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Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 - Žižkov

Ekologie pro vás...

ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o.
Nad Kunšovcem 1405/2
594 01 Velké Meziříčí

Váš dopis značky l ze dne

Naše značka

vyřizuje

Velké MeziřÍčÍ
21.5.2021

Věc: Vyhodnocení dorozboru sedimentu (ekotoxicita) - akce ,,Údržba HOŽ Němčice"

Na základě objednávky čj. SPU 101103/2021 ze dne 19.04.2021, spisová zn. VZMR: SZ SPU
119014/2019

provedla

firma

ENVIRO-EKOANALYTIKA,

s.r.o.

akreditovaný

odběr

a

stanovení

ekotoxikologických testů u směsného vzorku sedimentu z lokality k.ú. Němčice nad Labem, linie HOŽ
Němčice, část A vyznačené v příloze č. 1 (mapový podklad) k Plánu vzorkování. Akreditovaný odběr byl
proveden dne 1.5.2021. Nutnost provedeni ekotoxikologických testů dle přílohy Č.10, tab.č.10.4
vyhlášky Č.294/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 387/2016 Sb. vyplynula z vyhodnocení výsledků analýz
sedimentu dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., příloha Č.10, tabulka č. 10.3. (ve znění Metodického pokynu
MŽP ze dne 23.12.2020, č.j.: MZP/2020/720/5379, který byl vydán po účinnosti nového zákona o
odpadech č. 541/2020 Sb.) za účelem využití sedimentů na pozemcích mimo ZPF (jako odpadu) na
povrchu terénu {viz Vyhodnocení akce ,,Údržba HOŽ , Němčice, k.ú. Němčice", bod zprávy 4.2 ze dne
5.10.2020).

Vyhodnoceni ekotoxikologických testů směsného vzorku sedimentu dle požadavků vyhláškV č.
294j2005 Sb., ve znění vYh|ášky č. 387/2016 Sb., příloha Č.10, tab.č. 10.4.
Stanovení ekotoxikologických testů ve směsném vzorku sedimentu z lokality k.ú. Němčice nad Labem,
linie HOŽ Němčice, část A (lab.č.vz.3099/2021) bylo provedeno dle vyhl.č. 294/2005 Sb. o podmínkách
ukládáni odpadů na skládky a jejich využIvánI na povrchu terénu, ve znění vyhlášky č. 387/2016 Sb.,
příloha Č.10 ,,Požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu", tab.č. 10.4
,,Požadavky na výsledky ekotoxikologických testů" v souladu s Metodickým pokynem MŽP ze dne
vodohospodářské práce

ó laboratorní rozbory

ô geologické průzkumy

ó vrtané studny

IČ: 49446690, DIČ: CZ49446690
tel.: 566 521 107, 777 783 012
www.enviroeko.cz
bankovní spojení : ČSOB, a.s., č.ú. 209020475/0300
zápis u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12375, dne 20.9.1993

23.12.2020, č.j.: MZP/2020/720/5379, který byl vydán po účinnosti nového zákona o odpadech č.
541/2020 Sb..
Stanoveni ekotoxikologických testů bylo provedeno akreditovanou laboratoři MORAVA s.r.o. (zkušební
laboratoř Č.1266, akreditovaná ČIA).
výsledky ekotoxikologických testů směsného vzorku sedimentu

Němčice nad Labem, část A

{lab.č.vz.3099/2021) jsou uvedeny v protokolu o zkoušce č. TX 7737/21vydaném 20.5.2021.
výsledky ekotoxikologických testů jsou vyhodnoceny dle vyhl.č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č.
387/2016 Sb., příloha Č.10, tab.č. 10.4 v aktuálním znění.

