehlednost toto bylo přepočítáno na jednotky mg/kg sušiny. V 
kapitole č. 3 – Metodika, jsou jednotlivé metody blíže specifikovány. 
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Tabulka 38: Obsahy polutantů v kalu, index nabohacení, prahové hodnoty 

Ukazatel 

Obsah v kg 
v 6800t 
sušiny 

kalu/rok - 
MEZ 

DETEKCE 

Obsah v 
kg v 

6800t 
sušiny 

kalu/rok 

Obsah v kg 
v 7500t 
sušiny 

kalu/rok - 
MEZ 

DETEKCE 

Obsah v 
kg v 

7500t 
sušiny 

kalu/rok 

INDEX 
NABOHACENÍ 
(poměr množství 
v kalu/množství 

mez detekce) 

IRZ - prahové 
hodnoty pro 

přenos 
znečišťujících 

látek v 
odpadech 

mimo 
provozovnu 

(kg/rok) 

IRZ - Únik 
do půdy - 

limit 
(kg/rok) 

Rtuť 0,007 18,02 0,008 19,88 2 650,00 5,00 1,00 

Arzen 3,513 108,12 3,875 119,25 30,77 50,00 5,00 

Kadmium 0,227 14,28 0,250 15,75 63,00 5,00 5,00 

Chrom 0,453 391,68 0,500 432,00 864,00 200,00 50,00 

Měď 2,040 1 033,60 2,250 1 140,00 506,67 500,00 50,00 

Nikl 1,020 408,00 1,125 450,00 400,00 500,00 20,00 

Fosfor 6,687 
189 
720,00 

7,375 
209 
250,00 

28 372,88 5 000 000,00 
5 000 
(celkový 
fosfor) 

Olovo 4,080 338,64 4,500 373,50 83,00 50,00 20,00 

Cín 1,700 450,16 1,875 496,50 264,80 50,00 

50 
(sloučeniny 
organocínu -
jako celkové 
Sn) 

Zinek 0,453 7 208,00 0,500 7 950,00 15 900,00 1 000,00 100,00 

nonylphenolet
hoxyláty 

3,400 38,08 3,750 42,00 11,20 5,00 1,00 

DEHP (di-(2-
ethyl hexyl) 
ftalát) 

0,007 0,10 0,008 0,11 14,00 100,00 1,00 

naftalen 0,340 4,42 0,375 4,88 13,00 100,00 10,00 

fenanthren 0,068 31,28 0,075 34,50 460,00     

anthracen 0,034 6,46 0,038 7,13 190,00     

fluoranthen 0,034 44,20 0,038 48,75 1 300,00   − 

pyren 0,034 21,76 0,038 24,00 640,00     

benzo(a)anthr
acen 

0,034 44,88 0,038 49,50 1 320,00     

chrysen 0,034 27,20 0,038 30,00 800,00     

benzo(b)fluor
anten 

0,034 42,16 0,038 46,50 1 240,00     

benzo(k)fluor
anten 

0,034 25,16 0,038 27,75 740,00     

benzo(a)pyren 0,034 53,72 0,038 59,25 1 580,00     

benzo(ghi)per
ylen 

0,034 23,80 0,038 26,25 700,00     

dibenzo(ah)an
thracen 

0,068 2,58 0,075 2,85 38,00     

indeno(1,2,3-
cd)pyren 

0,068 39,44 0,075 43,50 580,00     
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suma PAU 0,850 367,20 0,938 405,00 432,00 50,00 5,00 

suma PCB 0,544 PMD 0,600 PMD ** 1,00 0,10 

HCB 
(hexachlorben
zen) 

0,003 0,03 0,004 0,04 10,20 1,00 1,00 

o,p-DDT 0,003 PMD 0,003 PMD **     

p,p-DDT 0,004 PMD 0,005 PMD **     

aldrin 0,018 PMD 0,020 PMD ** 1,00 1,00 

dieldrin 0,042 PMD 0,047 PMD ** 1,00 1,00 

endrin 0,065 PMD 0,071 PMD ** 1,00 1,00 

heptachlor 0,007 0,12 0,008 0,13 17,00 1,00 1,00 

nonylfenoly 3,400 88,40 3,750 97,50 26,00     

pentachlorben
zen 

0,003 0,02 0,004 0,02 5,60 5,00 1,00 

pentachlorfen
ol 

0,003 0,00 0,004 0,01 1,38 5,00 1,00 

alachlor 0,007 PMD 0,008 PMD ** 5,00 1,00 

diuron 0,007 0,03 0,008 0,03 4,00 5,00 1,00 

isoproturon 0,007 PMD 0,008 PMD ** 5,00 1,00 

simazin 0,007 PMD 0,008 PMD **     

atrazin 0,007 PMD 0,008 PMD ** 5,00 1,00 

chlorpyrifos 0,020 0,16 0,023 0,18 8,00 5,00 1,00 

trifluralin 0,041 PMD 0,045 PMD ** 5,00 1,00 

triclosan 0,680 12,24 0,750 13,50 18,00     

chloralkany 
C10-C13 

3,400 46,92 3,750 51,75 13,80 10,00 1,00 

mirex 0,028 PMD 0,031 PMD ** 1,00 1,00 

chlorfenwinf
os 

0,075 PMD 0,083 PMD ** 5,00 1,00 

toxafen 34,000 PMD 37,500 PMD ** 1,00 1,00 

suma DDT 0,007 PMD 0,008 PMD **     

chlordecon 0,034 2,92 0,038 3,23 86,00 1,00 1,00 

chlorethen 
(vinylchlorid) 

0,340 PMD 0,375 PMD ** 100,00 10,00 

dichlormetha
n 

1,020 PMD 1,125 PMD ** 100,00 10,00 

trichlormeth
an 
(chloroform) 

1,020 PMD 1,125 PMD ** 1 000,00 − 

1,1,1-
trichlorethan 

1,020 PMD 1,125 PMD ** 1 000,00 − 

tetrachlormet
han 

1,020 PMD 1,125 PMD ** 1 000,00 − 

1,2-
dichlorethan 

1,020 PMD 1,125 PMD ** 100,00 10,00 

benzen 0,340 PMD 0,375 PMD ** 
2 000 (jako 
BTEX) 

200 (jako 
BTEX) 

toluen 0,340 PMD 0,375 PMD ** 
2 000 (jako 
BTEX) 

