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ABSTRAKT 

V současnosti stoupá zájem o využívání biodegradabilních polymerů a to bez ohledu na 

možné riziko vzniku reziduí. Využívané metody, které jsou schopny rezidua stanovit, zahrnují 

nutnost předúpravy vzorků a jsou finančně a časově náročné. Proto se tato bakalářská práce 

zaměřuje na vývoj a ověření analytické metody, která by byla schopna identifikovat 

a kvantifikovat rezidua biodegradabilních polymerů v půdách a to tak aby eliminovala 

problémy vznikající při předúpravě vzorku. 

K analýze byla proto využita termogravimetrie, která se jeví jako metoda splňující výše 

uvedené podmínky. Zkoumala se oblast degradace polymeru v třech typech půd při termické 

oxidaci, ale také vliv polymeru na půdy při analýze. Představitelem biodegradabilních 

polymerů byl zvolen poly(3-hydroxybutryrát) a k jeho detekci a kvantifikaci byly využity dva 

přístupy. Metody byly testovány pro 6 koncentrací poly(3-hydroxybutryrátu) (0,1; 0,5; 1; 2; 3; 

5 %). 

První přístup se zaměřoval na analýzu polymeru s využitím slepého (nekontaminovaného) 

vzorku, který byl od kontaminovaného odečten. Pomocí této metody byl sledován teplotní 

interval degradace polymeru a změny hmotnostních úbytků v tomto intervalu.  

Druhá metoda byla zaměřena na půdní univerzální model, který umožňuje identifikovat 

a kvantifikovat vzorky i v případě, kdy slepý vzorek není přítomen. Slepý vzorek simuluje 19 

rovnic, které umožňují identifikovat intervaly, v kterých dochází k degradaci vzorku a částečně 

také odhadnout, o jaký vzorek se jedná. Analýza hlavních komponent ale naznačila, že metoda 

je citlivá na typ půdy a metoda potřebuje další úpravy.  

Kvůli ověření citlivosti metody pro případ částečného nebo úplného rozložení vzorků půdními 

mikroorganismy byly vzorky inkubovány po dobu 4 měsíců. Poté byly porovnány koncentrace 

poly(3-hydroxybutryrátu) v půdě stanovené pomocí respirometrie a termogravimetrie. 

Výsledky naznačily, že mohlo dojít k akcelerované degradaci způsobené 

poly(3-hydroxybutryrátem) případně ke kontaminaci vzorku okolní atmosférou při respiraci. 

Výsledky ukázaly, že pomocí termogravimetrické analýzy lze stanovit biodegradabilní 

polymery v půdách. Metoda využívající slepý vzorek prokazuje dobré výsledky, ale je 

limitována požadavkem na existenci slepého vzorku. Metoda využívající půdní univerzální 

model (bez slepého vzorku) má do budoucna veliký potenciál, ale k jejímu plnohodnotnému 

uplatnění je ještě třeba provést úpravy. 
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ABSTRACT 

Currently, there is a growing interest in usage of biodegradable polymers, regardless of 

their possible risk of generation of residues. The methods that are used for determination of 

residues usually include pre-treatment and are expensive and time consuming. Therefore, this 

bachelor thesis focuses on the development and verification of analytical method that would 

identify and quantify of biodegradable polymer residues in soils to eliminate the problems 

arising from sample pre-treatment. 

Therefore, thermogravimetry, which appears to satisfy the above conditions, was used for the 

analysis. The area of polymer degradation in three types of soils during thermal oxidation and 

the effect of polymer on soil during the analysis was investigated. Poly(3-hydroxybutyrate) was 

chosen to be the representative biodegradable polymer and there were two approaches used to 

its detection and quatification. The methods were tested for 6 concentrations of 

poly(3-hydroxybutyrate) (0,1; 0,5; 1; 2; 3; 5 %). 

The first approach concentrated on the usage of polymer analysis in the presence of a blank 

(without contaminat), which was subtracted from the blank. Using this method, the temperature 

interval of polymer degradation and weigh loss changes in this interval were observed. 

The second method focused on a soil universal model, that allows the identification and 

quatification of samples when the blank is not present. The blank is simulated by 19 equations, 

that allow the identification of intervals, in which degradation of samples occurs and also it 

provides the possibility to determinate the type of the polymer. However, the principle 

component analysis indicated that the method is sensitive to the type of soil and therefore it 

needs adjustments. 

Samples were incubated for 4 months, to verify the sensitivity of the method, in case of partial 

or complete decomposition of samples by soil microorganisms,. Thereafter, the concentrations 

of poly(3-hydroxybutryrate) in soil determined by respirometry and thermogravimetry were 

compared. The results indicated that accelerated degradation caused by 

poly(3-hydroxybutrylate) or contamination of the sample with the surrounding atmosphere 

during respiration may have occurred. 

Residual poly(3–hydroxybutyrate) was thermogravimetrically verified and results were 

compared to respirometry. According to the results it can be observed that there was 

an  interaction between the soil organic matter and biota or contamination of the sample with 

the surrounding atmosphere. 

The results revealed, that there is a possibility of determination of biodegradable polymers in 

soils by thermogravimetric analysis. There are good results using the blank method, but it is 

limited by the existence of a blank. The method that is using the soil universal model (without 

blank) has a great potential in the future, but adjustments still need to be done. 
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ÚVOD 

Problémy spojené s nezvládnutou recyklací syntetických polymerů a tvorbou mikroplastů 

vyvolaly diskuzi o použití biodegradabilních polymerů.  Ty jsou veřejností vnímány pozitivně, 

a proto se postupně začínají využívat v mnoha odvětvích, a to bez ohledu na ekonomickou 

náročnost jejich výroby a možná rizika spojená s jejich používáním . 

Biodegradabilní polymery jsou jedním z důvodů, proč Evropská unie v lednu roku 2018 vydala 

strategii pro nakládání s plasty v cirkulární ekonomice [1]. Ta upozorňuje nejen na nutnost 

nahrazení veškerých nerecyklovatelných plastových výrobků plasty recyklovatelnými nebo 

biologicky rozložitelnými, ale zároveň na možné riziko, které sebou biologicky rozložitelné 

plasty nesou.  

Recyklace avšak není vždy řešením, protože nejen při ní nám vzniká riziko vzniku mikro 

a nanoplastů. Jejich přítomnost je složité přesně určit, což je způsobeno analytickými obtížemi 

při jejich izolaci a kvantifikaci těchto malých částic. Mikro a nanočástice by měly být tedy 

zkoumány, protože na ně mohou být adsorbovány další kontaminanty a mohou pronikat 

buněčnými stěnami, což představuje riziko pro organismy a všeobecně pro jednotlivé složky 

životního prostředí. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 POLYMERY A JEJICH CHARAKTERISTIKA 

Polymery jsou chemické látky obsahující ve svých molekulách atomy uhlíku, vodíku 

a kyslíku, často také dusíku. Skládají se z molekul jednoho či více druhů atomů nebo skupin 

spojených navzájem ve velkém počtu. Za standardních podmínek jsou polymery většinou 

v tuhém stavu, ale při zpracovávání přechází některé z nich (termoplasty) do taveniny, která je 

dovoluje formovat do nejrůznějších tvarů. Díky svým mechanickým vlastnostem patří mezi 

nejvíce přizpůsobivé materiály, a proto je z nich vyráběna široká škála výrobků. Jejich 

všestranná aplikace v kombinaci s nízkou cenou způsobila ve 20. století masivní výrobu 

různých druhů syntetických polymerů. Začala se vyrábět syntetická vlákna; Nylon, Spandex, 

Dacron a podobně [2, 3]. Polymery si nakonec našly cestu téměř do každého odvětví. 

V současné chvíli se z nich vyrábí například nábytek, trubky, potravinové fólie a jiné druhy 

obalů, části počítačů, oblečení apod. Významné uplatnění mají také ve zdravotnictví.  

Podle jejich chování za běžných podmínek je někteří autoři dělí na plasty a elastomery 

(viz. Obrázek 1). Hlavní rozdíl mezi polymerem a plastem/elastomerem je ten, že se u plastu 

a elastomeru jedná o z procesovaný polymer, který často již obsahuje aditiva. Podle jiných 

autorů patří kaučuky do skupiny reaktoplastů a za plast je považován jakýkoliv polymerní 

materiál, který prošel modifikačním procesem včetně přídavku aditiv. 

 

Obrázek 1: Rozdělení polymerů [3]. 

Elastomery jsou vysoce elastické polymery, které lze za běžných podmínek malou silou 

deformovat. Jejich deformace je ve většině případů vratná [3]. Do této kategorie se řadí 

kaučuky, jejichž představitelem může být například pryž.  

Naopak plasty jsou tvrdé, často křehké a při zvýšení teploty, anebo změně tlaku se stávají 

tvarovatelnými [3–6]. Pokud je změna z plastického do tuhého stavu vratná, nazývají se 

termoplasty. Opakovaný ohřev nezpůsobuje změnu jejich struktury. U změny nevratné dochází 

k chemické reakci polymeru a vytvoření 3D struktury [3]. Dalším ohřevem již nelze měnit jejich 

tvar, protože dochází k vytvrzení plastu. Takovýto polymer poté nazýváme reaktoplastem (nebo 

termosetem).  
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1.1 Struktura a vlastnosti polymerů 
Vlastnosti polymerů závisí na jejich molekulové hmotnosti (pohybuje se většinou 

rozmezí 2000 až 20 000 g/mol), symetrii, vnitřní flexibilitě (rotaci vazeb) a síle 

intermolekulárních sil.  

Důležitou vlastností pro zpracování polymerů (termoplastů) je teplota tání. Teplota tání 

polymerů se typicky zvyšuje s jejich molekulovou hmotností. Flexibilní molekuly, které jsou 

symetrické, krystalizují snadno, protože zaujímají jednodušeji různé prostorové konformace. 

Takové materiály pak mají nízkou teplotu tání, i když mají vysokou molekulovou hmotnost [2]. 

Vznik vedlejších řetězců může snížit schopnost polymeru sbalit se pevně do krystalu a tím se 

sníží jeho teplota tání [2]. Díky vedlejším řetězcům je molekula asymetrická a tím pádem může 

bránit krystalizaci, když se materiál ochladí. Výsledkem ochlazení taveniny pak může být 

amorfní pevná látka nebo až sklovitá hmota (pevná látka, která má strukturní vlastnosti 

kapaliny, ale mechanické vlastnosti pevné látky a má skelný přechod nad kterým materiál teče 

(viz. Obrázek 2)) [2]. V případech, kdy je větvení rozsáhlé a nevede k nedostatku symetrie, 

mohou teploty tání vzrůst v důsledku ztráty konformační flexibility [2]. Podobné molekuly se 

silnými intramolekulárními sílami (např. vodíkové vazby) mají vysoký bod tání. Obvykle ne 

kvůli snaze překonat tyto síly během tavení, ale spíše jako výsledek jejich přetrvávání 

v tavenině [2]. Tyto faktory jsou primárními důvody ovlivňující vlastnosti polymerů. Jelikož 

polymery úplně krystalizují jen zřídka, bývají často částečně amorfní a zároveň krystalické. 

Takové polymery se nazývají semikrystalické (viz. Obrázek 3) [2].  

 

Obrázek 2: Graf popisující formování skla vs. Taveniny na změně objemu a teploty [2]. 

 (Spodní křivka vyjadřuje formování krystalu a je vidět, že nemá skelný přechod. Horní křivka popisuje 
formování skla a amorfní pevné látky za pomalého a rychlého chlazení.)  
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Obrázek 3: Ilustrace semikrystalického polymeru. [2]  

Podle očekávání se viskozita roztaveného polymeru dramaticky zvyšuje s jeho molekulovou 

hmotností. To je způsobeno spletitými řetězci v molekule, které mají schopnost zabraňovat 

v jejím pohybu [2]. Vlastnosti jako je teplota tání, pevnost v tahu a jiné se nezvyšují se 

vzrůstající molekulovou hmotností, ale mohou se zvyšovat asymptoticky [2]. To je způsobeno 

dlouhými polymerními řetězci, které se chovají jako nezávislé úseky [2]. 

1.2 Mikroplasty 
V současnosti se zvyšuje povědomí o potenciálních ekotoxikologických důsledcích 

souvisejících s rostoucí přítomnosti plastových materiálů v životním prostředí. Speciální 

pozornost je věnována mikroplastům a nanoplastům kvůli jejich fyzikálním a chemickým 

vlastnostem [7]. Jedná se o úlomky plastů, které se vyskytují jak ve vodě, půdě, ale i v ovzduší. 

Mikro a nanoplasty nevznikají pouze ulamováním z plastových výrobků, ale jsou také účelně 

vyráběny a přidávány do výrobků například v kosmetickém průmyslu [8]. Po upotřebení 

kosmetických přípravků se dostávají do odpadních vod a mohou být dále transportovány do 

ostatních složek životního prostředí a vstupovat do potravního řetězce. 

Mikroplasty lze obecně rozdělit na „malé“ a „velké“. Jako malé mikroplasty jsou uváděny 

částice o velikosti 0,06–0,5 mm nebo menší než 1 mm [9], velké pak mají velikost 15 mm [10]. 

Mikroplasty mají obecně dobrou schopnost rozptylovat se díky své velikosti, a proto je snaha 

vyvíjet technologie pro jejich záchyt v životním prostředí a procházet buněčnými membránami.  

Nanoplasty mají velikost menší než 1 µm [7]. Je pro ně charakteristický velký povrch, který 

může mít ekotoxikologické důsledky, protože mohou absorbovat jiné kontaminanty včetně 

organických polutantů. 

Z výše uvedeného důvodu se evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství snaží 

zaměřit na jejich zachycování v čistírnách odpadních vod. Dále se zaměřuje na nutnost 

monitoringu mikroplastů především v pitné vodě a omezení jejich uvolňování do vodního 

prostředí [1]. Jedním z důvodů nutnosti této regulace je, že jejich požití vodními organismy 

může mít škodlivé dopady na jejich trávící soustavu a ohrožovat je na životě, ale také zvýšit 

expozici nebezpečnými kontaminanty, jako jsou například polychlorované bifenyly [11–13]. 

Mikroplast v tomto případě funguje jako nosič, který usnadňuje cestu kontaminantů do 

organismu.  
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2 NAKLÁDÁNÍ S PLASTOVÝMI ODPADY 

Jakmile se z materiálu stane odpad nastane problém s jeho nakládáním. Pokud je využití 

k obnově materiálu a k jeho následné výrobě nového produktu, pak se jedná o materiálovou 

recyklaci. U organického materiálu, jako jsou plasty, recyklace zahrnuje také energetické 

využití. Energetická recyklace spočívá ve spalování organického odpadu za vzniku energie. 

Základní strategie v legislativě v oblasti nakládání s odpady seřadila zpracování materiálu 

podle klesající environmentální vhodnosti následovně: 

• snížení produkce odpadu, 

• opětovné využití odpadu, 

• recyklace (využití materiálu) a energetické využití, 

• skládkování. 

Nejvhodnějším řešením by pochopitelně bylo snížení produkce odpadu, nebo jeho opětovné 

využití. Se vzrůstající populací a odlišným postavením států k udržitelnému rozvoji je snížení 

produkce odpadů nepravděpodobné. Materiálová recyklace odpadu se stále využívá, ale 

vzhledem k snižující se kvalitě výrobků a zvyšující se ekonomické situaci není využívána 

v takovém měřítku, jako dříve. 

2.1 Skládkování 
Polymery, především pak stabilizované polymery, mají velkou nevýhodu v tom, že ani 

v průběhu velmi dlouhé doby nepodléhají oxidačním ani biologickým přeměnám. To způsobuje 

problémy při skládkování, protože tím narušují přirozenou homogenizaci skládkového tělesa 

[3]. 

Skládkování je v současnosti běžným způsobem nakládání s odpady, výjimku tvoří převážně 

skandinávské státy, které upřednostňují ekonomicky únosné zhodnocení polymerního odpadu 

(viz. možnosti nakládání s odpady níže). Snahou orgánů Evropské unie je ale upravit Evropskou 

legislativu tak, aby došlo k omezení skládkování a zvýšení recyklace odpadu.  

Zajištěná skládka nezpůsobuje na první pohled riziko znečištění životního prostředí, avšak 

může představovat dlouhodobé riziko kontaminace půdy a podzemních vod. To může být 

způsobeno aditivy a defekty plastů [14]. Toto tvrzení platí především u skládek, na které byly 

před lety 1995–1996 řízeným nebo neřízeným způsobem ukládány komunální odpady.  

