
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA 

OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut environmentálního inženýrství 

 

 

 

TESTOVÁNÍ DIGESTÁTU NA DRUHU 

EISENIA ANDREI V LABORATORNÍCH 

PODMÍNKÁCH 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

Autor:       Bc. Romana Michnová 

Vedoucí diplomové práce:    Ing. Jana Kodymová, Ph.D. 

 

Ostrava 2016



  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Ráda bych touto cestou poděkovala své vedoucí Ing. Janě Kodymové, Ph.D., za 

vedení diplomové práce.  Dále rodině a příteli Adamovi za podporu při celém studiu a Bc. 

Anetě Rosenauerové za vzájemnou spolupráci při řešení experimentální části diplomové 

práce.  



Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá tématem Testování digestátu na druhu Eisenia andrei 

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

při kterém vzniká testovaný materiál digestát, předpisy v oblasti laboratorního testování a 

charakteristika druhu Eisenia andrei, jejich ekologie, stavba těla a druhové zastoupení. Další 

část práce je experimentální. Závěrem je celkové shrnutí výsledků práce. 

Klíčová slova:  

anaerobní digesce, digestát, kalifornská žížala (Eisenia andrei), předpisy v oblasti 

testování 

 

Summary 

This thesis concerns the topic called Testing of biogas station waste on the species 

Eisenia andrei in laboratory condition. In the first theoretical part is theory of anaerobic 

digestion technology, final product digestate, prescriptions which are being used in 

laboratory conditions and tested organisms Eisenia Andrei, their ecology and body 

construction. Other part is experimental. In the final part is a summary of results. 

Key words: 

anaerobic digestion, digestate, (Eisenia andrei), prescriptions used in laboratory 

conditions  
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1. ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Problematika obnovitelných zdrojů energie je v dnešní době aktuálně diskutovaným 

tématem. V posledních letech se zvýšila produkce bioplynu, který vzniká jako hlavní 

produkt procesu anaerobní digesce v bioplynových stanicích (BPS). Anaerobní digesce je 

proces, při kterém se rozkládá organická hmota za nepřístupu kyslíku. V BPS nedochází ke 

kompletní konverzi, ale část nerozložené suroviny spolu s procesní vodou je vedlejším 

produktem při výrobě bioplynu nazývajícího se digestát. Tento druh materiálu je bohatý na 

přístupné i vázané živiny a organickou hmotu. Tyto vlastnosti umožňují jeho využití jako 

hnojiva. Při mechanické separaci digestátu vzniká pevná složka - tzv. separát a kapalná 

složka - tzv. fugát [1]. 

Jednou z možnosti využití digestátu je aplikace na zemědělskou půdu a její obohacení 

o živiny, další možností je jeho přidání do kompostu nebo při povrchových úpravách terénu. 

Využití separátu spočívá při výrobě pěstebních substrátů, kdy se přidáním separátu dodá do 

směsi stabilní organická hmota, živiny a dojde k úpravě hodnoty pH.  Fugát je bohatý na 

organické látky a amoniakální dusík, který však může představovat zdravotní riziko [1]. 

Cílem této diplomové práce je testování digestátu a jeho složek na bezobratlých 

organismech v laboratorních podmínkách, posouzení možnosti jejich využití a ověření 

vlastností, díky kterým lze digestát využít jako hnojivo pro zemědělské plodiny. Za tímto 

účelem bude proveden experiment, kdy budou testované organismy Eisenia andrei 

vystaveny různému množství digestátu, konkrétně jeho složek separátu a fugátu. 

Tato práce byla vypracována v rámci projektu QJ1320159 - Výzkum zpracování, 

využití a zneškodňování odpadních produktů z bioplynových stanic.  
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2.  CHARAKTERISTIKA TESTOVANÉHO MATERIÁLU 

Testovaným materiálem v rámci této práce je digestát a jeho složky. Jedná se o 

stabilizovaný anaerobní materiál, který vzniká jako vedlejší produkt procesu anaerobní 

digesce v BPS. Digestát je dále možno separovat na pevnou část - separát, který se používá 

např. místo slámy jako podestýlka a kapalnou část - fugát, ten lze vyvážet na pozemky jako 

vysoce kvalitní hnojivo. Nejprve se budu podrobněji věnovat digestátu, fugátem a separátem 

se budu zabývat později na konci kapitoly [1]. 

 Hlavním produktem anaerobní fermentace je bioplyn. Jedná se o bezbarvý plyn, 

skládající se hlavně z methanu (cca 60%) a oxidu uhličitého (cca 40%). Vedlejším 

produktem je stabilizovaný materiál (fermentační zbytek - digestát) [2]. 

Anaerobní digesce je biologický proces rozkladu organické hmoty za nepřístupu 

vzduchu. Při tomto procesu přítomné mikroorganismy postupně v několika stupních 

rozkládají organickou hmotu. Produkt jedné skupiny mikroorganismů se stává výchozím 

substrátem pro další skupinu mikroorganismů. Proces lze rozdělit do 4 fází:  

- Hydrolýza 

Anaerobní bakterie přeměňují makromolekulární organické látky (rozpuštěné a 

nerozpuštěné) na nízkomolekulární látky (monosacharidy, aminokyseliny, voda) rozpustné 

ve vodě. 

- Acidogeneze 

V této tzv. “kyselé“ fázi jsou rozkládány produkty hydrolýzy na jednoduší organické 

látky (kyseliny, CO2, H2, alkoholy). Fermentaci těchto látek se vytváří řada redukovaných 

produktů, které jsou závislé na charakteru původního substrátu. V této fázi jsou 

vyprodukovány: kyselina octová, C02, H2 při nižším tlaku a vyšší organické kyseliny, 

kyselina mléčná a ethanol při vyšším tlaku.  

- Acetogeneze 

Probíhá oxidace produktů acidogeneze na H2, CO2 a kyselinu octovou, která je tvořena 

acetogenní respirací homoacetogenními mikroorganismy. Tyto mikroorganismy rozkládají 

kyselinu propionovou a ostatní organické kyseliny a alkoholy.  
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- Metanogeneze 

Je poslední fází procesu obsahující metanogenní organismy, které rozkládají některé 

jednouhlíkaté látky (kyselina mravenčí, metanol, metalamin, CO2, H2, CO). Tyto organismy 

jsou nejdůležitější trofickou skupinou a vedle acetogenů zpracovávajících kyselinu 

propionovou se stávají často limitujícím faktorem celého procesu [3,4]. 

 

Obrázek 1: Fáze anaerobní digesce, zdroj [3] 

2.1 Vlastnosti digestátu  

Jedná se o látku vysoce bohatou na živiny. Skládá se z nestravitelných zbytků a 

mrtvých mikroorganismů. Všechny důležité živiny jako jsou dusík, fosfor, draslík zůstanou 

přítomny v surovině i po anaerobní digesci. Živiny jsou lépe dostupnější než v surovém kalu, 

což představuje pro rostliny snadnější využití [5]. 

Ve srovnání s dalšími statkovými hnojivy má specifické přednosti: 

 redukce zápachu při manipulaci a hnojení 

 zredukováno množství patogenů 

 omezeno klíčení semen plevele 

 snížení žíravého účinku kejdy na rostliny 

 obsahuje žádoucí živiny (N, P, K) 

 přispívá ke zlepšení odolnosti plodin 



 

Bc. Romana Michnová: Testování digestátu na druhu Eisenia andrei v laboratorních podmínkách 

 

 

2016  4 

2.2 Dělení digestátu  

Na rozdělení digestátů lze nahlížet z více hledisek, např. podle vstupních surovin ze 

kterých vzniká, podle způsobu dalšího použití nebo obsahu sušiny. Na digestáty jsou podle 

legislativy kladeny přísné hygienické požadavky.  

2.2.1 Digestáty z anaerobní digesce statkových hnojiv 

- Digestáty z rostlinné biomasy 

V současné době se nejvíce využívá anaerobní digesce kukuřičné siláže, obilnin a 

travní fytomasy, jejíž zdrojem jsou louky a veřejná zeleň. Sušina digestátu by měla 

obsahovat min. 25% spalitelných látek v sušině - min. 0,6% dusíku v sušině. Takový digestát 

se řadí mezi typová organická hnojiva. Ostatní digestáty, které mají být použity na 

zemědělskou půdu, se řadí mezi netypová organická hnojiva.  

- Digestáty ze zvířecích fekálií 

Pro digestát z anaerobní digesce hnoje či kejdy, platí podobné požadavky jako pro 

digestáty z rostlinné biomasy. Dále musí splňovat hygienické požadavky pro vedlejší 

živočišné produkty [6]. 

2.2.2 Digestáty z anaerobní digesce bioodpadů 

Legislativní požadavky na digestáty, které jsou vyrobeny z biologicky rozložitelných 

odpadů, se nacházejí ve vyhlášce č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady. Mezi tyto odpady patří i kuchyňské a jateční odpady, které jsou také 

vedlejšími živočišnými produkty. Pro zabezpečení hygienizace, by měla být ve fermentoru 

udržována teplota 55°C po dobu 24 hodin bez přerušení a celková doba zdržení ve 

fermentoru by měla být alespoň 20 dnů. Celkový seznam bioodpadů, které lze využít je 

uveden v příloze 1 vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady [6]. 

V této vyhlášce se objevuje pojem rekultivační digestát. Jedná se o stabilizovaný 

výstup z anaerobního zpracování bioodpadu, který je určen pro udržení či zlepšení vlastností 

půdy, použitelný mimo zemědělskou půdu a lesní půdu. Tento typ digestátu nesmí vykazovat 
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pachy, které by svědčily o nedostatečné stabilitě výstupu nebo o přítomnosti nežádoucích 

látek. 

Tabulka 1: Znaky jakosti rekultivačního digestátu, zdroj [7] 

Znaky jakosti Jednotky Hodnota znaku jakosti 

Vlhkost % hm max. 98,0 

Celkový N přepočten na vysušený vzorek % hm min. 0,3 

pH  6,6 - 9,0 

 

Rekultivační digestáty lze rozdělit do tří tříd. Třída I je určena k použití na povrchu 

terénu užívaného nebo určeného pro zeleň, dále u sportovních a rekreačních zařízení, včetně 

těchto zařízení, které se nachází v obytných zónách. Třída II je určena k použití na povrchu 

terénů určeného pro městskou zeleň a lesoparky, dále pro použití při vytváření rekultivačních 

vrstev nebo při úpravách terénu v průmyslových zónách. Rekultivační digestát musí být 

aplikován v dávkách tak, aby nedošlo k zamokření pozemku na dobu delší než 12 hodin. 

Třída III je určena k použití na povrchu terénu vytvářeného rekultivačními vrstvami 

zabezpečených odpadních skládek. Pro tyto účely lze využít i digestáty I a II třídy [7]. 

2.3 Způsoby nakládání s digestátem  

Použití digestátu může být různé v závislosti na konkrétních podmínkách a jeho 

kvalitě. Jednak je možné digestát (nebo jeho separované složky) využít jako kvalitní 

organické hnojivo na zemědělskou půdu. Další možností je využití jako rekultivačního 

materiálu mimo zemědělskou plochu [1]. 

Pokud digestát obsahuje nadlimitní koncentrace rizikových prvků, musí být likvidován 

jako odpad a jeho producent je povinen s ním nakládat dle zákona 223/2015, kterým se mění 

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Hodnoty rizikových prvků dle vyhlášky č. 474/2000 Sb., 

o stanovení požadavků na hnojiva, jsou uvedeny v Tab. 2. 

Tabulka 2: Limitní hodnoty rizikových prvků, zdroj [1] 

mg/kg sušiny 

As Cd Cr Cu Hg Mo Ni Pb Zn 

20 2 100 250 1,0 20 50 100 1200 
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Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, je digestát i fugát považován za tzv. závadné 

látky. Ten, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit ochranná opatření, aby 

nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily životní prostředí [1]. 