200 (jako 
BTEX) 
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tetrachloreth
en 

1,020 PMD 1,125 PMD ** 1 000,00 − 

ethylbenzen 0,340 PMD 0,375 PMD ** 
2 000 (jako 
BTEX) 

200 (jako 
BTEX) 

styren 1,020 PMD 1,125 PMD ** 10 000,00   

1,1,2,2-
tetrachloreth
an 

1,020 PMD 1,125 PMD ** 1 000,00 − 

1,2,4-
trichlorbenzen 

0,003 0,01 0,004 0,01 2,80 1 000,00 − 

1,2,3-
trichlorbenzen 

0,000 0,00 0,000 0,00 4,60 1 000,00 − 

1,3,5-
trichlorbenze
n 

0,001 PMD 0,001 PMD ** 1 000,00 − 

hexachlorbut
adien 

1,020 PMD 1,125 PMD ** 5,00 1,00 

xyleny 1,020 PMD 1,125 PMD ** 
2 000 (jako 
BTEX) 

200 (jako 
BTEX) 

trichlorethen 0,340 PMD 0,375 PMD ** 1 000,00 − 

fenoly 17,000 67,32 18,750 74,25 3,96 200,00 20,00 

dusík celkový 0,272 17,68 0,300 19,50 65,00 50 000 000,00 50 000,00 

kyanidy 
veškeré 

6,800 46,24 7,500 51,00 6,80 500,00 50,00 

AOX 272,000 1 700,00 300,000 1 875,00 6,25 1 000,00 1 000,00 

TX 272,000 3 332,00 300,000 3 675,00 12,25     

fluor * 6,800 1 339,60 7,500 1 477,50 197,00 
10 000 (jako 
celkové 
fluoridy) 

  

 

 
V tabulce 38 jsou uvedena množství polutantů v kalech pro horní i spodní mez 
předpokládaného rozmezí roční produkce kalů. Rovněž jsou spočítány obsahy polutantů 
v daných množstvích kalu, a to pro případ, že látka byla pod mez detekce. Látky, u kterých 
je uvedeno PMD, nemohly být ve vzorku kalu stanoveny, jelikož byly pod mez detekce. 
V případě, že bychom pro výpočet celkového množství polutantů brali v úvahu hodnoty 
mezí detekce, vypočítané hodnoty by se přibližovaly prahovým hodnotám jednak pro 
přenos znečiťujícíh látek v odpadech mimo provozovnu, ale také prahovým hodnotám pro 
úniky do půdy, kde jsou limitní hodnoty nastaveny přísněji. Ze zjištěného vyplývá, že při 
nastavování limitů pro ČOV by bylo vhodné brát v potaz velikost ČOV i mechanismus 
čištění. Není vhodné brát všechny typy ČOV jednotně a takto stanovovat limity. Vzhledem 
k daným limitům jsou poté znevýhodněny ČOV s vyšším počtem ekvivalentních obyvatel, 
a tedy s vyšším přítokem odpadních vod, jako je tomu také u ÚČOV Ostrava.  
 

V kapitole jsou uvedeny další znečišťující látky, které mohou ovlivňovat ekotoxicitu kalů. 
Zvláště látky ze skupiny pesticidů nejsou obvykle v kalech sledovány. Z uvedených 
výsledků je zřejmé, že i když jsou na ÚČOV Ostrava vypouštěny předčištěné průmyslové 
odpadní vody, nejsou obsahy znečišťujících látek touto aktivitou příliš ovlivněny. 
Z pohledu ekotoxicity mohou být u kontaktních testů zvláště významné obsahy LAS, 
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nonyfenolu a ftalátů.  U akvatických ekosystémů mohou být výsledky ekotoxicity 
ovlivněny výskytem pesticidů a hlavně chlorovaných organických látek.   
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8. Ekotoxicita v rámci technologie ÚČOV 
 

V rámci sledování ekotoxicitykalů z ÚČOV Ostrava byly prováděny zkoušky jak 
v akvatickém prostředí (vodný výluh), tak nově zaváděné kontaktní testy s tuhou matricí.   
Důvodem bylo srovnání citlivosti organismů a posouzení vlivu prostředí – matrice.  
 

Úvodní informace k testům ekotoxicity za použití Vibrio fischeri a akvatických organismů 
(Daphnia magna a Desmodesmus subspicatus) jsou uvedeny v kapitole 4.1 a 4.2. 

 
 

8.1. Kontaktní testy 
 

Toxicita polutantů závisí na citlivosti testovaných organismů, ale také na vlastnostech 
matrice, která reguluje biodostupnost polutantů (Amorim et al. 2005). Biodostupnost je 
vysvětlována jako sorpční rovnováha mezi tuhou fází (kal, půda) a pórovou vodou. To je 
důvodem, proč se předpokládá, že hlavní migrační cesty polutantů jsou prostřednictvím 
pórové vody, která může ovlivňovat půdní faunu. Některé studie uváděné v rámci 
publikace (Domene X., et al. 2010) uvádí, že pórová voda je i hlavním médiem, které 
přenáší polutany ovlivňující chvostoskoky, přenos přes tuhou matrici je minimální.   
 

Hlísti (žížaly)  jsou nejrozšířenějšími organismy pro testování ekotoxicity, ale také další 
půdní bezobratlí jako chvostoskoci (e.g. Filser et al., 2000; Heupel, 2002; Aldaya et al., 
2006; Loureiro et al., 2005) nebo stejnonožci (Loureiro et al., 2005)  se také používají ke 
kontaktním testům.  Roupicovití jsou blízce příbuzní žížalám a jsou používáni k hodnocení 
vlivu těžkých kovů (Panneck, 2000; Amorim et al., 2008b),  organických látek (Achazi et 
al., 1999) a pesticidů (Amorim et al., 2005; Rombke et al., 2006; Amorim et al., 2008a,b).  
Testy s roupicovitými jsou stále ve vývoji a jsou diskutovány otázky o nejvhodnějším 
testu, optimální délce testu (Rombke et al., 2006; Amorim et al., 2008a; Kobeticova et al., 
2009) a vlivu vlastností testovací půdy (Amorim et al., 2008a,b, Kobeticova 2011).  
 