2.2 Recyklace 
Skoro 30 % plastů je světově využíváno k balení jídla, farmaceutických, kosmetických 

a chemických produktů [5, 6]. Nejprve byly využívány obaly z papíru a z celulózy, skleněné 

lahve a podobně, které byly později, díky lepším užitným vlastnostem, nahrazeny plastovými 

obaly. V posledních letech je ve společnosti tendence žít konzumním způsobem. Následky 

tohoto způsobu života jsou hojně zobrazovány médii. Díky tomu si společnost uvědomila, že 

konzumní způsob života má určitý dopad na životní prostředí a také na zdraví všech živočichů, 
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a proto je v posledních letech snaha o určitá nápravná opatření. Společnost se snaží snižovat 

využívání plastů nebo třídit odpad, aby mohl být znovu využit pomocí recyklačních zařízení 

(viz. Tabulka 1). Recyklace zahrnuje 4 kategorie:  

• materiálová recyklace – mechanické zpracování na produkt se stejnými vlastnostmi nebo 

podobnými jako měl původní produkt,  

• surovinové využití – mechanické zpracování na produkt s odlišnými vlastnostmi oproti 

původnímu produktu, 

• chemická recyklace – obnovení chemických složek (depolymerizace polymeru na 

monomery), 

• energetická recyklace [5, 6]. 

Nelze ale zaručit, že všechny produkované plasty budou recyklovány výše uvedenými způsoby. 

Proto je snaha nahradit plasty z fosilních paliv takzvanými biodegradabilními polymery. Smysl 

to má především v kosmetickém a zemědělském průmyslu a medicíně [14–16]. Další využití 

mají jako aktivní nosiče na hnojivech [17]. Nehodí se ale pro plasty, jejichž záměrem je 

jednorázové využití, protože v tomto případě není nahrazení za biodegradabilní polymer 

řešením. Jinými slovy, pokud je polymer z fosilních paliv snadno a levně recyklovatelný 

(například PET), je mnohdy lepší využít opětovnou recyklaci, protože pro biodegradabilní 

polymer neexistují recyklační programy a jeho kompostování probíhá pomalu a za specifických 

podmínek. Pokud se tedy jedná o biodegradabilní polymer, jsou pro jeho rozložení potřeba 

přesně definované podmínky. Tyto podmínky jsou sice dodržovány v průmyslových 

kompostárnách, avšak v domácích kompostech nebývají mnohdy dodrženy. 

Výrobou plastů a jejich spalováním vzniká každý rok přibližně 400 milionů tun oxidu uhličitého 

na celém světě [1]. Takže by se recyklací plastového odpadu by se mohlo snížit nejen znečištění 

plasty v životním prostředí, ale také emise oxidu uhličitého vznikajícího právě při těžbě 

fosilních paliv.  

Tabulka 1: Příklady využití nejběžnějších recyklovatelných plastů. 

Název Zkratka Využití 

Polyethylentereftalát PET 
Průhledné plastové lahve, krabičky, „voděodolné“ 

papíry 

Polyethylen s vysokou 

hustotou 
HDPE 

Potravinářské fólie, varné sáčky, kojenecké láhve, 

potrubí, obal na čistící prostředky 

Polyvinylchlorid PVC Lino – podlahy, potrubí, izolace kabelů 

Polyethylen s nízkou 

hustotou 
LDPE Fólie, izolace kabelů, plastové tašky a obaly 

Polypropylen PP Lana a provazy, izolace kabelů 

Polystyren PS 
Jednorázové nádobí, pěnový se využívá při balení 

masa a zeleniny 
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Evropská strategie pro plasty vydána v lednu roku 2018 stanovila vizi Evropy v oblasti 

udržitelného odvětví plastů [1]. Zaměřuje se výhradně na zvyšování kvality výrobků, aby 

zajistili vyšší trvanlivost, opětovné použití a vysoce kvalitní recyklaci. Deklarují, že změny ve 

výrobě umožní vyšší recyklaci plastů a to tak, že bude do roku 2030 recyklována více než 

polovina plastových odpadů v Evropě [1]. Zaměřuje se také konkrétně na plastové obaly, které 

mají být do tohoto roku všechny buď opětovně použity anebo recyklovány [1].  

2.2.1 Recyklace spalováním a přeměna odpadu na energii 

Spalování snižuje potřebu skládkování plastového odpadu, ačkoliv při něm může 

docházet k uvolňování toxických látek do atmosféry. Například PVC a další plasty obsahující 

halogeny, které jsou obsaženy ve směsném plastovém odpadu, mohou představovat riziko, i 

když velmi malé, vzniku dioxinů a jiných polychlorovaných bifenylů a furanů [15]. Navzdory 

tomu je ale riziko při spalování plastů nižší než riziko vznikající při skládkování a materiálové 

recyklaci. Spalování má ale i další velkou výhodu. Při spalování plastu dochází k uvolnění 

tepla, které může být dále využíváno přímo nebo k výrobě elektřiny nebo jako pevné odpadní 

palivo využívané ke spalování ve vysokých pecích nebo v cementových pecích [16]. Dále je 

možné zkapalnění na motorovou naftu nebo zplyňování pyrolýzou [15–17]. Postupy přeměny 

odpadu na energii jsou nejefektivnější, pokud se pracuje s různými druhy plastů dohromady. 

Nejvyšší počet zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO) je ve skandinávských zemích, 

Spolkové republice Německo a Japonsku.  

V České republice jsou v současnosti 4 funkční spalovny komunálního odpadu; a to v Brně, 

Praze, Plzni (která je ve zkušebním provozu) a Liberci. Dále se na území ČR vyskytuje více 

spaloven, které nesplňují potřebné podmínky pro uvedení do provozu. 
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3 BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ POLYMERY 

Polymery lze dělit, mimo jiné, v závislosti na jejich biologické rozložitelnosti 

(biodegradabilitě).  

První skupinu tvoří látky, které nelze biologicky rozložit (nebiodegradabilní). Zástupci této 

skupiny je většina polymerů vyrobených z ropy, uhlí a zemního plynu. Nejvýznamnějšími z 

nich jsou polyolefíny. To jsou polymery, které jsou syntetizovány z ropy (polypropylen, 

polyethylen) a jsou hojně využívány jako obalový materiál spotřebního zboží.  

Z důvodů hromadění nerozložitelných plastů v životním prostředí, je snaha najít alternativní 

řešení pro některé plastové výrobky. Jedním z řešení je využívat pouze takové plasty, které lze 

recyklovat. Recyklace avšak není řešením celého problému, jelikož jsou plasty využívány na 

místech, kde dochází k jejich lámání nebo odštěpování na mikročástice. Negativní účinky 

mikroplastů byly zmíněny v kapitole č. 1.3. Úlomky v přírodě vznikají například z mulčovacích 

fólií, které se mnohdy po jejich použití nedaří zcela odstranit, a tak zůstávají volně v půdě. 

Naskýtá se tedy alternativní řešení, kterým je nahrazení těchto plastových výrobků 

biodegradabilními plasty. To pomáhá částečně řešit otázku:  

„co s polymerními odpady v přírodě?“ 

Jak už bylo zmíněno v kapitole 2, ideálním řešením nakládání s odpady, je jejich omezení. 

K tomu může dojít nejpravděpodobněji tehdy, když se nerozložitelný polymer nahradí jinou 

látkou. Biologicky rozložitelné materiály, tzv. biodegradabilní polymery mají podobné 

vlastnosti jako nebiodegradabilní, ale pro jejich technické účely je často nutné je modifikovat. 

A to z toho důvodu, že by nahrazovaná látka měla mít podobné, ne–li stejné vlastnosti jako 

biopolymer.  

Biodegradabilní polymery označují tři skupiny; polymery přírodně produkované, polymery 

přítomné v mikroorganismech a syntetické polymery (podrobný přehled klasifikace 

biopolymerů je uveden v Tabulce 2). Přírodními biodegradabilními polymery jsou cukry, 

proteiny a lipidy. Mezi mikrobiální polymery (bakteriální polyestery) se řadí 

polyhydroxyalkanoáty, kam spadá poly(R-3-hydroxybutyrát), zkráceně PHB, který je 

předmětem této bakalářské práce. Biodegradabilní polymery jsou schopné rozkladu působením 

mikroorganismů ve vhodném prostředí na vodu, oxid uhličitý a zbytkovou biomasu, případně 

amoniak (pokud je v polymeru zastoupen dusík). Pokud se jedná o anoxické podmínky (za 

nepřístupu vzduchu), jsou produkty rozkladu voda, methan a biomasa [3]. Rozkladné prostředí 

pro biopolymery bývá ve většině případů kompost, ale lze využít také kaly z čistíren odpadních 

vod. Na rozklad některých polymerů je navíc potřeba přítomnost sluneční záření v kombinaci 

s působením vzdušného kyslíku [3]. Mezi chemicky syntetizované biodegradabilní polymery 

se řadí například polykaprolakton nebo polybutylen sukcinát.  

 

 

 

Tabulka 2: Klasifikace biopolymerů [18]. 
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Polyestery Rostlinné 
polysacharidy 

(+řasy) 

Bakteriální 
polysacharidy 

Lipidy, 

surfaktanty 

Proteiny 

Polyhydroxyalkanoáty Škrob 
(amylosa, 

amylopektin) 

Xanthan Acetoglyceridy, 
vosky, 

surfaktanty 
(povrchově 

aktivní látky) 

Hedvábí 

Polymléčná kyselina Celulóza Dextran Emulzan Kolagen, 

želatina 

 Kutiny Agar Gellan   Elastin 

 Suberiny Alginat Levan   Resilin 

  Karagenan Curdlan   Adheziva 

  Pektin Polygalaktosoamin   Polyamino 
kyseliny 

  Konjac Celulóza 
(bakteriální) 

  Sója, zein, 
pšeničný 

lepek, 
kasein 

  Různé gumy 
(např. guar) 

    Albumin 

Živočišné polysacharidy Fungální 
polysacharidy 

Polyfenoly Speciální polymery 

Chitin/chitosan Pullalan Lignin Šelak 

Kyselina hyaluronová Elsinan Tanin Poly-gama-glutamová kyselina 

  Yeast glucans 
 

Přírodní guma 

      Syntetické polymery z 
přírodních tuků a olejový 
nylon z ricinového oleje 

V průmyslu se využívá termín bioplasty, který zahrnuje biodegradabilní a bio-based plasty 

(viz. Obrázek 4). 

Jak již bylo zmíněno na straně č. 12, plasty jsou podskupinou polymerů. U biodegradabilních 

plastů se využívá trochu jiné dělení; a to na přírodně produkované plasty, plasty produkované 
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z obnovitelných zdrojů a syntetické plasty [4]. Do přírodně produkovaných plastů se řadí 

polyhydroxyalkanoáty. Příkladem plastu produkovaného z obnovitelných zdrojů je kyselina 

polymléčná (PLA). Syntetické jsou shodné s příklady biodegradabilních polymerů. Molekula 

tedy nemusí být přírodní, aby mohla být biodegradovatelná.  

Bio-based plasty jsou vyrobeny částečně nebo celkově z obnovitelných biologických zdrojů, 

ale nemusí být biodegradabilní. Takovým příkladem je polyethylen (PE), který se vyrábí 

z cukrové třtiny, avšak není biodegradabilní [4].  

Jak můžeme sledovat, biodegradabilní plasty a bio-based plasty se u některých druhů plastů 

prolínají (viz. Obrázek 4). Ve středu jsou pak plasty, které jsou biologicky rozložitelné 

a zároveň vyrobené z biologických zdrojů.   

 

Obrázek 4: Vzájemné vztahy mezi biodegradabilními plasty a plasty vyrobenými z přírodních 
zdrojů[4].  

(PBS -  polybutylensukcinát, PCL – polykaprolakton, PES – polyethersulfon,  
PHB – poly(R-3-hydroxybutyrát), PLA – polymléčná kyselina, Starch – škrob, PE – polyethylen,  

NY 11 – nylon11, AcC  – acetyl-CoA)  

Biopolymery vznikají ukládáním uhlíku bakteriemi nebo houbami v podobě cukrů, mastných 

kyselin a dalších sloučenin, které jsou potřeba k buněčnému dělení, uvnitř bakteriálních buněk 

[4].  

Největší pozornost na sebe přitáhly alifatické a alifaticko-aromatické polymery. Alifatické 

polymery, ale i kopolymery snadno degradují, avšak mají šopatné fyzikální a mechanické 

vlastnosti. Na druhou stranu aromatické polyestery mají výborné fyzikální i chemické 

vlastnosti, ale nesnadno degradují, protože je pro mikroby nesnadné štěpit komplikované vazby 

v cyklu. Výzkumná centra firem jako jsou GS Pla™ (Mitsubishi Chemical Co), Ecoflex® 

(BASF), Apexa® (DuPont), MaterBi® (Novamont), a Novon® (Warner‐Lambert Co) se 

zaměřují na syntézu takových plastů, které by měly fyzikální a mechanické vlastnosti 

aromatických polyesterů a zároveň snadno degradovaly jako alifatické polymery a kopolymery 
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[5, 19, 20]. Tyto polymerní sloučeniny se využívají například jako zemědělský materiál 

(mulčovací fólie), lamináty a balící transparentní fólie [21].  

Evropská komise se ve své strategii pro plasty v oběhovém hospodářství zaměřila nejen na 

recyklaci plastů, ale také na biologicky rozložitelné plasty [1]. Pojednává o tom, že je třeba 

dostatečně značit biologicky rozložitelné plasty, protože může docházet k promíchávání plastů 

v procesu recyklace a tím ovlivnění kvality výsledných recyklovatelných látek. Proto chce 

zvýšit povědomí občanů o kompostovatelných nebo biologicky rozložitelných plastech a jejich 

nakládání [1].  

3.1 Proces biodegradace 

Biodegradabilní plasty jsou rozložitelné enzymatickou činností buněk. To znamená, že 

mohou být vyrobeny z obnovitelných zdrojů, čímž na rozdíl od nebiodegradabilních plastů 

nepřispívají k uvolňování skleníkových plynů. Jejich nevýhodou může být snižování úrodnosti 

půdy, ke které může krátkodobě či dlohodobě dojít při biodegradaci v půdách, kde 

biodegradující mikroorganismy mohou odebírat rostlinnám dusík. Pozitivním účinkem 

biodegradace pomocí mikroorganismů je, že díky degradaci biopolymerů na metabolity 

(monomery, oligomery), a následné mineralizaci se předpokládá, že nebudou nikdy samy o 

sobě přispívat k zvyšování množství oxidu uhličitého v atmosféře [4, 16].  

Proces degradace biopolymerů může být rozdělena do 4 kroků (viz. Obrázek 5). V prvním 

kroku dochází k formování mikrobiálního biofilmu na povrchu materiálu (mikroorganismus se 

přichytí k povrchu polymeru a využívá polymer jako zdroj uhlíku pro svůj růst), což vede k jeho 

povrchové degradaci [22, 23]. V druhém kroku dochází k fragmentaci polymerního materiálu 

na malé částice. Mikroorganismy tvořící biofilm na materiálu uvolňují extracelulární enzymy, 

které katalyzují depolymerizaci polymerního řetězce na oligomery, dimery a monomery [23]. 

Poté dochází k třetímu kroku - bioasimilaci, to znamená absorpci malých molekul buňkou, 

následované produkcí primárních a sekundárních metabolitů [23]. Tyto metabolity jsou poté 

mineralizovány ve čtvrtém kroku a vznikají konečné produkty, jako jsou CO2, CH4, H2S, H2O, 

a N2 [22–24]. Všeobecně platí, že degradace je ovlivněna velikostí povrchu polymerního 

materiálu a teplotou. Například se snižující se tloušťkou polymerní folie se zvyšuje rychlost 

degradace [23].  

Dalším ovlivněním degradace je přítomnost či nepřítomnost kyslíku. Zároveň také záleží na 

tom, jestli se jedná o akvatické nebo bezvodé prostředí Při aerobní biodegradaci dochází 

k produkci převážně oxidu uhličitého a vody. Kyslík v tomto případě hraje roli elektron-

akceptoru a rozbíjí organické molekuly na menší molekuly [19, 23]. Reakce probíhá 

následovně: 

 
!"#$%& + () 	→ 	!() +	,)( +	!-./012$ + 3456787   (1) 

U anaerobní degradace využívají anaerobní bakterie ke štěpení vazeb dusičnany, sírany, železo, 

mangan a oxid uhličitý jako elektron-akceptory [23]. V takovémto případě probíhá reakce podle 

rovnice: 
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!"#$%& → !,9 +	!() +	,)( +	!-./012$ + 3456787   (2) 

 

Obrázek 5: Schéma jednotlivých kroků biodegradace. 