V souvislosti se zranitelnými oblastmi je třeba respektovat nařízení vlády č. 103/2003 

Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, 

střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech. Patří sem zejména 

omezení hnojení dusíkem a dodržování zákazu hnojení. Podle tohoto nařízení je digestát 

řazen do dusíkatých hnojivých látek. Dále může být zařazen do hnojiv s rychle uvolnitelným 

dusíkem, kde je poměr uhlíku k dusíku nižší než 10 a do hnojiv s pomalu uvolnitelným 

dusíkem, kde je poměr vyšší než 10 [8]. 

 Dávka digestátu by měla vycházet z potřeby živin porostů pro výnos a kvalitu 

produkce, z množství přístupných živin, stanovištních a půdních poměrů. Ve státech 

Evropské unie, se používání fugátu ke hnojení rostlin přesouvá z posklizňového do období 

vegetačního [1]. 

2.4 Využití digestátu na zemědělské půdě  

Pokud je výstup z BPS aplikován na zemědělskou půdu za účelem jejího hnojení 

v souladu se zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, případně je-li zpracováván jako 

organické hnojivo a následně aplikován na zemědělskou půdu, nejedná se o odpad, ale o 

hnojivo a je třeba s ním postupovat dle platné legislativy o hnojivech.  

Podle vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva je digestát 

organické hnojivo typové typ 18.1.e - Organická a organominerální hnojiva zejména ze 

statkových hnojiv. Požadavky na tento typ hnojiva jsou: min. 25% spalitelných látek v sušině 

- min. 0,6% dusíku v sušině.  

K hnojení lze používat pouze stabilizované digestáty, které jsou produkovány při 

dosažení správného technologického postupu a přiměřeného zatížení fermentoru. Hlavním 

zdrojem problémů jsou substráty, které mají vysoký obsah organicky vázaného dusíku, 

z tohoto důvodu je potřeba věnovat zvýšenou pozornost skladbě vstupních surovin, 

především poměru C:N. Pro zajištění kvalitního digestátu, by měla mít vsádka ideální poměr 
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C:N 20 a minimálně 10. Aplikace musí být provedena rovnoměrně po celém pozemku, je 

zakázáno jej aplikovat na zamrzlou půdu nebo přemokřenou půdu [1,16]. 

Digestát nesmí být používán na zemědělské půdě: 

 je-li to zakázáno zvláštními předpisy příslušného orgánu 

 na půdě přesycené vodou, pokryté vrstvou sněhu vyšší než 5cm 

 způsobem, který ohrožuje okolí hnojeného pozemku 

Používání digestátu značí pro zemědělce finanční úsporu z hlediska nahrazení 

minerálních hnojiv.  Podle zákona č. 156/1998 Sb., „o hnojivech" je však nutné hnojiva před 

jejich zavedením a šířením do oběhu zaregistrovat u Ústředního kontrolního a zkušebního 

ústavu zemědělského. Dále je nutno zaplatit registrační poplatek, zajistit ověření chemicko-

fyzikálních vlastností a předložit vzorek hnojiva [8]. 

2.5 Skladování digestátu  

Mimo vegetační období, je omezeno použití digestátu na zemědělskou půdu. 

Skladování a způsob využívání hnojiv musejí být v souladu s  vyhláškou č. 274/1998 Sb., o 

skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů.  

Podle této vyhlášky se digestát a fugát musí skladovat v nepropustných, nadzemních 

nádobách, nádržích nebo jímkách.  Při provozu nádrží či jímek se musí zamezit přítoku 

srážkových nebo povrchových vod. Při aplikaci digestátu nebo fugátu na povrch orné půdy 

je nutné je zapracovat do 24 hodin. U aplikace separátu je nutné dodržet jeho zapravení do 

48 hodin [8]. 

2.6 Fugát 

Pomocí odstřeďování digestátu vzniká kapalina o obsahu sušiny 1%, která se nazývá 

fugát a separovaný fermentační zbytek o obsahu sušiny kolem 30% tzv. separát. V předešlé 

kapitole jsou popsány vlastnosti digestátu.  Jelikož je fugát i separát složka digestátu, mají 

podobné vlastnosti, jako výchozí digestát [9]. 
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Fugát neboli procesní voda je také produkt vyhnívacího procesu a díky svému 

charakteru se řadí mezi vody odpadní. Zpravidla má silný zákal a obsahuje velké množství 

produktů anaerobního rozkladu organických látek [10]. 

2.7 Separát  

Jako separát se označuje fyzikálně oddělitelná tuhá složka digestátu. Jeho základním 

využitím je aplikace na zemědělskou půdu jako forma hnojiva. Přínosem této aplikace je 

vrácení organické hmoty do půdy, zvýšení obsahu dusíku a minerálních látek v půdě, dalším 

velkým významem je redukce choroboplodných zárodků a klíčivosti semen plevele. Mezi 

základní fyzikálně chemické vlastnosti separátu, které mají vliv zejména na růst rostlin, patří 

hodnota pH, hodnota elektrické vodivosti výluhu, obsah rozpustných solí a obsah 

přijatelných živin (P, K, Mg, Ca), důležitý je i obsah stopových živin (Fe, Mn, Zn, Cu, B) 

[9,11]. 

2.8 Bioplynová stanice - Stonava 

Digestát používaný v rámci projektu pochází z Bioplynové stanice Stonava, která 

poskytla dostatečné množství materiálu pro testování. Jedná se o čistě zemědělskou BPS 

zpracovávající kukuřičnou siláž, drcené kukuřičné zrno a vepřovou kejdu.  

Vstupní materiály BPS 

Vepřová kejda je získávána z provozu velkochovu prasat. Pomocí čerpadel a jímek je 

tzv. kejdovodem přiváděna do systému BPS. Veškerá kukuřice na siláž je pěstována na 

okolních pozemcích farmy. Uskladnění siláže je v silážních jamách v blízkosti BPS.  

Fermentory 

Jedná se o ocelové nádrže o rozměrech 17 x 7,3m. Vyhřívání je realizováno 

prostřednictvím topných hald, plynojem je dvoumembránový a je vybaven centrálním 

sloupem. Celkem je BPS vybavena třemi fermentory. První a druhý fermentor je využíván 

jako primární stupeň fermentace a třetí fermentor slouží jako vyhnívací nádrž.  
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Výkon zařízení je 537 kW/h. Vzhledem k hlučnosti je jednotka umístěna v izolovaném 

boxu. Zařízení je vybaveno tepelným výměníkem, který zajišťuje využití tepla [12]. 

 

Obrázek 2: BPS Stonava, zdroj [12] 
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3. SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 

Při testování odpadních produktů z Bioplynových stanic (digestát, separát, fugát), 

které budou použity jako testované vzorky, je potřeba vycházet z platné legislativy, která 

určuje normy a předpisy pro testování na živých organismech. V rámci projektu byla zvolena 

kalifornská žížala (Eisenia andrei) jako zástupce půdních bezobratlých. Žížaly patří obecně 

mezi jedny z nejvhodnějších organismů pro testování toxicity půdního prostředí [13]. 

 Hlavními důvody a výhodami jsou: 

- jejich životní cyklus probíhá v půdě (jsou typickými geobionity) 

- konzumují velké množství půdy (vysoká expozice potravou, 

akumulace kontaminantů) 

- fyzikální kontakt s půdou (expozice pokožkou) 

- klíčové postavení v přenosu polutantů v potravních řetězcích 

- výskyt v téměř všech půdách 

- osvědčený a snadný chov v laboratořích 

- význam při tvorbě půd a dekompozičních procesech 

3.1 Testy OECD 

Světová organizace OECD neboli organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, 

se zabývá vydáváním pokynů při testování chemických látek. V rámci své působnosti vydala 

jednotlivé standardy, které se zabývají testováním ekotoxicity. Jako standardizované testy 

na kroužkovcích se používá akutní test, kde je zjišťována mortalita žížal po působení 

určitých koncentrací testované látky a subletální test, při kterém je zjišťován efekt testované 

látky na reprodukci žížal. V současné době se začíná rozšiřovat sledování dalších 

endopointů, jako jsou úbytek biomasy, bioakumulace, reprodukce a behaviorální změny 

(norování, zatahování do půdy) [14]. Přehled používaných testů se nachází v Tab. 3. 
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Tabulka 3: Typy kontaktních půdních biotestů, zdroj [14] 

Číslo normy Rok vydání Celý název 

207 1984 Test akutní toxicity žížal 

208 2006 Test s vyššími rostlinami: Test klíčivosti 

216 2000 Půdní mikroorganismy, Test na transformaci dusíku 

217 2000 Půdní mikroorganismy, Test na transformaci uhlíku 

220 2004 Test na reprodukci roupic 

222 2004 Test na reprodukci žížal  (E. foetida, E. andrei) 

227 2006 Test s vyššími rostlinami: Test vitality rostlin 

232 2009 Test reprodukce chvostoskoků v půdě 

 

 

3.1.1 OECD 207 (Kontaktní test toxicity na filtračním papíře) 

Test toxicity s pomocí filtračního papíru je prováděn pomocí zkumavek na zvlhčeném 

filtračním papíru. Optimální teplota pro tento test je 20°C. Na jednu testovanou koncentraci 

se používá 10 opakování a do každé zkumavky je dán jeden organismus. Nejprve se provádí 

předběžný test a následně test finální. Na základě jeho výsledků je zjišťována hodnota LC50 
1. 

Látka je aplikována ve vodném roztoku nebo rozpouštědle, které je zapotřebí před pokusem 

z filtračního papíru odpařit. Doporučené koncentrace pro předběžný test jsou: 1; 0,1; 0,01; 0,001; 

0,0001 a jsou udávány v jednotkách mg.cm2. Úmrtnost organismů je zjišťována po 24 a 72 

hodinách, kdy organismus nereaguje na mechanický stimul. Tato metoda je jednoduchá, rychlá 

a dobře reprodukovatelná [15,17]. 

3.1.2 OECD 207 (Test akutní toxicity) 

V tomto testu je zjišťována akutní toxicita chemických sloučenin po 7 a 14 dnech. Test 

je prováděn v 1 - 2 litrových nádobách, do kterých je přidána artificiální půda v množství 

500g. Půda by měla být ovlhčena na 40 - 60% WHC (Water holding capacity). Pro pokus 

jsou použity žížaly staré nejméně 2 měsíce o váze 300 - 600mg s vyvinutým opaskem. 

Optimální teplota je 20°C. I v tomto testování je nejdříve prováděn předběžný test, kde je 

                                                 

1 Letální dávka, která zahubí 50 % pokusných živočichů. 
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zjišťována koncentrační škála pro test finální. Doporučené koncentrace jsou: 0,1; 1; 10;100; 

1000 mg.kg-1. Do každé testovací nádoby je umístěno 10 organismů a pro každou 

koncentraci jsou prováděny 4 opakování. Po 7 a 14 dnech jsou počítány mrtvé organismy. 

Následně je pro finální test vybráno 5 koncentrací na základě testu předběžného. Při finálním 

testu jsou znovu použita 4 opakování na jednu koncentraci a kontrolu. Po 14 dnech je 

zjišťován celkový počet jedinců v každé nádobě, obsah vody a množství biomasy. 

Z výsledků je zjištěna LC50 pro testovanou látku [17,18]. 

3.1.3 OECD 222 (Test subletální toxicity) 

Design testu je obdobný jako u testu akutní toxicity, avšak délka testu je rozdílná. 

Mortalita a biomasa je zjišťována po 4 týdnech pokusu. Efekt na reprodukci žížal je 

zjišťován po dalších 4 týdnech pokusu. I zde je prováděn nejprve předběžný test jako u testu 

akutní toxicity. Při finálním testu je z hlediska jeho délky trvání nutno přidávat větší 

množství potravy. 