Za průlomovou z pohledu výskytu polutantů v kalech z ČOV jako hlavní příčiny 
ekotoxicity lze považovat studii Domene X. . et al. (2010) a Ramirez et al. (2008),  kteří 
uvádí, že akutní toxicita je pro některé půdní organismy a akvatické organismy ovlivněna 
hlavně vodorozpustnými složkami.  Toxicita kalů koreluje s některými fyzikálně-
chemickými parametry, které odráží vysoce labilní formu organických látek (stupeň 
stability organické složky, celkový a hydrolyzovatelný dusík a amoniak, rozpuštěné látky 
vyjádřené konduktivitou). Amoniak nebo ostatní vodou vyloužitelné složky uvolňované 
z kalů mají z hlediska ekotoxicity větší význam než přítomnost polutantů.  
 
Domene X. et al. (2010) prokázal závislost mezi ekotoxicitou a pH, amoniakem, chloridy, 
fosforečnany a sírany. Nebyla prokázána závislost mezi ekotoxicitou a dusičnany nebo 
dusitany. Amoniak se uvolňuje při rozkladu organických látek, a je dále přeměňován 
bakteriemi na dusičnany (nitrifikace). Mezi vodorozpustnými amonnými ionty a 
fosforečnany prokázal Domene X. et al. (2010) významnou korelaci. Fosforečnany nemusí 
přispívat k ekotoxicitě, ale uvolňují se do vodného prostředí podobně jako amoniak. 
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V současné době není k dispozici dostatečné množství informací o toxickém vlivu fosforu 
na půdní organismy.  Ekotoxicita kalu se snižuje s rostoucím obsahem organického uhlíku, 
který pozitivně ovlivňuje sorpční schopnost (CEC).     
 

Hodnocení odpadů na základě kontaktních testů v legislativě ČR zatím není zavedeno. V 
návrhu je nový metodický pokyn odboru odpadů k hodnocení ekotoxicity odpadů pro účely 
vyhlášky č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
Zde budou již popsány požadavky na výsledky zkoušek ekotoxicity i pro půdní testy pro 
směsný vzorek 50% hm. vzorku. Z důvodu plánované změny legislativy byly kontaktní 
testy provedeny na 3 organismech, a to na roupici (Enchytraeus crypticus), chvostoskokovi 
( Folsomia candida) a semenech salátu setého (Lactuca sativa).  
 

  
8.1.1. Roupice - Enchytraeus crypticus 

 

Podle Römbke et al. (2002) byly roupice (zejména Enchytraeus crypticus) používány 
k ekotoxikologickým testům více než 30 let. Jako první byl proveden test s E.albidus ve 
vodě pro zjištění účinku antihlístových přípravků (veterinární léčiva) v 60. letech 20. 
století. V 90. letech 20. století zahájilo několik pracovních skupin vývoj zkušebních 
postupů na roupicích, a to za použití různých substrátů jako voda, agar nebo půda.  
Chování chemických látek v agaru nebo vodě není srovnatelné s půdou a tato média jsou 
odlišná oproti běžným životním podmínkám (např. roupice se nemohou ve vodě 
rozmnožovat).  
 

Proto je obecně přijato, že pouze půdní testy jsou užitečné pro účely posouzení rizika, 
protože extrapolace kritéria kvality půdy je poměrně složitá. (Van Gestel and Van Straalen, 
1994). Vysoký počet stresových faktorů zahrnujících kyselé deště, těžké kovy, chemické 
látky v životním prostředí, farmaka a pesticidy byl testován v laboratorních podmínkách na 
roupicích (Didden and Rombke, 2002). Castro-Ferreira (2012) testoval vliv přídavku 5 
látek na inhibici. Pro kadmium v půdách stanovili EC50 na 35 mg/kg a pro fenantren 145 
mg/kg sušiny. Natal-da-Luz T. et al. (2011) porovnávala citlivost roupice a chvostoskoka k 
obsahům Cr, Cu, Ni a Zn v kalech. Kal byl méně toxický pro roupici, kde se projevila 
snížená biodostupnost, která byla ovlivněna vyšším obsahem organických látek v kalu.  
 

 
8.1.2. Chvostoskok - Folsomia candida 
 

U většiny laboratorních testů bývá testovaný organismus vystaven expozici jednoho 
stresového faktoru, např. zvyšování koncentrace jedné chemické látky provedené za 
optimální teploty a vlhkosti. Toto je užitečný postup, vedoucí ke zjištění působení toxické 
látky na organismus. Avšak v přírodních podmínkách jsou organismy vystaveny různým 
fyzikálním a chemickým parametrům v tomtéž čase, což může způsobit neočekávané 
reakce nebo nepředvídatelné rozšíření. Simultánní expozice klimatických a toxických 
stresových faktorů může ve výsledku způsobit synergistické interakce. Možnosti těchto 
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interakcí jsou významné pro zdraví populace organismů žijících na kontaminovaných 
místech (Holmstrup et al., 2000). Dřívější studie půdních organismů ukázaly, že 
kontaminace mědí může redukovat tolerance půdních organismů na chlad a sucho 
(Holmstrup et al., 1998; Friis et al., 2004).  Subletální koncentrace nonylfenolu, PAU a 
mědi může snížit tolerance k suchu u chvostoskoků (Holmstrup,1997; HØjer et al., 2001; 
Sjursen et al., 2001).  
 

Mohou existovat různé důvody pro snížení tolerance na sucho, pokud jsou organismy 
simultánně pod vlivem chemických látek. Jedna z možností je, že fyziologické 
mechanismy udržující vodu jsou ovlivněny právě chemickými látkami.( SØrensen et al., 
2005). 
 

Ukázalo se, že schopnost přežití za sucha u Folsomia candida závisí na schopnosti 
osmoregulace a tím zcela závisí na funkcích buněčných membrán (Bayley and Holmstrup, 
1999; Holmstrup et al., 2001a). Je tedy možné, že toxické látky procházející membránami 
mohou potencionálně redukovat toleranci k suchu. Chemické látky jako detergenty a PAU 
vedou pravděpodobně ke snížení tolerance k suchu u chvostoskoků a dalších organismů, až 
do doby, než zasahují do funkcí biologických membrán. Detergenty mohou denaturovat 
membránové proteiny (Cserhati et al., 2002). Eom et al. (2007) sledoval citlivost 
chvostoskoka a roupice na půdách okolo koksovny, které obsahovaly 2634 mg/kg PAU 
(16 analytů). Hodnota EC50 u chvostoskoka byla nižší (150 mg/kg), zatímco u roupice byla 
až trojnásobně vyšší (474 mg/kg).  