Biodegradace polymerů je ovlivněna biotickými a abiotickými faktory. Mezi abiotické patří 

mechanický stres, světlo a teplota. Biotické faktory jsou ovlivněny mikroorganismy jako jsou 

bakterie, houby a řasy [23]. Při procesu biodegradace ovlivněné abiotickými procesy může 

docházet k transformacím na základě vlivu klimatických podmínek nebo vlivem chemické 

reakce. Na základě těchto reakcí může docházet ke změnám mechanických vlastností polymeru. 

Působením například UV záření může docházet ke křehnutí polymeru a tím jeho degradaci [24]. 

Takovéto polymery označujeme jako foto-degradabilní bioplasty. Chemickým degradačním 

procesem je hydrolýza. Tu mohou podstoupit polymery, v jejichž struktuře se nachází estery, 

anhydridy, amidy a uretany. Probíhá buď rovnoměrně nebo na povrchu polymeru. Při 

povrchové degradaci dochází k erozi u hydrofobních, semi-krystalických polymerů a snadno 

hydrolyzovatelných polymerů. Degradace probíhá, pokud rychlost hydrolýzy překročí rychlost 

difúze vody do celého objemu polymeru nebo pokud katalyzátor (enzym) nemůže dobře do 

polymeru proniknout. Naopak k rovnoměrné erozi polymeru dochází, pokud je rychlost difúze 

vody větší než hydrolytická reakce. Materiál může měnit hydrolytický mechanismus 

z povrchové degradace na rovnoměrnou v závislosti na tloušťce vzorku. Rychlost hydrolýzy 

ovlivňuje teplota a hodnota pH [23–26]. 

3.1.1 Kompostování 

V průmyslu se proces biodegradace zajišťuje kompostováním primární organické hmoty 

(zbytky rostlin a organismů). Při kompostování dochází k přeměně organického odpadu na 

organominerální hnojivo, kompost. Tímto způsobem lze biopolymery rozložit pouze pokud 

zajistíme správný poměr dusíku a uhlíku, dostatečný přísun kyslíku, správnou teplotu (která 

závisí na fázi v které se kompost nachází) a dostatek organismů určených ke kompostování.  
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Kompost je obdobou humusu. Vzniká rozkladem odumřelých rostlin a živočišných těl přímo v 

půdě [27]. Kompost vzniká lidskou činností a má specifické místo na které se primární 

organická hmota umisťuje. 

První fáze kompostování se nazývá termofilní. Dochází při ní k rozvoji bakterií a plísní a tím 

dochází k prudkému nárůstu teploty substrátu a to na 50–70 °C [28]. Uvolňuje se CO2 za snížení 

pH v důsledku tvorby organických kyselin (octová, mravenčí, propanová, máselná). Rozkládají 

se snadno rozložitelné látky, jako jsou cukry, škroby a bílkoviny. 

Druhá fáze nese název mezofilní. Dochází při ní ke zrání za vzniku hnědého kompostu se 

zemitou strukturou. Rozkládají se obtížněji rozložitelné látky, jako jsou celulóza, lignin 

a proteiny. Teplota klesá na 40–45 °C [28]. 

Ve třetí fázi je kompost vyzrálý, má homogenní strukturu a teplota klesá. Tato fáze nastává až 

po 5–12 měsících [28]. 

3.2 Polyhydroxyalkanoáty 
Polyhydroxyalkanoáty (zkráceně PHA) patří do skupiny polyesterů hydroxyalkanových 

kyselin jejichž obecný strukturní vzorec je uveden na Obrázku 6. Tyto polyestery jsou 

vytvářeny bakteriemi jako zásobní zdroj energie pro případ zhorše ných životních podmínek, 

to znamená vystavení stresu. Pokud tedy bakterie dostane potřebné nutrienty (uhlík, dusík, 

fosfor) ukládá si PHA ve formě granulí (viz. Obrázek 1), které jsou obaleny vrstvou fosfolipidů 

a proteinů. Pokud ovšem dojde k vystavení bakterie stresu při nedostatku živin, uchýlí se 

k depolymeraci granulí PHA pomocí enzymů na jejich monomerní jednotky a v této chvíli si 

tedy zásobní látky nevyrábí. Depolymerizované monomery jsou poté zdrojem živin pro 

příslušný mikroorganismus [5, 29–31]. 

PHA lze vyrábět z biomasy, namísto neobnovitelných zdrojů. Jsou produkovány přibližně 250 

organismy, ale pouze malé množství z nich je produkuje ve vysokých koncentracích [29]. I 

přesto, že jsou PHA produkovány ve velkém množství jen vybranými organismy je vždy 

možnost najít mikroorganismus, z kterého by výroba PHA byla možná.  

V současnosti je identifikováno asi 150 monomerů, které tvoří PHA [29]. Většinou se jedná o 

3-hydroxy- a 4,6-hydroxykyseliny. Konkrétní typ vznikajícího PHA závisí na použitém 

mikrobiálním kmenu, surovině, její koncentraci a délce kultivace [29].  

 

Obrázek 6: Obecná struktura polyhydroxyalkanoátů. 
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Jak už bylo zmíněno, PHA jsou degradabilní. Zároveň avšak nepotřebují speciální podmínky 

ke své degradaci a mohou podléhat biodegradaci jak za aerobních, tak za anaerobních podmínek 

[5].  

Polyhydroxyalkanoáty se dělí podle počtu uhlíkových atomů v jednotlivých monomerech PHA 

na: 

• PHA s krátkým řetězcem (scl-PHA) – o délce řetězce 3-5 uhlíků v monomeru, 

• PHA se středně dlouhým řetězcem (mcl-PHA) – o délce řetězce 6-14 uhlíků v monomeru, 

• PHA s dlouhým řetězcem (lcl-PHA) – o délce řetězce více než 14 uhlíků v monomeru. [29] 

Mezi zástupce PHA patří poly(R-3-hydroxybutyrát), poly(R-4-hydroxybutyrát) a kopolymery 

poly(3-hydroxybutyrát-co-3-hydroxyvalerát) – P(3HB-co-3HV), zkráceně P3HBV.  

PHA jsou termoplasty s biokompatibilními vlastnostmi, takže jsou využívány jako adsorpční 

materiál [32]. Tuto vlastnost lze využít například u lékařských implantátů [29]. Mechanické 

vlastnosti jsou závislé na skladbě monomerních jednotek. To lze ukázat (viz. Tabulka 3) na 

příkladu fyzikálních vlastností daných polymerů. Poly(R-3-hydroxybutyrátu) má teplotu tání 

přibližně 177 °C, zatímco teplota tání P(3HB-co-3HV) je přibližně 158°C [5]. Dále je P(3HB-

co-3HV) houževnatější s nižším stupněm krystalinity [32]. V tabulce je navíc zobrazeno 

porovnání fyzikálních vlastností se syntetickými plasty jako je polypropylen (PP) a jinými 

biologicky odbouratelnými plasty a červeně jsou zvýrazněny jejich podobné vlastnosti vztažené 

k P3HB. Tyto vlastnosti prokazují, že PHB reprezentuje biopolymer pro řadu 

biotechnologických a průmyslových aplikací [32].  

Tabulka 3: Srovnání fyzikálních vlastností P3HB se syntetickými plasty a jinými biodegradabilními 
polymery [5]. 

Parametry / molekula P3HB P3HBV PP PLA PGA 
Teplota tání [°C] 171 – 182 137 – 179 171 – 186 150 – 162 220 – 233 

Skelný přechod [°C] 2 - 15 - 6 – 10 -10 45 – 60 35 – 45 

Krystalinita [%] 60 56 50 – 70 37 45 – 55 

Pevnost v tahu [MPa] 43 20 38 21 – 60 60 – 99,7 

Hustota [g/cm3] ~ 1,24 1,2 0,905 ~ 1,245 1,5 – 1,71 

*zvýraznění podobných fyzikálních vlastností jiných polymerů vztažených k P3HB 

3.2.1 Výroba polyhydroxyalkanoátů 

Průmyslově jsou PHA vyráběny kultivačními postupy. První fází je růst bakterie a její 

rozmnožování. Druhou je akumulace polymeru, jeho izolace a purifikace produktu. Organismy, 

ktere jsou využívány pro získávání například P3HB spadají do řádu Alcaligenes, Azobacter, 
Bacillus a Pseudomonas [33, 34]. Vhodným organismem je Alcaligenes eutrophus, který se 

nejvíce využívá díky své rychlosti reprodukce [33, 34].  

Kultivační postup je dražší než výroba polymerů založených na ropě. Cílem je tedy využívat 

takové biologicky rozložitelné suroviny a postupy, které jsou schopny konkurovat ropným 
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výrobkům. Tím mohou být právě PHA. Jako zdroj uhlíku pro produkci PHA se používají 

sacharidy, odpady ze zemědělské výroby (škrobové plodiny) a sacharóza získaná hydrolýzou 

celulosy [29]. Dalšími zdroji mohou být odpady z výroby biodieselu (glycerol, odpadní olej), 

odpadní průmyslové vody obsahující organické látky (papíry), atd [35]. Ekonomicky výhodné 

jsou rostlinné oleje a živočišné tuky vzniklé při přípravě jídel (smažení, fritování). Výhodou 

využívání těchto zdrojů je v tom, že se likvidují odpady, avšak jiné odpady pak vznikají 

fermentací [36–38]. 

3.2.2 Poly(3-hydroxybutyrát) 

Nejbohatším zdrojem polyhydroxyalkanoátů je poly(R-3-hydroxybutyrát), nebo poly(β-

hydroxybutyrát), zkráceně P3HB.  

P3HB bylo objeveno v 30. letech 20. století francouzským vědcem Mauricem Lemoingne 

extrakcí ve chloroformu při práci s bakterií Bacillus megaterium. Jedná se 

o polyhydroxyalkanoát s krátkým řetězcem (scl-PHA) (viz. Obrázek 7). Monomerní jednotky 

poly(3-hydroxybutyratu) jsou polymerizovány do molekul s vysokou molekulární hmotností 

v rozpětí 200-3000 kDa [38]. Specifickými vlastnostmi P3HB jsou biokompatibilita, optická 

čistota, udávající přebytek enantiomeru oproti druhému a piezoelektrické vlastnosti, tj. 

mechanický stres zapříčiňující elektrickou polarizaci [5]. Vlastnosti P3HB jsou podobné 

polypropylenu a polyethylenu. To je způsobeno především jeho flexibilní strukturou, která je 

zapříčiněna chirálním uhlíkem. Stereogenní centrum umožňuje snadno zaujmout různé 

prostorové konformace což usnadňuje krystalizaci. Jedná se tedy o vysoce krystalický 

homopolymer, jehož jednotkou je kyselina 3-hydroxybutanová. Vysoká krystalinita zapříčiňuje 

vysoký modul pružnosti a vysokou pevnost v tahu. Krystalizace má avšak i negativní vlastnosti 

jako například rychlé fyzikální stárnutí vedoucí ke zkřehnutí materiálu [5, 39, 40]. 

 

Obrázek 7: Struktura molekuly poly(R-3-hydroxybutyrát). 

P3HB se nachází jako diskrétní inkluze volně rozptýlené v buněčné cytoplazmě, které mají 

v průměru 0,2 - 0,5 mm [5]. Granule P3HB jsou zobrazeny jako světlá místa uvnitř bakterie  

(viz. Obrázek 8). V přírodě se vyskytují v krystalické formě a mají vysoký bod tání, přibližně 

176°C. Bakteriální buňky mohou akumulovat téměř 30% P3HB ve své sušině [41]. Ve 

speciálních případech, jako jsou bakterie Azotobacter a Alcaligenes, může sušina bakterie 

obsahovat až 90% P3HB [41].  
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Obrázek 8: Zobrazení intracelulárních granulí P3HB v bakterii Marichromatium bheemlicum (viz 
červená šipka) [4]. 

PHB je produkováno například bakterií Ralstonia eutropha. Tento proces probíhá v několika 

krocích (viz. Obrázek 9), možné zdroje uhlíku jsou popsány body I, II, III a IV. Například 

glukosa je konvertována na molekuly acetyl-CoA. Dvě molekuly acetyl-CoA jsou následně 

převedeny na acetoacetyl-CoA acetyltransferázou kódovanou genem PhaA. Poté acetoacetyl-

CoA reduktáza, kódována genem PhaB, katalyzuje redukci acetoacetyl-CoA na 

(R)-3-hydroxybutyryl-CoA [42, 43]. Nakonec se polymer syntetizuje pomocí genu PhaC 

katalytickou polymerizaci monomerní molekuly na poly(3-hydroxybutyrát [42, 43].  
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Obrázek 9: Procesy biosyntézy PHB z různých zdrojů uhlíku [44]. 

(P – fosfát, GAP – glyceraldehyd-3-fostáf, ATP – adenosintrifosfát, ADP – adenosindifosfát, 
NAD+/NADH – nikotinamidadenindinukleotid oxidovaná a redukovaná forma, 

CoA/CoASH - koenzym A, PPi -peptidyl-prolyl izomeráza, FAD/FADH2 - flavinadenindinukleotid 
oxidovaná a redukovaná forma) 
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4 MĚŘENÍ RYCHLOSTI BIODEGRADACE POLYMERŮ 

V posledních třech desetiletích se věda zaměřuje na chování biodegradabilních polymerů 

v různých prostředích. Nejvíce se zaměřuje na biodegradaci kompostováním. To je způsobeno 

politikou odpadového hospodářství, která se zaměřuje na redukci skládkování na minimum, za 

účelem podpoření biodegradabilních polymerů a jejich kompostování. Na základě toho je třeba 

ověřit biodegradabilitu plastů kompostováním a tím vytvořit metody, které by určovaly, zda je, 

a do jaké míry, daný polymer biodegradabilní. Avšak některé produkty vyrobené 

z biodegradabilních polymerů nejsou vyráběny za účelem kompostování, ale mají skončit 

v přímo v půdě. Jedná se o plasty, které jsou používány v zemědělství a jsou tedy určeny k 

biodegradaci v půdě. Vzhledem k tomu, že zemědělská půda je prostředkem pro výrobu 

potravin pro člověka a hospodářská zvířata, je nutné definovat metody a specifická kritéria pro 

ověření biologické rozložitelnosti a ekologicky závadných (toxických) účinků v půdě [19, 45, 

46].  

Prostředí s převážným obsahem pevných látek (malý obsah vodné složky) je pro měření 

biodegradabilních polymerních materiálů nejvhodnější, vzhledem k tomu že reprezentuje 

podmínky při biologickém zpracování komunálního odpadu [19]. Nicméně biodegradabilní 

materiály mohou být využity i ve vodném prostředí, a to například jako materiál na výrobu 

rybářských sítí [47]. Dále může docházek k nežádoucí expozici polymeru z pevniny do 

vodného prostředí, a proto jsou nezbytné i biodegradační testy ve vodném prostředí.  

U biodegradačních procesů je nejčastěji monitorován mikrobiální růst, čerpání substrátu nebo 

změna vlastností substrátu a dále sledování reakčních produktů [19]. Může být využita i 

kombinace uvedených metod. Tyto procesy jsou sledovány, jak už bylo řečeno výše, buď 

v aerobních/anaerobních podmínkách nebo ve vodném či nevodném prostředí [19]. Tyto 

podmínky jsou blíže specifikovány v Tabulce 4, kde jsou navíc uvedeny příklady biodegradace 

v daném prostředí.  

Tabulka 4: Schématická klasifikace rozdílných podmínek pro biodegradaci polymerů v životním 
prostředí [19] 

Prostředí vodné převážně pevné 

aerobní 

• Aerobní čištění 

odpadních vod 

• Povrchové vody 

• Mořské prostředí 

• Povrchové půdy 

• Zařízení na kompostování organických odpadů 

• Littering 

anaerobní 
• Anaerobní čistírny 

odpadních vod 

• Bažiny 

• Hlubinné sedimenty 

• Anaerobní kal, digesce / biogasifikace 

• Skládky 
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4.1 Enzymové testy 
U enzymových testů se polymerní substrát přidá do prostředí s pufrem nebo prostředí o 

řízeném pH v kterém se nachází několik typů purifikovaných enzymů. Enzymové testy se 

využívají při zkoumání kinetiky depolymerizace nebo uvolnění oligomerů a monomerů 

z polymerního řetězce za odlišných podmínek. [19] 

4.2 Destičkové testy 
Principem těchto testů je umístění materiálu na povrch solného agaru umístěného na 

Petriho misce [19]. Posprejuje se známou směsí bakterií a/nebo hub. Poté se nechá inkubovat 

při konstantní teplotě určenou dobu [48]. Na konci kultivace se zkoumá přírůstek materiálu 

v místě nanesení vzorku. Metoda se využívá pro měření škrobových plastů, polyesterů 

a polyuretanů [19]. Je nutné si uvědomit, že organismus může vyrůst na substrátu, který nemusí 

být biodegradabilní. To je zapříčiněno tím, že se na substrátu mohou vyskytovat kontaminanty, 

plastifikátory, oligomerní frakce atd. [19, 48, 49]. Tento fakt musí být zohledněn při zvolení 

této metody. Metoda se využívá k tomu, aby se zjistilo, jestli materiál podporuje růst 

mikroorganismů, respektive odolnost polymeru vůči mikrobiální degradaci.  

