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POUŽITÍ EKOTOXIKOLOGICKÝCH TESTŮ SEDIMENTŮ 

V PRAXI PRÁVNÍ ÚPRAVY V ČR



;

Problematika sedimentů v ČR spojuje několik oborů 

environmentálního přístupu ochrany. Jde zejména o 

 zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a jeho 

prováděcí právní předpisy, zejména vyhlášky č. 294/2005 Sb. a 

94/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

 zákon o ochraně půdy č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 

jeho prováděcí předpisy (zejména vyhlášky č. 153/2016 Sb. a 257/2009 

Sb., jedna z možností aplikace sedimentů je i na zemědělské půdy),

 zákon č. 156/1998 Sb. o hnojivech ve znění pozdějších předpisů a jeho 

vyhláška č. 474/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů



;

Požadavky na administraci nakládání s odpady obecně jsou

podchyceny v zákoně č. 185/2001 Sb. o odpadech. Proto byla vždy

snaha, aby sedimenty byly pokud možno v co nejvíce případech

odpadem, a to již historicky. Testování ekotoxicity je navíc integrální

součástí analytické kontroly odpadů v ČR, a to již také velmi dlouho.

- Zrušená vyhláška č. 338/1997 Sb. (ekotoxicita v limitech tabulky

přílohy č. 4 kde byla součástí testu vodného výluhu), dále vyhláška

č. 339/1997 Sb. (nebezpečná vlastnost H12)

- Zrušená část vyhlášky č. 383/2001 Sb. (ekotoxicita byla v limitech

tabulky č. 6.1 a 6.2 kde byla součástí testu vodného výluhu a

nebezpečné vlastnosti dle vyhlášky č. 376/2001 Sb. – H14)

- Dnes vyhlášky č. 294/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů a

vyhláška č. 257/2009 Sb. a vyhláška č. 94/2016 Sb.



;

 Důvodem účelného využití ekotoxikologických testů v oblasti

managementu sedimentů lze mimo jiné identifikovat

 překotný rozvoj použití agrochemikálií spojený s erosí půdy (možný

podíl odnosu aplikovaných agrochemikálií mimo cílový prostor půdy),

 vysoká variabilita vyvíjených pesticidů, herbicidů a jejich následná

velmi problematická analytická kontrola (zejména v pevných matricích,

kde je navíc komplikována extrakcí)

 nárůst podílu předčištěných odpadních vod ve vodách povrchových

(zejména v letním období, kdy zůstatkový průtok může klesnout (a

podíl předčištěných odpadních vod tak může vzrůst na významné

podíly). Složení OV může být strašidelným koktejlem (léčiva,

mikrobiální znečištění, mikroplasty, změkčovadla, inhibitory, atd…..

 Vysoká aktivita průmyslu obecně a obtížná až nemožná reakce

legislativy rozšiřováním požadovaných testů



;

Navíc vhodný test ekotoxicity může přinést i další možnosti, a to

 Kontrolní měření jako nutnost důsledné ochrany zemědělské půdy,

kdy je ekonomicky nerovný vztah pachtýře a propachtovatele.

Zejména tam, kde chybí dlouhodobý vztah propachtovatele k půdě

na níž hospodaří a pachtýř má mnohdy velmi omezené možnosti

kontroly (představa průměrného pachtýře – jako zámožného

restituenta, osvíceného investora, je naivní). Kontrola je vázána

maximálně na ověřování obsahu živin, kontrolu hnojení…

To vše vede k hledání testu nebo souhrnu testů umožňujících

identifikaci „nebezpečnosti“ sedimentu zejména pro zemědělskou půdu

i když předepsaný rozsah testů byl splněn! A to je role testů

ekotoxikologických – zpětná vazba aplikovaná v důvodných případech.