Nejprve je do testovací nádoby aplikována látka o dané koncentraci a následně jsou 

přidány organismy. Na jednu testovací nádobu - 10 žížal, u kterých je předem zjištěna 

hmotnost. Po 4 týdnech se zjišťuje mortalita a spočítají se kokony a juvenilové. Pro zjištění 

reprodukce jsou nejprve vyjmuti dospělci a kokony, juvenilové se inkubují další 4 týdny. 

Následně se provádí extrakce tříděním ručně nebo za pomocí sít. Výsledkem celého testu je 

váha dospělců a počet juvenilů na dospělce.  Následně se vyhodnocuje hodnota EC50 pro 

danou testovanou látku. Aby byl test validní, musí mít kontrolní varianta, která je bez 

testované látky přibližně 30 juvenilů na dospělce, koeficient variance pro reprodukci menší 

než 30% a mortalita dospělců po 4 týdnech by neměla být větší než 10%. 

3.2 Testy ISO 

Problematikou testování chemických látek se zabývá i organizace ISO. Jedná se o 

mezinárodní organizaci pro standardizaci. V  Tab. 4 jsou uvedeny normy, které se využívají 

pro stanovení ekotoxicity na žížalách. Některé z norem vycházejí ze standardů OECD 

[14,19]. 
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Tabulka 4: Vybrané kontaktní půdní biotesty s žížalami, zdroj [19] 

Označení Celý název normy 

ISO 11268-1:1993 
Účinky znečišťujících látek na žížaly (Eisenia foetida): Stanovení akutní 

toxicity pomocí umělých půdních substrátů 

ISO 11268-2:1998 Účinky znečišťujících látek na žížaly (Eisenia foetida): Stanovení účinků 

ISO 11268-3:1999 

 

Účinky znečišťujících látek na žížaly (Eisenia foetida): Pokyny 

pro stanovení účinků v polních studií 

V rámci testování toxicity v půdním prostředí se používají i jiné organismy než výše 

zmíněné žížaly.  

- Mikrobiální společenstva 

Jedná se o nejdůležitější složku půdní bioty, která představuje svou velkou biomasou 

zásobárnu půdní hmoty. Jejich parametry jsou tedy stěžejní indikátory kvality půdy. 

Mikrobiální biomasu lze v půdě měřit jako uhlík, který je inkorporován do mikrobiálních 

buněk - Cbio. Respirační aktivitu těchto mikroorganismů lze měřit více způsoby, zejména 

jako produkci CO2. Vedle cyklu uhlíku lze určit jinými metodami i cyklus dusíku. Stanovuje 

se mineralizace dusíku, nitrifikace či oxidace amoniaku. Problémem těchto studií je 

podmíněnost mikrobiálních charakteristik půdními vlastnostmi, zejména obsahem organické 

hmoty, typem půdy, vegetačním pokryvem a vlhkostí [18]. 

- Hlístice 

Hlístice žijí v pórové vodě, proto se u metodologie vychází z testů akvatických. I 

přesto se testují přímo v půdním médiu.  Jejich hlavní výhodou je rychlost (24 hodin), díky 

krátkému životnímu cyklu hlístic. Testy se provádějí v Petriho miskách s deseti jedinci 

hlístic na jedno opakování. 

- Roupice 

Testy s roupicemi jsou prováděny v různých médiích, jako je sediment, voda, agar a 

půda. V laboratorních testech byly na roupicích v půdě testovány těžké kovy, 

polyaromatické uhlovodíky a pesticidy. Jako nejznámější test je využíván test reprodukce, 

ten se provádí v 10g vzorcích artificiální půdy, které obsahují testovanou látku v různých 

koncentracích. Následně je zjišťována mortalita. Na konci testu se extrahují juvenilové 

pomocí barvení bengálskou červení a spočítají se. 
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U testů s roupicemi se nabízí srovnání s testy na žížalách. I přesto, že jsou častěji 

využívané testy s žížalami, mají i testy na roupicích několik výhod: 

- Roupice jsou rozšířené na stanovištích, které jsou nevhodné pro žížaly (lesní 

morovité půdy - značně kyselé) 

- Na rozdíl od žížal se nacházejí ve svrchní vrstvě půdy, z tohoto důvodu mohou 

být vystaveny jiné, obvykle větší kontaminaci než žížaly. 

I když jsou v reálném ekosystému žížaly důležitější, představují i roupice velice dobrý 

bioindikátor. Roupice umožňují lepší srovnání výsledků mezi polními a laboratorními testy, 

neboť jsou u obou používány stejné druhy. Jsou tedy ideálními modelovými organismy pro 

testování účinků chemických látek, z hlediska jejich malé velikosti a lehké kultivovatelnosti. 

S roupicemi se lépe manipuluje a mají snadnější chov než žížaly.  

- Chvostoskoci 

Jsou dobře prostudovanou skupinou půdních bezobratlých. Výhodou je jejich široké 

rozšíření, vzorkovatelnost, krátký životní cyklus a snadný laboratorní chov. Testuje se akutní 

toxicita materiálu vůči půdnímu bezobratlému organismu - chvostoskoku. Test má dvě části 

-  toxicitu s akutní expozicí a toxicitu na reprodukci.  

Kromě výše jmenovaných testů se v poslední době rozvíjí studie toxicity prováděné 

na plžích. 

- Hlemýždi 

Integrují v reálných terestrických ekosystémech vliv kontaminantů - jsou exponováni 

kontaktem (půda, opadanka), příjmem potravy (rostliny, půda) a dýcháním. Z tohoto důvodu 

obsahují laboratorní testy varianty s příjmem potravy a s expozicí v kontaminované půdě. 

Výhodou je jejich snadný chov v kontrolovatelných podmínkách.  Zjišťována je například 

mortalita a růst (hmotnost a růst schránky) [13]. 

3.3  Testy odpadového hospodářství  

Jelikož patří digestát, separát i fugát mezi odpadní produkty BPS, souvisejí s nimi 

předpisy odpadového hospodářství, podle kterých se při zacházení s těmito odpadními 

produkty musí postupovat. Obecně mohou odpady vykazovat řadu nebezpečných vlastností, 
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uvedených v příloze 2 zákona č. 223/2015, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o 

odpadech. Nebezpečné odpady mohou poškodit lidské zdraví či životní prostředí a jeho 

složky. Jedna z nebezpečných vlastností označena pod kódem H14 je ekotoxicita. U 

některých typů odpadů je vyhodnocení této vlastnosti nedostatečné, případně špatné. 

Odpady a jejich případná ekotoxicita se vyhodnocují pomocí testů na základě vodního 

výluhu. Tímto způsobem může být ekotoxicita odpadu podceňována, například se to týká 

odpadu, který obsahuje ve vodě nerozpustné látky. Tento typ odpadu je běžně hodnocený 

jako odpad, který je určen ke skládkování. Tímto způsobem se do životního prostředí mohou 

dostat velice nebezpečné látky, které mohou negativně ovlivnit celý ekosystém.  Na druhé 

straně dochází i k přeceňování reálné nebezpečnosti materiálů pro životní prostředí a zachází 

se s nimi jako s nebezpečným odpadem. Tyto materiály by však mohly být dále vhodně 

využity.  

Z tohoto důvodu vznikla potřeba zařadit kontaktní testy ekotoxcity mezi baterii 

povinných testů. Typy používaných testů v rámci České republiky se nacházejí v  Tab. 5. 

Baterie testů by měla obsahovat testy akvatické, kontaktní a testy, které zastupují určité 

trofické úrovně [20,21,22]. 

Stanovení ekotoxicity je prováděno jednotnými metodami na předepsaných 

organismech. Pro zkoušky akutní toxicity se používají následující testy: 

Tabulka 5: Testy akutní toxicity, zdroj [23] 

 

Typy používaných testů 

ČSN EN ISO 6341 Jakost vod - Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, 

Crustacea) - Zkouška akutní toxicity 

ČSN EN 28692 Jakost vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních řas Scenedesmus subspicatus a 

Selenastrum capricornutum (ISO 8692; 1989) 

ČSN EN ISO 7346-2 Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity pro sladkovodní ryby 

[Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - část 2: Obnovovací metoda 

Test inhibice růstu kořene hořčice bílé (Sinapsis alba). Metodický pokyn Ministerstva životního 

prostředí ke stanovení ekotoxicity odpadů. 
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Pro určení akutní toxicity lze vycházet z Metodického pokynu odboru odpadů ke 

stanovení ekotoxicity odpadů, který byl vydán Ministerstvem životního prostředí. Postup, 

který je tímto metodickým pokynem určen, platí pro stanovení ekotoxicity odpadů na 

základě výsledků zkoušek akutní toxicity a jejich vodných výluhů na testovaných 

organismech. Toto stanovení modeluje účinky odpadů při kontaktu s vodou, kdy dochází 

k uvolňování rozpustných složek odpadů, které mají vliv na organismy nacházející se ve 

vodním prostředí [23]. 

3.3.1 Aktuální vývoj v ekotoxikologických biotestech 

Zvyšující se potřeba testování nových chemických látek ve velkých sériích vedla 

k potřebě dalšího vývoje v trendech biotestů. Vývoj vedl ke snaze o minimalizaci, 

uspořádání prostoru, velikosti testovacích nádob a medií a zkrácení testovací doby, při 

zachování citlivosti testu. V současné době dochází k přehodnocování standardních testů 

ISO a OECD a tvorbě nových draftů. Dnešní testování se snaží přiblížit co nejvíce reálným 

situacím v terénu, používáním nových metod vzorkování a nových kontaktních testů, bez 

potřeby přípravy výluhu, díky kterému se testuje především ekotoxicita pevné matrice.  

Dochází k doplňování standardní baterie testů, které jsou více zaměřeny na toxicitu, 

mortalitu, teratogenitu a biochemické markery [23,24]. 

3.3.2 Metodiky testů 

Testy se zahajují úvodním testem. Do testu se nasazují organismy v počtech 

odpovídajícím požadavků jednotlivých metodik. Na základě výsledků z předběžného testu 

se prování základní test. Při každém testu se nasazuje i kontrola s počtem organismů 

odpovídající metodice daného testu. 

Test na akvarijních rybách 

Test je prováděn na akvarijní rybě živorodce duhové (Poecilia reticulata) s expoziční 

dobou 96 hodin. 
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Test na perloočkách 

Test se provádí na korýši z podtřídy lupenonožců a perloočce (Daphnia magna) 

s expoziční dobou 48 hodin. 

Test na sladkovodních řasách 

Tento test je prováděn na zelené řase Desmodesmus subspicatus nebo 

Pseudokirchneriella subcapitata, expoziční doba je 72 hodin. 

Test na semenech vyšších rostlin  

Test se provádí na semenech hořčice bílé (Sinapis alba) s expoziční dobou 72 hodin. 

Pro potvrzení nebo vyloučení ekotoxicity odpadů se vychází z následující definice 

uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů, ve znění pozdějších předpisů: 

„Nebezpečnou vlastnost H14 Ekotoxicita mají odpady, jejichž vodný výluh vykazuje 

ve zkouškách akutní toxicity alespoň pro jeden z testovacích organismů při určené době 

působení na testovací organismus tyto hodnoty: LC (EC, IC) 50 ≤ 10 ml.l-1. ”. 

Příprava vodného výluhu 

Výluh je připraven podle normy ČSN EN 12457-4. Vždy se připravuje pouze 

množství, které se spotřebuje z důvodu nestálosti složení. Pro nové nebo opakované testy se 

připraví vždy čerstvý výluh. K loužení odpadu se používá voda, která je destilovaná, 

deionizovaná nebo demineralizovaná a musí odpovídat jakosti 3. stupně. [23,25]. 