4.3 Respirační testy 
Aerobní biodegradace vyžaduje kyslík pro oxidaci vazeb na minerální složky. Při 

respiračních testech se k degradaci polymeru využívá aerobních mikroorganismů uzavřených 

spolu s anorganickou složkou, polymerem a zdrojem uhlíku (jako energie) v respirometru [19]. 

Měří se buď spotřebovaný kyslík při oxidaci vazeb nebo uvolněný oxid uhličitý. Tyto hodnoty 

jsou vzájemně provázané, avšak měří se odlišnými způsoby. Úroveň biodegradace se dá 

v procentech určit porovnáním uvolněného oxidu uhličitého s teoretickou hodnotou (ThCO2) 

[50]. Při měření uvolněného oxidu uhličitého v průběhu degradace dochází k uvolnění 

CO2 a jeho rozpuštění do příslušného absorbentu (např. vodný roztok KOH) umístěným nad 

vzorkem. Pomocí například elektrod umístěných v roztoku absorbentu lze poté určit množství 

rozpuštěného oxidu uhličitého (DOC), protože dochází ke změně elektrochemického potenciálu 

[50]. S využitím rovnic, které se liší vzhledem ke zvolené metodě, lze poté spočítat množství 

uvolněného CO2 nebo množství oxidovaného uhlíku. Další možností při respirometrii, jak již 

bylo zmíněno výše, je měřit spotřebovaný kyslík na oxidaci vazeb [51]. Spotřebovaný kyslík 

na biochemickou reakci (BSK) v průběhu inkubace se měří také v uzavřené nádobě se vzorkem 

v respirometru. Může se měřit například změna tlaku. Většina metod upřednostňuje při svém 

vyhodnocení data v procentech, proto se i BSK porovnává s tzv. teoretickým spotřebovaným 

kyslíkem (TOD) [51]. Tímto srovnáním dostaneme tak jako u uvolněného CO2 stupeň 

biodegradace. Ten poté vyjadřuje množství kyslíku potřebné ke kompletní oxidaci substrátu na 

minerální složky. Lze ho vypočítat s ohledem na elementární složení a stechiometrii oxidace 

nebo na základě experimentálního stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSK). 
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4.4 Testy vyvíjených plynů (CO2 a CH4) 
Stanovení množství uvolněných plynů jako jsou oxid uhličitý a metan ze substrátu jsou 

přímým parametrem charakterizujícím probíhající mineralizaci. U anaerobních testů se měří 

zvýšení tlaku a/nebo objemu vyvíjeného plynu. Tato metoda se většinou kombinuje s plynovou 

chromatografií. U aerobních testů se vzorek zásobuje vzduchem a analyzuje se koncentrace 

oxidu uhličitého buď infračerveným detektorem nebo titračně nebo konduktometricky po sorpci 

v alkalickém prostředí [19]. 

4.5 Radioaktivně označené polymery 
Některé materiály degradují pomalu, pokud do nich není přidán další zdroj uhlíku. 

Pokud je ale přidán, je pak těžké odhadnout kolik uvolněného oxidu uhličitého lze připsat 

rozkladu plastu [19]. To je způsobeno tím, že se uhlík přidaný na podporu degradace také 

projevuje a přispívá tedy k množství vyvinutého CO2 při respiraci. Při inkorporaci 

radioaktivního 14C do polymeru, lze rozlišit CO2 a CH4 produkované polymerem od molekul 

generovaných jiným zdrojem uhlíku v daném prostředí [19]. Pokud se  porovná množství 

vyvinutých radioaktivních molekul 14CO2 a 14CH4 s původním množstvím radioaktivního 14C 

v polymeru, je možno stanovit hmotnostní procenta uhlíku v polymeru, který byl mineralizován 

během své expozice [52]. 

4.6 Simulované akcelerační prostředí v laboratoři 
Biodegradace polymerního materiálu je obvykle spojena se změnami ve fyzikálních, 

chemických a mechanických vlastnostech materiálu. Působením biotického média 

s kontrolovanými podmínkami lze urychlit (akcelerovat) degradační proces. Kontrolovanými 

podmínkami je myšlena teplota, pH, mikrobiální prostředí, mechanické míchání a přísun 

kyslíku. [19] 

4.7 Pokusy v terénu 
Sledování polymeru v životním prostředí popisuje nejlépe jeho reálný osud v přírodě. To je 

zapříčiněno tím, že testy zahrnují rozmanitost organismů a vlivy podmínek, které v laboratoři 

jdou jen složitě simulovat. Výsledky této expozice jsou však relevantní pouze pro konkrétní 

prostředí, které se pravděpodobně podstatně liší od ostatních, protože každé prostředí má jiné 

podmínky, odlišné organismy atd. Dalším problémem je čas, protože proces degradace 

v závislosti na prostředí může být velmi pomalý (měsíce až roky). V půdě jsou biopolymery 

prakticky neškodné, pokud neobsahují nízkomolekulární aditiva. V tomto případě se mohou 

stát toxickými, protože může docházet k odlišným degradačním procesům, respektive materiál 

se může degradací přeměnit na toxické látky. Při takovéto degradaci může docházet ke vzniku 

meziproduktů (monomery, oligomery, metabolity), které mohou být akumulovány dočasně 

nebo permanentně v půdě nebo interagovat s živými organismy. Je proto nutné také otestovat 

možný ekotoxikologický efekt polymeru (vliv environmentálních podmínek 

a ekotoxikologický efekt polymeru v půdě (viz. Obrázek 10) [19, 53, 54]. 
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Obrázek 10: Vliv environmentálních faktorů na polymer a jeho možná interakce s živými organismy 
[19]. 

Nejprve se testuje vliv klimatických podmínek na polymer a poté se umístí do půdy, kde 

interaguje s enzymy. Poté se uskuteční test v terénu, který se zaměřuje na umístění polymerního 

materiálu do půdy (jeho pohřbení). Polymerní materiál je umístěn do síťované kapsy 

z polypropylenu (viz. Obrázek 11), která zabraňuje ztrátám při fragmentování. Na kapsu je 

zachycena drát, který umožňuje vytáhnutí vzorku z půdy po jeho expozici. [19] 

 

Obrázek 11: Test biodegradace polymeru v půdě [19]. 

(A = polypropylenová síťovaná kapsa, B = vzorek polymerního materiálu, C = drát, 

D = označení vzorku) 
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5 ANALÝZA BIODEGRADABILNÍCH POLYMERŮ V PŮDÁCH 

Metody vyvíjené pro analýzu přítomnosti polymerů a jejich malých částí v různých 

prostředích se zaměřují jak na vody, tak i na půdy. V půdách je ale analýza složitější, protože 

se jedná o chemicky a fyzikálně-chemicky složitější prostředí. U biopolymerů existují testy 

biodegradace (viz. kapitola 5), které se zaměřují pouze na prokázání biodegradability materiálu. 

Nezaměřují se už ale na stanovení a kvantifikaci reziduí těchto materiálů a ani neznámých 

vzorků. V následující kapitole jsou proto zmíněny možnosti analýzy, jejich výhody a nevýhody 

a také alternativy. Jednotlivé procesy analýzy jsou zobrazeny na Obrázku 12: 

 

Obrázek 12: Schéma analytického procesu pro analýzu mikročástic polymeru [55]. 

Před každou analýzou je obvykle třeba úprava matrice. Tím se myslí odstranění organických 

tkání, organismů nebo jiné organické hmoty. V závislosti na metodě se mohou odstranit 

i anorganické částice. Izolace matrice se může dělat buď mechanicky, nebo při menších 

částicích se využívají speciální techniky. Jednou z technik může být smíchání s kyselinou 

dusičnou, někdy v kombinaci s peroxidem vodíku a hydroxidem sodným. Tímto způsobem se 

odstraní většina nežádoucích organických látek. Vzorek se může následně homogenizovat, 

ale musí se zvážit možné porušení částeček plastu. Pro rozklady odumřelých tkání se využívají 

enzymy [55]. 

Po izolaci polymeru nebo úpravě matrice je obvykle nutné vzorek zakoncentrovat. Je to nutné 

z toho důvodu, že i když je znečištění plasty v prostředí vysoké, tak je zastoupení 

mikro- a nanočástic pravděpodobně nízké. K zakoncentrování se využívá několik metod, které 

jsou závislé na typu vzorku a zvolené analytické technice. K zakoncentrování se využívají 

membránové filtry, ultrafiltrace, ultracentrifugace, odpaření rozpouštědla. Je nutné brát na 

vědomí, že během této přípravné části analýzy již může docházet ke kontaminaci vzorku [55–

58]. 
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5.1 Separační techniky 

5.1.1 Průtoková frakcionace 

Průtoková frakcionace v poli (Field Flow Fractionation, FFF) je separační technika, 

která působí na částice silou kolmého směru. Částice jsou děleny v závislosti na jejich 

difuzivitě. K rozdílnému zadržování částic dochází v průtokovém kanálu a je závislé na 

charakteristice částic (tzn. hustotě nebo tvaru). FFF funguje bez stacionární fáze, díky čemuž 

se lze vyhnout interakcím stacionární fáze s částicemi polymeru, ale může docházet 

k interakcím s membránou průtokového kanálu. FFF může být spojeno on-line s detektory jako 

jsou hmotnostní spektrometr nebo UV detektor, popřípadě měřením indexu lomu nebo 

fluorescenčního detektoru (po kalibraci standardem) [55].  

5.1.2 Chromatografie 

Chromatografie je technika, která separuje látku na základě afinity k stacionární fázi. 

Analyt je unášen mobilní fází a na základě afinity dané molekuly ke stacionární fázi, jsou od 

sebe molekuly odseparovány. Mezi běžně využívané chromatografické techniky patří 

vysokoúčinná kapalinová chromatografie (High-performance liquid chromatography, HPLC) 

a gelová chromatografie (GPC - gel permeation chromatography, SEC – size exclusion 

chromatography). Tato technika, jak už bylo zmíněno výše, má nevýhodu v tom, že u ní může 

docházet k interakci se stacionární fází, anebo velikost pórů stacionární fáze nemusí být 

dostatečná. Spolu se poté k separaci a identifikaci molekuly využívá tandemu plynové 

chromatografie s hmotnostním spektrometrem [55].  

5.1.3 Elektroforéza 

Elektroforéza je technika, která dělí částice v závislosti na jejich mobilitě v elektrickém 

poli [55]. Největší využití v dělení polymerů má kapilární elektroforéza (CE). Tato metoda se 

ale zatím v praxi moc nevyužívá. V budoucnu se bude muset především přizpůsobit 

povrchovým vlastnostem, které závisí na tom, jakými procesy částice prošla. Dále pak je třeba 

u této metody kontrolovat povrchový náboj částice [59].  

5.2 Metody k charakterizaci velikosti částic a jejich morfologie 

5.2.1 Charakterizace částic pomocí rozptylu světla 

Existuje několik metod, které aplikují rozptyl laserového světla na částice, aby získaly 

informace o jejich fyzikálních vlastnostech, jako jsou rozměry a distribuce velikosti částic 

(PSD, Particle Size Distribution) [55]. K charakterizaci velikosti biodegradabilních polymerů 

se využívají stejné nebo podobné techniky jako u nebiodegradabilních polymerů.  

Příkladem je metoda dynamického rozptylu světla (DLS, Dynamic Light Scattering), která měří 

částice na základě fluktuace (způsobené Brownovým pohybem) intenzity laserového paprsku 

procházejícího suspenzí. Fluktuace souvisí s interfererenčním zeslabováním a zesilováním 
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světla, které je rozptýlené na částicích disperzní fáze [60]. Velikosti částic jsou počítány pomocí 

translačního difuzního koeficientu, získaného z autokorelační funkce prostředním Stokesovy-

Einsteinovy rovnice [60].  

Dalšími metodami může být metoda založená na statickém rozptylu světla (SLS, Static Light 

Scattering nebo jiný výraz MALS), která zaznamenává rozptyl světla z různých úhlů a dále 

laserová difrakce (LD, Laser Difraction) [55]. 

Nevýhodami metod založených na rozptylu světla jsou vysoké nároky na čistotu laboratoře 

a nutné specifické předkoncentrační postupy (viz úvod ke kapitole č. 5). 

5.2.2 Určení morfologie částic 

K určení morfologie vzorku se nejčastěji využívá mikroskopie, protože přímo poskytuje 

geometrii a charakteristiku povrchu vzorku. Z těchto technik jsou nejčetnější optická 

a elektronová mikroskopie [55, 61]. Optická mikroskopie může být aplikována (v závislosti na 

přístroji) na částice s difrakčním limitem větším než 0,5 µm [55]. Elektronová mikroskopie je 

založena na skenování pomocí svazku elektronů a je schopna rozlišit i nanočástice. 

5.3 Identifikace molekul 
Identifikace polymerních molekul je důležitá, protože poskytuje informaci o tom, jestli 

je daný polymer přítomen v daném systému. K tomu se používá celá řada  technik, buď 

samostatně nebo v kombinaci s jinými technikami. 

5.3.1 Spektroskopie 

Běžně využívané spektroskopické analytické techniky, spojují spektroskopické metody 

s mikroskopickými metodami. Takovými představiteli jsou například infračervená 

spektroskopie s Fourierovou transformací, Ramanova mikrospektroskopie nebo rentgenová 

fotoelektronová spektroskopie [55, 61].  

Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací (dále už jen FT-IR) se využívá 

k analýze mikroplastů nejčastěji. Funguje na principu ozařování vzorku infračerveným 

zářením, což způsobí přechody na vibračních hladinách. Měří se absorbance při různých 

frekvencích záření, která poskytuj specifická spektra umožňující identifikaci vzorku. Velikou 

výhodou této metody je, že také dokáže umožnit pozorování stárnutí polymeru, sledováním 

povrchové oxidace u charakteristických pásů. FT-IR se využívá ve dvou módech. První funguje 

na principu zeslabeného celkového odrazu (ATR-FT-IR), který se využívá pro větší částice než 

je 500 µm [55]. Druhý způsob využívá infračervený spektroskop s mikroskopem s fokální 

rovinou (FPA-FT-IR), který zobrazuje mikroplasty na filtru s rozlišením 10-20 µm [55, 62–64]. 

Nevýhodou této analytické metody je omezená schopnost detekce částic, která se pohybuje, jak 

už bylo řečeno výše, v desítkách mikrometrů.  

Ramanova mikrospektroskopie (dále už jen RM) využívá nepružného rozptylu laserového 

světla. Toto spektrum se využívá jako doplněk k metodě FT-IR a umožňuje jednoznačnou 

identifikaci mikročástic plastu. Vzhledem k tomu, že zdroj světla nemusí být výhradně 
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infračervené světlo a mohou být využity i kratší vlnové délky dostaneme vyšší prostorové 

rozlišení. RM se proto používá k analýze mikroplastů s velikostí pod 1 µm [55, 62, 65–67].  

Rentgenová fotoelektronová spektroskopie (dále už jen XPS) vysílá na vzorek rentgenové 

záření, které způsobuje emisi fotoelektronů. Tyto fotoelektrony nesou informaci o jejich 

vazebné energii, čímž je umožněno zobrazení charakteristických pásem, které jsou specifické 

pro jednotlivé prvky. XPS umožňuje přiřadit vazebnou energii různým orbitalům, které jsou 

ovlivněny jejich chemickou strukturou. XPS bylo v minulosti využito ke zkoumání role 

extracelulárních polymerních látek (EPS, Extracellular Polymeric Substances) v reakci mezi 

nanočásticemi a aktivovaným kalem v čistírnách odpadních vod (ČOV) [55, 68, 69]. 