 

Domene X. et al. (2010) sledovali závislost mezi toxicitou a koncentrací vodorozpustných 
iontů uvolněných z kalů, konduktivitou a pH.  Ekotoxicita kalů byla závislá na koncentraci 
vodorozpustných amonných iontů, které způsobily mortalitu chvostoskoků.  Také 
dusičnany se významně podílely na inhibici. Snížení ekotoxicity kalů bylo ovlivněno 
vyšším obsahem organického uhlíku. Zvýšení poměru C/N a nárůst pH zvyšovalo toxicitu. 
Vliv PAU (pyren) a tenzidů (LAS) na ekotoxictu kalů studoval Jensen et al. (2002). Pro 
LAS byla stanovena hodnota EC50 803 mg/kg a pro PAU 23 mg/kg. Při společeném 
testování vlivu obou organických látek na ekotoxicitu se  nepotvrdil předpoklad, že tenzidy 
zvyšují biodostupnost hydrofobních látek. Bezchlebová J. et al. (2004) určila hodnotu EC50 
pro chlorovaný pesticid – toxafen. Chvostoskok byl citlivější EC50 3.65 mg/kg, LC50 10.6 
mg/kg než roupice, kde byla hodnota EC50 řádově vyšší.   
 

8.1.3. Semena salátu – Lactuca Sativa 
 

Podle  Andrade et al. (2010) mohou být rostlinné  biotesty vhodné pro měření genotoxicity 
vodných výluhů. Jako bioindikátory slouží několik rostlinných druhů, jsou používány 
rozličné testy, včetně cytogenetických (Juchimiuk and Maluszynska, 2005). Testy jsou 
běžně používány ke zjištění rozšíření znečištění a k vyhodnocení toxicity a mutagenity 
kontaminantů na rostlinných orgánech (Liu et al.,2005; Matsumoto et al.,2006).  Kořeny 

jsou prvním orgánem, který přichází do kontaktu s kontaminantem (Fiskesjö, 1988; 

Sandalio etal.,2001; Liu etal., 2005).  Testy růstu kořenů a klíčení jsou praktikovány na 
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Lactuca sativa (salát setý), což je druh pro testování alelopatie (Campos etal.,2008).  Tyto 
testy jsou rovněž dobrým indikátorem fytotoxicity způsobené kovy v půdách (Enríquez-Peña 
et al.,2004; Vadillo et al., 2004; Valerio et al., 2007). Biotesty používající semena salátu 
jsou definovány jako statické a pro zjištění akutní toxicity. Efekt čisté látky nebo směsi na 
klíčivost semen a vývoj sazenic byl hodnocen během prvních dnů růstu (120 hodinová 
expozice) (Torres, 2003).  
 

8.2. Výsledky ekotoxikologických testů 
 

8.2.1. Akvatické testy ekotoxicity 
 

V rámci sledování ekotoxicity v prostředí ÚČOV byly odebrány vzorky přitékajících 
odpadních vod, odpadní voda z aktivační nádrže po přítoku odpadních vod z Koksovny 
Svoboda a Koksovny J.Šverma, vzorek aktivovaného kalu a vyhnilý kal (vápněný i 
nevápněný). Ekotoxicita ve vodném výluhu vápněného a nevápněného kalu byla sledována 
i po 6 týdnech od doby odběru vzorku. V tomto případě se očekávalo, že po 6 týdnech 
bude eliminován vliv amoniaku a amonných iontů.   

 

Z výsledků uvedených v tabulce 40 vyplývá, že ekotoxické byly pouze vzorky kalu 
vápněného a nevápněného, a to ihned po odběru, ale také po 6týdnech. Po 6 týdnech se 
ovšem v těchto 2 vzorcích výrazně lišilo kvantitativní zastoupení organických látek, což 
bylo stanovováno na Zdravotním ústavu pomocí GC/MS. Vyloužitelné organické látky 
(CHSK vodného výluhu) po 6 týdnech významně poklesly, a to u nevápněného kalu o 
52 % a u  vápněného kalu pouze o 32 % (tabulka 39).   

 

Tabulka 39: CHSK vodného výluhu z vápněného a nevápněného kalu po odběru vzorku a po 6 týdnech 

 
Kal nevápněný 

31.8.2010 
Kal nevápněný po         

6 týdnech 31.8.2010 
Kal vápněný 

31.8.2010 
Kal vápněný po         

6 týdnech 31.8.2010 

CHSKCr 1410 mg/l 680 mg/l 3 500 mg/l 2 380 mg/l 
 

 
Při hygienizaci kalu vápnem dochází k uvolňování většího počtu organických látek do 
roztoku, což souvisí s jejich rozpustností (huminové látky) a nárůstem rozpuštěného 
organického uhlíku (DOC) (Raclavská, 2007). 

 

U vzorků odebraných na přítoku na ÚČOV, v aktivovaném kalu a z vody z aktivační 
nádrže nebyla prokázána nebezpečná vlastnost H14 Ekotoxicita (tabulka 40).   

 

V tabulce 41 a tabulce 42 jsou uvedeny výsledky ze screeningu organických látek 
přítomných ve vápněném a nevápněném kalu ihned po odběru a po 6 týdnech.  Z tabulky je 
zřejmé, že ve vápněném kalu se vyskytuje větší počet organických sloučenin než 
v nevápněném kalu. Po 6 týdnech se počet organických sloučenin, které lze získat 
alkalickou extrakcí ještě zvýšil. Při kyselé extrakci byly ve vápněném i nevápněném kalu 
identifikovány stejné organické sloučeniny. Rozdíl v počtu organických sloučenin, které 
jsou extrahovatelné po 6 týdnech je u nevápněného kalu poměrně malý (přibyly 4 
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sloučeniny). U vápněného kalu bylo okamžitě po odběru identifikováno 18 organických 
sloučenin, po 6 týdnech se jejich počet snížil na 11.  V screeningu po 6 týdnech se 
neobjevil indol, indolinon, skatol, benzen propanová kyselina a propanová kyselina.   
 

Indol je aromatická heterocyklická organická sloučenina, která obsahuje benzenové jádro 
propojené s pyrolovým jádrem. Indol je součástí výkalů, velmi snadno se oxiduje. 
Indolinon je derivát indolu s dvojitou ketonickou skupinou. Skatol (3-methylindol)  je 
páchnoucí produkt rozkladu bílkovin obsahujících tryptofan, je take součástí výkalů 
Sundberg et al. 1996). Propanová kyselina je karboxylová kyselina (CH3CH2COOH), která 
se  vyskytuje v degradačních produktech cukrů. Kyselina propionová je snadno 
metabolizovatelná, snadno se oxiduje a může sloužit jako vhodný organický substrát (Chen 
et al. 2004).   
 