3.4 Legislativa ČR  

Legislativa České republiky se při hodnocení ekotoxicity odpadů opírá o zákon č. 

223/2015, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, podle kterého jsou zkoušky 

ekotoxicity prováděny v souladu s následujícími vyhláškami a nařízením vlády. 
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ODPADY 

- Vyhláška 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 [26]. 

- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky ve znění nařízení vlády č. 312/2005 [27]. 

- Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 

postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

[28]. 

- Vyhláška č. 41/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady [29]. 

 

CHEMICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK 

- Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 

některých zákonů (chemický zákon) [30]. 

- Vyhláška č. 223/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika 

nebezpečných chemických látek pro životní prostředí [31]. 

 

HNOJIVA A APLIKACE NA ZĚMĚDĚLSKÉ POZEMKY 

- Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných 

rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských 

půd (zákon o hnojivech) [32]. 

- Vyhláška č. 271/2009 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva [33]. 

- Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu 

[34]. 

 

OSTATNÍ 

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů [35]. 
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4. CHARAKTERIZACE DRUHU EISENIA ANDREI 

Žížaly patří mezi naše nejznámější bezobratlé živočichy. Pod pojmem „žížala“ se 

v dnešní době označuje více než 2500 známých druhů.  Žížaly se vyskytují téměř po celém 

světe. V České republice se nejčastěji vyskytuje žížala hnojní (Eisenia foetida) a žížala 

obecná (Lumbricus terrestris). Z hlediska systematického postavení je můžeme zařadit 

následovně: 

- Kmen: Annelida 

- Třída: Oligochatea 

- Řád: Opisthopora 

- Podřád: Lumbricina 

- Nadčeleď: Lumbricoidea 

- Čeleď: Lumbricidae 

4.1 Morfologie žížal 

Žížaly jsou živočichové válcovitého tvaru, zadní část těla může být hranatá či 

dorsoventrálně zploštělá. Velikost žížal je značně proměnlivá, nejmenší druhy jsou dlouhé 

1 - 2cm, ty největší dosahují délky přes 1m.  Naší nejdelší žížalou je Allolbophora hrabei 

(50cm), která obývá sprašové půdy jižní Moravy. 

Velice rozmanité je i zbarvení žížal. Základní zbarvení mnoha druhů je dáno 

přítomností červeného barviva v krvi. Jiná zbarvení jsou závislá na obsahu pigmentů ve 

svalovině tělní stěny. Tzv. porfyriny způsobují zbarvení purpurové a červené a společně 

s optickými efekty ve svrchní vrstvě tělní stěny, kutikule, mohou vyvolávat dojem zbarvení 

fialového až tmavomodrého. Přítomnost hnědočerného pigmentu - melaninu vede ke 

hnědým odstínům těla. Někdy se mohou pigmenty soustřeďovat pouze do středu 

jednotlivých článků a žížaly pak mají „zebrovité“ zbarvení.  

Tělo žížal je členěno na tzv. segmenty, které jsou na povrchu odděleny 

mezičlánkovými rýhami, které odpovídají přepážkám uvnitř těla.  Na každém článku těla 

kromě prvního segmentu (peristomium) a posledního (periproktum) se nacházejí zatažitelné 

štětiny. Většina žížal má 4 páry štětin umístěných ventrálně a lateroventrálně na každém 
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článku. Štětiny jsou zpravidla esovitě prohnuté se středovým ztloustnutím v místě svalových 

úponů. Velikost štětin je variabilní, jednak mezi druhy a jedinci stejného druhu, tak i podél 

těla každého jedince [17,36]. 

4.1.1 Tělní soustavy 

Základní schéma těla žížal lze popsat jako dvě soustředné trubice (tělní stěna a střevo) 

uzavírající mezi sebou dutinu, která je naplněna tekutinou. Tělní dutina je rozdělena na řadu 

komůrek. Tělní stěna je tvořena z vnější kutikuly, žláznaté pokožky (epidermis), dvou vrstev 

svaloviny (oddělených sítí nervových vláken) a peritoneální výstelky coelomové dutiny. 

Přesto, že je kutikula slabá a průhledná, je velice pevná.  Epidermis je tvořena kromě opasku 

vrstvou válcovitých opěrných buněk.  

V tělní dutině žížal je nejnápadnější struktura trávící soustava, ta je tvořena trávicí 

trubicí, která spojuje ústní a řitní otvor. V prvních článcích trávicí trubice, lze rozlišit 

svalnatý hltan (pharynx), na něj navazuje jícen (oesophagus), který zabírá 9 - 13 článků.  

K jícnu mohou být připojeny tzv. kalciferní žlázy, jejichž funkce není dosud zcela objasněna, 

ale předpokládá se, že hraje důležitou roli při regulování osmotických poměrů a hodnoty pH 

v tělních tekutinách, při neutralizaci pohlcené potravy a regulaci obsahu vody v těle. U řady 

žížal jsou vyvinuty oesophageální žaludky. U našich druhů žížal ale chybí. Jsou však 

nahrazeny modifikovanou přední částí střeva (voletem) a za ním následujícím osvaleným 

žaludkem (každý zabírá zpravidla jeden článek). Střevem pohlcené cizorodé látky jsou 

znehybněny v tzv. chloragosomatech, která jako hnědožlutá zrnka vytváří většinu obsahu 

chloragogenních buněk [21,36]. 

Dále se v těle žížaly vyskytuje cévní soustava, která je uzavřená. Tvoří ji tři hlavní 

cévy: dorzální - probíhá podélně po svrchní stěně trávicí trubice a ventrálně položené cévy. 

V oblasti kolem jícnu lze nalézt 2 - 5 párů bočně položených cév, které spojují dorzální a 

ventrální cévu. Tyto cévy mají svalovinu a jsou označovány jako laterální srdce. V oblasti 

střeva se nacházejí další segmentálně uspořádané laterální cévy, které spojují dorzální cévu 

s cévou subneurální. V tělní stěně se nachází hustá síť somatických cév [37]. 

V nervové soustavě se nachází hlavové neboli cerebrální ganglion. To se nachází na 

svrchní straně hltanu na 3. tělním článku, podjícnové ganglion se nachází ve 4. článku a 
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břišní (ventrální) nervová páska probíhá pod trávicí trubicí a je zesílená uprostřed každého 

článku. Další složky nervového systému jsou špatně rozlišitelné a jejich preparace je obtížná 

[36,37]. 

Vylučovací soustavu tvoří páry nefridií, které se nacházejí v každém tělním článku 

s výjimkou prvních tří a periproktu. Tyto nefridie jsou známé jako meganefridie nebo 

holonefridie. Každá z nefridií začíná nálevkou (nephrostoma) otevřenou do přecházejícího 

tělního článku a vede do nefridiálního kanálku. Ten se před vyústěním ven z těla rozšiřuje a 

vytváří tzv. nefridiální měchýřek, jehož tvar a orientace vzhledem k tělním osám je 

důležitým rozlišovacím znakem na rodové, někdy i druhové úrovni žížal [21,37]. 

Samčí pohlavní orgány mají dva druhy varlat (testes) v 10. a 11. tělním článku, 

připojené k přední přepážce poblíž nervové pásky. Některé exotické druhy žížal mohou mít 

párová varlata pouze v 10. (proandrický typ) nebo v 11. (metandrický typ) článku. U všech 

druhů žížal se vyskytují velké chámové (spermální) vaky, které vznikají vydutím sept a 

jejich funkcí je uchovávání spermatu.  Chámové vaky jsou párové orgány a jejich počet se 

pohybuje mezi 2 - 4 páry.  Samičí pohlavní orgány jsou tvořeny párem vaječníků (ovarií), 

které jsou položeny u zadní stěny 13. tělního článku v blízkosti ventrální nervové pásky. 

Tvar vaječníků se liší na úrovni čeledí, avšak u našich druhů žížal je diskovitý. Z vaječníků 

se vajíčka uvolňují do coelomové tekutiny a následně jsou nálevkami sbírána do krátkých 

párových vejcovodů, které vyúsťují do samičích pohlavních pórů v následujícím tělním 

článku. V blízkosti chámových vaků se vyskytují chámové schránky (spermatéky), jejichž 

funkcí je shromažďování spermatu získaného od partnerského jedince při kopulaci [38]. 

4.2 Ekologické strategie  

Jednotlivé druhy se výrazně liší svými životními adaptacemi a strategiemi. Na základě 

korelací s morfologickými (velikost, pigmentace), demografickými (délka života, kokony), 

etologickými (mobilita, tvar chodeb) a environmentálními (potrava, reakce na změny 

prostředí). Základní rozdělení je uváděno do tří skupin: epigeické, endogeické a anektické. 

Epigeické žížaly odpovídají r - stratégům, endogeické K- stratégům a anektické tvoři 

přechodnou formu. V rámci epigeických žížal lze rozeznat několik podskupin: druhy žijící 

v opadu, subkortikolní, žijící pod kůrami dřevin, feofilní, obývající místa na povrchu, 
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koprofágní, živící se exkrementy savců a druhy amfibické, žijící v zamokřené půdě a pod 

hladinou vody. Do podskupin lze rozdělit i žížaly endogeické, mezi nimiž lze rozeznat druhy 

epiendogeické, žijící ve svrchních vrstvách minerální půdy a druhy hypoendogeické, které 

vytvářejí horizontální chodby v hlubších půdních horizontech. Další čeledi žížal lze rozdělit 

na druhy hrabankové, žijící ve svrchní vrstvě půdy, půdní, obývající svrchní vrstvy 

minerálních půd a druhy hlubinné, které se vyskytují ve spodních minerálních horizontech 

[36,37]. 

4.3 Biologie žížal  

Tělo žížaly je a slizké a studené. Pro žížaly typický opasek, který se nachází na přední 

polovině těla, mají pouze dospělci. Je umístěn blízko hlavové části. Tekutiny a sliz, které 

jsou žížalou vylučovány pomocí zádových pórů, slouží jako mazivo a usnadňují pohyb 

žížaly přes ostré kamínky nebo suchá místa. Sliz pomáhá rychlejšímu pohybu žížaly, která 

tak snadněji může uniknout před potencionálním predátorem. Žížala nemá plíce a je nucena 

dýchat celým povrchem svého těla. Těsně pod povrchem těla jsou uloženy cévy, které 

napomáhají rychlé výměně plynů mezi hemolymfou a vnějším prostředím. Žížala je dobře 

přizpůsobená k vyhlubování chodbiček v půdě. Její výskyt je nejčastěji v chladných a 

vlhkých místech [36]. 

Žížala má několik vývojových stádií. Po páření, během něhož je sperma partnerského 

jedince přenášeno do schránek v pokožce (spermatéky), žlázy v opasku produkují váček se 

slizem, jehož funkce je chránit vajíčko. Váček se postupně posunuje k hlavové části žížaly. 

Během pohybu váčku nad vyústěním samičích pohlavních otvorů vypouští žížala svá vajíčka 

a partnerovy spermie do váčku. Váček se na obou stranách uzavře a vytvoří kokon, jehož 

tvar připomíná citrón. Kokony jsou většinou žlutohnědé, ale liší se tvarem a velikostí. Žížala 

může vytvářet jak vajíčka, tak spermie. Většinou se páří s jinými jedinci. Nejvíce kokonů 

můžeme nalézt na jaře a na podzim, většina druhů se však rozmnožuje po celý rok. Jeden 

kokon může obsahovat 1 - 20 vajíček. Žížaly se líhnou s plným počtem tělních segmentů, 

jejich velikost se pohybuje mezi 0,5 - 1,5cm. Produkce kokonů závisí na teplotě, jedna žížala 

může vyprodukovat 3 a 100 kokonů za rok. Doba od vykladení po vylíhnutí se pohybuje 

v rozmezí tří týdnů do pěti měsíců, v závislosti na druhu a klimatu.  Líhnutí je nejrychlejší 

pokud je půda vlhká a teplota se pohybuje kolem 15°C [37,38]. 
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Počet vylíhnutých jedinců (juvenilů) z jednoho kokonu záleží na druhu a parametrech 

prostředí, velikost juvenilů pak na velikosti kokonu, počtu mláďat a pořadí líhnutí. Růst i 

dospívání se také liší mezi jednotlivými druhy a je závislá na vnějších parametrech prostředí. 