Hodnocení testů ekotoxicity

výsledky testů ekotoxicity u směsného vzorku sedimentu z lokality k.ú. Němčice nad Labem, linie
HOŽ Němčice, část a vyhovuji požadavkům dle vyhl.Č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. Č. 387/2016 Sb.,
příloha Č.10, tab.č. 10.4.

z výsledků rozboru dnového sedimentu dle přílohy Č.10, tab.č. 10.3 k vyhl.č. 294/2005 Sb. (viz
Vyhodnoceni akce ,,Údržba HÓZ , Němčice, k.ú. Němčice", bod zprávy 4.2 ze dne 5.10.2020) a výsledků
ekotoxikologických testů dle tab.č. 10.4 k vyhl.č. 294/2005 Sb. vyplývá, že splňuje podmínku, že pokud
nejsou překročeny vÍce než 3 ukazatele dle přílohy Č.10, tab.č. 10.3 k vyhl.č. 294/2005 Sb. a výsledky
ekotoxikologických testů jsou negativní, lze využít sedimenty mimo ZPF.

Závěr:

Využití sedimentů mimo ZPF:
Na základě výsledků analýz směsného vzorku sedimentu z lokality k.ú. Němčice nad Labem, linie HOŽ
Němčice, část A dle požadavků vyhlášky č. 294/2004 Sb., o podmínkách ukládáni odpadů na skládky
a jejich využIvánI na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládáni s
odpady v rozsahu přílohy č. 10, tab. Č.10.3 - ,,Požadavky na obsah škodlivin v sedimentech
využívaných na povrchu terénu" (viz. Vyhodnocení akce ,,Údržba HOŽ , Němčice, k.ú. Němčice", bod
zprávy 4.2 ze dne 5.10.2020)

a tab.č. 10.4 - ,,Požadavky na výsledky ekotoxikologických testů"

vyplývá, že tyto sedimenty lze využít mimo ZPF (využití na povrchu terénu).

ó vodohospodářské práce

6 laboratorní rozbory

ó geologické průzkumy

vrtané studny

IČ: 49446690, DIČ: CZ49446690
tel.: 566 521 107, 777 783 012
www.enviroeko.cz
ban kovni spojení : ČSOB, a.s., č.ú. 209020475/0300
zápis u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12375, dne 20.9.1993

Využiti mimo ZPF je v režimu zákona o odpadech i s hlášením dle lSPOP. Sediment je v tomto případě
odpadem. Je nutné jej předat podnikajÍcÍ osobě, která smi přejímat odpady katalogové číslo 17 05 04,
kategorie ,,O".

Přílohy:
1.

Plán vzorkování, Protokol o odběru vzorku dnového sedimentu

2. Protokol o zkoušce

vodohospodářské práce

ó laboratorní rozbory

geologické průzkumy

6 vrtané studny

lČ: 49446690, DIČ: CZ49446690
tel.: 566 521107, 777 783 012
www.enviroeko.cz
ban kovní spojení : ČSOB, a.s., č.ú. 209020475/03oo
zápis u Krajského soudu v Brně, oddíl c, vložka 12375, dne 20.9.1993

PŘÍLOHOVÁ

ČÁST

Příloha č. 1

Plán vzorkování, Protokol o odběru vzorku
dnového sedimentu

ENV1RO - EKOANALYTIKA, s.r.o.
Zkušební laboratoř
Třebíčská 1540, 594 01 Velké MeziříčI
tel/fax.: 566 523 444

€NVIRO

EKOANALYTIKA
SJ'pÓd

Zkušební laboratoř č. 1406 akreditovaná ČIA

PLÁN VZORKOVÁNÍ
zpracováno dle SOP VZ 08 ,,Odběr vzorků dnových sedimentů"
1. Název akce
ČR Státní pozemkový úřad - Rozbory sedimentů, půdy a odpadní vody - smlouva evidenční číslo
0124-01-19-206, objednávka č. SPU 101103/2021 ze dne 19.4.2021, název akce: Údržba HOŽ
Němčice - část A.
2. CIl
Akreditovaný odběr a analýza směsného vzorku sedimentu dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., tab. č. 10.2
- ekotoxikologické testy.