Z tabulky 40 jsou zřejmé rozdílné hodnoty inhibice u Desmodesmus subspicatus a Sinapis 
alba. U kalu vápněného (hygienizovaného) jsou tyto hodnoty rovny 100% inhibici, u kalu 
nevápněného je inhibice Desmodesmus subspicatus pouze 32% a inhibice Sinapis alba je 
43%. Po 6 týdnech došlo u nevápněného kalu ke stimulačními účinku u inhibice řasy, 
naproti tomu po 6 týdnech byla u kalu vápněného zjištěna inhibice 47%. U Sinapis alba 
byla inhibice po 6 týdnech u kalu nevápněného 9,1% a u kalu vápněného 17%. Z níže 
uvedených tabulek je zřejmé, že po hygienizaci kalu dochází k uvolňování organických 
látek do roztoku, což může mít za následek vyšší hodnoty inhibice u kalu 
hygienizovaného. Porovnáním výsledků ekotoxikologických rozborů kalu nevápněného 
z 4.11.2010 a 15.4.2011 můžeme konstatovat, že hodnoty EC50 u Daphnia magna, IC50 u 
Sinapis alba a LC50 u Poecillia reticulata jsou na srovnatelné úrovni.  

 

Tabulka 40: Výsledky ekotoxikologických stanovení 

 
Kal nevápněný Kal vápněný 

Přítok 
ÚČOV 
původní 

Přítok 
ÚČOV 
filtrovaný 

Aktivova
ný kal    

Voda z 
aktivačn
í nádrže 

 
31.8.10 

po 6 
týdnech  

4.11.10 15.4.11 31.8.10 
po 6 
týdnech  

4.11.10 4.11.10 23.11.10 23.11.10 

Daphnia 
magna 

100% 100% 
270 
ml/l a 

220 
ml/l a 

100% 100% 0% 0% 0% 0% 

Desmodes
mus 
subspicatus 

32% 
-
8,80% 

46% 
600 
ml/l b 

100% 47% 9,30% 5,90% 8,70% -1,80% 

Sinapis 
alba 

43% 9,10% 
580 
ml/l c 

460 
ml/l c 

100% 17% -70% -88% -3,60% 8,90% 

Poecilia 
reticulata 

100% 100% 
>10 
ml/l d 

>10 
ml/l d 

100% 100% 
>10ml/l 
*** 

>10ml/l 
*** 

0% 0% 

Pozn.: Záporné hodnoty = stimulační účinek, a - EC5O 48h, b – ICr50 72h, c - IC5O 72h, d - LC5O 96h, 
Daphnia magna – imobilizace 48h(%) , Desmodesmus subspicatus – inhibice 72 h (%), Sinapis alba – 
inhibice 72 h (%), Poecillia reticulata – mortalita 96 h (%) 
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Vzhledem k tomu, že jsem předpokládala, že inhibice je ovlivněna hlavně přítomností 
polutantů, nebyl v sušině vzorku ani ve vodném výluhu stanoven obsah amoniakálního 
dusíku nebo amoniaku, který se může významně podílet na inhibici (Doemen X. et al. 
2011).   

 

Při alkalické extrakci vápněného kalu byl po odběru i po 6 týdnech od odběru 
identifikován bifenyl. Jeho zdrojem jsou pravděpodobně procesy termického zpracování 
uhlí. Je biologicky rozložitelný, je vysoce bioakumulovatelný (log Kow = 4.01), velmi 
toxický pro akvatické organismy, vyvolává dlouhodobé poškození akvatických 
ekosystémů, LC50 pro Daphnia magna se pohybuje v rozmezí 0.3 – 1 mg/l) v koncentraci 
1 -5 mg/l způsobují významnou inhibici zelených řas (Biphenyl U.S. EPA HPV Challenge 
Program Submission). Při alkalické extrakci byl také identifikován dibenzofuran, který 
může být také produktem termického zpracování uhlí. Je toxický vůči vodním 
organizmům, způsobuje dlouhodobé poškození vodních ekosystémů. Podle 
http://toxnet.nlm.nih.gov) jsou k dispozici ekotoxikologická data pouze pro Daphnia 
magna LC50 (48 hodin) 1700 µg/l, jiný zdroj uvádí vyšší hodnotu až 7500 µg/l.  
  

Z porovnání organických látek, které byly identifikovány podle Harrisona et al. (2006) a 
látek identifikovaných v kalu z ÚČOV vyplývá, že skupina dimethylnaftalenů se kalech v 
USA nevyskytuje, jejich zdrojem je pravděpodobně odpadní voda z koksoven nebo z 
DEZY (Raclavská et al. 2007).   

 

Tabulka 41: Screening výskytu organických látek v kalech – bazická extrakce 

Organický screening kalů - bazická extrakce 

 

Kal 
nevápněný 

(mg/l) 

Kal 
nevápněný 

po 6 týdnech 
(mg/l) 

Kal 
vápněný 

(mg/l) 

Kal 
vápněný 

po             
6 týdnech 

(mg/l) 

acenaften √ √ √ √ 

acenaftylenon √ 
 

√ 
 

styren 
 

√ 
 

√ 

fenylglyoxal 
 

√ 
  

2,4-di-tert-butylfenol 
 

√ 
 

√ 

butylovaný hydroxytoluen 
 

√ 
  

fenyl-butandiová kyselina 
 

√ 
 

√ 

1,2,3,4-tetrahydro-2-phenyl-naftalen 
 

√ 
 

√ 

1,2-dihydro-4-fenyl naftalen 
 

√ 
 

√ 

1,4-difenyl-1,3-butadien 
 

√ 
 

√ 

fenol 
  

√ √ 

methyl-fenol (kresol) 
  

√ 
 

indol 
  

√ 
 

1-methyl-naftalen 
  

√ √ 

1,2-benzendikarboxylová kyselina 
  

√ √ 

bifenyl 
  

√ √ 
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1,2-dimethyl-naftalen 
  

√ √ 

1,7-dimethyl-naftalen 
  

√ √ 

1,4-dimethyl-naftalen 
  

√ √ 

1-ethyl-naftalen 
  

√ √ 

1,3-dihydro-2H-indol-2-on (2-
indolinon)   

