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Anotace 

Diplomová práce řeší téma Posouzení možnosti využití digestátu pro přípravu 

vermikompostu. V první části je charakterizována technologie anaerobní digesce a 

digestát, proces vermikompostování a uvedena související legislativa. Další část práce je 

experimentální, ve které je popsána výroba vermikompostu, biologické pokusy a 

agrochemické rozbory všech použitých materiálů. Závěrem je uvedeno shrnutí výsledků 

práce, které prokázaly možnost využití digestátu. 

 
Klíčová slova: vermikompostování, kalifornská žížala (eisenia andrei), digestát 

 

 

 

Summary 

 

The thesis corncerns the topic Examination of potential utilization of digestate in 

preparation of vermikompost. The first theoretical part is focused on theory of anaerobic 

digestion and digestate, vermicomposting process and related legislation. The other 

experimental part describes the production of vermikompost, biological experiments and 

agrochemical analysis of all used materials. In the final part is a summary of results and 

purpose of the work, demonstrating the possibility of use of digestate. 
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

V současném odpadovém hospodářství je stále více kladen důraz na snížení 

bioodpadů ukládaných na skládky. Tento trend je podložen narůstající mírou produkce 

těchto odpadů jak v běžném životě obyvatel, tak i v odvětvích zemědělství. Stále více jsou 

vyhledávány způsoby jak tyto odpady ještě efektivně využít – v souladu s hierarchií 

nakládání s odpady a jinou legislativní podporou. 

Možností jak s biologicky rozložitelnými odpady nakládat je poměrně dostatek, 

přičemž produkce menších množství bývá mnohdy opomíjena. Tuny odpadů ze 

zemědělství mizí v útrobách bioplynových stanic nebo jsou využívány zpětně do koloběhu 

jako hnojivo, ale z domácností putuje na skládky nezanedbatelný objem těchto 

využitelných surovin. Pro tyto komodity je východiskem kompostování. Pádným důvodem 

pro separaci bioodpadů je určitě snížení zápachu a množství směsného odpadu 

z domácnosti až o 40%, získání kvalitního produktu pro hnojení rostlin, navrácení živin do 

půdy a v neposlední řadě ekologické důvody jako prevence před extrémními klimatickými 

jevy spojenými s degradací půdy atd. Jednou z variant je i vermikompostování, tj. 

degradace bioodpadů pomocí žížal. Biostimulátory obsažené ve výsledném substrátu jsou 

neocenitelným pomocníkem pěstitelů. 

Cílem této práce je posoudit možnost využití digestátu pro přípravu vermikompostu 

a ověřit vlastnosti vzniklého materiálu. Za tímto účelem byl proveden vegetační nádobový 

pokus s obsahem různých poměrů půdy k vermikompostům (vermikompost kontrolní a 

vermikompost s podílem digestátu). Dále byly provedeny testy klíčivosti ve výluhu 

vermikompostů za účelem zjištění fytotoxicity  a ekotoxicity ve dvou variantách doby 

expozice. Analyzovány byly jednotlivé vstupy i výstupy experimentu, včetně pěstovaných 

rostlin pro porovnání a ověření příjmu živin, rizikových prvků a ostatních parametrů. 

Analyzované obsahy prvků byly porovnány s limity platné legislativy. 
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2 POPIS TECHNOLOGIE ANAEROBNÍ DIGESCE 

2.1 Průběh procesu 

Anaerobní digesce je přirozeným procesem, kde jsou rostlinné a živočišné hmoty 

(biomasy) rozkládány mikroorganismy za nepřístupu vzduchu. Tato technologie 

transformuje a zušlechťuje odpadní organické látky na energeticky bohatý bioplyn.  

Je to nejrozšířenější způsob stabilizace čistírenských kalů. Stále více je ale také 

využívána pro zpracování zemědělských odpadů (organické zbytky, exkrementy zvířat 

atd.). Poslední dobou jsou vyvíjeny metody anaerobní stabilizace tuhých komunálních 

odpadů. Rozklad organických látek anaerobními procesy probíhá široce také 

ve skládkách. [5] 

Rozklad vstupujících organických látek na konečné produkty, kterými jsou methan 

a oxid uhličitý, vyžaduje koordinovanou metabolickou součinnost. Produkty jedné skupiny 

se stávají produktem pro skupinu následující a mohou způsobit narušení dynamické 

rovnováhy v celém systému a snížení účinnosti procesu. [6] 

Existují dva hlavní typy – termofilní a mezofilní. Hlavním rozdílem mezi nimi jsou 

teploty dosažené v tomto procesu. Termofilní dosahují až 600 °C, mezofilní 35-400 °C. 