3. Lokalita
Lokalita: k. ú. Němčice nad Labem, okres PA
4. Objednatel
Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11 a
130 00 Praha 3 - Žižkov
5. Zhotovitel
ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o.
oprávněná osoba:
Nad Kunšovcem 1405/2
594 01Velké Meziříčí
IČ: 49446690, DIČ: CZ49446690

6. Termíny provádění odběru vzorků
Vzorek dnového sedimentu bude odebrán dne 1. 5. 2021 kvalifikovanou osobou, následně dovezen
co nejdříve do laboratoře, ve které bude proveden požadovaný rozbor.
7. Místo odběru vzorků
K. ú. Němčice nad Labem, okres PA (viz. příloha č. 1- mapa k plánu vzorkování)
8. Bod odběru
K. ú. Němčice nad Labem, okres PA. Vlastni vzorkováni bude probíhat na místě určeném
objednatelem, viz. mapové podklady objednavatele s vyznačeným úsekem odběru.

PLÁN VZORKOVÁNÍ
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ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o.
Zkušební laboratoř
Třebíčská 1540, 594 01 Velké Meziříči
tel/fax.: 566 523 444
Zkušební laboratoř č. 1406 akreditovaná ČIA

9. způsob odběru
Dle SOP VZ 08- Vzorkování dnových sedimentů.
Vzorky dnového sedimentu budou odebrány kvalifikovanou osobou a náležitým odběrovým
zařIzenIm.
DÍ|ČÍ vzorky odebere vzorkař v příčných profilech vodního toku. směsný vzorek by měl být tvořen
z minimálně tři dňčich vzorků z jednoho profilu o hmotnosti cca 3-5 kg vlhkého vzorku. DÍ|ČÍ vzorky
se po odběru homogenizují, provede se kvartace a vytvoří jeden směsný vzorek. Dle ČSN ISO 566712 {757051) jakost vod - odběr vzorků - část 12: Pokyny pro odběr vzorků dnových sedimentů je
doporučeno do délky průzkumu vodního toku do 500 m odebrat 1 směsný vzorek.
Z dané lokality bude odebrán 1 směsný vzorek. Vzorkování bude provedeno dle stavu toku a dalších
podmínek autoritativně dle úsudku vzorkaře.
10. Použité odběrové zařIzení a pomůcky
Odběrová tyč pro sedimenty, kbelík, zařízenI pro homogenizaci a kvartaci vzorku, lopatka, rukavice
11. způsob dekontaminace odběrových zařIzeni
Odběrová zařIzení se dekontaminuji postupem popsaným v SOP vz 08 v pokynech pro
dekontaminaci odběrových zařIzeni a pomocných zařIzenI. Vzorkovací skupina musí být vybavena
dostatečným počtem vzorkovacích zařIzenI pro odběr, aby kontaminované nářadí mohlo být
nahrazeno čistým. použitý vzorkovač se rozebere a omyvatelné části se čistí a umývají v
saponátovém roztoku. Poté se několikrát opláchnou čistou vodou (nejlépe horkou) tak, aby ve
vzorkovači, případně na jeho povrchu nezůstaly zbytky po detergentu. celý postup je opakován v
závislosti na intenzitě znečištění vzorkovače.
12. požadovaný rozsah analýz
Dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., tab. č. 10.2 - ekotoxikologické testy.
13. Druhy vzorkovnic
Pro převoz vzorku do laboratoře bude použito nás|edujÍcÍch vzorkovnic: sklo 11 + 0,2 l, PE lx 11 a
lepicí štítek s označením DS Němčice nad Labem.
14. Požadovaná konzervace, či fixace
Vzorky se ihned po ukončení odběru uloží do kompresorového ch|adjcího boxu a jsou uchovány při
teplotě 5°C ±3°C do předáni k dalšímu zpracováni do laboratoře {nejpozději do 24h).
15. Dokumentace
Při odběru vzorků se dokumentace provádí dle SOP VZ 08 ve třech úrovních:
- plánem odběru vzorku
- protokolem o odběru
- označením vzorku (štítek na vzorkovnici)

PLÁN VZORKOVÁNÍ
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Zkušební laboratoř
Třebíčská 1540, 594 01 Velké Meziříčí
tel/fax.: 566 523 444
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s.r.o.