Některé druhy se dožívají pouhých několik měsíců, jiné mohou žít několik let. Ve volné 

přírodě na žížaly působní mnohá rizika, jako je predační tlak, parazité a nepříznivé podmínky 

prostředí, a tak se povětšinou nedožívají více než dvou let [21,37]. 

4.4 Nároky na životní prostředí  

K nejdůležitějším požadavkům žížal na prostředí patří zejména dostatek a kvalita 

potravních zdrojů, vhodná vlhkost, teplota, pH a půdní textura. V následujících odstavcích 

budou jednotlivé faktory více rozepsány. 

4.4.1 Teplota 

Nejlépe se žížaly rozmnožují a vyvíjí při teplotě 18 - 25°C. Hranicí jejich existence 

v oblasti vysokých teplot je přibližně 35°C, při teplotě 5°C hynou. Při teplotě 15 - 20°C 

stoupá rychlost příjmu potravy a zkracuje se čas vývoje mláďat. Naše žížala hnojní (Eisenia 

foetida) překonává zimní období dobře v silnějších vrstvách organického odpadu, kde se 

díky rozkladu udržuje teplota nad kritickým bodem. Nebezpečí v letních měsících je 

zejména v prohřátí a vysychání substrátu, ve kterém žížala žije. Při chovu žížal ve 

vermikompostu se tomu předcházelo zastíněním a pravidelným zavlažováním [38,39]. 

Žížaly mají limitovanou schopnost ochlazovat se pomocí evaporace vody ze svého 

těla, ta je však možná pouze ve vlhkém prostředí, kde nehrozí nebezpečí vyschnutí [36]. 

4.4.2 Vlhkost 

Půdní vlhkost a prevence proti vyschnutí patří mezi faktory limitující přežití žížaly. 

Fyziologické mechanismy žížal, které regulují ztrátu vody (kutikula s obsahem lipidů, 

regulace výdeje moči, produkce moči do střeva a následná resorpce vody) jsou poměrně 

málo výkonné. Tolerance žížaly ke ztrátě vody je značná. V přírodě existuje velká variabilita 

tolerance k vyschnutí, avšak optimální vlhkostní podmínky jsou mezi 40 - 60% maximální 

vodní kapacity půdy. Mezi ekologické adaptace k poklesu vlhkosti patří modifikace svého 
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životního cyklu (např. kokonizace), případně přechod ke klidovým stádiím (diapauze) nebo 

migrací na vlhčí místa. 

Vlhkost substrátu se zjišťuje pomocí pěstní zkoušky. Když materiál zmáčkneme a stále 

drží tvar, vlhkost je přibližně 50%. Když se materiál rozpadne, vlhkost je menší než 50%.  

Pokud se po zmáčknutí objeví kapky vody, je to 60 - 80%, tedy ideální [36]. 

4.4.3 Půdní reakce 

Jeden z nejdůležitějších faktoru ovlivňující přežívání žížal je hodnota pH. Při poklesu 

pH může hrát významnou roli mineralizace organických látek a následné zvýšení obsahu 

CO2, NO3
- a organických a huminových kyselin. Žížaly jsou za běžných podmínek vysoce 

tolerantní a preferují pH 5 - 9. Nízké pH u žížal negativně ovlivňuje plodnost a snižuje 

druhovou diverzitu [40,41]. 

Pokud se hodnota pH pohybuje pod 5 nebo nad 9, žížaly hynou po několika dnech. 

S hodnotu půdní reakce souvisí i přidávání hnojiv do půdy, které mohou hodnotu pH 

ovlivnit. Žížaly jsou citlivé na některé formy dusíku obsažené v minerálních hnojivech [42].  

Mezi složky minerálních hnojiv patří následující minerální formy dusíku: 

- Dusičnan amonný - obsahuje dusík ve formě NH4
+ (amonné) a NO3- (nitrátové) 

- Močovina - dusík je zde obsažen ve formě amidické NH2 

 

Žížaly postupně zpracovávají materiál, ve kterém se nacházejí, a ten se postupem času 

mění na jejich exkrementy. Prostředí s převahou výkalů je pro žížaly toxické, z tohoto 

důvodu se stěhují na jiná místa. Pokud takovou možnost nemají, postupně se přestávají 

množit, snižuje se jejich hmotnost a nakonec hynou. Proto je třeba substrát jednou za čas 

vyměnit, aby nedošlo k vytvoření toxického prostředí a následnému úhynu [21,39]. 

4.4.4 Textura půdy 

Většina druhů žížal preferuje lehčí hlinité - hlinitopísčité půdy. Výskyt žížal v půdách 

štěrkovitých a rozvolněných písčitých je limitován vzhledem k rizikům následného 

vyschnutí či abraze. V silně jílovitých půdách žížaly zcela chybí z důvodu nedostatku 

kyslíku po dešti či záplavách [36]. 
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4.4.5 Potrava 

Pro žížaly je z hlediska potravy důležitý organický materiál. Většinou konzumují 

odumřelé zbytky rostlinného a živočišného původu. Žížaly jsou úzce vázané na potravu, 

která se nachází v blízkosti živých kořenů rostlin. Tráví také tzv. hyfy (vlákna) 

mikroskopických hub, mikroorganismy a řasy, které se nacházejí v půdě. Z hlediska své 

malé velikosti jsou nuceny žít v blízkosti potravních zdrojů. Z hlediska potravních 

preferencí můžeme rozlišit dvě skupiny žížal - detritofágní a geofágní. Detritofágní druhy 

konzumují rostlinné zbytky, případně exkrementy savců na povrchu půdy, druhy geofágní 

pohlcují větší množství půdy a tráví v ní přítomné organické zbytky a mikroflóru. Geofágové 

preferují místa s vyšším obsahem organických látek - např. rhizosféru [36]. 

V laboratorním chovu je množství potravy, kterou žížaly spotřebují za den velmi 

důležitým ukazatelem, na kterém závisí rychlost proměny odpadu na výsledný 

vermikompost. Žížaly jsou schopny zkonzumovat denně množství odpovídající až ½ své 

hmotnosti. Konzumní schopnosti závisí na tom, zda žijí žížaly v dobrých nebo nepříznivých 

podmínkách. Potrava projde střevem žížaly za 2,5 - 7 hodin při optimální teplotě. Jejich 

exkrementy jsou podstatou vermikompostu. Jsou charakteristické zvýšeným obsahem 

mikroorganismů, které mají vliv na přeměnu organické hmoty v půdě. Urychlují rozklad 

materiálů, obsahující především celulózu [39]. 

Žížaly v našem laboratorním chovu byly krmeny bioodpadem, který je tvořen zejména 

slupkami ovoce (jablka, hrušky), zeleniny (okurka, salát, kedluben, rajčata), čajové sedliny, 

případně jim přidávám kukuřičný šrot. 

4.4.6 Měrná vodivost 

Žížaly jsou velmi citlivé na obsah solí v substrátu, preferují obsah soli do 0,5%. 

Odolnost žížal vůči zasolení je závislá také na hodnotě pH, jsou tolerantní k hodnotám 

menším než 15mS/cm při pH 6 až 8 [39].  
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4.5 Žížala kalifornská  (Eisenia andrei) 

Délka těla je 50 - 90mm, průměr 2 - 4mm, počet segmentů 80 - 120. Tělo žížaly je 

cylindrické, za opaskem zploštělé. Zbarvení je růžovočervené nebo červenofialové, opasek 

je někdy světlejší. Štětiny jsou silně sblížené a opasek sedlovitý. Svalovina je peříčkovitého 

typu. Tento druh je u nás znám pouze z kompostů hnoje a vermikultur, ve volné přírodě se 

nevyskytuje. V třicátých letech byl tento druh vyšlechtěn ve Spojených státech a následně 

zanesen do Evropy [36]. 

 

Obrázek 3: Eisenia andrei, zdroj [38] 

 

4.6 Žížala  hnojní  (Eisenia foetida) 

Délka těla 50 - 150mm, průměr 2 - 5mm, počet segmentů 80 - 120. Tělo žížaly je 

cylindrické v zadní části zploštělé. Zbarvení je tygrované s výrazným růžovofialovým 

příčným pruhem uprostřed každého článku. Štětiny jsou silně sblížené a opasek sedlovitý. 

Podélná svalovina peříčkovitého typu stejně jako u Eisenia andrei. Mezičlánkové přepážky 

jsou silně ztloustlé. Kokony jsou dlouhé 2,5mm a široké 2,3mm, zelenožluté, neprůhledné, 

kulaté, mírně protažené s hladkým povrchem.  

Jedná se o epigeický druh. Přirozeným biotopem tohoto druhu jsou zamokřené půdy, 

jako jsou prameniště a břehy vodních toků v listnatých a jehličnatých lesích. Hojně se 

vyskytuje v kompostech a hnoji. Tento druh je často využíván pro chov ve vermikompostech 

[36,38]. 
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4.7 Žížaly a zlepšování kvality  půd  

Žížaly mají vliv na půdní prostředí především produkcí exkrementů, ve kterých jsou 

důsledně promíchány minerální částice s rozloženými organickými zbytky a mikroflórou. 

Trávicím traktem žížal může projít na ploše 1ha/rok okolo 250 tun půdy. Množství 

zpracovávané půdy záleží na počtu a druhu žížal, případně na organické hmotě. Všechny 

druhy se aktivně podílejí na rozkladu rostlinných zbytků a hnoje a napomáhají tak 

zpřístupňování živin rostlinám a jiným organismům. Rozklad pomocí žížal probíhá rychleji 

a intenzivněji než bez nich. Žížaly se dále podílejí na utváření půdního profilu, transportují 

rostlinné zbytky z povrchu směrem dolů.  

Vliv na fyzikální vlastnosti půd 

Žížalí chodby mají vliv zejména na pórovitost půdy a vodní a plynný režim půdy. 

Hlavní efekt spočívá v ovlivnění velikostní struktury pórů. Chodby žížal patří díky svým 

rozměrům k větším půdním pórům a zvyšují celkový podíl makropórů v půdě. Půdy bohaté 

na žížaly se vyznačují lepší jímavostí půdní vláhy než půdy s menším počtem žížal. Jsou 

méně náchylné k podmáčení během zimního a jarního období a vyšší podíl srážkové vody 

je přiváděn ke kořenům rostlin, což napomáhá zvýšení odolnosti vůči erozi. Exkrementy 

žížal mají vyšší podíl jílovitých a naplaveninových frakcí než půda okolí a menší podíl písku. 

Mají vyšší stabilitu než ostatní půdní agregáty. Exkrementy mají pozitivní vliv na vodní 

režim a provzdušnění půdy a zvětšují povrch v půdě, čímž napomáhají zvýšit dostupnost 

prostorů pro mikrobiální činnost a pohyb mikrofauny [36]. 