Zvolená metoda do značné míry závisí na surovinách, které mají být zpracovány. Vysoce 

tuhé materiály jako zahradní a potravinářské odpadní směsi se zpravidla zpracovávají 

termofilním typem. Naopak pro méně pevné, jako zvířecí kejdy ve směsích 

s průmyslovými a komunálními odpady, postačí mezofilní typ – tedy s nižší teplotou za 

použití systému kontinuálního ohřevu. Proces začíná umístěním do uzavřené nádrže nebo 

digestoře. Přirozeně se vyskytující organismy stráví biomasu, přičemž se uvolňuje na 

metan bohatý plyn (bioplyn). Ten může být využit k výrobě tepla a elektrické energie 

z obnovitelných  zdrojů, čímž se snižuje využívání fosilních paliv a snížení emisí 

skleníkových plynů. Z tohoto procesu je zbývající materiál (vyhnitý biokal) nazýván 

digestát. 

Proces anaerobní digesce se dá rozdělit také na dva typy – suchý a mokrý. Toto 

rozdělení je na základě podílu sušiny obsažené v biomase. Rozhraní těchto procesních 

typů, které ovlivňuje způsob dopravy biomasy do fermentory je obsah sušiny asi 15%. 



Romana Cvrčková: Posouzení možnosti využití digestátu pro přípravu 

vermikompostu 
 

2014  3 

Suchý proces je levnější, ale používanější je mokrý, protože dosahuje větší stability 

produkce bioplynu. [32] 

2.1.1 Fáze anaerobní digesce 

Hydrolýza – první stádium rozkladu – rozklad makromolekulární rozpuštěné i 

nerozpuštěné organické látky ( polysacharidy, lipidy, proteiny) na nízkomolekulární látky 

rozpustné ve vodě. Rozklad probíhá pomocí extracelulárních hydrolytických enzymů, které 

produkují zejména fermentační bakterie.  

Acidogeneze – rozklad produktů hydrolýzy – nízkomolekulárních látek na ještě 

jednodušší organické látky (kyseliny, alkoholy, oxid uhličitý, vodík). Jejich fermentací se 

tvoří množství konečných redukovaných produktů závislých na charakteru počátečního 

substrátu a podmínkách prostředí. Pokud nastane nízký parciální tlak vodíku, dochází 

k produkci kyseliny octové, vodíku a oxidu uhličitého, při vyšším tlaku jsou tvořeny vyšší 

organické kyseliny (mléčná kyselina, ethanol atd..) 

Acetogeneze- oxidace látek z acidogenezní fáze na vodík, oxid uhličitý a kyselinu 

octovou. Vodík produkuje důležitá mikrobiální skupina syntrofních acetogenních 

mikroorganismů, které rozkládají organické kyseliny vyšší než octovou, alkoholy a některé 

aromatické sloučeniny. Pro tuto skupinu organismů je nezbytná těsná součinnost s dalšími 

mikroorganismy, které spotřebovávají jimi produkovaný vodík. Přebytek vodíku v procesu 

totiž inhibuje činnost acetogenních mikroorganismů a tím i celého systému. 

Methanogeneze – poslední stádium, kdy methanogenní mikroorganismy rozkládají 

substráty pro ně přijatelné, jako jednouhlíkaté látky a z víceuhlíkatých pouze kyselinu 

octovou. Produkty rozkladu jsou methan a oxid uhličitý. Methanogenní substráty mohou 

v této fázi zpracovávat také denitrifikační a nesulfatační bakterie, jsou-li přítomny jejich 

konečné elektronové akceptory.[6] 

2.1.2 Limitující faktory procesu anaerobní digesce 

Teplota – zvolena v závislosti na kultuře mikroorganismů zúčastněných v procesu. 

Nejčastěji to bývají mezofilní bakterie, pro něž je vhodná teplota kolem 35 °C. 

pH – opět se volí s ohledem na druh mikroorganismů. Pro většinu vyhovuje 

v rozmezí 6,5 až 7,5. 
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Složení substrátu – pro zajištění optimálního průběhu rozkladu je nezbytný správný 

poměr N a P k organickým látkám, tedy C:N:P = 100:1:0,2. Je mnohem nižší než u 

aerobních procesů vzhledem k pomalému růstu anaerobních mikroorganismů. 

Přítomnost toxických a inhibujících látek – amoniak, mastné kyseliny. Tyto látky 

ovlivňují proces nebo jej mohou také zcela zastavit. [6] [28] 

2.1.3 Porovnání aerobních a anaerobních procesů z pohledu bilance 

energie a uhlíku 

Předností anaerobních procesů je transformace a zušlechtění odpadních 

organických látek do energeticky bohatého bioplynu. Tato skutečnost vyplývá ze srovnání 

bilance energie a uhlíku při těchto procesech.  

Bilance energie: 

1. Při aerobních technologiích je zhruba 60% energie spotřebováno na syntézu 

nové biomasy a 40% se ztratí jako reakční teplo. 

2. Anaerobní technologie zachovají téměř 90% energie, původně obsažené 

v substrátu, ve vzniklém bioplynu. Na růst nové biomasy je spotřebováváno 5 - 

7% a 3-5% se  ztratí ve formě reakčního tepla. 

Bilance uhlíku: 

1. U aerobních procesů je zhruba 50% uhlíku ze substrátu přeměňováno na 

biomasu a 50% na oxid uhličitý.  