Zkušební laboratoř č. 1406 akreditovaná ČIA

16. Způsob manipulace, uchování a přeprava vzorků
Manipulace se vzorky mezi odběrem a uzavřením do vzorkovnice musí být omezena na minimálni
technologicky nezbytnou dobu. je třeba bránit vnější kontaminaci vzorkovnic.
Vzorkovnice naplněné vzorky musí být chráněny a uzavřeny tak, aby vzorky nepodlehly
znehodnocení.
Během transportu musí být vzorky uchovávány v chladu, chráněny před světlem, při teplotě
5°C ± 3°C do předání k dalšímu zpracování do laboratoře {termobox, kompresorový ch|adÍcÍ box).
Vzorkovnice nesmí být převáženy společně se zdroji potencionální vnější kontaminace.
17. Způsob předání do laboratoře
Vzorek musí být do laboratoře dopraven co nejdříve po odběru, nejpozději do 24 hodin.
Vzorek musí být předán společně s protokolem o odběru. přjjimajÍcÍ osoba zkontroluje údaje na
štítku vzorku s údaji v protokolu o odběru, doplní laboratornI číslo a zapíše vzorek do knihy příjmu
vzorků, včetně údajů charakterizujÍcÍch vzorek.
18. Zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce
Zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce při odběru dnových sedimentů jsou popsány v SO 13.

Zpracováno dne: 30. 5. 2021
Zpracoval:
Evidenční číslo v laboratoři: 3O% /201 Q
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Nad Kunšovcem 1405/2, 594 01 Velké MeziřÍčÍ
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tel./fax.: 566 523 444,
Zkušební laboratoř č. 1406 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

L 1406

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU DNOVÉHO SEDIMENTU
Objednatel

Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 - Žižkov

Místo a bod odberu

k.ú. Němčice nad Labem - část A
Údržba HOZ Němčice

Materiál

sediment

Datum a čas odběru

01.05.2021

Důvod odběru vzorku

Smlouva (objednávka) EB
jiný ................

Postup odberu

SOP
(ČSN VZ
en 08
ISO 5667-1, 3,14,15; čsn iso 5667-12; ČSN en 14899)

čas 11'° - 12'0 hod.
Kontrola kvality vzorkování [j

Odběr provedl
Odběru přítomen
0"neno,
'
adresa, telefon)
Vzorkovnice
(typ, počet, označení)
Požadované laboratorní
zkoušky

Podpis:
"

Podpis:

sklo 1 l" 0,2 l, PE 1 x 1 I, DS Němčice
rozbor odpadu dle vyhl.c.294/2005 Sb., tab.c. 10.2 - ekotoxiko|og|cke testy

Způsob odběru:
Metoda vzorkováni
Použité vzorkovací

odběr směsného vzorku

zarlzenl
W.
.

odberove zar|zenl na sediment, kbelík, lopatka, rukavice

Hloubka odběru

0,00 - 0,30 m

Počet díIčIch vzorků

30

Hmotnost ddcich vzorku

cca 0,20 kg

Hmotnost celkového
vzorku

cca 6 kg

.
.
Způsob
úpravy
vzorku

.
homogenizace

Hmotnost laboratorního
vzorku

cca 2,5 kg

Popis a identifikace
odebíraného materiálu

Barva: hnědočerná
~%eRRí l nehomogenní
Konzistence: kašovitá
Smyslové posouzeni, zápach: silně bahnitý

Údaje o přIrodnIm
.
materiálu
Klimatické podmínky při
Způsob uloženi a
oblacno, 12 C
odberu
transportu vzorku
Faktory, které mohou ovlivnit odběr a prováděné zkoušky:

,

termobox
os. aut. 5J6 2116

Pozn.: výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených přédmětů a protokol o odběru vzorku nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován
jinak než celý.