Vliv na růst rostlin 

Exkrementy žížal mají oproti půdě vyšší obsah auxinových látek, cytokininů a volných 

aminokyselin, které stimulují růst rostlin a napomáhají zvýšit dostupnost prostorů pro příjem 

živin rostlinami. Přítomnost chodeb žížal pak je zejména u těžkých půd důležitým faktorem 

pro tvorbu kořenového systému. V půdách, kde se nachází velké populace žížal, vytváří 

rostliny bohatý kořenový systém, což je základní předpoklad pro zásobení rostlin, živinami 

a vodou. Takto zásobené rostliny lépe snášejí stresové situace a jsou více odolné vůči 

škůdcům. Aktivita žížal zabraňuje vytváření krusty na povrchu půdy a napomáhá rozvoji 

mladých rostlin. Pozitivní vliv žížal byl prokázán i na výnosech plodin pomocí nádobových 
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pokusů (např. introdukce Aporrectodea caliginosa vedla u pšenice ke zlepšení produkce 

slámy o 39% a zrna o 35%). Přímé vlivy žížal na pěstované plodiny a jejich výnosy se 

bohužel vzhledem k metodickým podmínkám dají zjistit obtížně [36,38]. 
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Cílem experimentu bylo zjistit, jakým způsobem působí digestát a jeho složky na 

bezobratlé živočichy jako představitele půdní bioty a jeho následné využití jako možného 

hnojiva pro zemědělské plodiny. Pro testování byl vybrán test subletální toxicity, délka 

testování byla nastavena na 8 týdnů. Vlastní experiment lze rozdělit do několika částí dle 

praktických úkolů.  

Během září 2015 byly do laboratoří VŠB - TUO převezeny testované organismy a bylo 

založeno 6 vermikompostérů s rašelinným substrátem. Žížaly byly během zimního semestru 

pravidelně kontrolovány, zvlhčovány, krmeny koňským hnojem a bioodpadem. Cílem této 

fáze bylo dostatečné namnožení žížal a zajištění dospělých jedinců pro laboratorní testování. 

Dále se pokračovalo v přípravě artificiální půdy, se kterou jsem začala již v rámci bakalářské 

práce. Její složení tvoří jemně mletá rašelina, kaolin a křemičitý písek. Důležitým faktorem 

před založením experimentu byla úprava pH. Namíchaná půda neměla požadované neutrální 

pH, z tohoto důvodu bylo potřeba přidat jemně mletý vápenec, který hodnotu pH upravil. 

 

Obrázek 4: Založené vermikompostéry [foto: autor, 2015] 
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5.1 Odběr a úprava testovaného materiálu  

Prvním krokem byla spolupráce s BPS Stonava, která poskytla digestát. Získaný 

digestát byl převezen v 50 litrových barelech do laboratoří VŠB - TUO.  

 

Obrázek 5: Odběr digestátu v BPS Stonava [foto: autor, 2016] 

 

Nejprve bylo potřeba získat jeho jednotlivé složky - separát a fugát. Toho bylo 

docíleno pomocí separace na odstředivce (viz Obr. 7). Použitá odstředivka má svůj původ u 

firmy BeHo a byla navržena pro průmyslová využití. Po odstřeďování, které trvalo přibližně 

5 hodin, byl získán separát a fugát potřebný pro experiment. Následně byly jednotlivé vzorky 

separátu a fugátu poslány do akreditované laboratoře Morava ve Studénce a získány první 

analýzy, které jsou uvedeny v příloze č. 1. 
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Obrázek 6: Digestát z BPS Stonava [foto: autor, 2016] 

 

 

Obrázek 7: Použitá průmyslová odstředivka BeHO [foto: autor, 2016] 
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5.2 Laboratorní pokus  

Stěžejní částí experimentu byl laboratorní pokus. Pro větší přehlednost jej lze rozdělit 

do několika částí.  

5.2.1 Založení testovacích nádob 

 Nejprve bylo zapotřebí založit 10 testovacích nádob. Dvě nádoby byly založeny jako 

referenční vzorky pro separát a fugát, další nádoby byly rozděleny po čtyřech pro separát i 

fugát a označeny čísly 1 - 10. Do všech nádob bylo nasypáno 500g artificiální půdy a před 

samotným pokusem bylo zapotřebí dva dny předem půdu vlhčit destilovanou vodou.  

 

Obrázek 8: Testovací nádoby [foto: autor, 2015] 

Před samotným přidáním žížal je potřeba je nechat 24 hodin „vyjezdit“ tzn. vyprázdnit 

obsah jejich střev. Žížaly byly vyjmuty z vermikompostérů, lehce omyty destilovanou vodou 

a následně přendány do Petriho misky na zvlhčený filtrační papír. Petriho miska byla vložena 

do inkubátoru, který udržoval stálou teplotu 22°C a měl zajištěné neustálé odvětrávání. Po 

24 hodinách byly žížaly vyjmuty, po 10 jedincích zváženy. Celkově bylo pro testování 

napočítáno 100 kusů dospělých jedinců, tzn. jedinců s vyvinutým opaskem. Připravené 

nádoby byly vloženy do inkubátoru (viz Obr. 9), který byl nastaven na 8 týdnů a udržoval 
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teplotu kolem 22°C. Inkubátor zajišťoval pravidelné odvětrávání a vytvářel pro žížaly 

optimální podmínky. 

 

Obrázek 9: Uložení testovacích nádob do inkubátoru [foto: autor, 2016] 

Během celého testování bylo prováděno měření hodnoty pH, teploty substrátu, 

vlhkosti. Hodnota pH byla měřena každý týden, teplota a vlhkost co dva dny. Žížaly byly 

pravidelně dle potřeb vlhčeny a krmeny. Dávka krmiva představovala 10g koňského hnoje. 

5.2.2 Stanovení dávek pro separát a fugát  

Dávky fugátu byly propočteny podle plastové vzorkovnice o objemu 2000ml, následně 

doplněny do zbytku destilovanou vodou. Dávky separátu byly propočteny na testovací 

nádobu v poměru s artificiální půdou, které bylo přidáváno 500g. 

Tabulka 6: Dávky separátu a fugátu 

Separát Fugát 

koncentrace 

(%) 

množství 

(g) 

koncentrace 

(%) 

množství 

(ml) 

25 500 25 125 

50 1000 50 250 

75 1500 75 375 

100 2000 100 500 
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Dne 22.1 2016 byl založen pokus. Žížaly byly přidány do nádob, 10 jedinců do každé 

nádoby. Následně bylo žížalám přidáno krmivo ve formě 10g koňského hnoje. Nádoby byly 

vloženy do inkubátoru a ponechány po zbytek dne v klidu. Takto nastavené koncentrace 

separátu se u polního testování projevily okamžitým úhynem žížal a deformací těla. Z tohoto 

důvodu se před začátkem laboratorního testování nastavily nové koncentrace separátu.  

Dne 23.1 2016 proběhla první kontrola, která konkrétně u nádob (6 - 10) s fugátem 

dopadla neúspěšně. Ve všech nádobách došlo k deformacím těl nebo úmrtí žížal. Na základě 

této situace byl dne 27.1 2016 založen nový pokus u nádob s fugátem. Protože důvod úmrtí 

lze pravděpodobně přikládat vysokým koncentracím dusíku, nové testování proběhlo s 

přepočtenými koncentracemi, které jsou zaznamenány v Tab. 7.   

Tabulka 7: Nové dávky separátu a fugátu 

Separát Fugát 

koncentrace 

(%) 

množství 

(g) 

koncentrace 

(%) 

množství 

(ml) 

5 25 5 100 

10 50 10 200 

15 75 15 300 

25 125 25 500 

 

5.3 Výsledky laboratorního pokusu  

V rámci testování byl zvolen test subletální toxicity - test na artificiální půdě. Tento 

test je více charakterizován v kapitole Související předpisy. Doba testu byla nastavena na 8 

týdnů rozdělena do dvou částí. Po prvních 4 týdnech byla hodnocena mortalita a zbývající 

biomasa, následně byli z nádob dospělí jedinci přemístěni a po dalších 4 týdnech byl 

zjišťován počet kokonů a juvenilů. Účinky na reprodukci jsou hodnoceny na základě počtu 

nově narozených jedinců - juvenilů k počtů dospělců.  
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Tabulka 8: Počty žížal 

 

Nejvíce juvenilů bylo zjištěno v referenčních vzorcích (33, 37 kusů), kde substrát 

tvořila artificiální půda a k vlhčení byla použita destilovaná voda. U zbývajících vzorků byly 

počty juvenilů nižší v závislosti na rozdílných koncentracích separátu a fugátu.  

Bylo zjištěno, že se zvyšující se koncentrací přidávané látky narůstá počet juvenilů. U 

separátu lze pozorovat postupný nárůst z počtu 19 kusů pro koncentraci 5% na počet 32 kusů 

pro koncentraci 25%. U 5% a 10% koncentrace fugátu lze z výsledných počtů juvenilů (6, 7 

kusů) předpokládat omezení schopnosti reprodukce. Naopak u vyšších koncentrací 15% a 

25% došlo k navýšení počtu juvenilů na 19 a 26 kusů.  

Pro zjištění závislosti počtu jedinců a juvenilů na danou testovanou koncentraci, byla 

použita tzv. Polynomická nelineární regrese, která popisuje závislost dvou nebo více 

proměnných formou funkční závislosti. Čím blíže je hodnota spolehlivosti R2 jedné, tím je 

závislost větší, naopak čím blíže nule, závislost je minimální.  

V případě separátu vyšla hodnota spolehlivosti R2 = 1. Závislost byla v tomto případě 

prokázána u dospělců i juvenilů, což potvrzuje tvrzení, že se zvyšující se koncentrací 

separátu, byl zaznamenán vyšší počet juvenilů. 

Vzorky
Počet 

dospělců

Váha dospělců 

(g)

Počet 

juvenilů

Váha juvenilů 

(g)

 Juvenil na 

dospělce

Ref.vzorek (F) 9 2 33 1 4

Ref.vzorek (S) 9 2,8 37 1,2 4

Separát 5% 9 2,3 19 0,8 2

Separát 10% 10 2,4 28 1 3

Separát 15% 8 1,7 28 0,9 4

Separát 25% 10 1,5 32 1 3

Fugát 5% 8 2 6 0,2 1

Fugát 10% 10 2 7 0,3 1

Fugát 15% 8 1,4 19 0,8 2

Fugát 25% 10 2 26 1 3

Počty žížal v jednotlivých vzorcích
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Graf 1: Počet dospělců a juvenilů - separát 

 

 

Graf 2: Počet dospělců a juvenilů - fugát 

 

Ve fugátu byla také statisticky vyhodnocena závislost. Z předchozí Tab. 8 a jejích 

výsledků nelze jednoznačně potvrdit jasnou závislost juvenilů na rostoucí koncentraci 

fugátu. První dvě koncentrace (5% a 10%) mají oproti koncentracím vyšším (15% a 25%) 

výrazně nižší přírůstek juvenilů.  

y = 4592,6x4 - 1970,4x3 + 237,41x2 - 7,5185x - 2E-13

R² = 1

y = 6361,9x4 - 3203,8x3 + 512,1x2 - 27,533x - 2E-13

R² = 1-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Polynomická nelineární regrese počtu dospělců a juvenilů v 

závislosti na koncentraci - separát

dospělci juvenilové

y = 6814,8x4 - 3081,5x3 + 409,63x2 - 15,852x - 3E-13

R² = 1

y = -11200x4 + 3855,2x3 - 210,86x2 - 14,267x + 2E-13

R² = 1

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Polynomická nelineární regrese počtu dospělců a 

juvenilů v závislosti na koncentraci - fugát

dospělci juvenilové



 

Bc. Romana Michnová: Testování digestátu na druhu Eisenia andrei v laboratorních podmínkách 

 

 

2016  37 

5.4 Výsledky jednotlivých měření  

Po založení experimentu bylo potřeba pravidelně sledovat a měřit podmínky, které 

jsou pro přežití žížal zásadní. Měřila se hodnota pH, přibližně 1x týdně, a vlhkost s teplotou, 

2x týdně, podle našich časových možností. Naměřené hodnoty jsou zaznamenány 

v následujících tabulkách a grafech. 

pH substrátu 

Tabulka 9: Naměřené hodnoty pH 

 

 

 