2. U anaerobních procesů přejde 95% uhlíku do bioplynu a 5% do biomasy. [5]  

2.2 Anaerobní digesce v zemědělství 

Mnoho forem biomasy je vhodných pro anaerobní digesci, včetně potravinového 

odpadu, kejdy, hnoje, stejně jako rostlin a jejich zbytků. Není to nová technologie, byla 

použita ve Velké Británii již koncem roku 1800. Napomáhá také k zacházení s odpady 

vznikajícími v domácnostech, na farmách, supermarketech atd. - snižuje se množství 

odpadů ukládaných na skládky. 

V období 70. a 80. let 20. století byla v ČR vyvolána výstavba velkých 

bioplynových stanic potřebou řešit problém s produkcí exkrementů ve velkochovech 
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hospodářských zvířat. Vysoký počet zemědělských výrob si vynutil aplikaci technologií 

biomethanizace ve velkých zařízeních (Obr. 1), která byla schopna zvládnout lokální 

nadprodukci především tekutých odpadů. Oproti malým, neboli farmářským, jednotkám 

mají tyto digesční velkoprovozy nesporné výhody z ekonomické stránky. V zahraničí 

dochází k finančním problémům z hlediska svozových nákladů. Ty jsou u nás minimální, 

v mnoha případech lze kapalný odpad čerpat pouze potrubím na relativné malé 

vzdálenosti. Z hlediska ekologických aspektů se anaerobní technologie výrazně podílejí na 

snižování emise plynů, které způsobují ,,skleníkový efekt“. Bioplyn je obnovitelným 

zdrojem energie a náhrada fosilních paliv tímto produktem snižuje celkovou emisi oxidu 

uhličitého. Anaerobní fermentací kejdy a jiných druhů hnoje se snižují emise methanu 

z hnojišť. [4] [6] [15] [20] 

 

 

Obr. 1: Schéma anaerobní digesce. Zdroj: [15]. 

Produkty digesce jsou označovány jako bioplyn a digestát – čili produkt vyhnívání. 

Bioplyn je směsí 60% metanu, 40% oxidu uhličitého a stopovým množstvím jiných plynů. 

Přesné složení závisí na typu vstupní suroviny a její zpracovatelnosti. Bioplyn lze spalovat 

pro výrobu tepla, elektřiny. Alternativně může být upraven na čistý metan, biometan, 

odstraněním zbylých plynů. Tento čistý metan může být aplikován do elektrické rozvodné 

sítě zemního plynu či použit jako palivo.[15] [20] 
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Odpad z anaerobní digesce tuhých odpadů odvodněný na obsah vody 40-50% lze 

zpracovávat několika způsoby: 

- spalování 

- zplyňování 

- skládkování 

- kompostování 

Z hlediska ekonomiky je například spalování digesčního zbytku v nákladech na 

každé zpracované tuně dražší. Při kompostování je problémem prodej a kvalita 

kompostu. [4] 

2.2.1 Anaerobní rozklad exkrementů hospodářských zvířat a odpadní 

biomasy 

Zemědělská výroba produkuje množství organických odpadů, zejména pak 

exkrementy hospodářských zvířat a to v podobě kejdy či slamnaté mrvy a další rostlinné 

nebo živočišné zbytky, které mají vysoký energetický potenciál. Anaerobní technologie 

těchto materiálů je v podstatě jejich zušlechtěním za současného energetického zisku. 

Principem je anaerobní rozklad snadno rozložitelných látek na methan a oxid uhličitý. 

Hnůj, kejda a zemědělské zbytky obsahují též množství látek jako celulóza, 

hemicelulóza a lignin. Všechny tyto látky jsou rozkládány efektivně za anaerobních 

podmínek již v zažívacím traktu zvířat (při zdržení 1-2 dny je účinnost rozkladu 40-60%). 

Technologicky je zatím účinnost rozkladu v anaerobních reaktorech o 2-3 řády nižší. [6] 

Hlavní výhody anaerobní stabilizace zemědělských organických odpadů [5]: 

- produkce bioplynu (70-75%metanu), který je možné využít k produkci tepelné a 

elektrické energie, 

- zvýšená využitelnost živin, zvyšuje kvalitu hnojiva, 

- snížení zápachu, 

- levná a ekologicky šetrná recyklace odpadu, 

- snížení obsahu patogenů a semen plevelů 

- pokles emisí skleníkových plynů  
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2.2.2 Anaerobní stabilizace slamnatého hnoje 

Charakteristickým znakem slamnatého hnoje je vysoký obsah sušiny, nad 20%. 

Slamnatým hnojem se rozumí směs exkrementů a slámy využívané jako podestýlky. 