;

 Jak bylo uvedeno, možné ekotoxikologické testy se v legislativě odpadů

a souvisejících předpisech vyskytují právě ve vyhlášce č. 257/2009 Sb.,

dále ještě ve vyhlášce č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných

vlastností odpadů, ve vyhlášce č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání

odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Z hlediska

testů ekotoxicity obsahuje vyhláška č. 257/2009 Sb. nejmodernější set

testů (zejména při porovnání s vyhláškou č. 294/2005 Sb., i když i zde

došlo k změnám novelizací a přidáním tabulky č. 10.4 (dnes je v

rovnocenném postavení s tabulkou č. 10.2).



Rozsah testů 257/2009 Sb. 94/2016 Sb. Vyhláška č. 294/2005 

Sb. (po její novele)

Ryba - Poecilia reticulata, nebo 

Brachydanio rerio

nesleduje Variantně** Variantně

Perloočka - Daphnia magna 

Straus

nesleduje ano Variantně

Řasa - Desmodesmus 

subspicatus

nesleduje ano Variantně

Semeno  - Sinapis alba nesleduje Variantně** Variantně

Test toxicity půd a půdních 

materiálů - na roupici 

Enchytraeus crypticus

ano nesleduje nesleduje

Test toxicity půd a půdních 

materiálů  - na chvostoskoka 

Folsomia candida

ano nesleduje nesleduje

Stanovení inhibice nitrifikace

v půdách a půdních materiálech

ano nesleduje nesleduje

Salát Lactuca sativa ano Variantně** Variantně

Bakterie Vibrio fischeri nesleduje Variantně** Variantně



 Z hlediska platné legislativy v ČR je zřejmé, že zejména u sedimentů

nastal odklon od využívání akvatických testů, což je trend, který je u

sedimentů dle výsledků provedených testů oprávněný.

 Mimo dnes již zahrnuté testy ekotoxicity (v legislativě ČR) lze

potencionálně najít velmi široké spektrum různých variant

ekotoxikologických testů (mnoho desítek). A právě volba citlivých a

opakovatelných testů je základem i pro aplikaci sedimentů. Cílem je právě

identifikovat vhodné testy (nejen průkazné, ale také opakovatelné a pokud

možné levné).



Možné doplňkové testy (1)
Rozsah testů Doba testu Komentář

Dafnia (24-48h) I kratší akutní test, výluh EN ISO 6341 Kvalita vod - Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna 

Straus

Dafnia (21dní) Chronický test ekotoxicity, výluh EN ISO 10706 Jakost vod - Stanovení chronické toxicity látek pro 

Daphnia magna Straus

Bakterie Vibrio (15 a 30 min) Test inhibice luminiscence mořské bakterie Vibrio fisheri ("Microtox") kynaticky v suspenzi EN ISO 

11348 Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi

Jikry ryby (48 h) Danio rerio ČSN EN ISO 15088 Jakost vod - Stanovení akutní toxicity odpadních vod pro jikry dania 

pruhovaného

Bakterie Psudomonas (16h) Test inhibice růstu bakterie ČSN EN ISO 10712 Jakost vod - Zkouška inhibilace růstu na 

Pseudomonas putida (zkouška inhibice rozmnožování buněk Pseudomonas

Larva (10 dní) Test toxicity sedimentů s larvami pakomárů Chironomus riparius, např./25/

Bakterie Vibrio (30 sekund) Kontaktní test FLASH s bakteriemi Vibrio fisheri, dle ČSN EN ISO 11348-3 Jakost vod - Stanovení 

inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri

Žížala Viz norma Test efektů na mortalitu, reprodukci a růst žížaly Eisenia fetida, ISO 11268-1, 2 Kvalita půdy - Účinky 

znečišťujících látek na žížaly - Část 2: Stanovení účinků na reprodukci Eisenia fetida/Eisenia andrei, 

OECD 207, 222

Žížala Viz norma Bioakumulační test se žížalou Eisenia fetida a roupicí Enchytraeus albidus ASTM E 1676-97 (2000), 



 Možné doplňkové testy (2)

Roupice Viz norma Test efektů na mortalitu, reprodukci a růst roupic Enchytraeus albidus a Enchytraeus crypticus, ISO 