√ 
 

dibenzofuran 
  

√ √ 

fluoren 
  

√ √ 

4-methyl-bifenyl 
   

√ 

9-hydroxyfluoren 
   

√ 

fenantren 
   

√ 

 
Tabulka 42: Screening výskytu organických látekv kalu  - kyselá extrakce 

Organický screening kalů - kyselá extrakce 

 
Kal 

nevápněný 

Kal 
nevápněný 

po 6 
týdnech 

Kal 
vápněný 

Kal 
vápněný   

po 6 
týdnech 

1,2-benzendikarboxylová kyselina √ √ √ √ 

acenaften √ √ √ √ 

fluoren √ 
 

√ √ 

1-acenaftenon √ 
 

√ 
 

isopropenylnaftalen √ √ √ 
 

allocholesterol √ √ √ √ 

2,4,6-tir-t-butylbenzenthiol 
 

√ 
  

2,4-di-t-butyl-6-nitro-fenol 
 

√ 
 

√ 

1,2,3,4-tetrahydro-2-phenyl-naftalen 
 

√ 
  

1,4-difenyl-1,3-butadien 
 

√ 
  

fenol 
  

√ √ 

methyl-fenol (kresol) 
  

√ 
 

3-(methylthio)-propanová kyselina 
  

√ 
 

benzenoctová kyselina 
  

√ √ 

indol 
  

√ 
 

benzenpropanová kyselina 
  

√ 
 

bifenyl 
  

√ √ 

3-methyl-1H-indol (skatol) 
  

√ 
 

dimethyl-naftaleny 
  

√ √ 

1,3-dihydro-H-indol-2-on (indolinon) 
  

√ 
 

dibenzofuran 
  

√ √ 

cyklická oktaatomová síra 
  

√ √ 
 

 
Z výše uvedených tabulek vyplývá, že při hygienizaci kalu vápnem dochází k uvolňování 
většího počtu organických látek do roztoku, což souvisí s jejich rozpustností (huminové 



Ing. Šárka Doškářová: Ekotoxicita kalů z ústřední čistírny odpadních vod Ostrava 

2012 Stránka 111 

 

látky). Stejný závěr uvádí také Raclavská, 2007. Tabulky přesně definují látky, které se po 
hygienizaci v kalu objevily, a nebyly přitom přítomny v kalu nevápněném. 
 

Tabulka 43: Obsahy prvků ve vodném výluhu připraveném podle Vyhlášky č.294/2005 Sb. 

  
Kal nevápněný 

(µg/l) 
Kal vápněný 

(µg/l) 

Nejvyšší 
koncentrace 

rizikových prvků 
v kanálech, která 

nemá vliv na 
inhibici Vibrio 

fischeri  (NKRP) 
(µg/l) 

% 
nabohacení 

prvků ve 
vodném 
výluhu 

z vápněného 
kalu 

Nabohacení  
(rozdíl mezi 

koncentrací ve 
vápněném a 
nevápněném 

kalu µg/l) 

Ag <1 <1       

Al 2020  *       

As 22 49 6,3 122,73 27,00 

B 199 182   -8,54 -17,00 

Ba 211 420   99,05 209,00 

Be <0,2 0,2       

Bi 8 9   12,50 1,00 

Ca 87600 96600   10,27 9 000,00 

Cd 0,4 1,1 0,99 175,00 0,70 

Co 8 13   62,50 5,00 

Cr 19,4 42,3 29,3 118,04 22,90 

Cu 75 145 227 93,33 70,00 

Fe 23200 21500 9590 -7,33 -1 700,00 

K 27600 34100   23,55 6 500,00 

Li 21 14   -33,33 -7,00 

Mg 22300 143000   541,26 120 700,00 

Mn 758 395 1270 -47,89 -363,00 

Mo 26,7 55,7   108,61 29,00 

Na 37800 37900   0,26 100,00 

Ni 74,9 118 36 57,54 43,10 

P 10900 26400   142,20 15 500,00 

Pb <4 15 64     

Sb  * <3       

Se <9 26       

Si 8520 9370   9,98 850,00 

Sn 33 79   139,39 46,00 

Sr 296 358   20,95 62,00 

Ti 159 403   153,46 244,00 

Tl 4 <4       

V 8 20   150,00 12,00 

W 25 88   252,00 63,00 

Zn 525 1040 860 98,10 515,00 

Pozn.*- ve vzorku nebylo stanoveno 
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U 9 sledovaných rizikových prvků v kanalizační síti města Ostravy (viz kapitola 5) byla 
zjištěna maximální koncentrace, při které došlo po 30 dnech ke snížení inhibice Vibrio 
fischeri ≤30%. Koncentrace těchto prvků jsou uvedeny v tabulce č.43 a je tak možno 
porovnat koncentrace vodného výluhu prvků v kalech a v odpadních vodách sběračů. U 
arsenu byla hodnota ve výluhu z kalů (vápněný i nevápněný) několikanásobně vyšší než je 
hodnota NKRP. Hodnota kadmia, chromu a zinku ve výluhu z  nevápněného kalu byla 
nižší než NKRP, ovšem v kalu hygienizovaném byla tato hodnota vyšší. Hygienizace kalu 
vápnem může způsobit zvýšení rozpustnosti organických látek (huminové látky) a rovněž 
může dojít k přechodu rizikových prvků na iontovou formu.  Koncentrace mědi, manganu 
a olova byly v obou výluzích z kalu nižší ve srovnání s NKRP. Koncentrace železa a niklu 
byly v obou vyluzích z kalů vyšší než NKRP. Z porovnání vybraných rizikových prvků lze 
konstatovat, že ve výluhu z kalu vápněného koncentrace arsenu, kadmia, chromu, mědi, 
niklu, olova a zinku jsou vyšší ve srovnání s kalem nevápěným. Opačná situace se vyskytla 
pouze u železa a manganu, kdy ve výluhu z  kalu vápněného došlo ke snížení jejich 
koncentrace. Výše uvedená tabulka rovněž uvádí % nabohacení prvků ve vodném výluhu 
z vápněného kalu a hodnotu nabohacení  (rozdíl mezi koncentrací ve vápněném a 
nevápněném kalu v µg/l). 