Číslo protokolu o odběru*:

*vyplňuje se v případě, je-li vzorkování samostatnou službou pro zákazníka

Protokol vystaven dne: 03.05.2021

Vzorek převzal:
Odběratel byl poučen o dalším zacházení se vzorkem.

Protokol o odběru vzorku

"'

jméno a podpis odpovědné osoby

datum: 01.05.2021

čas: 16" hod.
Evidenční číslo v laboratoři: 3099/2021
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Protokol o zkoušce

Laboratoř M O R A V A s.r.o.

<9?·, , A

Oderská 456, Butovice, 742 13 Studénka
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Zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA
dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

L 1266

E-mail:
Web: www.laborator-morava.cz

Zákazník:
ENVIRO - EKOANALYTIKA s.r.o.
Laboratoř - Třebíčská 1540
594 01 Velké Meziříčí

Tel. 556 400 333, fax. 556 413 092
lČ: 253 99 951, DIČ: CZ25399951

Protokol o zkoušce č. TX 7737/21

Stanovení akutní toxicity vodného výluhu
ENVIRO - EKOANALYTIKA s.r.o.
Zadavatel*:
vzorek č. 3099 - sediment
Místo odběru*"
Vzorek odebraĹ:
zákazník
odpad
Identifikace*"
Kód odpadu*":
neuvedeno
Způsob odběru*:
neuvedeno
vzorek č. 3099 - sediment
Označení zákazníka*:
Protokol o odběru vzorku* :neuvedeno
Datum odběru*:
4.5.2021
Datum příjmu:
11.5.2021
11.5. - 19.5.2021
Datum analýz:

Pofis přípravy vzorku k analýze
A. ro test toxicity na luminiscenčních bakteriích, test akutní toxicity na perloočkách q,test růstu
na zelených řasácn byl připraven vodný výluh odpadu dle SOP 304 (vychází z normy CSN EN 12457-4).
Sušina při 105°C:
34 80 %
43Í g na 1,21 l
Navážka:
8,0
pH:
Rozl?uštěné látky při 105 °C: 540 mg/l vodného výluhu
15 minut
Stáni:
papírovým filtrem (žlutá páska) 5 hodin, získaný filtrát 0,9 l
Filtrace:

B. Pro test růstu vyšších rostlin byl vzorek upraven dle ČSN EN ISO 11269-1.
Laboratorní vyšetření:
1.
2.
3.
4.

Test
Test
Test
Test

toxicig' na luminiscenčních bakteriích
akutni toxicity,na perloočkách
růstu na zelených rasách
růstu vyšších rostlin

SOP 309
SOP 300
SOP 302
SOP 301

(ČSN
ČSN
(Csn
(CSN

EN ISO
EN ISO
en iso
EN ISO

11348-2) (A)
6341 (Aj
8692j a
11269-1) (A)

Pozn.' SOP - standardní operační postup.
A - označení zkoušek v rozsahu akreditace, N - označení zkoušek mimo rozsah akreditace.
Parametr "sušina při lOS °C" stanoven dle SOP 32 (ČSN EN 15934, ČSN EN /5935) (A).
Parametr 'ph" stanoven dle SOP 43 (ČSNISO 10523) (A).
Parametr "rozpuštěné látky při 105 °C"stanoven dle SOP 25 (ČSN 757346, ČSN 757347) (A).

Zkušební laboratoř nezodpovídá za odběr zkoušeného vzorku a za správnost údajů dodaných zákazníkem (*) vztahujících
se ke zkoušenému vzorku,

Strana l l 5

A
m

L 1266

Laboratoř M O R A V A s.r.o.
Oderská 456, Butovice, 742 13 Studénka
Zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA
dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Zákazník:
ENVIRO - EKOANALYTIKA s.r.o.
Laboratoř - Třebíčská 1540
594 01 Velké Meziříčí

Web: www.laborator-morava.cz
Tel. 556 400 333, fax. 556 413 092
IČ: 253 99 951, DIČ: CZ25399951