5.3.2 Metoda plynové chromatografie – hmotnostní spektrometrie 

Metoda plynové chromatografie (dále už jen GC/MS) spojená s hmotnostní spektrometrií je 

další alternativní metodou k identifikaci polymeru. Využívá se v kombinaci s pyrolýzou vzorku 

(py-GC/MS). Py-GC/MS se využívá ve dvou metodách. U první metody se vybírají 

mikročástice s hmotností do 350 µg. Nechají se tepelně degradovat v inertní atmosféře. 

Fragmenty vzniklé při pyrolýze jsou poté separovány pomocí plynové chromatografie 

a charakterizovány hmotnostní spektrometrií. Druhým přístupem je tepelná desorpce u plynové 

chromatografie spojená s hmotnostní spektrometrií (dále už jen TED/GC/MS), která umožňuje 

analýzu plastů v životním prostředí bez odstranění (an)organické matrice. Pyrolytické 

fragmenty jsou extrakcí tepelně desorbovány z pevné fáze do plynového chromatografu, což 

umožní identifikaci polymeru. Nevýhodou těchto metod jsou limity detekce (LODs), proto je 

nutné vzorky zakoncentrovat. Na druhou stranu Py-GC-MS a TED-GC-MS jsou většinou 

rychlejší než spektroskopické metody, ale nemohou poskytnou informace o velikosti částic 

a jejich morfologii [55, 70–73]. 

5.3.3 Termická analýza 

Termická analýza zahrnuje širokou skupinu analytických metod, pomocí kterých jsou 

měřeny termofyzikální vlastnosti nebo chemické reakce v závislosti na teplotě. Popis 

vybraných technik je shrnut v Tabulce 5. Často je možnost měřit více veličin naráz, například 

metody TGA-DTA (termogravimetrie a derovačmé termograviemtrie) a TGA-EGA 

(termogravimetrie a analýza vyvíjených plynů) [74]. 
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Tabulka 5: Vybrané termické analýzy dle sledované veličiny [74]. 

Technika Měřená veličina Zkratka Charakteristika 

Termogravimetrie hmotnost TGA 
Měření změny hmotnosti v 

závislosti na teplotě. 

Derivační 

termogravimetrie 
hmotnost DTG 

Zjišťuje první derivaci změny 

hmotnosti. 

Diferenční termální 

analýza 
teplota DTA 

Měření rozdílu mezi vzorkem a 

referenčním materiálem. 

Diferenční kompenzační 

kalorimetrie 

teplota;  

tepelný tok 
DSC 

Měření rozdílu průtoku tepla 

dodaného vzorku a referenčnímu 

materiálu. 

Termodilatometrická 

analýza 
objem TD Měření objemové změny. 

Jednou ze základních metod termické analýzy je termogravimetrie (TGA). Tato metoda sleduje 

změnu hmotnosti v závislosti na teplotě nebo čase. Se vzrůstající teplotou dochází k sublimaci, 

odpařování nebo degradaci vzorku nebo jeho částí a zároveň ke snižování jeho hmotnosti 

spojené s uvolněním plynů. Termogravimetrie umožňuje měřit vzorky statickým nebo 

dynamickým způsobem. Při dynamické TGA teplota kontinuálně roste a při statickém jsou 

podmínky izotermní. Moderní termogravimetr má vysoce citlivé váhy, které snímají změny 

hmotnosti vzorku umístěného v kovových (platinových) nebo aluminových kelímcích 

(tzv. pánvičkách). Tyto kelímky pojmou poměrně malé množství vzorku, avšak dostatečně 

velké pro velice přesná měření. Před samotným měřením se pánvičky umisťují na vzorkovací 

systém, který může být automatický (tzv. autosampler). Odtud jsou vzorky nabírány do pícky, 

do které proudí vybraný plyn. Tímto plynem bývá většinou vzduch, kyslík nebo dusík. 

Následně je poté plyn odváděn spolu s plyny vznikajícími při průběhu analýzy ven z pícky. 

Dalším zařízením umístěným v termogravimetru jsou váhy, které analyzují změnu hmotnosti 

vzorku. Do vah může být přiváděn dusík, aby se zamezilo jejich možnému znečištění 

vznikajícími produkty při probíhajícím rozkladu vzorku. Výsledkem měření je 

termogravimetrická křivka, obvykle závislosti hmotnosti na teplotě. Křivka pomáhá lépe 

identifikovat průběh degradace, přičemž do přibližně 200 ºC dochází k dehydrataci organických 

vzorků a nad touto teplotou k jejich degradaci [75]. 

V půdní analýze se termogravimetrie využívá ke stanovení obsahu těkavých frakcí, tepelně 

stabilních či nestabilních frakcí půdní organické hmoty a minerálů [76].  

Termogravimetrická analýza je často kombinována s jinými metodami. Dobrým příkladem je 

dvou kroková metoda, kdy je termogravimetrická analýza spojená s hmotnostní spektrometrií 

(TGA-MS). Tato metoda měří složení a po kalibraci i množství plynů vyvíjených během 

spalování v termogravimetru. Funguje buď na principu pyrolýzy nebo spalování v oxidativní 

atmosféře. Termogravimetr je s kvadrupólem hmotnostního spektrometru spojen buď 

vyhřívanou kapilárou nebo přímo (například Skimmer systém firmy Netzsch). Hmotnostní 

spektrometr při zaznamenání signálu odseparuje molekuly, respektive fragmenty, na základě 
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poměru hmotnosti ku náboji fragmentu (m/z). Hmotnostní úbytek při specifické teplotě je poté 

spojován se signálem pyrolyzních produktů. Výhodou této metody je, že i bez chromatografické 

separace se analyty se stejnými nebo podobnými produkty pyrolýzy dají od sebe odlišit na 

základě jejich odlišných teplot rozkladu [61]. 

Degrada P3HB za zvýšené teploty 

P3HB má nízkou odolnost vůči tepelné degradaci, což je výhodou při jeho případné likvidaci. 

U zpracování P3HB představuje nízká tepelná stabilita velký problém. Hlavní reakce 

zahrnuje řetězové štěpení, což vede k poklesu molekulární hmotnosti. P3HB se rozkládá při 

teplotách těšně nad teplotou tání (viz. Tabulka 3). Proto i teplota 180 °C může vyvolat masivní 

degradaci (viz. Obrázek 13). Tomu lze zamezit přidáváním stabilizátor během zpracování. 

Plastifikátor napomůže k zachování řetězců a tím i molekulární hmotnosti. Takto upravené 

P3HB už dokáže vydržet i teplotu okolo 180 °C, která by za normálních podmínek, jak již už 

bylo uvedeno, vyvolala degradaci [77, 78]. 

 

Obrázek 13: Mechanismus tepelné degradace PHB [78]. 
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CÍL PRÁCE 

Jak již bylo řečeno, využití biodegradabilních plastů má smysl v případech, kde má 

jejich využití přínos. To je převážně v medicíně, kosmetice a zemědělském průmyslu. Avšak 

se zvyšující se produkcí biopolymerů nastává problém s jejich analýzou po průniku do 

životního prostředí. Proto je hlavním cílem této práce nalezení vhodné metody, která by byla 

schopna biopolymery detekovat a případně odlišit od ostatních typů polymerů. Většina metod 

se zaměřuje na polymery ve vodném prostředí. Pokud je ale nutné analyzovat polymery v půdě, 

způsobuje velké množství různorodého organického materiálu silný matriční efekt. Běžné 

techniky pro analýzu polymerů zahrnují složité předúpravy vzorku, u kterých může docházet 

ke ztrátám, a navíc jsou zdlouhavé. V této práci byla proto pro stanovení P3HB v třech 

modelových půdách zvolena metoda termogravimetrie, která je nenáročnou a efektivní 

technikou umožňující analýzu půdních vzorků bez předúprav. 

Pro splnění cílů práce jsou využity dva přístupy. První přístup se zaměřuje na analýzu za 

přítomnosti slepého (nekontaminovaného) vzorku a druhá využívá tzv. půdní univerzální 

model. Ten byl publikován teprve nedávno a ukázal možnosti analýzy plastů PE, PS, PVC 

a PET v modelové půdě. Jak autoři studie uvádějí (David a kol., 2019), tento model je třeba 

upřesnit a otestovat jeho aplikační potenciál pro další typy plastů a více druhů půdy.  

Jako modelový biodegradabilní polymer byl proto zvolen P3HB, kterým byly kontaminovány 

tři vybrané půdy v různých koncentracích. Vzhledem k tomu, že v reálném prostředí může 

docházet k rychlé degradaci bioplastu, byly vzorky změřeny před a po inkubaci (biodegradaci), 

aby se také ověřila citlivost metody i pro případ, kdy je vzorek již částečně nebo úplně rozložen 

půdními mikroorganismy.  
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

6 TERMICKÁ ANALÝZA P3HB V PŮDÁCH 

6.1 Specifikace a příprava vzorků s inkorporovaným P3HB 
Pro termogravimetrickou analýzu byly využity tři typy půd z dvou lokalit. První dvě 

půdy byly odebrány v obci Hovořany a třetí v Mikulčicích. Pro přípravu vzorků byly vzorky 

půdy naváženy na Petriho misce (5 g) a do každé z půd byl ve formě prášku přimíchán 

biopolymer P3HB, jehož velikost částic 0,6–1,3 µm byla specifikována pomocí elektronového 

mikroskopu QUANTA 250 značky FEI (viz. Obrázek 14). Tato velikost udává, že se jedná 

nejen o mikro ale také o nano částice. Zastoupení P3HB v každé půdě odpovídalo přibližně 0,1 

%; 1 %; 2 %; 3 % a 5 %.  Ke každé půdě se také připravil slepý vzorek. Vzorky byly 

homogenizovány a ekvilibrovány v exsikátoru na (43±2) % relativní vlhkosti po dobu 2-4 

týdnů. 

 

Obrázek 14: Prachové částice vzorku P3HB s měřítkem 20 µm. 

U půd byly na Mendelově univerzitě v Brně specifikovány vlastnosti a jejich složení. Vzorek, 

který byl označen číslem 26, byl odebrán z ornice Hovořanského vrchu. Jedná se 

o degradovanou černozem, která je slabě vápnitá (obsah vápníku je 2,36 %) a velmi úrodná. 

Hodnota kvality humusu, založená na poměru huminových a fulvonových kyselin, odpovídá 

0,95, což značí že se jedná o kvalitní humus [79]. Obsah humusu v půdě je ze všech tří vzorků 
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nejvyšší a odpovídá 1,75 % z celkové hmotnosti půdy. Křemík tvoří 12,47 % hmotnosti půdy. 

pH 7,49 indikuje mírně zásaditou půdu. 

Pod číslem 2 je označena koluvizem, která byla odebrána z Hovořanského spodku. Koluvizem 

je specifická akumulací erozních sedimentů v spodních částech svahů [79]. pH 7,29 je téměř 

neutrální. Obsah humusu je 1,55 % a jeho kvalita odpovídá 1,08. Jedná se tedy o humus s nižší 

úrodností. Obsah vápníku je 5,63 % a křemíku 8,54 %.  

Třetí půda z Mikulčic, s označením číslo 5, spadá pod půdní typ glejových fluvizemí. Byla 

odebrána v hloubce 50–60 cm pod povrchem. Jedná se o vrstevnatý typ půdy vzniklý 

v dlouhodobě zaplavených nivách řek a potoků z povodňových sedimentů s nepravidelným 

rozložením organických látek [80]. Kvalita humusu je oproti předchozím půdám nízká (1,57)  

a to především díky hloubce horizontu, ve kterém byla odebrána. Také procentuální zastoupení 

humusu v půdě je nízké a to pouze 0,94 %. pH 6,13 je oproti předchozím půdám kyselé.  

6.2 Mechanismus, konstrukce přístroje a pomocné chemické látky 
K analýze byl využit modifikovaný termogravimetr TGA 550 od firmy TA Instruments 

(viz. Obrázek 15). Hlavní součástí tohoto přístroje je pec, která je schopna pracovat až do 

teploty 1000 °C. Vzorky jsou do ní dávkovány v aluminových pánvičkách (Al2O3). Aluminové 

pánvičky jsou umisťovány na automatický vzorkovač o 25 pozicích, který je napojený na 

pohyblivé rameno.  

 

Obrázek 15: Zobrazení konstrukce TGA 550 [81]. 

Další součástí přístroje jsou váhy, vyskytující se v jeho vrchní části. Váhy se skládají z vnitřní 

vyvažovací pánvičky připevněné na platinovém háčku a druhého háčku sloužícího pro 

analyzovaný vzorek. Platinové háčky tak slouží zároveň jako držák aluminových pánviček se 
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vzorkem, ale i jako detektor změny hmotnosti vzorku při analýze. Do vah je z plynové bomby 

přiváděn dusík, který slouží k jejich pročištění. 

Pro dosažení (43±2) % relativní vlhkosti (při 20 °C) byl využit bypass a speciální víko umístěno 

na automatickém vzorkovači. 43±2 % vlhkosti bylo dosáhnuto probubláváním vzduchu přes 

uhličitan draselný. Místo zapojení přívodu vzduchu přímo do spalovací pece byl na přívod 

vzduchu napojen bypass, skládající se z trubiček napojených na promývací lahve. První lahev 

byla naplněna vodou, další nasyceným roztokem uhličitanu draselného a do třetí byla umístěna 

celulóza (vata), aby se zabránilo zanesení spalovací pece. Z promývací lahve byl ovlhčený 

vzduch vháněn do spalovací pece pomocí trubice. Aby byla zajištěna relativní vlhkost vzorků 

čekajících na změření, bylo na automatický vzorkovač umístěno speciální víko. Do víka byl 

třemi směry přiváděn vzduch o relativní vlhkosti (43±2) %. Vzduch přiváděný do víka s 

regulovanou vlhkostí, byl zajištěn stejným systémem jako u vzduchu přiváděného do spalovací 

pece. 

6.3 Online systém 
Termogravimetr umožňuje jak ovládání přes obrazovku přístroje (která je zobrazena na 

Obrázku 15), tak přímé spojení s počítačem. Data jsou poté do počítače nahrávána a zpracována 

pomocí softwaru TRIOS od firmy TA instruments. Tento software zaznamenává průběh 

analýzy a dále umožňuje vyhodnocovat jednotlivá data pomocí vybraných funkcí.  

6.4 Průběh analýzy 
Vzorky byly naváženy na analytických vahách a ekvilibrovány na (43±2) % relativní 

vlhkosti při 20 °C. Toho bylo docíleno přidáním uhličitanu draselného na spodní část exsikátoru 

a dále přidáním nasyceného roztoku uhličitanu draselného, umístěného v kádince mezi vzorky. 

Ekvilibrace v exsikátoru trvala přibližně 2–4 týdny a byla kontrolována pomocí vlhkoměru.  

Poté se vzorky nadávkovaly do aluminových pánviček. Jejich množství v každé pánvičce 

odpovídalo přibližně 200 mg. Vzorky se přenesly na automatický vzorkovač, který byl následně 

přikryt speciálním víkem pro udržení vlhkosti vzorků. Na přístroji nebo v počítači se před 

samotným plněním pánviček vzorky nastavilo jejich tárování. 

Bylo naprogramováno měření a to tak, aby ohřev probíhal rychlostí 5 °C za minutu od 

laboratorní teploty do 950 °C. Data byly ukládána jednou za 0,1 minuty (6 sekund). Rychlost 

průtok vzduchu o (43±2) % relativní vlhkosti byla nastavena na 90 ml/min. Po spuštění měření 

byly vzorky, pomocí automatického vzorkovače s pohyblivým ramenem, postupně dopraveny 

do pece. Nejprve se stabilizovala hmotnost pánvičky se vzorkem a až poté začala samotná 

analýza.  

Termogravimetr zaznamenával změnu úbytku hmotnosti jak v µg, tak i % a to v závislosti na 

teplotě. Dále byl zaznamenáván čas v minutách. Tímto způsobem bylo ke každému měření 

sesbíráno 1800–1900 řádků dat. 
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Po ukončení analýzy vzorku se pec nechala chladit po dobu 55 minut. Jeden vzorek byl tak 

měřen přibližně 4 hodiny, včetně chlazení. Poté bylo umožněno měření dalšího vzorku. Každý 

vzorek byl měřen minimálně 3x. 

Měření bylo po inkubaci vzorku (viz. kapitola Respirometrie v experimentální části) 

zopakováno a data byla porovnána. 

6.5 Metody zpracování dat 
K vyhodnocování dat bylo přistupováno dvěma způsoby podle článku Davida a kol [82]. 

První přístup uvažuje přítomnost slepého vzorku. Druhý namísto slepých vzorků využívá 

rovnice z diplomové práce Ing. Karla Svatoně [83], které mají nahrazovat slepý vzorek a tvořit 

tak univerzální půdní model. 