 

8.2.2. Kontaktní testy ekotoxicky 
 

Vzhledem k připravované novelizaci legislativy související s ekotoxicitou byly testovány 
vzorky kalu z ÚČOV Ostrava a referenčního kalu z ČOV Hlučín za použití kontaktních 
testů. Tyto testy byly prováděny v akreditované laboratoři Zdravotního ústavu Ostrava, 
pracoviště  Dobrá u Frýdku-Místku v období červen – srpen 2011. Na tomto testování jsem 
se podílela. Metodika kontaktních testů je popsána v kapitole č. 2. 

 

Pro kontaktní testy byly použity 3 organismy, a to: 
1. Enchytraeus crypticus – roupice  
Říše:   živočichové (Animalia) 
Kmen:  kroužkovci (Annelida) 
Třída:  máloštětinatci (Oligochaeta) 
Řád:    tubificida 
Čeleď:  roupcovití (Enchytraeidae) 
 

2. Folsomia candida – chvostoskok  
Říše:      živočichové (Animalia) 
Kmen:     členovci (Arthropoda) 
Podkmen:  šestinozí (Hexapoda) 
Třída:     skrytočelistní (Entognatha) 
Řád:       chvostoskoci (Collembola) 
 

3. Lactuca sativa – salát setý 
Jedná se o jednoletou dvouděložnou rostlinu z čeledi hvězdicovitých 
(Asteraceae). 
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Testované vzorky kalu byly v laboratoři připravovány ke zkoušení asi 14 dnů. U 
odebraných kalů se stanovila sušina. Dále byly kaly namíchány s arteficiální půdou na 
požadované koncentrace a u jednotlivých zkoušených koncentrací vzorku byla upravena 
vlhkost na hodnotu asi 50% vodní kapacity půdy (VPK). Oba kaly se zpracovávaly 
totožným způsobem. Kal z ÚČOV  byl v laboratoři dvakrát. Nejprve byl tento kal testován 
s koncentrací 50% hm. vzorku. Zde vyšla u všech organismů 100% inhibice. Při 
opětovném testování vzorku byly proto testovány koncentrace pod 500g/kg, abychom 
získali hodnoty EC 50. Srovnávací kal (ČOV Hlučín) byl testován rovnou na škále 
koncentrací od neředěného kalu (1000g/kg) až po 16 g/kg. Předpokládali jsme hodnotu EC 
50 ležící pod 500g/kg. Dílčí výsledky inhibice na všech 3 organismech uvádí tabulka č. 44. 
 

Na základě testování daných vzorků byla zjištěna vyšší toxicita u vzorku kalu z ÚČOV 
Ostrava oproti kalu referenčnímu, kde byl předpoklad nízkých hodnot ekotoxicity. U obou 
vzorků nejcitlivěji zareagovali chvostoskoci – EC50 25g/kg u vzorku kalu z ÚČOV a 
EC50  27g/kg u vzorku kalu referenčního. Je pravděpodobné, že příčinou nebude výskyt 
polutantů v kalech, ale přítomnost amonných iontů (Domene X. et al. (2010)).  
 
 

Tabulka 44:  Inhibice terestrických testů, dílčí stanovení 

 

Kal ÚČOV Srovnávací kal 
Koncentrace (g/kg) 

15 30 60 120 240 480 16 31 63 125 250 500 1000 

Inhibice (%) 
Enchytraeus 
crypticus 

35,00 37,51 68,75 90,54 100 100 
-
12,89 

0,52 36,43 43,85 95,93 100 100 

Folsomia 
candida 

22,71 65,52 77,75 97,96 97,96 98,46 10,14 56,85 95,07 96,09 96,26 96,94 98,13 

Lactuca 
sativa 

-9,09 -9,09 13,64 50,00 77,27 86,36 -9,09 4,55 9,09 36,36 45,45 59,09 63,64 

 
 

Tabulka 45: Výsledné hodnoty EC50 kontaktních testů 

Výsledky kontaktních ekotoxikologických testů 
Testovací 
organismus 

Parametr 
Hodnota – 

referenční kal 
Hodnota –             
kal ÚČOV 

Jednotka 
Použitá 
metoda 

Enchytraeus 
crypticus 

EC50 28dní 120 36 g/kg SOP OV 810 

Folsomia candida EC50 28dní 27 25 g/kg SOP OV 809 

Lactuca sativa EC50 120hodin 240 120 g/kg SOP OV 811 
 

 
Výsledné hodnoty EC50 pro 3 testovací organismy uvádí tabulka č. 45. U testu na 

roupicích byla u vzorku kalu z ÚČOV Ostrava zjištěna EC50 36g/kg a u vzorku kalu 
referenčího EC50 120g/kg.  Kal z ÚČOV Ostrava se od kalu referenčního kalu liší obsahem 
těžkých kovů, ale i obsahem organických polutantů.  Z literární rešerše vyplývá,  že 
roupice jsou méně citlivé na těžké kovy (Natal-da-Luz T. et al. 2011), což by potvrzovala i 
hodnota EC50 120 u referenčního kalu.  V tabulce č. 46 jsou uvedeny koncentrace těžkých 
kovů obsažených v kalech. Pro ÚČOV je uvedena průměrná koncentrace (12 hodnot – 
měsíční odběr), zatímco u kalu z Hlučína se jedná o výsledky analýzy kalu, který byl 
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použit pro ekotoxikologické rozbory. Z obrázku č.92  je zřejmé, že obsahy Cd, Mo a Sn 
jsou významně vyšší v kalu z ÚČOV než v kalu z Hlučína, který ale obsahoval 
dvojnásobné množství  mědi. Podle výsledků Castro-Ferreira (2012), který určil u roupice 
EC50 pro Cd na 35 mg/kg sušiny, by obsahy rizikových prvků neměly být kritické.  
 