Při poměru 1:1 sušiny slámy a exkrementů je ve směsi hnoje v sušině okolo 90% 

organických látek. Díky silně rozvinuté methanogenní mikroflóře v trávícím traktu 

hospodářských zvířat, zejména tedy přežvýkavců, obsahuje slamnatý hnůj dostatek 

množství potřebných druhů mikroorganismů a není tudíž nutná speciální inokulace. Princip 

anaerobního zpracování slamnatého hnoje je založen na tom, že hnůj se na počátku 

intenzivním působením anaerobních procesů zahřeje na teplotu 40-60 °C, přičemž dochází 

k spotřebování asi 10% organické hmoty. Po vyčerpání kyslíku a v důsledku teploty 

nastává rozvoj anaerobních procesů za tvorby bioplynu. [5] [15] 

2.3 Ekologické aspekty anaerobní digesce 

Přírodní a lidskou činností vzniká ročně několik milionů tun metanu uvolňujícího 

se do atmosféry, ze zdrojů jako těžba zemního plynu, uhlí, zpracování ropy, močály, 

oceány, skládky a jiné. Na zvýšení množství skleníkových plynů se zejména podílí 

spalování fosilních paliv. Řešením tohoto problému je přechod na obnovitelné zdroje 

energie.  Oxid uhličitý z biopaliv se nepodílí na jeho akumulaci v atmosféře. Je opět využit 

jako zdroj uhlíku pro ,,energetické“ rostliny. Využití energie z biomasy nezapříčiňuje 

v konečné bilanci zvýšení skleníkového efektu. Mezi další výhody patří: 

a) Energie se produkuje z odpadu, který sám ohrožuje životní prostředí. 

Procesem konverze energie dojde ke stabilizaci odpadu. 

b) Spalováním biopaliv dochází k menšímu znečištění vzduchu než při 

spalování fosilních. 

c) Biopaliva jsou snadno biologicky rozložitelná (např. metan, bionafta, 

etanol). [5] 

2.4 Praktické využití anaerobní digesce 

Tato technologie je využívána v bioplynových stanicích zpracovávajících organický 

odpad jako hnůj, kejda, kukuřičná siláž atd. Bioplynové stanice jsou zřizovány za účelem 

zhodnocení odpadů k výrobě bioplynu. Vzniká zde však ještě vedlejší produkt, a to zbytek 
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z anaerobní digesce – digestát, jež je charakterizován v kapitole 2.5. Protože digestát pro 

tuto práci pochází z Bioplynové stanice Stonava, je tato uvedena níže jako příklad..  

Digestát, který tato BPS produkuje, je využíván ke hnojení. 

2.4.1 Bioplynová stanice Stonava 

BPS ve Stonavě je čistě zemědělská. Pro svůj provoz využívá vepřovou kejdu, 

kukuřičnou siláž a drcené kukuřičné zrno. Kejda je získávána z provozu velkochovu prasat 

farmy, pod níž spadá i stanice. Za pomocí systému čerpadel a jímek je dopravována 

kejdovodem do krmného systému bioplynové stanice. Tímto způsobem je potlačeno šíření 

zápachu a je zajištěna čerstvost kejdy, což podporuje dobré podmínky pro fermentaci. Pro 

dobré výsledky a ověřenou funkčnost byla zvolena i kukuřičná siláž. Ta je rovněž 

pěstována na pozemcích farmy v okolí. Uskladněna je v silážních jámách v těsné blízkosti 

stanice. Do systému se také přidává záměsová voda a to ze dvou důvodů. Jedním je snížení 

sušiny při vstupu do krmného systému na umíchatelných 13% a druhým umíchatelnost ve 

fermentorech. 

Krmným systémem zde rozumíme železobetonovou jímku o objemu 300m³, 

vybavenou vytápěním, krmným čerpadlem a dvěmi míchadly, které zabezpečují 

homogenizaci vstupních materiálů. Takovéto zařízení je schopno dávkovat materiál o 

maximální sušině 13%. Nad touto hranicí se již objevují problémy provozu. 

Fermentory jsou ocelové nádrže, zateplené a vyhřívané (Obr. 2). Plynojem má dvě 

membrány a je vybaven centrálním sloupem. Míchání je zajišťováno čtyřmi kusy 

rychloběžných motorových míchadel. Provozní hladina je udržována na 6,m (1650m³). 

Celkem jsou v BPS tři fermentory, z čehož první dva slouží jako primární stupeň 

fermentace a třetí jako dohnívací nádrž. 

Kogenerační jednotka je umístěna v budově v izolovaném boxu kvůli hlučnosti. 

Výkon zařízení je 537kWh. Toto zařízení je vybaveno tepelným výměníkem, což zajišťuje 

maximální využití tepla. 

Tekuté suroviny (voda, kejda a silážní šťávy) jsou převáděny pomocí čerpadel 

z příslušných jímek. Při výstavbě byl zřízen ucelený čerpací systém, který je schopen 

svádět veškeré tekutiny z okolí farmy do homogenizační jímky. Všechny přítoky jsou 

vybaveny průtokoměry pro přesné dávkování surovin. Naopak tuhé substráty jsou 
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dávkovány pomocí teleskopického manipulátoru s vážícím zařízením založeným na změně 

tlaku hydraulického oleje. 

 

Obr. 2: Fermentory BPS Stonava. 