Jak už bylo řečeno výše, při měření se sledovala teplota, čas a hmotnost. V této práci byla ze 

změřených dat využita pouze závislost úbytku hmotnosti (v %) na teplotě. Tato data udávají 

snižování hmotnosti vzorku v průběhu měření. Protože data byla odečítána v závislosti na čase 

(po 0,1 min), nebyly odečty teplot identické. To bylo ovlivněno okolními podmínkami, typem 

půdy a zastoupením polymeru v půdě.  

K porovnání a zprůměrování vyhovující hodnoty jednotlivých měření, bylo nutné vynést 

hodnoty v intervalech po 10 °C. Hodnoty tímto způsobem byly zpracovány jak pro slepé 

vzorky, tak pro vzorky půdy s přidaným P3HB. 

Data byla pro další manipulaci upravena, aby se získaly hmotnostní úbytky mezi jednotlivými 

deseti stupni (tzn. mezi 30–40 °C, 40–50 °C atd. až do 950°C) podělená celkovou hmotnostní 

vzorku. Tímto se získalo 92 hmotnostních úbytků (zlomků) pro každé měření. Označeny byly  

jako TML (z anglického termínu: Thermal mass loss) [84].  

Po inkubaci vzorků a jejich opětovnému změření pomocí termogravimetrie byla data 

zpracována stejným způsobem, jako je uvedeno výše. 

6.5.1 Analýza hlavních komponent 

K odlišení různých druhů polymerů byla využita analýza hlavních komponent (PCA, 

Principal Component Analysis), která byla provedena paní Mgr. Helenou Doležalovou 

Weissmannovou Ph.D.  

PCA je statististický proces, který snižuje počet proměnných z dané množiny dat na menší sadu 

proměnných [85]. Tento proces umožnil shromáždit na základě vzájemných korelací data, která 

byla ve více dimenzích a převést je do 2D obrazu. Tím bylo umožněno zjistit, zda lze různé 

koncentrace P3HB analyzovat stejnou metodou v různých typech půdy. Jako proměnné se 

využilo 19 rovnic a hodnoty jejich rozdílů LTML (viz. Tabulka 13 a Tabulka 14 v příloze 

“Termická analýza – Rozdlíly TML“). 
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7 RESPIROMETRIE 

7.1 Příprava vzorků 
K ověření biodegradace vzorků a ciltivosti metody byla využita respirometrie. Vzorky 

bylo tedy nutno inkubovat. Pro respiromnetrii byly využity stejné typy půd jako u 

termogravimetrie. Pro přípravu vzorků byly vzorky půdy naváženy na Petriho misce (5 g) a do 

každé z půd byl ve formě prášku přimíchán biopolymer P3HB. Zastoupení P3HB v každé půdě 

odpovídalo přibližně 1 %; 3 % a 5 %.  Ke každé půdě se také připravil slepý vzorek.  

Protože má každý vzorek jinou texturu tak bylo nutné do každého typu půdy přidat specifické 

množství vody, kterou je půda schopna vlastními silami udržet. Díky změření půdní polní vodní 

kapacity pF 1,8 (data získáná od prof. Christiana Siewerta, Hochschule für Technik und 

Wirtschaft Dresden), odpovídající hrubým úzkým pórům, bylo docíleno srovnání podmínek pro 

měření. Získaná data byla přepočítáná, protože bylo vyžadováno 76 % vody ve vzorku 

(viz. Tabulka 6). Uvedené množství vody bylo přidáno pomocí mikropipety do vzorků. Vzorky 

byly homogenizovány a v kádince umístěny do respirometru. Do zařízení byly umístěny 3 slepé 

vzorky pro každou půdu (tzn. 9 slepých vzorků) a půda o danné koncentraci P3HB byla do 

přístroje umístěna 3x (tzn. 27 vzorků s příslušnou koncentrací P3HB) .  

Tabulka 6: Objem přidané vody do jednotlivých typů půd. 

Označení půdy 
100% přidané vody 

do 1 g půdy 

[ml/g] 

76 % přidané vody 
do 1 g půdy 

[ml/g] 

76% přidané vody 
do 5 g půdy 

[ml/g] 

5 0,57 0,432 2,165 

26 0,51 0,388 1,938 

2 0,74 0,562 2,812 

Po inkubaci byly vzorky vysušeny na vzduchu a dále analyzovány pomocí termogravimetrické 

analýzy. 

7.2 Mechanismus, konstrukce přístroje a pomocné chemické látky 
Data byla naměřena v respirometru Respicond VI (viz. Obrázek 16), který disponuje 96 

pozicemi na vzorky. Vzorek je umisťován do uzavíratelné, dobře těsnící nádoby, skládající se 

z dolní části na kádinku se vzorkem a horní části na menší nádobu s hydroxidem draselným 

(viz. kapitola Respirační testy na straně 29). Do hydroxidu draselného jsou ponořeny elektrody, 

které jsou připojeny na zařízení, které každou hodinu snímá změnu potenciálu. Potenciál se 

mění s vyvíjením plynu, protože dochází k chemické reakci hydroxidu draselného s oxidem 

uhličitým za vzniku uhličitanu draselného rozpuštěného ve vodě. Teplota zařízení byla 

regulována pomocí chladícího zařízení.  
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Obrázek 16: Zařízení pro měření respirace v půdě. 

7.3 Online systém 
Zařízení snímající potenciál na elektrodách je spojeno online systémem s počítačem, 

kde jsou data zpracována softwarem Versatile control software. Tento software zaznamenává 

průběh analýzy a dále umožňuje upravovat data pomocí vybraných funkcí. Pro analýzu byl 

zaznamenáván uvolněný oxid uhličitý v mg. Dále byla možnost  měření konduktivity v mS 

a množství uvolněného oxidu uhličitého za hodinu (mg). 

7.4 Průběh inkubace 
Vzorky byly  inkubovány po dobu 4 měsíců. Teplota měření byla 20±0,01 °C. 

V průběhu měření, bylo nutné vyměňovat hydroxid draselný. Na dobu výměny upozorňoval 

software v počítači.   

Experiment byl inspirován normou ČSN EN ISO 17556:2012 Plasty - Stanovení úplné aerobní 

biodegradability materiálů z plastů v půdě měřením spotřeby kyslíku v respirometru nebo 

měřením množství uvolněného oxidu uhličitého. 
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VÝSLEDKY A DISKUZE 

8 TERMICKÁ ANALÝZA PŘED INKUBACÍ VZORKŮ 

8.1 Metoda s využitím slepého vzorku 
Desetistupňové intervaly byly pro lepší přehlednost zobrazeny v grafech (viz. Obrázky 

A.1, A.2, A.3 v příloze “Termická analýza – hmotnostní úbytky“). Při zobrazení slepého vzorku 

a půdy s přidaným P3HB v jednom grafu je znatelné, při jaké teplotě P3HB degraduje 

(viz. Obrázek 17). Jedná se o náhlý hmotnostní úbytek mezi 210 °C a 260 °C. Hmotnostní 

úbytek v uvedeném intervalu přesně odpovídá koncentraci přidaného P3HB, z čehož lze 

vyvodit že při analýze, tj. termické oxidaci zcela zdegradoval. 

 

Obrázek 17: Záznamí úbytku hmotnosti v závislosti na teplotě u slepého vzorku a půdy č. 2 obsahující 
5 % P3HB. 

K získání křivky pouze degradovaného P3HB bylo nutno odečíst záznam blanku od záznamu 

půdy s P3HB. Desetistupňové intervaly TML slepého vzorku bez P3HB byly odečteny od TML 

kontaminovaného vzorku. Získáním rozdílů TML, bylo tedy možno lépe pozorovat, při kterých 

teplotách biopolymer degradoval, protože záznam nebyl ovlivněn degradací půdy 

(viz. Obrázek 18). 
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Obrázek 18: Rozdíl mezi TML vzorku kontaminovaného 5% P3HB a slepého vzorku v půdě 5. 

K zodpovězení otázky, zda je degradace polymeru ovlivněna typem půdy nebo jestli polymer 

ovlivňuje chování půdy samy o sobě, bylo všech 6 koncentrací P3HB v jedné půdě vyneseno 

do jednoho grafu. Výsledkem metody, při které je k dispozici přítomný slepý vzorek jsou tedy 

3 grafy pro jednotlivé půdy se všemi analyzovanými koncentracemi P3HB. Z grafů je znatelné, 

že P3HB degraduje převážně okolo 240 °C (viz. Obrázek 19, Obrázek 20 a Obrázek 21). Půda 

č. 2 navíc obsahovala ještě menší píky v 640 °C a 680 °C (viz. Obrázek 21). Píky sice výrazně 

neovlivňují teplotu degradace P3HB, ale mohou ovlivňovat hodnoty TML (viz. srovnání 

Obrázku 19, Obrázku 20 a Obrázku 21). To by mohlo znamenat, že typ půdy ovlivňuje 

degradaci P3HB v půdě a nebo chování půdy. Při porovnání grafů všech 3 typů půd je znatelné, 

že degradují trochu jiným způsobem, ale teplota degradace P3HB se nemění. Výška každého 

píku je ovlivněna koncentrací P3HB. 

Navíc lze u všech grafů (nejvíce u Obrázku 20) pozorovat, že docházelo k poklesu vlhkosti 

v oblasti do 200 °C (do 100 °C je zadržována volná voda a do 200 °C vázaná). Snížení obsahu 

vody může být způsoben interakcí hydrofobního P3HB s některými částmi půdy (například 

organickou hmotou) vedoucí například k tvorbě agregátů. 
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Obrázek 19: Závislost rozdíů TML na teplotě u jednotlivých koncentrací P3HB v půdě č. 5. 

 

Obrázek 20: Závislost rozdílů TML na teplotě u jednotlivých koncentrací P3HB v půdě č. 26. 
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Obrázek 21: Závislost rozdílů TML na teplotě u jednotlivých koncentrací P3HB v půdě č. 2.  

Zatím není známo, proč má pík při 680 °C na Obrázku 21 tvar píku přecházejícího z kladných 

do záporných hodnot. Prakticky dojde při každém měření k prudkému poklesu TML a jejímu 

následnému zpětnému nárůstu. Jev je lépe označen na Obrázku 22. Vzhledem k tomu, že takto 

probíhalo každé měření půdy č. 2, nezávisle na koncentraci, chybu můžeme vyloučit. 

Pravděpodobně se jedná o ovlivnění dynamiky půdy po přidání P3HB. Pokud se látka přichytla 

k materiálu, mohla tak ovlivnit jeho strukturu a tím i jeho degradaci. K tomu mohlo dojít po 

vzniku reziduí P3HB, které dále ovlivnily oblast degradace uhličitanů (ty degradují v oblasti 

kolem 600 °C).  

 

Obrázek 22: Závislost TML P3HB degradovaného v půdě č. 2. 
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Pokud si zobrazíme v jednom grafu slepý vzorek a kontaminovaný vzorek s P3HB, lze si 

povšimnout, že okolo 680 °C dochází k posunu (viz. Obrázek 23). Jelikož křivka půdy s 

inkorporovaným P3HB kopíruje křivku slepého vzorku a odchyluje se pouze v místech kde 

dochází k degradaci P3HB (jak bylo diskutováno výše P3HB degraduje v rozmezí 210-260°C) 

lze soudit, že dochází ke změně v chování půdy ovlivněné degradací P3HB. 

 

Obrázek 23: Závislost hmotnosti na teplotě nekontaminované půdy č. 2 a kontaminové půdy 5% 
P3HB. 

Po zjištění, že P3HB degraduje nejvíce v 240 °C byla vytvořena závislost rozdílu TML při 

240 °C na koncentraci (viz. Obrázek 24). Lineární závislost TML při 240°C ukazuje, že TML 

při této teplotě lze použít pro kvantitativní stanovení P3HB v případě, je-li k dispozici slepý 

vzorek, tj. nekontaminovaná půda. Pro zjištění spolehlivosti metody se vynesla závislost 

koncentrace P3HB a TML v 240 °C u jednotlivých typů půd (viz. Obrázek 24). Koeficienty 

spolehlivosti jednotlivých závislostí byly poměrně vysoké a nepřekrývaly se. Tento jev ukazuje, 

že půda ovlivňuje způsob degradace biopolymeru, respektive jeho TML. 
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Obrázek 24: Závislost rozdílu TML při 240 °C u analyzovaných půd na koncentraci. 

8.2 Metoda využívající půdní univerzální model 
Další metoda je založena na metodě půdního univerzálního modelu (SUMM, Soil 

Universal Model Method). Využívá termogravimetrii k získání dat potřebných pro identifikaci 

mikroplastů v půdě. V tomto případě se na rozdíl od předchozí metody jedná o metodu, která 

místo slepého vzorku (který ve většině případů ani nebývá dostupný) využívá takzvaný půdní 

univerzální model [82]. 

Půdní univerzální model vychází z toho, že rozdíly hmotnostních ztrát TML, vynesené v 10 °C 

intervalech, vzájemně korelují v určitých širších teplotních intervalech. Tyto oblasti jsou 

univerzální pro všechny typy půd, pokud jsou ekvilibrovány při stejné relativní vlhkosti. 

Vzájemné poměry mezi TML jsou tedy společné pro všechny typy nekontaminovaných půd. 

To souvisí s půdními vlastnostmi, které jsou uvedeny v Tabulce 7. Na základě vzájemných 

korelací, byly v práci Kučerík a kol. [76] publikovány rovnice (viz. Tabulka A.4 v příloze 

“Termická analýza – hmotnostní úbytky“), které jsou univerzální pro všechny typy půd a při 

termogravimetrické analýze tak mohou nahrazovat slepý vzorek. Původní rovnice byly 

ekvilibrovány na 76 % relativní vlhkosti. Abychom však model přiblížili reálným laboratorním 

podmínkám, bylo nutné využití jiných rovnic. K tomu byla využita diplomová práce Ing. Karla 

Svatoně [83], kde byly rovnice pomocí autokorelací překalibrovány na 43 % relativní vlhkosti 

(viz. Tabulka 7). U autokorelační analýzy se vycházelo ze vzájemných vztahů mezi organickou 

hmotou a vázanou vodou v půdě, na základě kterých došlo k překalibrování rovnic pro vztahy 

mezi půdními frakcemi, LTML a koncentracemi biogenních prvků zastoupených TML [83]. 

Při dosazení TML připadající příslušné teplotě do rovnice, byly odvozeny takzvané úbytky 

hmotnosti v širokém rozmezí LTML (z anglického: large thermal mass loss). LTML poté 

vyjadřovalo teoretické chování vzorku bez kontaminantu a tím nahrazovalo slepý vzorek. 
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Tabulka 7: Korelační vztahy mezi LTML a TML. 

Rovnice Související půdní 
vlastnost 

LTML200-300 =13,18 x TML330 - 0,09 Obsah uhlíku 

LTML200-300 = 18,56 x TML410 - 0,18 Obsah dusíku 

LTML200-300 = 8,05 x TML290 - 0,01 Obsah dusíku 

LTML300-550 = 10,51 x TML350 + 19,40 x TML530 + 0,5 Obsah uhlíku a jílu 

LTML300-550 = 17,09 x TML410 + 13,62 x TML530 + 0,25 Obsah dusíku a jílu 

LTML300-550 = 5,43 x TML290 + 17,29 x TML530 + 0,7 Obsah dusíku a jílu 

LTML300-450 =11,05 x TML350 + 0,58 Obsah uhlíku 

LTML300-450 = 9,7 x TML330 + 0,55 Obsah dusíku 

LTML450-550 = 0,13 + 0,13 x TML410 + 13,9 x TML530 Obsah dusíku a jílu 

LTML450-550 = 0,17 - 0,17 x TML290 + 14,14 x TML530 Obsah dusíku a jílu 

LTML450-550 = 0,17 - 0,3 x TML350 + 14,07 x TML530 Obsah uhlíku a jílu 

LTML110-550 = 11,65 x TML120 + 21,26 x TML330 + 1,05 Obsah uhlíku a jílu 

LTML110-550 = 7,48 x TML120 + 36,61 x TML410 + 0,57 Obsah dusíku a jílu 

LTML110-550 = 11,59 x TML120 + 13,16 x TML290 + 1,15 Obsah dusíku a jílu 

LTML200-550 = 22,11 x TML330 + 24,63 x TML530 + 0,16 Obsah C (N) a jílů 

LTML200-550 = 15,65 x TML330 + 16,29 x TML410 + 0,58 Obsah C (N) a jílů 

LTML200-550 = 1,35 x TML330 + 13,35 x TML290 + 1,42 Obsah C (N) a jílů 

LTML30-550 = 27,79 x TML120 + 21,28 x TML330 + 1,33 Obsah dusíku a jílu 

LTML30-550 = 28,21 x TML120 + 23,94 x TML350 + 1,4 Obsah uhlíku a jílu 

Lineární korelace jsou závislé na obsahu organického uhlíku, celkového dusíku, jílu a jejich 

biologické aktivitě v půdě. Interval hmotnostního úbytku mezi 30–200 °C (viz. červené 

vymezení na Obrázek 25) popisuje vypařování vody slabě a silně vázané v půdě. Interval je 

spojen s obsahem jílů a zároveň je ale slabě spojen s mikrobiální aktivitou. Hmotnostní úbytky 

mezi 200–300 °C (viz. zelené vymezení na Obrázku 25) odpovídají tepelně labilním frakcím, 

které korelují s organickým uhlíkem a trochu méně s organickým dusíkem. V intervalu mezi 

300–450 °C (viz. modré vymezení na Obrázku 25) degraduje stabilní organické hmota, která 

jde popsat pomocí obsahu uhlíku i dusíku. Úbytek hmotnosti v intervalu mezi 450–550 °C 

(viz. žluté vymezení na Obrázku 25) koreluje s obsahem jílu naznačující spojení organo-

jílových komplexů. 
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Obrázek 25: Závislost hmotnosti na teplotě slepého vzorku s vymezením vybraných teplotních rozsahů. 