Graf 3:Grafické znázornění vývoje pH v 1. části experimentu 

 

I. II. 5% 10% 15% 25% 5% 10% 15% 25%

21.1. 6,1 6,1 7,4 7,5 7,5 7,8 6 7 7 8,4

27.1. 6,4 6,4 6,7 6,8 7,1 7 6,9 7 7,2 7,8

3.2. 6,3 5,9 6,6 6,7 7,3 7,7 6,9 7,2 6,9 6,4

11.2. 6,1 6,2 6,9 7,1 7,6 7,1 6,8 7,5 6,8 6,3

23.2. 6,2 6,3 6,6 7 7,8 6,9 7 6,9 6,5 6,3

1.3. 6,2 6,5 6,8 6,5 7,9 6,8 7,3 6,5 6,5 6,1

10.3. 6,3 6,3 6,8 7 7,5 6,6 7,5 6,5 7,4 6,2

15.3. 6,5 6,3 6,6 7 7,1 6,3 7 7 7 6,2

Hodnoty pH

Datum
Referenční vzorky Fugát Separát
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Graf 4:Grafické znázornění vývoje pH ve 2. části experimentu 

 

 

Graf 5: Grafické znázornění vývoje pH v průběhu celého experimentu 
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Teplota substrátu 

Tabulka 10: Naměřené hodnoty teploty 

 

 

 

Graf 6: Grafické znázornění vývoje teploty v 1. části experimentu 

 

I. II. 5% 10% 15% 25% 5% 10% 15%

21.1. 19 19 18 18,8 18,5 18,8 19 18,5 18

22.1. 19 19 18,2 18,7 18,5 18,9 18,9 18,3 18,5

24.1. 18,5 19 18,5 18,5 18,7 19,2 18,8 18,5 18,5

26.1. 21 18,5 21,3 21 21,7 19,1 18,8 19,2 21

27.1. 21,4 21,5 21,3 21,6 21,7 22 21,6 21,6 21,5

31.1. 22 21,3 21,4 21,4 21,3 21,4 21,3 21,5 21,6

3.2. 22 22 22,9 21,8 21,9 22 22,2 22,1 22,5

5.2. 21,9 21,8 21,5 21,6 21,5 21,8 21,8 21,9 22

7.2. 21,7 22 21,9 21,6 21,6 21,8 21,9 22 21,7

9.2. 22 21,8 21,6 22 22 21,9 21,8 21,7 21,8

11.2. 21,6 21,6 22 21,5 21,5 22,8 21,5 21,6 21,6

14.2. 22 22 21,4 21,3 21,3 21,5 22,4 21,5 21,5

16.2. 22 22,3 22,3 22,5 22,8 22,8 23 22,4 22,6

19.2. 22,3 23 22,2 22,3 22,3 22,3 23,1 22,4 22,2

23.2. 22,8 23,1 23 23,1 22,9 23 23 23,1 23

1.3. 22,5 23,2 23,4 23,5 23,4 23,2 21,5 23,2 22,8

10.3. 22 23,5 21,3 21,5 21,3 21,4 22,6 21,5 21,3

15.3. 22,3 23 22 22 22 21 22,5 22,3 22,322,3

21,9

22

21,7

21,6

22,4

21,6

22,4

22,4

23,1

23,2

21,5

22,1

Teplota

Datum

Substrát

Referenční vzorky Fugát Separát

25%

18,5

19,2

19,2

21,6

21,5
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Graf 7: Grafické znázornění vývoje teploty ve 2. části experimentu 

 

 

Graf 8: Grafické znázornění vývoje teploty v průběhu celého experimentu 
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Vlhkost substrátu 

Tabulka 11: Naměřené hodnoty vlhkosti 

 

 

 

Graf 9: Grafické znázornění vývoje vlhkosti v 1. části experimentu 

 

I. II. 5% 10% 15% 25% 5% 10% 15%

21.1. 65 60 90 90 90 90 70 80 80

22.1. 60 65 85 90 90 85 75 80 80

24.1. 60 60 85 85 89 85 70 85 80

26.1. 70 65 75 77 80 80 70 72 75

27.1. 60 70 75 77 70 75 60 65 70

31.1. 70 60 65 70 80 70 70 70 60

3.2. 65 65 65 70 70 75 75 70 80

5.2. 65 65 70 75 70 70 70 70 75

7.2. 65 65 65 77 75 82 65 68 71

9.2. 62 61 70 70 70 75 60 70 65

11.2. 65 60 65 70 70 78 60 65 65

14.2. 60 62 60 70 65 65 62 63 61

16.2. 65 62 65 75 70 65 70 60 70

19.2. 68 68 80 78 80 80 75 75 75

23.2. 70 70 70 75 75 78 75 70 70

1.3. 70 75 70 80 80 78 75 75 80

10.3. 70 75 78 75 75 75 68 70 75

15.3. 60 70 70 70 70 70 70 75 70

70

Vlhkost (%)

Datum

Substrát

Referenční vzorky Fugát Separát

25%

85

85

72

70

65

75

68

70

65

62

61

75

70

75

70

75

70
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Graf 10: Grafické znázornění vývoje vlhkosti ve 2. části experimentu 

 

 

Graf 11: Grafické znázornění vývoje vlhkosti v průběhu celého experimentu 
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5.5 Potenciální vlivy vybraných prvků  

V následující podkapitole jsou popsány možné vlivy vybraných prvků obsažených 

v testovaných vzorcích, které by mohly mít na žížaly případný negativní vliv.  

Dusík (N) 

Z hlediska testovaného separátu a fugátu jsou důležité koncentrace amonného dusíku 

(N-NH4
+) a koncentrace nitrátového dusíku (N-NO3

- ). Vysoké koncentrace N-NH4
+  jsou 

obecně známy s vyšším obsahem separátu. Nízké koncentrace celkového dusíku mohou být 

zapříčiněny odpařováním, nitrifikací a translokací NH3 do tkání těl žížal, naopak vyšší 

koncentrace celkového dusíku mohou způsobit úmrtí žížal. Pro žížaly jsou důležité 

koncentrace amoniaku a jeho sloučenin, na které jsou velmi citlivé. Obsah NH3 nad 0,1% je 

pro žížaly smrtící [44]. 

Spalitelné látky (C:N) 

Podstatným zdrojem organické hmoty pro činnost mikroorganismů je uhlík. Jeho 

význam spočívá i ve stavbě buněk a reprodukci. Obsah uhlíku tvoří asi ½ organické hmoty. 

V důsledku mikrobiálních procesů dochází k jeho poklesu [45]. 

Vápník (Ca) 

Přirozený obsah vápníku v substrátu je pro žížaly velice podstatný. Vápník je 

důležitým stavebním prvkem jejich tkání a napomáhá biodegradačním procesům uvnitř těl 

žížal. Obohacování půdy o vápník - vápnění příznivě ovlivňuje migraci, reprodukci a snižuje 

mortalitu [46]. 

Fosfor (P) 

Během procesu vermikompostování dochází obvykle ke zvýšení obsahu fosforu. 

Z některých článků vyplývá určitá spojitost mezi nárůstem fosforu a aktivitou žížal. Tento 

nárůst je přisuzován průchodu organické hmoty přes střeva žížal, která zpracovávají fosfor 

do forem dostupnějších pro rostliny [47]. 

Těžké kovy 

Mobilitu některých těžkých kovů (Pb, Cu, Cd) ovlivňuje zejména snížená hodnota pH. 

Měď negativně ovlivňuje reprodukci žížal a obecně může být toxická. Nebezpečí kadmia 
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spočívá v jeho akumulaci v tělech žížal. Olovo se ukládá ve svalovině žížal a s klesajícím 

pH se zvyšuje jeho mobilita a příjem. Akumulace těžkých kovů souvisí s věkem žížal, 

juvenilové jsou mnohem citlivější než dospělí jedinci. Povrchový sliz na tělech žížal 

napomáhá zabránění penetrace do těla jejich absorpcí. Rozhodující vliv má vstup těžkých 

kovů s potravou - depozice ve svalech, jícnu a mozkovém gangliu. [47,48]. 

Hliník (Al) 

Pomocí kyselých vstupů uvolněný Al v podobě monomeru s vyšší toxicitou vyvolává 

mortalitu žížal. Nedobrovolné změny životních podmínek mohou vyvolat stres a následné 

úmrtí žížal. Jedná se o organismy, které jsou vysoce senzitivní na stresové faktory [48]. 

Aby se mohl potvrdit nebo vyvrátit vliv jednotlivých prvků na Eisenia andrei, byly 

v rámci jednotlivých analýz zjištěny jejich konkrétní obsahy. V legislativních dokumentech 

jsou uvedeny limity pro hodnoty vztažené k sušině vzorku. Vzhledem k tomu, že byly 

používány vzorky celkové, bylo nutno jednotlivé prvky přepočítat. Přepočtený obsah je 

zaznamenán v následující Tab. 12. 

Tabulka 12: Přepočtený obsah vybraných prvků  

Obsah vybraných prvků v testovaných vzorcích 

Prvek 

 
Separát 

25% 

Separát 

15% 

Separát 

10% 

Separát 

5% 

Fugát 

25% 

Fugát 

15% 

Fugát 

10% 

Fugát 

5% 

As 1,57 1,59 1,59 1,60 1,59 1,59 1,60 1,60 

Cd 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 

Cr 9,99 10,14 10,20 10,25 10,21 10,25 10,27 10,30 

Cu 4,64 4,46 4,37 4,27 4,53 4,39 4,32 4,45 

Fe 1178,50 1173,75 1169,92 1165,30 1169,48 1166,53 1164,59 1173,73 

Hg 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Mo 0,62 0,62 0,61 0,61 0,63 0,62 0,62 0,62 

Ni 6,14 6,10 6,06 6,03 6,07 6,04 6,02 6,08 

Pb 25,49 25,91 26,09 26,25 26,14 26,26 26,31 26,37 

Zn 15,06 12,96 11,90 10,83 13,22 11,84 11,15 12,30 

  

Pro vyhodnocení byla použita vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na 

hnojiva, která udává limitní hodnoty rizikových prvků. Pro srovnání artificiální půdy a v ní 
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obsažených prvků, byla použita vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 

podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, (viz Tab. 13). 

Tabulka 13: Obsah rizikových prvků v půdách 

Obsah rizikových prvků  

prvek 

Výsledek 

artificiální 

půda 

(mg/kg) 

Max. přípustné obsahy 

rizikových prvků v půdách 

dle vyhlášky č 13/94 Sb. 

(mg/kg) 

Limitní hodnoty rizikových 

prvků podle vyhlášky č. 

474/2000 Sb. (v mg/kg sušiny) 

As 1,6 30 20 

Cd 0,1 1,0 2 

Cr 10,3 200,0 100 

Cu 4,17 100,0 250 

Fe 1160 - - 

Hg 0,007 0,8 1,0 

Mo 0,61 5,0 20 

Ni 5,99 80,0 50 

Pb 26,4 140,0 100 

Zn 9,76 200,0 1200 

 

V případě rizikových prvků, které by mohly mít na žížaly negativní vliv, nebyly u 

žádného z testovaných vzorků překročeny limitní hodnoty. Obsahy těchto prvků 

v artificiální půdě taktéž nepřekračují limity stanovené legislativou.  