16387 Kvalita půdy - Vliv znečišťujících látek na Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) - Stanovení vlivu na 

reprodukci a na ..., OECD220

Chvostoskok Viz norma Test efektů na mortalitu a reprodukci chvostoskoků Folsomia candida a Folsomia fimetaria, ISO 11265 Kvalita 

půdy. Stanovení elektrické konduktivity

Háďátko Viz norma Test efektů na mortalitu Caenorhabditis elegans, ASTM E 2172-01 (2001)

Rostliny Viz norma Test na klíčivost, vzcházení a růst vyšších rostlin (např. Avena sativa a Brasicca rapa) ISO 11269-1, 2, 

popisuje metodu stanovení účinků kontaminovaných půd nebo kontaminovaných vzorků na růst kořene 

suchozemských rostlin OECD 208, 227

Žížaly/Roupice Viz norma Hodnocení únikové reakce žížal / roupic v půdě a půdních substrátech ISO/DIS 17512-1 Chronic toxicity test 

with crustacean Ceriodaphnia (2006)

Biodostupnost Viz norma Metody pro hodnocení biodostupnosti sledovaných látek v půdě Reid et al. (2000) a další

Mikroorganizmy Viz norma OECD Test No. 216, 217 (2000) Testy pro zhodnocení efektů chemických látek na mikroorganismy v půdě

Mikroorganizmy Viz norma Hodnocení půdní mikrobiální biomasy fumigačně-extrakční metodou ISO 14240-2 Kvalita půdy - Stanovení 

půdní mikrobiální biomasy (1997)

Mikroorganizmy Viz norma Hodnocení půdní respirace s přídavkem a bez přídavku substrátu ISO 16072 Kvalita půdy - Laboratorní 

metody pro stanovení mikrobiální půdní respirace

Mikroorganizmy Viz norma Hodnocení respirační a růstové kinetiky půdního mikrobiálního společenstva ISO 17155 (2002) Soil quality -

Determination of abundance and activity of soil microflora using respiration curves



Možné doplňkové testy (3)

 Dále  ekotoxikologie dle Metodického pokynu MŽP SK /3/ navíc uvádí  další typy testů. Tyto vychází 

Dále  ekotoxikologie dle Metodického pokynu MŽP SK /3/ navíc uvádí  další 

typy testů. Tyto vychází z přehledu SETAC (z roku 1993). Jde o 
Testy akutní toxicity – pórová voda sedimentů 

- krunýřovka (Brachionus calyciflorus), 24 hodinový test

Testy chronické toxicity celkového sedimentu

- test larvy pakomára (Chihronomus reparius) – 28 dní

Testy za účelem hodnocení stavu (určení) míry rizik sedimentů – pórová voda sedimentů, akutní 

toxicita

- bakterie Vibrio Fisheri  (30 minutový test) po úpravě EDTE a s provzdušňováním 

- jednobuněčné řasy 48 hodin test

Mikroorganizmy Viz norma Hodnocení amonifikace, nitrifikace a celkové mineralizace dusíku ISO 14238 (1997) Kvalita 

půdy - Biologické metody - Stanovení mineralizace dusíku a nitrifikace v půdách a vlivu 

chemických látek na tyto procesy , ISO 15685 (2004)

Mikroorganizmy Viz norma Hodnocení dehydrogenázové aktivity ISO 23753-1 (2005) Kvalita půdy - Stanovení aktivity 

dehydrogenázy v půdě - Část 1: Metoda používající trifenyltetrazolium chlorid

Mikroorganizmy Viz norma Hodnocení funkční diverzity půdních mikroorganismů metodou BIOLOG Kandeler et al. (1996)

Embryo (96h) Frog Embryo Teratogenicity Assay Xenopus (FETAX) - mutagen ASTM E 1439 Conducting the Frog

Embryo Teratogenesis Assay-Xenopus



- krunýřovka (Brachionus calyciflorus), 24 hodinový test

- korýš Daphnia Magna – 48 hodinový test

Testy za účelem hodnocení stavu (určení) míry rizik sedimentů – pórová voda sedimentů, chronická 

toxicita

- korýš Daphnia Magna – 14 – 21 dní test reprodukční toxicity 

- test larvy pakomára (Chihronomus reparius) – 28 dní



 Ve vyhlášce č. 257/2009 Sb. jsou v příloze č. 4 vyžadovány testy

v rozsahu, jež je pro sedimenty i oproti současné vyhlášce č. 294/2005

Sb. moderní (i její po novele). Využití akvatických testů ekototoxicity pro

sedimenty nemá obvykle dostatečnou vypovídací schopnost /2/.