Rovnice teoretických LTML byly kalibrovány na určité teplotní rozsahy (viz. Tabulka 7). 
Například LTML450-550 vyjadřuje úbytek v rozsahu 450–550 °C. Byly tedy odečteny i praktické 

úbytky LTML v danných teplotních rozsazích.  

Po srovnání teoretického LTML s praktickým LTML (vzájemné odečtení), byly určeny rozdíly 

LTML, které jsou specifické pro každý plast a proto je lze s pomocí statistického zpracování  

odlišit a také identifikovat (viz. kapitola “Analýza hlavních komponent“ na straně 54. 

Tímto způsobem bylo pro každou půdu určité koncentrace porovnáno praktické LTML s 19 

rovnicemi určující teoretický LTML (viz. Tabulka 13 a Tabulka 14 v příloze “Termická analýza 
– Rozdlíly TML“). Pro lepší přehlednost byly výsledky pro každou rovnici umístěny do grafů 

(příklad viz. Obrázek 26).  
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Obrázek 26: Závislost rozdílu LTML na koncentraci jednotlivých půd  

(využití rovnice: LTML200-300 =13,18 x TML330 - 0,09). 

Díky zobrazení výsledků rozdílů LTML v závislosti na koncentraci pro jednotlivé rovnice  bylo 

zjevné, že P3HB identifikují jen ty rovnice, které mají rozsah rozdílů LTML v oblasti jeho 

degradace. Pokud se zaměříme na koncentraci přidaného P3HB a porovnáme ji s rozdílem 

LTML, lze říct, že téměř odpovídá přidané koncentraci P3HB. To znamená, že se jedná 

o kvantitativní metodu. Pokud rovnice nezastupují tento rozsah, graf rovnice ukazoval, že TML 

pro jednotlivé koncentrace nebyly závislé na koncentraci (viz. rozsah 450–550 °C na 

Obrázku 27). 

 

Obrázek 27: Závislost rozdílu LTML na koncentraci jednotlivých půd  

(využití rovnice: LTML450-550 = 0,17 - 0,3 x TML350 + 14,07 x TML530). 
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8.2.1 Analýza hlavních komponent 

Data (viz. Tabulka 13 a Tabulka 14 v příloze “Termická analýza – Rozdlíly TML“) byla 

vyhodnocena pomocí statistického zpracování metodou analýzy hlavních komponent (viz. 

Obrázek 28). Na obrázku byly vyobrazeny jednotlivé koncentrace [%] příslušných půd 

a jednotlivé půdy byly od sebe odděleny barevným vyznačením. Zelený kruh označuje půdu 

č. 2, žlutý půdu č. 26 a modrý půdu č. 5.  

Z obrázku je znatelné, že se hodnoty koncentrací jednotlivých půd nepřekrývají, což je 

způsobeno nepřesnými rovnicemi půdního univerzálního modelu, které zatím nejsou schopny 

přesně popsat chování slepého vzorku (nekontaminované půdy) při degradaci. Z tohoto důvodu 

nelze tuto metodu zatím využít ke kvantitativnímu a kvalitativnímu stanovení, protože je třeba 

lépe kalibrovat půdní univerzální model. Z toho vyplývá, že po odečtení slepého vzorku 

(zjištěného pomocí 19 rovnic půdního univerzálního modelu) od naměřených dat nebyl odečet 

zcela přesný, protože PCA ukázala, že typ půdy stále ovlivňuje získaná data.  

 

Obrázek 28:Projekce půdního univerzálního modelu P3HB. 
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9 RESPIROMETRIE 

Protože v reálném prostředí může docházet k rychlé degradaci bioplastu, bylo třeba změřit 

vzorky před a po inkubaci (biodegradaci). Proto se vzorky P3HB umístily do respirometru 

a byly vystaveny mikrobiologické degradaci. Data závislosti kumulovaného oxidu uhličitého 

na čase byla pro lepší přehlednost vynesena do grafů (viz. Obrázek 29). Na modelovém příkladě 

je znatelné, že P3HB kompletně zdegradovalo po přibližně 2700 hodinách (což odpovídá 

přibližně 3,5 měsícům). Slepý vzorek ukázal, že půda za danou dobu zrespirovala přibližně na 

26±2 mg CO2. Dle grafu lze soudit, že v půdě č. 2 s koncentrací P3HB 1% bylo celkem 

zrespirováno přibližně 143±2 mg CO2. To znamená, že akumulovaného P3HB je po odečtu 

slepého vzorku přibližně 117 mg.  

 

Obrázek 29: Závislost akumulovaného CO2 na čase půdy č. 2 o koncentraci P3HB 1 %. 

P3HB má molární hmotnost 87,11 g/mol a z toho 48,04 g/mol zastupuje uhlík. P3HB  tedy 

obsahuje 55 % uhlíku. Do respirometru bylo u modelového vzorku umístěno přibližně 5000 mg 

půdy, která byla homogenizována se 50 mg P3HB (odpovídající 1 %). To znamená, že by mělo 

teoreticky zrespirovat 27,5 mg uhlíku (55 % z 50 mg), což odpovídá 100,2 mg oxidu uhličitého.  

Když porovnáme akumulovaný oxid uhličitý získaný experimentálně (117 mg) s teoretickou 

hodnotou (100,2 mg) zjistíme, že bylo teoreticky zmineralizováno 117 % P3HB. To znamená, 

že bylo veškeré P3HB zmineralizováno a navíc je možné, že dochází k tzv. priming effectu 

[86], založeném na degradaci půdy způsobenou přítomností jednoduše odbouratelného 

substrátu. Priming effect popisuje zvýšení nebo snížení mineralizace organické hmoty v půdě, 

který vyplývá z interakcí mezi půdní organickou hmotou a biotou [86]. 

Tímto způsobem byly porovnány respirace vzorků o stejné koncentraci P3HB v různých typech 

půd (viz. Obrázek 29, Obrázek 30, Obrázek 31). K odskokům od očekávaných hodnot funkce 

(viz. například oblast na Obrázku 30 a Obrázku 31 po přibližně 2600 hodinách) pravděpodobně 

došlo při výměně hydroxidu draselného, při kterém došlo k rychlé kontaminaci (při otevření 
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nádoby) okolní atmosférou a tím i změnách potenciálu na elektrodách. Po několika hodinách 

následně došlo k ustálení. 

 

Obrázek 30: Závislost akumulovaného CO2 na čase půdy č. 26 o koncentraci P3HB 1 %. 

 

Obrázek 31: Závislost akumulovaného CO2 na čase půdy č. 5 o koncentraci P3HB 1 %. 

V Tabulce 8 je uveden přehled akumulovaného oxidu uhličitého v hydroxidu draselném u všech 

typů půd s příslušnými koncentracemi P3HB za celou dobu měření. Z přehledu jsou vynechána 

chybná měření. Data byla zprůměrována s ohledem na jejich reálnou koncentraci a stupeň 

degradace (viz. Tabulka 9).  
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Tabulka 8: Přehled sledovaných parametrů vzorků. 

 

Typ půdy Číslo 
měření 
vzorku 

Teoretická 
koncentrace 
P3HB v půdě  

[%] 

Reálná 
koncetrace 

P3HB 
[%] 

Akumulovaný 
CO2 
[mg] 

Respirace 
dokončena 

2 1 1 0,99 155,1 ANO 

1 3 3,03 371,3 ANO 

1 5 4,76 441,8 ANO 

2 1 1,03 118,9 ANO 

2 3 2,96 336,5 NE 

3 1 1,00 138,7 ANO 

3 3 3,03 383,1 NE 

3 5 4,78 407,7 NE 

4 1 1,00 160,5 ANO 

4 3 3,00 366,1 NE 

4 5 4,76 456,0 ANO 

26 1 1 1,02 128,9 ANO 

1 3 2,98 285,4 NE 

2 1 1,02 137,1 ANO 

2 3 2,96 266,4 ANO 

3 1 1,03 122,2 ANO 

3 3 2,99 329,6 NE 

3 5 4,84 592,7 NE 

4 3 3,00 257,3 NE 

4 5 4,79 439,5 NE 

5 1 1 1,06 110,9 ANO 

1 3 3,02 349,2 NE 

3 1 1,02 125,5 NE 

3 3 2,97 308,2 NE 

3 5 4,78 266,9 NE 

4 1 1,02 115,6 NE 

4 3 3,05 207,3 NE 
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Tabulka 9: Průměrné hodnoty akumulovaného CO2 jednotlivých půd. 

Koncentrace 
[%] 

Celkový průměrný akumulovaný CO2  
(včetně respirace půdy) 

[mg] 
Půda č. 2 Půda č. 26 Půda č. 5 

1 142,8 126,3 113,7 

3 278,3 286,0 328,8 

5 473,7 458,6 292,1 

  Akumulovaný průměrný CO2 uvolněný z P3HB  
(bez respirace půdy) 

[mg] 
1 117,1 109,7   94,4 

3 252,6 269,4 309,5 

5 448,0 442,0 272,8 

P3HB v půdách č. 2 a 26 bylo zcela, nebo téměř zdegradováno. Nejlépe P3HB degradovalo 

v půdě č. 2. Degradace v půdě č. 5 byla velmi pomalá, obzvláště u vyšších koncentrací. 

Rychlost degradace byla ovlivněna množstvím přidaného P3HB; například u půd s 1% P3HB 

došlo k degradaci téměř ve všech případech, narozdíl od vyšších koncentrací, které 

zdegradovaly jen částečně.  

Změřená množství uvolněného oxidu uhličitého byly porovnány s teoretickými hodnotami 

(viz. Tabulka 10), podle modelového vzorku uvedeného na straně 55. Ze srovnání lze vyčíst, 

které vzorky byly zdegradovány a do jakého stupně (z kolika %). Například půdy č. 2 a 26, 

obsahující 1 % P3HB vykazují že zdegradovaly ze 116,6 % a 109,1 % (tzn. zcela), tento jev byl 

vysvětlen výše. Koncentrace 5 % u půdy č. 5 poukazuje, že byl vzorek zdegradován pouze z 

54,3 %. 

Tabulka 10: Srovnání teoretických hodnot s praktickými. 

Koncentrace 
[%] 

Teoretické 
množství 

akumulovaného 
CO2 
[mg] 

Praktické množství 
akumulovaného CO2 

[mg] 

Stupeň degradace 
[%] 

Půda č. 

2 

Půda č. 

26 

Půda č. 

5 

Půda č. 

2 

Půda č. 

26 

Půda č. 

5 

1 100,5 117,1 109,7    94,4  116,6  109,1    94,0 

3 301,5 252,6 269,4  309,5    83,8    89,3  102,7 

5 502,5 448,0 442,0  272,8    89,2    88,0    54,3 
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Po zobrazení všech typů půd o stejné koncentraci P3HB do jednoho grafu (viz. Obrázek 32) 

bylo možno pozorovat rozdíly degradace P3HB u různých typů půd. Zatímco půdy č. 2 a 26, 

pocházející ze stejné oblasti, přestaly degradovat po přibližně 2700 hodinách, půda č. 5 přestala 

degradovat o 1200 hodin později. Z toho lze vyvodit, že typ půdy ovlivňuje způsob degradace 

P3HB.  

 

Obrázek 32: Závislost akumulovaného CO2 na čase půd č. 2, 26 a 5 o koncentraci P3HB 1 %. 
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10 TERMICKÁ ANALÝZA PO INKUBACI VZORKŮ 

Vzorky po inkubaci byly znovu přeměřeny pomocí termogravimetru. Z výsledků je 

znatelné, že docházelo k degradaci vzorků a některé zdegradovaly zcela (viz. Obrázky A.1, A.2, 
A.3 v příloze “Termická analýza – hmotnostní úbytky“). To lze prokázat porovnáním 

Obrázku 33 a Obrázku 34. 

Porovnáním dat z respirometrie s výsledky termické analýzy po inkubaci vzorků bylo ověřeno, 

zda jsou vzorky po inkubaci v respirometru opravdu zdegradovány. Například vzorek půdy č. 

2 s koncentrací 1 % P3HB dle respirometrie zdegradován zcela byl (viz. Obrázek 29 
a Tabulka 8). Při porovnání s opětovnou termogravimetrii po inkubaci vzorku, byla tato teorie 

potvrzena (viz. Obrázek 33). V grafu došlo pouze k mírnému odchýlení (rozdíl přibližně 

0,1 %), od slepého vzorku (nekontaminované půdy), avšak tato odchylka nebyla způsobena 

degradací vzorku. Degradace P3HB, jak již bylo řečeno, probíhá v rozmezí 210–260 °C a v této 

oblasti k žádné odchylce nedošlo. Odchylka je tedy pro zjištění degradace zanedbatelná.  

 

Obrázek 33: Záznamy úbytku hmotnosti v závislosti na teplotě u slepého vzorku po inkubaci a půdy č. 
2 obsahující 1 % P3HB. 
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Obrázek 34: Pozorování úbytku hmotnosti v závislosti na teplotě u slepého vzorku před inkubací 
a půdy č. 2 obsahující 1 % P3HB. 

Když byly porovnány hodnoty úbytků (termogravimetrie s respirometrií), které dle 

respirometrie nejsou plně zdegradovány, bylo zjištěno, že došlo ke kontaminaci vzorků 

v respirometru v průběhu inkubace. Příčinou je pravděpodobně špatné těsnění nádob se 

vzorkem. To lze demonstrovat například na půdě č. 26 s koncentrací P3HB 5 %. Dle 

respirometrie došlo k degradaci 88 % přidaného P3HB (viz. stupeň degradace v Tabulce 11). 

To znamená, že ve vzorku zbylo 12 % P3HB z původní navážky. Při termogravimetrii vzorku 

po inkubaci bylo ale prokázáno, že zdegradovalo 2,5 % P3HB (zjištěno odečtením slepého 

vzorku od kontaminovaného), což tvoří 50 % původní navážky. Z výsledků respirometrie tedy 

vyplývá, že zdegradovalo větší množství vzorku než ve skutečnosti bylo zdegradováno.  

Tabulka 11:Srovnání stupňů degradace změřených respirometrií se stupni degradace zjištěnými 
pomocí termogravimetrie 

Koncentrace Stupeň degradace P3HB 

získané respirometrií 

Stupeň degradace P3HB 

získané termogravimetrií 

Reziduální P3HB 

získané termogravimetrií 

[%] [%] [%] [%] 

  Půda 

č. 2 

Půda č. 

26 

Půda 

č. 5 

Půda 

č. 2 

Půda č. 

26 

Půda 

č. 5 

Půda 

č. 2 

Půda č. 

26 

Půda 

č. 5 

1 116,6 109,1   94,0 100,0 100,0 63,5 0 0 36,5 

3   83,8   89,3 102,7  87,5  78,3 29,3 12,5 21,7 70,7 

5   89,2   88,0   54,3  85,2 50,0 32,4 14,8 50,0 67,6 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo vyvinout techniku, která by byla schopna rychle a efektivně 

analyzovat kvantitativně i kvalitativně biodegradabilní plasty v půdách. K jeho splnění byla 

využita termogravimetrie, doplněná o respirometrii, protože splňuje výše uvedené podmínky. 