Důležitým parametrem, který má na žížaly vliv, je obsah a forma dusíku. Celkový 

dusík podléhá nejrůznějším přeměnám. Obecně se dusík ve vodách vyskytuje v různých 

oxidačních stupních a formách: 

- -III amoniakální dusík (NH4
+, NH3) 

- 0  elementární dusík (N2) 

- +I hydroxylamin (NH2OH) 

- +III dusitanový dusík (NO2
-) 

- +V dusičnanový dusík (NO3
-) 

Sloučeniny dusíku ve vodách jsou nestabilní a podléhají různým přeměnám 

v závislosti na oxidačně -  redukčním potenciálu a hodnotě pH. Z biochemických přeměn 

anorganických forem dusíku je nejdůležitější oxidace na dusitany až dusičnany (nitrifikace) 

a redukce dusičnanů na elementární dusík (denitrifikace). Nitrifikace je biochemická oxidace 
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amoniakálního dusíku na dusitany až dusičnany. Je způsobena autotrofními případně 

organotrofními organismy. Zdrojem energie je oxidace amoniakálního dusíku. Při této reakci 

se uvolňují vodíkové ionty, které mají za následek okyselování prostředí a při nedostatečné 

tlumivé kapacitě vody může dojít k poklesu pH [49]. 

Amoniakální dusík se ve vodách vyskytuje nejčastěji ve formě amonného kationtu 

(disociovaná) NH4
+ nebo neiontové formě (nedisociovaná) NH3. Ve vodě tvoří hydrát 

NH3.H2O, který snadno disociuje za vzniku NH4
+ v závislosti na pH a teplotě. Při nižších 

hodnotách pH (do 8) převládá jeho disociovaná forma NH4
+, v zásaditém prostředí se 

vyskytuje převážně nedisociovaná forma NH3.  Molekulární NH3 je za běžných podmínek 

těkavý, k vypařování NH3 dochází, když se NH4 přeměňuje na NH3 a uniká do atmosféry. 

Vyšší hodnota pH v půdě podporuje intenzitu přeměny NH4
+

 na NH3. Některé typy digestátu 

mají obecně vyšší obsah NH4
+, což je způsobeno mineralizací organického dusíku [49]. 

Z tohoto důvodu se lze domnívat, že obsah dusíku se v prvních týdnech zvyšoval jako 

důsledek mineralizace (viz Graf 12). 

 

Graf 12: Chemický rozbor fugátu 

V dalších týdnech lze pozorovat postupné snižování dusíku. Pokles byl 

pravděpodobně následkem těkání na vzduchu. V posledních týdnech lze pozorovat prudké 

zvýšení, které lze přičíst opětovné mineralizaci dusíku [39,45].   
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6. DISKUZE 

Pro zjištění možných závislostí žížal v jednotlivých koncentracích separátu a fugátu 

na sledovaných parametrech, byly naměřené hodnoty pH, vlhkosti a teploty zpracovány 

statisticky. Znovu byla použita Polynomická nelineární regrese, která popisuje závislost 

dvou nebo více proměnných formou funkční závislosti. První 4 grafy jsou vztaženy k první 

části experimentu, kdy byl vyhodnocen počet jedinců. Další 4 grafy jsou vztaženy k druhé 

části experimentu, kdy se zjišťoval počet juvenilů. 

Hodnota pH 

pH je významným faktorem, který ovlivňuje přežití žížal. Žížaly požadují neutrální 

pH, které se pohybuje v rozmezí 5 - 9. V referenčních vzorcích se pohybovala hodnota pH 

v rozmezí 5,9 - 6,5. Tyto vzorky byly zvlhčovány pouze vodou, tudíž se naměřené hodnoty 

výrazně neměnily. Na rozdíl od referenčních vzorků se v průběhu testování výrazněji měnila 

hodnota pH u vzorků obsahující separát a fugát. Hodnota pH byla v obou případech vyšší. 

Nejvyšší počáteční hodnoty pH byly zaznamenány u fugátu 25% (7, 8) a separátu 25% (8, 

4), což může být zapříčiněno vyšší hodnotou pH samotného digestátu. V průběhu testování 

došlo u obou vzorků k poklesu pH, pravděpodobně se jedná o důsledek mineralizace 

organických látek a následné zvýšení obsahu C02, NO3
- a organických kyselin.  

 

Graf 13: Regresní závislost počtu jedinců a pH (fugát - 1.část) 
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Graf 14: Regresní závislost počtu jedinců a pH (separát - 1. část) 

 

 

Graf 15: Regresní závislost počtu jedinců a pH ( fugát - 2. část) 

 

 
 

Graf 16: Regresní závislost počtu jedinců a pH (separát - 2. část) 

 

Z výše uvedených grafů, které byly statisticky zpracovány lze pozorovat, že hodnota 

spolehlivosti je u všech grafů rovna 1. Byly srovnány 2 typy závislostí: počet jedinců na pH 

a naopak pro ověření, závislost pH na počtu jedinců. Lze tedy potvrdit závislost žížal na pH. 

Jedná se o limitující faktor, který ovlivňuje jejich přežití.  
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Teplota 

Optimální teplota prostředí pro žížaly je 18 - 25°C. Při teplotě pod 7°C a nad 33°C 

jsou žížaly netečné. Hranicí pro jejich přežití je  0°C a 35°C. Na začátku testování se 

naměřené teploty pohybovaly mezi 18 a 19,5°C. Po prvním týdnu měření byl pokus přesunut 

do jiné místnosti, jejíž teplota byla vyšší než teplota místnosti původní, proto došlo i 

k nárůstu teplot v jednotlivých vzorcích. Nově naměřené teploty se pohybovaly mezi 21°C 

a 23°C. Tyto hodnoty spadají do optimálního rozmezí pro přežití žížal.  

Z následujících grafů a porovnání se projevila nejvíce závislost u počtu jedinců na 

teplotě. A to v případě celého experimentu u separátu i fugátu. Menší závislost lze pozorovat 

při porovnání závislosti teploty na počtu jedinců. Jak již bylo zmíněno v přechozích 

odstavcích, teplota je důležitým faktorem, který žížaly ovlivňuje. Vzhledem k ideálním 

teplotním podmínkám v inkubátoru, nebyla teplota v tomto případě limitující. 

 

Graf 17: Regresní závislost počtu jedinců a teploty (fugát - 1. část) 

 

 

Graf 18: Regresní závislost počtu jedinců a teploty (separát - 1. část) 
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 Graf 19: Regresní závislost počtu jedinců a teploty (fugát - 2. část)  

 

 

Graf 20: Regresní závislost počtu jedinců a teploty (separát - 2. část) 

 

Vlhkost 

První dny testování probíhaly v místnosti s nižší teplotou, což výrazně ovlivnilo 

vlhkost všech vzorků, která se pohybovala kolem 90%. Po přesunu experimentu do teplejší 

místnosti došlo k poklesu vlhkosti do požadovaných hodnot.  

Tento parametr je pro žížaly zcela zásadní k tomu, aby mohly dýchat. Kyslík 

vstřebávají do svých těl přes sliz na povrchu těla. Příliš suché prostředí vytváří pro žížaly 

stres, případně vede k jejich úhynu. Optimální vlhkost se pohybuje mezi 60 - 80%. Uměle 

vytvořená artificiální půda měla tendenci rychle vysychat, z tohoto důvodu, byla vyšší 

frekvence vlhčení. 
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Graf 21: Regresní závislost počtu jedinců a vlhkosti (fugát - 1. část) 

 

 

Graf 22: Regresní závislost počtu jedinců a vlhkosti (separát - 1. část) 

 

 

Graf 23: Regresní závislost počtu jedinců a vlhkosti (fugát - 2. část) 
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Graf 24: Regresní závislost počtu jedinců a vlhkosti (separát - 2. část) 

 

Statisticky se potvrdilo, že počet jedinců závisel na vlhkosti. Hodnota spolehlivosti se 

u většiny grafů blíží 1. Vlhkost je dalším významným faktorem, který měl na žížaly během 

experimentu vliv. Vzhledem k tomu, že se podařilo udržovat optimální vlhkostní poměry, 

lze tvrdit, že vliv vlhkosti byl v tomto případě pozitivní. 

Jak již bylo zmíněno v podkapitole 5.5. Potenciální vlivy vybraných prvků, rizikové 

prvky neměly na žížaly význam. Jediný prvek, u kterého lze tvrdit, že žížaly ovlivnil, byl 

dusík. Na počátku experimentu došlo k úhynu žížal a deformaci jejich těl z důvodu vysokých 

koncentrací separátu a fugátu. Předpokladem jejich úhynu bylo vysoké množství NH3. Po 

následném přepočtu a snížení koncentrací již k úhynu nedošlo. Z výsledků laboratorního 

pokusu se nově nastavené koncentrace ukázaly jako vhodně nastavené. Se zvyšující se 

koncentrací separátu se zvyšoval i počet juvenilů, v tomto případně lze potvrdit pozitivní 

vliv. Ve fugátu nelze jednoznačně potvrdit pozitivní vliv, v prvních dvou koncentracích byl 

počet juvenilů výrazně nižší, než v koncentracích s vyšším obsahem fugátu. Z výsledků lze 

předpokládat, že se žížalám lépe dařilo ve vyšších koncentracích. Závislost žížal byla 

potvrzena na jednotlivých sledovaných parametrech (pH, vlhkost, teplota), které jsou pro 

jejich život limitující.  
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7. ZÁVĚR 

Hlavními cíli diplomové práce bylo testování digestátu a jeho složek - separátu a 

fugátu na testovaných organismech v laboratorních podmínkách, blíže charakterizovat 

jednotlivé složky, posoudit možnosti jejich využití a ověření jejich vlastností. Dále zpracovat 

a vyhodnotit výsledky. 

V teoretické části byl podrobněji charakterizován testovaný materiál, jeho vlastnosti a 

použití. Dále byly popsány legislativní předpisy v oblasti testování a testy, které jsou pro 

laboratorní pokusy využívány. Poslední kapitolou teoretické části je charakterizace druhu 

Eisenia andrei, zde byl druh popsán z hlediska morfologie, ekologie a nároků na životní 

prostředí. 

V rámci praktické části byl popsán odběr testovaného materiálu, jeho následné 

odstřeďování pomocí odstředivky na separát a fugát. Obě tyto složky byly pravidelně 

aplikovány na testované organismy v různých koncentracích. Délka pokusu byla nastavena 

na 8 týdnů. Na konci první části byl zjištěn počet živých žížal. Po dalších čtyřech týdnech 

byl zjištěn počet juvenilů a kokonů. V rámci testování byly pravidelně prováděny analýzy 

v akreditované laboratoři Morava, které byly později srovnány a vyhodnoceny.  

Použitý fugát i separát splňovaly legislativou dané požadavky. Rizikové prvky v obou 

složkách nepřekročily stanovené limitní obsahy. Srovnání bylo provedeno s vyhláškou č. 

474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, která udává limitní hodnoty rizikových 

prvků. V případě artificiální půdy, která byla použita jako základní podkladový substrát, také 

nedošlo k překročení limitních hodnot, které stanovuje vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se 

upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. 

Na základě výsledků laboratorního pokusu jsem dospěla k závěru, že v určitých 

koncentracích se žížalám dařilo a se zvyšující se koncentrací se zvyšoval i počet juvenilů. 

Separát zlepšoval strukturu půdy a celkově společně s artificiální půdou tvořil poměrně 

vhodný substrát. Problémem u separátu může být v rámci hnojení jeho vyšší obsah dusíku. 

Vyšší koncentrace separátu byly pro žížaly již smrtelné a způsobily tělní deformace. Do jisté 

míry, lze uvažovat o použití separátu jako hnojiva. Otázkou však je, jaké množství by bylo 
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pro půdní organismy ještě nezávadné. Fugát se ukázal přínosnější ve vyšších koncentracích, 

naopak v menších koncentracích byl zjištěn nižší počet juvenilů.  

Cíle diplomové práce byly splněny. Pro další výzkum této problematiky bych 

doporučila další testování. Doplnila bych jej o další druhy půdních organismů a vyzkoušela 

i jiné koncentrace. Dle mého názoru by bylo zajímavé porovnat výsledky z dlouhodobého 

působení separátu a fugátu na půdní organismy s výsledky současnými, tudíž by se mohla 

prodloužit doba testování.   
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