Technické parametry zařízení [12]: 

- Vstupy:  silážní kukuřice 16t 

   CCM *  4t 

   kejda   35t 

   záměsová voda  25t 

- Vstupní sušina   10-12% 

- Doba zdržení    65 dní 

- Zatížení organickou hmotou  2,6 kg/m³/den 

- Zásoba plynu    900 m³ 

- Provozní teplota   F1  42,2 °C 

      F2  45,5 °C 

(* CCM – Corn Cob Mix – silážovaná drť směsi palic kukuřice bez listenů [21]) 
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2.5 Charakteristika digestátu 

Digestátem rozumíme stabilizovaný materiál, který zůstane po anaerobní digesci 

biologicky rozložitelných surovin v bioplynových stanicích. Tato technologie vyrábí dva 

hlavní produkty – a to tedy digestát a bioplyn. Digestát je produkován acidogenezí a 

metanogenezí, každá s odlišnými vlastnostmi. Metanogenní digestát je kal s vysokým 

obsahem živin. Acidogenní digestát je vláknitý a skládá se ze strukturální rostlinné hmoty 

včetně ligninu a celulózy. Má vysoké schopnosti zadržování vlhkosti. Může také obsahovat 

minerály a zbytky bakterií. [17]  

Dle vyhlášky č.271/2009 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva [59], příloha č.3, je 

hnojivem typovým - typ 18.1.e – Organická a organominerální hnojiva zejména ze 

statkových hnojiv anaerobní fermentací. Požadavky na tento typ jsou minimálně 25% 

spalitelných látek v sušině a minimálně 0,6 % dusíku v sušině. 

Protože digestát je výstupem ze zařízení k využívání bioodpadů, lze jej hodnotit 

podle vyhlášky 341/2008 o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 

[55], kde jsou uvedeny limity pro výstupy a dále rozděleny dle použití.  

Jedná se o látku bohatou na živiny. Skládá se ze zbylých nestravitelných materiálů 

a mrtvých organismů (obsah 90-95% z toho, co bylo přivedeno do fermentoru). Všechen 

dusík, fosfor a draslík přítomný v surovině zůstane i po anaerobní digesci v digestátu. 

Živiny jsou v něm podstatně biologicky dostupnější než v surovém kalu, což znamená pro 

rostliny snadnější využití živin. Toto může být výhodou v oblastech ohrožených 

dusičnany, kde jsou aplikace organického dusíku omezeny. Digestát může být použit 

přímo z fermentoru, v tomto případě je nazýván úplný digestát. Alternativně může být 

separován na fugát (kapalná část) a separát (tuhá část). Digestát v žádném případě není 

kompostem, i když má podobné rysy. Kompost je vytvářen aerobními mikroorganismy 

(houby, bakterie schopné rozkládat lignin a celulózu ve větší míře), oproti tomu digestát je 

vyráběn anaerobně. [16] [17] 

Digestát je možno dělit dle více hledisek, např. podle obsahu sušiny, vstupní 

suroviny nebo způsobech nakládání. Dle vyhlášky č.271/2009 o stanovení požadavků na 

hnojiva [59] je možno digestát dělit dle obsahu sušiny s hranicí 13%, rozdělení spočívá 

v odlišných limitních hodnotách některých prvků specifikovaných v této legislativě. Dle 

vstupních surovin jsou digestáty zemědělské (vstupní surovinu tvoří živočišné substráty), 
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čistírenské (vstupem pouze substráty spojené s provozy čistíren odpadních vod) 

a ostatní. [32] 

Standardy digestátu vyráběného anaerobní digescí můžou být hodnoceny dle tří 

kritérií: chemických, biologických a fyzikálních. Z hlediska chemie musí být posuzovány 

obsahy těžkých kovů a jiných anorganických kontaminujících látek, perzistentních 

organických látek, obsahu makroprvků, jako je dusík, fosfor a draslík. V závislosti na 

původu použitých vstupů, mohou být  v digestátu obsaženy patogeny, které mohou vést 

k šíření na člověka, zapříčinit choroby zvířat nebo rostlin, pokud nejsou vhodně 

kontrolovány. Fyzikální standardy zahrnují především faktory zápachu a vzhledu. Zatímco 

fyzikální kontaminace nepředstavuje problém s ohledem na člověka, rostliny nebo zdraví 

zvířat, biologická kontaminace (ve formě plastů, kovů a keramiky) způsobuje negativní 

vnímání. Kontrola kvality vstupních surovin je tedy nejdůležitějším způsobem jak zajistit 

kvalitní konečný produkt. [17] 

Z hlediska legislativy jsou na digestáty kladeny především hygienické požadavky. 

Digestát může být odpadem dle zákona č.185/2001 Sb. [70] jen ve výjimečných 

případech. Jedná se o digestáty šířené jako hnojivo nesplňující požadované znaky jakosti, 

zejména vybrané rizikové látky. Dále může být odpadem, pokud jeho původní účel odpadl 

nebo zanikl. Pokud toto nastane, je producent digestátu povinen s ním nakládat dle zákona 

o odpadech a předat jej oprávněné osobě k využití či odstranění. [14] 

2.5.1 Způsoby nakládání s digestáty 

V tuhém i tekutém stavu je považován za organické hnojivo typové. Skladování 

obou forem digestátů, tedy tuhých i tekutých, musí být v souladu s vyhláškou 377/2013 

Sb.o skladování a způsobu používání hnojiv [60] za daných podmínek. Pokud mají být 

digestáty využity na zemědělské půdě, je nutnost tuhé digestáty zapravit do půdy do 48 

hodin, naopak tekuté již do 24 hodin po rovnoměrné aplikaci. Nesmí se aplikovat na 

přemokřenou půdu, zasněženou či promrzlou.  Nutno je také zamezit vniknutí do 

povrchových vod nebo na sousední pozemek.  Aplikace podléhá evidenci použitých hnojiv 

dle platné legislativy.  