Jako představitel biodegradabilních polymerů byl zvolen poly(3-hydroxybutryrát) a k jeho 

detekci a kvantifikaci byly využity dva přístupy. 

První přístup se zaměřoval na analýzu polymeru za přítomnosti slepého (nekontaminovaného) 

vzorku. Touto metodou bylo zjištěno v jakém teplotním intervalu dochází k degradaci P3HB 

(každý vzorek degraduje v jiném teplotním rozsahu) a také, že se slepým vzorkem lze zjistit 

koncentraci kontaminantu.  

Druhá metoda byla zaměřena na půdní univerzální model, který umožňoval identifikovat 

a kvantifikovat vzorky i v případě, kdy slepý vzorek není přítomen. Slepý vzorek simulovalo 

19 rovnic, které po dosazení speficiké TML umožnily porovnání s reálnými úbytky. Tím bylo 

možno identifikovat intervaly (LTML) v kterých dochází k degradaci vzorku a částečně také 

odhadnout, o jaký vzorek by se mohlo jednat (jak bylo prokázáno v první metodě, každý 

polymer degraduje ve specifickém intervalu). Metoda navíc od předchozí metody umožňovala 

pomocí rozdílů LTML rozlišit druhy polymerů a to za pomocí analýzy hlavních komponent. 

Tato metoda zatím nemá dostatečnou přsnost pro kavantitativní a kvalitativní stanovení 

polymerů v půdě, avšak jevila vysoký potenciál pro další využítí, obzvlášť pokud dojde k 

překalibrování rovnic, aby byly přesněji identifikovány jednotlivé druhy polymerů. 

Jako doplněk se pro ověření citlivosti metody pro případ částečného nebo úplného rozložení 

vzorků půdními mikroorganismy testovala respirometrie. Vzorky byly inkubovány po dobu 

4 měsíců a bylo možno sledovat, že rychlost respirace je závislá na koncentraci P3HB. Stupeň 

degradace inkubovaného vzorku byl poté porovnán s hmotnostními úbytky získanými při 

termogravimetrii provedené po inkubaci vzorků. Dle výsledků lze pozorovat, že mohlo 

docházet k interakci mezi půdní organickou hmotou a biotou, protože data vykazovala více než 

100% respirace P3HB u nižších koncentrací.Z toho lze vyvodit, že je možné, že plasty mohou 

akcelerovat mikrobiální aktivitu půdní organické hmoty. Další teorií je, že docházelo ke 

kontaminaci vzorku okolní atmosférou, na základě špatného těsnění nádob se vzorkem. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

A TERMICKÁ ANALÝZA – HMOTNOSTNÍ ÚBYTKY 

A.1 Půda č. 2 

 

Obrázek 35: Záznam úbytku hmotnosti v závislosti na teplotě u slepého vzorku před inkubací a půdy č. 
2 obsahující 3 % P3HB. 

 
Obrázek 36: Záznam úbytku hmotnosti v závislosti na teplotě u slepého vzorku po inkubaci a půdy č. 2 

obsahující 3 % P3HB. 
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Obrázek 37: Záznam úbytku hmotnosti v závislosti na teplotě u slepého vzorku po inkubaci a půdy č. 2 
obsahující 5 % P3HB. 

 

 

Obrázek 38: Záznam úbytku hmotnosti v závislosti na teplotě u slepého vzorku a půdy č. 2 obsahující 
0,1 % P3HB. 
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Obrázek 39: Záznamí úbytku hmotnosti v závislosti na teplotě u slepého vzorku a půdy č. 2 obsahující 
0,5 % P3HB. 

 

Obrázek 40: Záznam úbytku hmotnosti v závislosti na teplotě u slepého vzorku a půdy č. 2 obsahující 2 
% P3HB. 
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A.2 Půda č. 5 

 

Obrázek 41: Záznam úbytku hmotnosti v závislosti na teplotě u slepého vzorku před inkubací a půdy č. 
5 obsahující 1 % P3HB. 

 

Obrázek 42: Záznam úbytku hmotnosti v závislosti na teplotě u slepého vzorku po inkubaci a půdy č. 5 
obsahující 1 % P3HB. 
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Obrázek 43: Záznam úbytku hmotnosti v závislosti na teplotě u slepého vzorku před inkubací a půdy č. 
5 obsahující 3 % P3HB. 

 

Obrázek 44: Záznam úbytku hmotnosti v závislosti na teplotě u slepého vzorku po inkubaci a půdy č. 5 
obsahující 3 % P3HB. 
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Obrázek 45: Záznam úbytku hmotnosti v závislosti na teplotě u slepého vzorku před inkubací a půdy č. 
5 obsahující 5 % P3HB. 

 

Obrázek 46: Záznam úbytku hmotnosti v závislosti na teplotě u slepého vzorku po inkubaci a půdy č. 5 
obsahující 5 % P3HB. 
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Obrázek 47: Záznam úbytku hmotnosti v závislosti na teplotě u slepého vzorku a půdy č. 5 obsahující 
0,1 % P3HB. 

 

Obrázek 48: Záznam úbytku hmotnosti v závislosti na teplotě u slepého vzorku a půdy č. 5 obsahující 
0,5 % P3HB. 
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Obrázek 49: Záznam úbytku hmotnosti v závislosti na teplotě u slepého vzorku a půdy č. 5 obsahující 2 
% P3HB. 

A.3 Půda č. 26 

 

Obrázek 50: Záznam úbytku hmotnosti v závislosti na teplotě u slepého vzorku před inkubací a půdy č. 
26 obsahující 1 % P3HB. 
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Obrázek 51: Záznam úbytku hmotnosti v závislosti na teplotě u slepého vzorku po inkubaci a půdy č. 
26 obsahující 1 % P3HB. 

 

Obrázek 52: Záznam úbytku hmotnosti v závislosti na teplotě u slepého vzorku před inkubací a půdy č. 
26 obsahující 3 % P3HB. 
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Obrázek 53: Záznam úbytku hmotnosti v závislosti na teplotě u slepého vzorku po inkubaci a půdy č. 
26 obsahující 3 % P3HB. 

 

Obrázek 54: Záznam úbytku hmotnosti v závislosti na teplotě u slepého vzorku před inkubací a půdy č. 
26 obsahující 5 % P3HB. 
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Obrázek 55: Záznam úbytku hmotnosti v závislosti na teplotě u slepého vzorku po inkubaci a půdy č. 
26 obsahující 5 % P3HB. 

 

Obrázek 56: Záznam úbytku hmotnosti v závislosti na teplotě u slepého vzorku a půdy č. 26 obsahující 
0,1 % P3HB. 
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Obrázek 57: Záznam úbytku hmotnosti v závislosti na teplotě u slepého vzorku a půdy č. 26 obsahující 
0,5 % P3HB. 

 

Obrázek 58: Záznam úbytku hmotnosti v závislosti na teplotě u slepého vzorku a půdy č. 26 obsahující 
2 % P3HB. 
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A.4 Tabulka původních korelačních vztahů 

Tabulka 12: Korelační vztahy mezi LTML a TML 

Rovnice Související půdní 
vlastnost 

LTML200-300 =10,30 x TML330 - 0,18 Obsah uhlíku 

LTML200-300 = 19,70 x TML410 - 1,12 Obsah dusíku 

LTML300-550 = 14,70 x TML350 + 9,62 x TML530 + 1,54 Obsah uhlíku a jílu 

LTML300-550 = 21,20 x TML410 + 7,4 x TML530 + 1,11 Obsah dusíku a jílu 

LTML300-450 =13,20 x TML350 + 3,31 Obsah uhlíku 

LTML300-450 = 12,5 x TML330 + 1,38 Obsah dusíku 

LTML450-550 = 2,8 x TML410 + 7,6 x TML530 + 0,76 Obsah dusíku a jílu 

LTML450-550 = 1,9 - 0,17 x TML350 + 7,8 x TML530  + 0,96 Obsah dusíku a jílu 

LTML110-550 = 10 x TML120 + 25 x TML330 - 2 Obsah uhlíku a jílu 

LTML110-550 = 9,8 x TML120 + 33,5 x TML410 + 5,1 Obsah dusíku a jílu 

LTML200-550 = 24,7 x TML330 + 9,8 x TML530 - 3,41 Obsah C (N) a jílů 

LTML200-550 = 16 x TML330 + 14,6 x TML410 + 6,32 Obsah C (N) a jílů 

LTML30-550 = 12,4 x TML120 + 24 x TML330 + 1,15 Obsah dusíku a jílu 

LTML30-550 = 12,7 x TML120 + 25,1 x TML350 + 1,35 Obsah uhlíku a jílu 



 

 

B TERMICKÁ ANALÝZA – ROZDLÍLY TML 

 

Obrázek 59: Závislost rozdílu LTML na koncentraci jednotlivých půd  

(využití rovnice: LTML200-300 = 18,56 x TML410 - 0,18). 

 

Obrázek 60: Závislost rozdílu LTML na koncentraci jednotlivých půd  

(využití rovnice: LTML200-300 = 8,05 x TML290 - 0,01). 
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Obrázek 61: Závislost rozdílu LTML na koncentraci jednotlivých půd  

(využití rovnice: LTML300-550 = 10,51 x TML350 + 19,40 x TML530 + 0,5). 

 

Obrázek 62: Závislost rozdílu LTML na koncentraci jednotlivých půd  

(využití rovnice: LTML300-550 = 17,09 x TML410 + 13,62 x TML530 + 0,25). 
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Obrázek 63: Závislost rozdílu LTML na koncentraci jednotlivých půd  

(využití rovnice: LTML300-550 = LTML300-550 = 5,43 x TML290 + 17,29 x TML530 + 0,7). 

 

Obrázek 64: Závislost rozdílu LTML na koncentraci jednotlivých půd  

(využití rovnice: LTML300-450 =11,05 x TML350 + 0,58). 
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Obrázek 65: Závislost rozdílu LTML na koncentraci jednotlivých půd  

(využití rovnice: LTML300-450 = 9,7 x TML330 + 0,55). 

 

Obrázek 66: Závislost rozdílu LTML na koncentraci jednotlivých půd  

(využití rovnice: LTML450-550 = 0,13 + 0,13 x TML410 + 13,9 x TML530). 
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Obrázek 67: Závislost rozdílu LTML na koncentraci jednotlivých půd  

(využití rovnice: LTML450-550 = 0,13 + 0,13 x TML410 + 13,9 x TML530). 

 

Obrázek 68: Závislost rozdílu LTML na koncentraci jednotlivých půd  

(využití rovnice: LTML110-550 = 11,65 x TML120 + 21,26 x TML330 + 1,05). 
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Obrázek 69: Závislost rozdílu LTML na koncentraci jednotlivých půd  

(využití rovnice: LTML110-550 = 7,48 x TML120 + 36,61 x TML410 + 0,57). 

 

Obrázek 70: Závislost rozdílu LTML na koncentraci jednotlivých půd  

(využití rovnice: LTML110-550 = 11,59 x TML120 + 13,16 x TML290 + 1,15). 
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Obrázek 71: Závislost rozdílu LTML na koncentraci jednotlivých půd  

(využití rovnice: LTML200-550 = 22,11 x TML330 + 24,63 x TML530 + 0,16). 

 

Obrázek 72: Závislost rozdílu LTML na koncentraci jednotlivých půd  

(využití rovnice: LTML200-550 = 15,65 x TML330 + 16,29 x TML410 + 0,58). 
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Obrázek 73: Závislost rozdílu LTML na koncentraci jednotlivých půd  

(využití rovnice: LTML200-550 = 1,35 x TML330 + 13,35 x TML290 + 1,42). 

 

Obrázek 74: Závislost rozdílu LTML na koncentraci jednotlivých půd  

(využití rovnice: LTML30-550 = 27,79 x TML120 + 21,28 x TML330 + 1,33). 
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Obrázek 75: Závislost rozdílu LTML na koncentraci jednotlivých půd  

(využití rovnice: LTML30-550 = 28,21 x TML120 + 23,94 x TML350 + 1,4). 
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Tabulka 13:Data rozdílů LTML jednotlivých rovnic využitá při PCA (část 1). 

  

Pů
da

 č
.  

K
on

ce
nt

ra
ce

 [%
] 

Rovnice 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

R
oz

dí
l L

TM
L 

[%
]  

2 0,1 -0,26 -0,21 -0,09 -0,14 -0,11 -0,18 -0,09 -0,21 0,06 0,04 0,04 -0,84 -0,50 -0,55 -0,50 -0,37 -0,34 -1,03 -0,79 

0,5 -0,03 0,07 0,13 -0,09 -0,07 -0,16 -0,07 -0,21 0,08 0,06 0,07 -0,55 -0,16 -0,27 -0,24 -0,12 -0,11 -0,67 -0,37 

1,0 0,49 0,61 0,67 -0,08 -0,07 -0,15 -0,05 -0,21 0,07 0,06 0,06 0,04 0,41 0,33 0,28 0,39 0,43 0,05 0,38 

2,0 1,27 1,47 1,46 -0,13 -0,03 -0,16 -0,10 -0,23 0,08 0,06 0,07 0,80 1,30 1,10 1,04 1,21 1,21 0,73 1,00 

3,0 2,09 2,25 2,30 -0,11 -0,06 -0,15 -0,07 -0,23 0,07 0,06 0,06 1,66 2,10 2,01 1,84 2,00 2,08 1,74 2,06 

5,0 4,04 4,24 4,25 -0,13 -0,07 -0,18 -0,06 -0,23 0,04 0,03 0,03 3,67 4,12 4,03 3,76 3,94 4,00 3,87 4,23 
5 0,1 0,08 -0,14 0,04 -0,32 -0,32 -0,43 -0,32 -0,29 -0,05 -0,08 -0,08 -0,65 -0,73 -0,68 -0,10 -0,40 -0,76 -0,71 -0,79 

0,5 0,21 0,01 0,16 -0,30 -0,30 -0,43 -0,31 -0,30 -0,04 -0,07 -0,07 -0,51 -0,56 -0,56 0,04 -0,27 -0,65 -0,56 -0,61 

1,0 0,85 0,68 0,78 -0,30 -0,30 -0,46 -0,32 -0,31 -0,04 -0,07 -0,07 0,16 0,13 0,06 0,67 0,38 -0,07 0,13 0,10 

2,0 1,72 1,56 1,65 -0,31 -0,29 -0,46 -0,31 -0,30 -0,05 -0,08 -0,08 1,01 1,02 0,93 1,53 1,25 0,80 0,98 0,94 

3,0 2,66 2,54 2,60 -0,31 -0,26 -0,46 -0,32 -0,32 -0,04 -0,07 -0,07 1,95 2,03 1,88 2,47 2,21 1,76 1,90 1,87 

5,0 4,75 4,67 4,71 -0,30 -0,26 -0,45 -0,33 -0,33 -0,03 -0,06 -0,06 4,04 4,14 3,98 4,57 4,28 3,84 3,99 3,99 

 



 

Tabulka 14: Data rozdílů LTML jednotlivých rovnic využitá při PCA (část 2). 
R

oz
dí

l L
TM

L 
[%

] Pů
da

 č
. 

K
on

ce
nt

ra
ce

 [%
]  

Rovnice 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

26 0,1 0,10 0,00 -0,01 -0,24 -0,22 -0,42 -0,27 -0,27 0,00 -0,02 -0,02 -0,65 -0,54 -0,81 -0,05 -0,28 -0,76 -0,89 -0,89 

0,5 0,28 0,22 0,21 -0,22 -0,19 -0,39 -0,26 -0,29 0,02 -0,01 -0,01 -0,43 -0,27 -0,52 0,13 -0,10 -0,53 -0,57 -0,52 

1,0 0,80 0,78 0,75 -0,21 -0,17 -0,37 -0,26 -0,29 0,02 0,00 0,00 0,09 0,31 0,02 0,65 0,45 0,02 -0,09 -0,03 

2,0 1,53 1,53 1,47 -0,21 -0,16 -0,38 -0,26 -0,30 0,02 0,00 0,00 0,85 1,07 0,78 1,39 1,16 0,72 0,75 0,82 

3,0 2,80 2,81 2,71 -0,20 -0,15 -0,40 -0,26 -0,30 0,02 0,00 0,00 2,14 2,35 2,01 2,68 2,43 1,93 2,06 2,13 

5,0 4,34 4,38 4,26 -0,19 -0,15 -0,40 -0,25 -0,31 0,02 0,00 0,00 3,69 3,94 3,58 4,22 3,97 3,47 3,64 3,75 

 