Metody testování:
l. Test toxiciijy na luminiscenčních bakteriích
P()dml"nkl testu:
Testovaci organizmus - sušené bakterie (Vibrio jíscheri NRRL B-ll177)
Teplota (15 ± l) °C
0,5 ml bakteriální suspenze + 0,5 ml testovaného roztoku
Délka expozice 15 a :S0 min

2. Test akutní toxici(y na perloočkách
Podmínky testu:
Testovací organizmus - perloočka (Daphnia magna Straus)
Teplota (22 ± 2) °C
20 ml testovaného roztoku na l test (tj. na 10 jedinců)
Délka expozice 48 hodin, hodnocení za každých 24 hodin
10 ks perlooček v testovaném vzorku
Počet testovacích organizmů - úvodní test:
10 ks perlooček v kontrole bez aerace, bez krmení
ověřovací l základní test: 3 x 10 ks perlooček v testovaném vzorku
10 ks perlooček v kontrole bez aerace, bez krmení

3. Test růstu na zelených řasách
Podnu'nky testu:
V
Testovací or¥anizmusv- Desmodesmus subspicatus 1953/SAG 86.61 - z Botanického ústavu AV CR v Třeboni
Růstové méaium dle CSN EN ISO 8692
Stálé osvětlení 6000 - 10000 lux
Délka expozice 72 hodin, měření hustoty buněk ve všech nádobách každých 24 hodin
Množství roztoku 50 ml
Teplota (23 ± 2) °C
Testovaný vzorek proveden ve 3 replikátech, kontrola provedena v 6 stanoveních
Bez aerace, promíchávání řasové suspenze 3 - 5 krát denně

4. Test růstu íyšších rostlin
Podnu'nk,ý testu:
Testovaci organizmus - předklíčená semena salátu Lactuca sativa var. capitata, Safír
Předklíčená semena na Petriho miskách po dobu (36 - 48) h, při laboratorní teplotě, bez regulace osvětlení
Testování v termostatu při teplotě (24 ± 2) °C bez přístupu světla
(200 - 300) g směsi testovaného vzorku v jedné testovací nádobě
(200 - 300) g referenční půdy
,
Testovaný vzorek byl zkoušen ve třech paralelních stanovenich
Ovlhčení na 70 % maximální vodní kapacity půdy
15 překlíčených semen na jednu testovací nádobu
Délka expozice (120 ± 2) h
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L 1266

VÝSLEDKY ZKOUŠEK:

l. Test toxicity na luminiscenčních bakteriích Vibrio /ischeri
Test: testování neředěného vodného výluhu

Číslo
vzorku
7737/21
7737/21

Doba expozice v min
15
30

Průměrná inhibice (stimulace)
světelné emise bakterií v %
inhibice 19,3
inhibice 19 7

2. Test akutní toxicity na perloočkách Daphnia magna

Úvodní (orientační) test: testování neředěného vodného výluhu
Číslo
vzorku
7737/21
Kontrola

Počet
perlooček
10
'
10
'

Imobilizace perlooček za i
24 h
48 h "
O
'
O "
"
O
O
.

Imobilizace
za 24 h V %
O
O

'

Imobilizace
za 48 h V %
O
O

Ověřovací test: testování neředěného vodného výluhu
Číslo
vzorku
7737/21
Kontrola

Počet
perlooček
3xlO
10

Imobilizace perlooček za "
24 h
48 h
O
O
O
O

Imobilizace
za 24 h V %
"
O
O

Imobilizace
za 48 h V %
O
O
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3. Test růstu na řase Desmodesmus subspicatus

Úvodní (orientační) test: testování neředěného vodného výluhu
Číslo
vzorku

Počet buněk
v l ml roztoku
počátek testu
10 500
10 500

7737/21
Kontrola

Počet buněk " " " "
Průměrná
inhibice (stimulace)
v l ml roztoku
růstu řasy (%) Iµi
za 72 h
stimulace 0,4
2 260 000
"
Q
"
2 216 000