Při nakládání s digestáty je ten, kdo s nimi zachází, povinen učinit opatření 

zamezující vniknutí do povrchových nebo podzemních vod, aby tak nedošlo k ohrožení 
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životního prostředí, v souladu se zákonem 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších 

předpisů [73], ve kterém je digestát považován za závadnou látku. 

V určitých oblastech je nutno respektovat Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o 

stanovení zranitelných oblastí [73] a samozřejmě další legislativní nařízení. Jde zejména o 

omezení obsahu dusíku v těchto vymezených oblastech při hnojení a respektování období, 

kdy je hnojení zakázáno, což určuje tzv. Nitrátová směrnice 91/676EHS, která dále 

nařizuje snížení znečištění vod dusičnany ze zemědělských zdrojů, omezení přívodu 

organického dusíku do půdy.  

Dávka digestátu by měla odpovídat potřebě živin porostu pro předpokládanou 

plodnost, výnos a kvalitu produkce. Dále z množství přístupných živin a organické hmoty 

v půdě a také ze stanovištních a pěstitelských podmínek. Hnojení digestátem se ve státech 

EU přesouvá z posklizňového období do vegetačního. Je to dáno důvodem rychlého účinku 

obsaženého dusíku a dobrými organoleptickými vlastnostmi digestátů. [13] [14] [35] [66] 

2.5.2 Digestáty ze statkových hnojiv 

Digestáty vznikají při biozplyňování rostlinné biomasy anaerobní digescí kukuřičné 

siláže, ostatních pícnin nebo energetických rostlin. V jiných případech je využita 

senážovaná či travní fytomasa (objem organických látek rostlinné hmoty vytvořený 

působením fotosyntézy na větším území [19]), která pochází z luk, veřejných zelení, 

golfových hřišť atd. Sušina těchto digestátu by měla obsahovat minimálně 25% 

spalitelných látek a 0,6 % celkového dusíku. V tomto případě je považován za typové 

organické hnojivo vyrobené anaerobní fermentací ze statkových hnojiv (typ 18.1. e - 

Organická a organominerální hnojiva zejména ze statkových hnojiv anaerobní fermentací). 

Typem hnojiva se rozumí hnojivo se stanoveným obsahem živin a shodnou formou a 

rozpustností živin. Ostatní digestáty, které jsou určeny pro zemědělskou půdu jsou 

považovány jako netypové organické hnojivo. Limitní hodnoty digestátu dle legislativy 

jsou uvedeny v experimentální části této práce. Pokud je digestát využíván na pozemcích 

producenta, není zde nutnost registrace jako organického hnojiva. Pokud je ale šířen 

prodejem či jiným způsobem převodu, registrace se provádí dle §4 zákona č.156/1998 Sb., 

o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a 

substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd [58]. Použití v zemědělství 

podléhá vyhlášce 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv. [60] 
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Pro digestáty vzniklé ze zvířecích fekálií, tedy anaerobní digesce hnoje, kejdy atp., 

platí obdobné legislativní podmínky, jako pro digestáty z rostlinné biomasy. Navíc musejí 

být splněny hygienické požadavky pro vedlejší živočišné produkty. [13]  

2.5.3 Digestáty z anaerobní digesce bioodpadů 

Tyto digestáty jsou označovány jako rekultivační (takto jsou označovány digestáty 

používané mimo zemědělské a lesní půdy). Pro jejich vznik mohou být použity jako 

vstupní suroviny bioodpady, statková hnojiva a materiály rostlinného charakteru. Seznam 

bioodpadů využitelných v zařízení k využití bioodpadů je uveden níže. Pro zabezpečení 

hygienizace digestátů z biozoplyňování bioodpadů je nutno udržovat minimální teplotu ve 

fermentoru 55 °C po dobu 24 hodin nepřetržitě a celková doba udržení ve fermentoru 

nejméně 20 dnů. Pokud nastane případ, že provozní teplota ve fermentoru bude nižší nebo 

je kratší doba expozice náplně, je nezbytné bioodpad předupravit při teplotě 70 °C po dobu 

60 minut, nebo následně upravit při této teplotě také po dobu 60 minut, nebo zabezpečit 

aerobní kompostování. [13] [69] 

Z pohledu odpadů jsou tyto digestáty hodnoceny dle vyhlášky 341/2008 Sb., o 

podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady [55].  