 Výsledky ekotoxicity často nekorelují s prokázaným stavem sedimentu. U

testů kontaktních byla reakce na zvýšené koncentrace anorganických

kontaminantů (zejména těžkých kovů) prokázána našimi pokusy u

salátu. Reakce na organické kontaminanty však byla složitější (zejména

uhlovodíky, PAU). Bylo by tedy vhodné do budoucna rozšířit možnosti

testování i o luminiscenční testy bakterie Vibrio, a to jak v kapalném

matrici, tak případně i v suspenzi. Ani jiné testy uvedené v rozsahu nelze

předem zavrhnout. Je pravděpodobné, že přehled uvádí i testy velmi

vhodné pro sedimenty. Jejich aplikace si však vyžaduje další ověřovací a

průzkumné práce. Stejnou možností by byly dlouhodobé metody testů

(vegetační, nádobové) /4/ zejména ve vztahu (korelaci) ke kvalitě

z pohledu chemického složení.



Navíc lze u ekotoxikologických testů ve vztahu k sedimentům

 u akvatických testů sedimentů jen velmi málo dochází k pozitivním

efektů. To může být způsobena zejména faktem, že sedimenty vznikají a

existují ve vodním prostředí, čímž je jejich následná vyluhovatelnost

nízká. Navíc, je-li prokázán efekt, není prakticky možné interpretovat

jeho zdroj, nejsou li překročeny některé z limitů.

 nejen chemická kontaminace, může mít vliv na výsledky testů. Může jít i

o působení antagonistických vztahů, případně o synergické působení,

případně i o působení celých společenstev (konkurence).

 Právě oživení sedimentů (přirozené) může mít dopad na testované,

zejména „kontaktní“ mikroorganizmy (roupice, chvostoskok, nebo jiné

testující organizmy. Pro aplikaci těchto citlivých testů pak může být

využívána např. předchozí úprava vzorku (např. šokové zamražení),

která má za úkol potlačit či zlikvidovat přirozené prostředí sedimentů, a

tím omezit zkreslení výsledků.





Závěr:

Je zřejmé, že testování ekotoxikologie u sedimentů má odůvodnění. Je 

účelné jej využívat minimálně jako doplňkový set testů

 Nastavit kombinaci výsledků testů základních parametrů (legislativních) 

nebo rozšiřujících parametrů (např. N, P v sedimentu, CHSK, BSK-5, N, P 

či další živiny ve vodě) nebo zohlednit kde sediment vzniká a na základě 

výsledků určit, zda je doplňkové testování ekotoxicity nutné pro objektivní 

posouzení environmentálního stavu sedimentu nebo ne.

 Z hlediska potencionálního velmi širokého obsahu sledovatelných polutantů 

jsou vhodné právě ekotoxikologické testy. Ne všechny jsou však pro matrici 

sedimentů vhodné, zejména z důvodu charakteristického vzniku sedimentu 

(ve vodním prostředí) a délce trvání testů. Z našeho pohledu se zdá vhodný 

pro objektivní popis kontaktní test ekotoxicity (salát), případně jiný relevantní 

test (+ Vibrio) s ideálním doplněním o dlouhodobé např. pěstební testy. 



Děkuji za pozornost
Ing. Vladimír Bláha

EMPLA  AG spol. s r. o.

Za Škodovkou 305

503 11 Hradec Králové
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E-mail:blaha@empla.cz

http://www.empla.cz

Autor je osobou pověřenou MŽP k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, zabývá 

se odběrem vzorků sedimentů a odpadů
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