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Téma: Eliminace mikropolutantů z čistírenských kalů pomocí vermikompostování 
 

Hypotéza:  
1. Je předpoklad, že procesem vermikompostování sníží koncentrace mikropolutantů ve vermikomppostu 

ve srovnání s čistírenským kalem. 
2. Dojde k průkazné akumulaci rizikových prvků v tělech žížal. 
3. Mikropolutanty typu endokrinních disruptorů, reziduí léčiv, polyaromatických uhlovodíků, a 

polychlorovaných bifenylů budou procesem vermikompostování degradovány na méně nebezpečné 
látky. 

4. Při eliminaci mikropolutantů se předpokládá interakce aktivity žížal, působení jejich enzymatického 
aparátu a činnosti mikroorganismů. 

5. Vermikompost z čistírenských kalů umožní aplikaci kalu bezpečnou pro půdu a pěstované plodiny. 

 
Anotace:  
V případě aplikace na zemědělskou půdu musí kal splnit určité požadavky v oblasti rizikových prvků, PCB, PAU 
a patogenních mikroorganismů. Dosud se se však nevěnovala patřičná pozornost látkám typu farmak a 
produktům osobní péče. V současné době se však přístup k hodnocení aplikovatelnosti kalu na půdu v tomto 
směru výrazně mění. Je známo, že některé druhy žížal jsou schopny degradovat či akumulovat celou řadu 
mikropolutantů. Nabízí se proto možnost využití žížal za účelem odstranění těchto látek z kalu. 
Cílem disertační práce je zjistit vliv vermikompostovacího procesu na eliminaci pestré škály mikropolutantů 
z čistírenských kalů. Porovnáním koncentrace mikropolutantů ve vzniklém vermikompostu a v kalu vstupujícím 
do procesu bude určena účinnost systému pro daný mikropolutant. V analogických podmínkách budou 
realizovány kontrolní varianty bez žížal, díky čemuž bude možno definovat podíl žížal na odstranění 
mikropolutantů. Pozornost bude věnována i studiu podílu mikroorganismů na eliminaci sledovaných látek. 
Vzhledem ke komplexnosti disertační práce bude vermikompost testován jako hnojivo v přesných nádobových 
a polních vegetačních experimentech. Odebrané vzorky se budou hodnotit z hlediska agrochemických 
parametrů půdy a kvantititativních a kvalitativních parametrů rostlin. 
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