Seznam bioodpadů vstupujících do technologie materiálového využívání 

bioodpadů, je uveden v Příloze č.1, vyhlášky 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání 

s biologicky rozložitelnými odpady. [55] 

2.5.4 Digestáty z bioplynových stanic, kde jednou ze vstupních surovin jsou 

vedlejší živočišné produkty 

Bioplynová stanice zpracovávající živočišný odpad včetně hnoje a kuchyňských 

odpadů, musí být dle evropské legislativy vybavena pasterizační jednotkou. Ta musí mít 

zařízení ke sledování teplot v reálném čase a záznamové zařízení k záznamu výsledků 

těchto měření. Také je nezbytností vhodný bezpečnostní systém bránící nedostatečnému 

ohřevu. Mezi další povinné vybavení patří zařízení k čištění a dezinfekci vozidel či 

kontejnerů sloužících k přepravě odpadů. Měla by mít i vlastní laboratoř nebo využívat 

služeb externí schválené laboratoře. Tyto BPS spadají pod Nařízení ES č. 1774/2002, 

kterým se stanoví hygienická pravidla týkající se vedlejších živočišných produktů, které 
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nejsou určeny k lidské spotřebě a musí plnit podmínky nařízením uvedené a musí být 

schváleny příslušnou Krajskou veterinární správou. [13] [69] 

2.6 Využití digestátu 

Hnojení polnohospodářských plodin digestátem je základním a nejpoužívanějším 

způsobem jeho využití. Z hlediska vlivu na půdu má rozhodující vliv kvalita biokalu 

(obsah sušiny), velikost použité dávky, velikost aplikátoru z hlediska utlačení půdy a doby 

aplikace. Výrazně pozitivně na toto hnojení reagují zejména okopaniny (řepa, kukuřice) a 

olejniny (řepka, slunečnice). 

Je-li zpracováván jako organické hnojivo a dále aplikován na zemědělskou půdu, 

nejedná se o odpad, ale o hnojivo a je třeba postupovat dle příslušných předpisů 

vztahujících se k tomuto užití. 

Aplikací do porostu pěstovaných plodin se prodlouží doba jejich vegetace asi o 

sedm dní, což při pěstování některých plodin umožní například postupný sběr porostu a 

plodin podle optimálního obsahu sušiny. [27] [69] 

Použití pro zemědělce znamená finanční úspory z hlediska náhrady minerálních 

hnojiv. Ve srovnání s klasickými stájovými hnojivy má digestát řadu předností, a to 

konkrétně: 

- redukce zápachu při manipulaci a hnojení, 

- významná redukce koncentrace patogenů, 

- omezení klíčivosti semen plevelů, 

- snížení žíravého účinku surové kejdy na plodiny, 

- redukce snadno rozložitelného uhlíku, naopak jeho žádoucí organické formy 

zůstávají, 

- zachován je i obsah žádoucích živin (N, P, K a další), 

- celkově přispívá ke zlepšování odolnosti plodin a tím i nižší potřebě použití 

pesticidů. [14] 

Vzhledem k příznivému obsahu organických  a anorganických látek je vhodný 

k přímé aplikaci na půdu nebo zbytky po sběru plodin před jejich zapracováním do půdy 
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(mikroorganismy rychleji rozkládají organické posběrové zbytky). Zároveň se realizuje 

také přímé hnojení pěstovaných polních plodin biokalem v průběhu vegetace. Vyhnitý 

biokal je pohotový zdroj dusíku, který je z něj fyziologicky využitelnější než z minerálních 

hnojiv. Má pH 7,6 – 8,5, neokyseluje půdu a dochází k lepšímu využití fosforu. Na lehkých 

půdách snižuje objemovou hmotnost a zlepšuje soudržnost, vododržnost a vodostálost 

půdních agregátů. Biokal poskytuje podstatně nižší vstup dusíku a draslíku než stájový 

hnůj. Vyšší příjem živin úrodou dokazuje, že dusík a draslík z digestátu, zejména při jeho 

jarní aplikaci, je lépe přijímán rostlinami než ze stájového hnoje, ze kterého se uvolňuje 

postupně v průběhu dvou až tří let, přičemž biokal je aplikován každoročně. Podmínkám 

udržitelného systému hospodaření na půdě se nejvíce přibližuje varianta hnojení biokalem 

na jaře v dávce 50 tun na hektar. Jak použití tak i dávkování digestátu jako hnojiva se 

značně podobá použití i dávkování kejdy. Samozřejmostí je nutnost přihlédnutí k obsahu 

živin, zejména dusíku a potřebě pěstovaných rostlin. [35] 

Z hlediska ochrany podzemních vod před vyplavováním, hlavně dusíku, je 

bezpečnější hnojit správně vyhnitým biokalem než minerálním dusíkem z průmyslových 

hnojiv. 