Ověřovací test: testování neředěného vodného výluhu
Číslo
vzorku

Počet buněk
v l ml roztoku
počátek testu
10 500
10 500

7737/21
Kontrola

'

Počet buněk
v l ml roztoku
za 72 h
2 288 000
2 216 000

Průměrná
inhibice (stimulace)
růstu řas! (°/0) 1µi
stimulace 0.6
Q
"

4. Test růstu vvšších rostlin - test na salátu Lactuca sativa

Úvodní (orientační) test:testování směsi pevný vzorek + umělá půda v poměru 1:1
Číslo
,
'

vzorku
7737/21
Kontrola

Průměrná délka kořene v mm
.

Ověřovací test:
Číslo
vzorku
7737/21
Kontrola

'

20,36
21,88

"
_"

_i

Průměrná inhibice (stimulace)
růstuinhibice
kořene v7,0
%
O

testování směsi pevný vzorek + umělá půda v poměru 1:1
Průměrná délka kořene v mm
20.47
21 88

Průměrná inhibice (stimu]ace)
růstu kořene v %
inhibice 6.5
O
"
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Testování odpadu či jiné látky (nebo směsi) s potenciální vlastností HP 14
Testování bylo provedeno ve smyslu ýýlášky č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečn 'eh vlastností odpadů
a v souladu s požadavkj' vyhlášlg' č. 3ts7/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 294/20i 5 Sb., o podmímách
ukládání odpadů na skladky a jejich využívání na povrchu terénu.
Ekotoxicita dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 387/2016 Sb., požadavky na výsledky ekotoxikologických testů (Příloha 10 - tab. 10.4)
Testovací organizmus
Bakterie
Vibrio jíscheri

Doba působení
testované látkv
15 minut
a
30 minut

Perloočka
Daphnia magna Straus

48 h

Řasa
Desmodesmus subspicatus

72 h

Salát
Lactuca saľiva

120 h

l
Neprokáže se ve Zkoušce inhibice
světelné emise bakterii vetší než
20 % při expozici 15 minut a ani
při expozici 30 minut.

Neprokáže se ve zkoušce inhibice nebo
stimulace světelné emise bakterii větší
než 20 % při expozici 15 minut a ani
při expozici 30 minut.

Procento imobilizace perlooček nesmí ve zkoušce přesáhnout 20 %.
Neprokáže se ve zkoušce inhibice
Neprokáže se ve zkoušce inhibice
růstu řas větší než 20 % ve srovnání
nebo stimulace růstu řas větší než
s kontrolou.
20 % ve srovnání s kontrolou.
NeprokážE se ve zkoušce inhibice
Neprokáže se ve zkoušce inhibice nerůstu kořene salátu větší než 30 %
bo stimulace růstu kořene salátu větší
ve srovnáni s kontrolou.
než 30 % ve srovnání s kontrolou.

VYHODNOCENÍ TESTŮ EKOTOXICITY

Parametr

II

vzorek č. 7737/21

Vyhodnocení testů

Toxicita na luminiscenčních bakteriích Expozice 15 min - inhibice 19,3 %
Vibrio /íscheri
Expozice 30 min - inhibice 19,7 %
Akutní toxicita na perloočkách
Průměrná imobilizace O %
Daphnia magna
,
Test na řasách
Průměrná stimulace 0,6 %
Desmodesmus subspicatus
Test na semenech
Průměrná inhibice 6,5 %
Lactuca saliva

[

ll

výhovu'e
pozadav! Um
vgovu'e
pozadav ům
v¥hovu'e
pozadav ům
vgovu'e
pozadav: ůrn

v¥hovu"e
pozadavl ůrn
¶'hovu'e
pozadavjům
výhovu'e
pozadav! ůrn
vyhovu'e
požadaď ům

""'

Prohlášení: výsledky zkoušek se vztahují ke vzorku, jak byl přijat. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze
protokol reprodukovatjinak než celý.
Protokol vystavil:
Ve Studénce dne:

20.5.2021
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