Tabulka 46: Porovnání koncentrace těžkých kovů v kalech z ÚČOV a ve srovnávacím kalu 

Kal Hlučín Kal ÚČOV ÚČOV/Hlučín 

(mg/kg sušiny)  

Hg < 1,70 2,33  

As 4,3 16,4 3,81 

Cd 0,7 3,1 4,43 

Co 7,6 9,6 1,26 

Cr 56,7 54,3 0,96 

Cu 303 150 0,50 

Mo 2,12 6,11 2,88 

Ni 29,3 70,4 2,40 

Pb 49,9 48,2 0,97 

Sn 15,1 54,8 3,63 

Zn 1210 1001 0,83 
 
 
 

 
Obrázek 92:  Podíl koncentrací (ÚČOV Ostrava/ ČOV Hlučín) 

 

 
Velmi významným faktorem z pohledu ekotoxicity by mohl být vyšší výskyt PAU v sušině 
kalu z ÚČOV. Průměrná hodnota 16 analytů PAU za rok 2011 je 55 mg/kg, z toho nejvyšší 
podíl cca 30 % vykazuje acenaften.  Pro roupici určil Castro-Ferreira (2012) hodnotu EC50 

u fenantrenu 145 mg/kg a Eom et al. (2007) uvádí pro sumu 16 analytů PAU hodnotu až 
trojnásobně vyšší.  Bez projevu ekotoxicity u roupice i chvostskoka uvádí Sverdrup L.E. et 
al. (2007) pro bezo(a)pyren hodnotu 947 mg/kg. Vzhledem k publikovaným datům o 
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vysoké hodnotě EC50 pro PAU u roupice i chvostoskoka, lze předpokládat, že obsahy PAU 
v kalech z ÚČOV nebudou mít rozhodující vliv na ekotoxicitu kalů.  

 

Za významný faktor ovlivňující ekotoxicitu kalů uvádí Domene X. et al. (2010) pro 
chvostoskoka vodorozpustné amonné ionty. Kaly z ÚČOV obsahují 2.8 % celkového 
dusíku a 0.44 % amoniakálního dusíku v sušině kalu (průměrná hodnota ze 12 stanovení). 
Vodorozpustné amonné ionty dosahují v den odběru kalu koncentraci 4.32 mg/l. Po 7 
dnech od doby odběru kalu se hodnoty amonných iontů ve vodném výluhu zvyšují na 7.69 
mg/l (Raclavská H. et al. 2011).  Je pravděpodobné, že v tomto případě bude ekotoxicita 
ovlivněna dobou zpracování vzorku a podmínky se mohou měnit i v průběhu testu.  

 

Rovněž u testu na salátu  je rozdíl ve výsledcích mezi oběma vzorky větší – EC50  120 
g/kg u vzorku kalu z ÚČOV Ostrava naproti EC50 240g/kg u vzorku kalu referenčního. 
Dle výsledků testů na salátu je vidět, že tento organismus vychází jako nejméně citlivý 
(Schultz et al. 2004).  

 

Na základě výše uvedených výsledků ekotoxicity lze organismy seřadit od 
nejcitlivějšího po nejméně citlivé: chvostoskok > roupice > salát, což je v souladu s 
publikovanými výsledky jiných autorů.  

 

Doporučení 
 

Z výsledků literární rešerše o citlivosti organismů vůči organickým polutantům (PAU) a 
obsahu těžkých kovů vyplývá, že pravděpodobně nebudou rozhodujícím způsobem 
ovlivňovat ekotoxicitu kalů z ÚČOV.  Pro vysvětlení příčin ekotoxicity je pravděpodobně 
nutné posoudit vliv amonných iontů, které se uvolňují z kalů. Proto navrhuji modelové 
testy se zeminou, která bude obsahovat (dodáno spikováním) amoniakální dusík v 
koncentraci, který je typický pro kaly z ÚČOV.  
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9. Závěr 
 

V této disertační práci jsem se pokusila o identifikaci příčin ekotoxicity stanovené podle 
Vyhlášky č.294/2005 Sb.  v kalech z Ústřední čistírny odpadních vod v Ostravě Přívoze.  
Za stěžejní výsledky doktorské práce považuji: 

• Určení vlivu organických látek vyjádřených CHSK, BSK5 na inhibici Vibrio fischeri. 
Z regresní rovnice vyplývá, že inhibice Vibrio fischeri nižší než 30 % může být v 
odpadních vodách dosažena při hodnotě CHSK < 177,36 mg/l a hodnotě BSK5 < 72 
mg/l. 

• Prokázal se vliv rozkladu organických látek v odpadních vodách na snížení inhibice 
Vibrio fischeri  (30 dní).  

• Snížení inhibice na hodnotu pod 30 % umožňuje identifikovat koncentrace 
rizikových prvků v odpadních vodách, které nezpůsobují inhibici Vibrio fischeri. 
As 6.3 µg/l, Cd 1 µg/l, Cu 227 µg/l, Cr 17.64 µg/l, Hg 0.30 µg/l, Pb 64 µg/l, Zn 840 
µg/l, Mn 1270 µg/l, Fe 4210 µg/l. 

• Hygienizace kalu vápněním se podílí na vyšší vyluhovatelnosti rizikových prvků v 
důsledku tvorby humátů, které jsou rozpustné v alkalickém prostředí.  

• Koncentrace As byla ve vodném výluhu z vápněného kalu byla 7x a v ve výluhu 
nevápněného kalu byla 4 x vyšší než byla stanovena nejvyšší koncentrace 
v odpadních vodách při dodržení podmínky inhibice menší než 30%. Také u Cr 
byla 1.5 x překročena koncentrace pro vodný výluh vápněného kalu. Významné 
překročení bylo zjištěno u niklu, v případě výluhu z vápněného kalu 3x a ve výluhu 
nevápněného kalu 2x. U zinku byla překročena koncentrace pouze ve výluhu 
vápněného kalu. 

• U testu na roupicích byla u vzorku kalu z ÚČOV Ostrava zjištěna EC50 36g/kg a u 
vzorku kalu referenčního EC50 120g/kg.  Kal z ÚČOV Ostrava se od referenčního 
kalu liší obsahem těžkých kovů, ale i obsahem organických polutantů. 

• Na základě výše výsledků ekotoxicity kalů z ČOV lze organismy seřadit od 
nejcitlivějšího po nejméně citlivé: chvostoskok > roupice > salát, což je v souladu 
s publikovanými výsledky jiných autorů.  

 
Z uvedených výsledků je zřejmé, že obsahy těžkých kovů, ani obsahy organických 
polutantů nebudou hlavní příčinou ekotoxicity kalů stanovené podle vyhlášky č.294/2005 
Sb. Je pravděpodobné, že se na ekotoxicitě bude podílet hlavně amoniak, který je 
uvolňován bezprostředně při vápnění kalu. Na tento výzkum nebyla doktorská práce 
zaměřena a dosažené výsledky tak vytváří prostor pro ověření hypotézy, kterou publikoval 
Domene X, et al. (2010).    
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