Kontinuální výroba bioplynu představuje proces recyklace a biologického 

zpřístupnění živin při využití netradiční metody potlačení semen plevelů. Při realizaci 

technologie kontinuálního zpracování živočišných a rostlinných odpadů a využití digestátu 

jako organického hnojiva jsou zaznamenány přínosy v oblasti snížení materiálových a 

energetických vstupů do rostlinné výroby, zvýšení nutriční a hygienické kvality produkce a 

pozitivní je také úprava některých vlastností půdy. Významné je také snížení výskytu 

škodlivých činitelů v pěstovaných plodinách při realizaci této ekonomicky akceptovatelné, 

ekologicky únosné a provozně udržitelné netradiční technologie realizované ve smyslu 

zásad správné farmářské praxe. [27] 

Vyhláška č. 341/2008 o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými 

odpady [71] dělí výstupy ze zařízení k využívání bioodpadů (tedy i digestát) na skupiny a 

následně skupinu 2 na třídy. Digestáty třídy I, tedy již dříve zmíněné rekultivační, jsou 

využívány na povrchu terénů městské zeleně včetně parků, lesoparků. Digestát třídy II je 

využíván k pěstování energetických, technických a okrasných rostlin, při rekultivacích, 

obohacováni antropogenních půd a surovina pro výrobu rekultivačních substrátů. Výstupy 
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třídy III jsou určeny pro využitá na povrchu terénu vytvářeného rekultivačními vrstvami 

zabezpečených skládek odpadů. [13] 

Acidogenní digestát může být použit šetrně k životnímu prostředí jako výplň 

struktury kompozitních plastů. [17] 

Stabilní organická hmota pevné fáze digestátu je vynikajícím, pomalu se 

rozkládajícím materiálem pro zlehčení těžkých půd a úpravu jejich vlastností. 

Provzdušnění takovýchto půd může mít za následek větší efekt výnosu, než intenzívní 

hnojení půdy, která má špatné vlastnosti. [18] 

Ve světě spadá pozornost k využití odpadů při výrobě bioplynu k vytváření pelet, 

tuhých paliv z fytomasy. Samozřejmě i tento proces má velká negativa. Spalování 

fytomasy dle ortodoxních ekologů není ekologické. Při spalování mohou díky obsahu 

chlóru vznikat jedovaté a rakovinotvorné polychlorované dioxiny a dibenzofurany. Chlór 

musí být tedy z fytomasy odstraněn. Druhým negativem je obsah draslíku, síry a sodíku, 

které při spalování vytváří silně korozivní spaliny a teplota tání popela se bleskově snižuje. 

Dusík, který fytomasa obsahuje, zvyšuje kontaminaci atmosféry jeho oxidy. Tento prvek je 

rovněž nutno z fytomasy odstranit. [18] 
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3 VYUŽITÍ DIGESTÁTU PRO PŘÍPRAVU VERMIKOMPOSTU 

3.1 Charakteristika procesu vermikompostování 

Vermikompostování je metoda převážně aerobní fermentace organických materiálů, 

využívající potenciálu některých druhů dešťovek přeměňovat organickou hmotu na kvalitní 

hnojivo s relativně vysokým podílem humusových látek a s obsahem regulátorů růstu. 

Velkou část těla žížal zahrnuje dlouhý zažívací trakt – ústní otvor, hltan, jícen, jehož část je 

přeměněna na tzv.žláznatý žaludek, dále svalnatý žaludek, dlouhé střevo a řitní otvor  

(Obr. 3). Žížaly nemají zuby, potravu dezintegrují, rozmělňují a míchají svalnatým 

žaludkem za pomoci pozřených částic z půdy a drobných pískových zrnek. Rozmělněním 

zvětšují povrch organických zbytků a ten je následně obsazen mikroorganismy. Potrava se 

stává v jejich traktu jemným práškem, na který působí trávící enzymy a jiné látky. To co 

metabolismus žížaly nezužitkuje je rozmělněno a vyloučeno. Minerální a organické části 

jsou slepeny pomocí slizu a bakterií do agregátů. Takto vzniká často tzv.jílovito-humusový 

komplex. Žížaly jsou nenasytní strávníci organických odpadů a pouze malou část jich 

využívají pro vlastní růst. 

Žížaly tvoří ve svém trávicím traktu tzv.biostimulátory – tedy složité organické 

sloučeniny na bázi aminokyselin. Jsou zdrojem podpory pro růst každé rostliny. 

Důsledkem vlastností biostimulátorů je podpora růstu a vývoje rostlin, zlepšený příjem 

minerálních živin a jejich distribuce do všech částí rostlin. Také podporují a vyvažují 

metabolismus rostlin, tím zvyšují jejich schopnosti adaptace. Efekt příjmu rostlinnými 

buňkami je okamžitý a to díky volným aminokyselinám. Biostimulátory také zajišťují 

zpomalení stárnutí rostliny. Již při průchodu trávícím traktem se zvyšuje počet i aktivita 

mikroorganismů v organických zbytcích, počty bakterií se zvyšují o 2-3 řády.  

Jejich důležitá úloha je také v půdě, kde tvoří rozsáhlé nory, které půdu uvolňují a 

tvoří poréznost, což zlepšuje provzdušnění, nasákavost, odvodnění a snadné pronikání 

kořenových systémů.  Půdní agregáty tvořené žížalami a souvisejícími mikroby hrají 

nepostradatelnou roli v ekosystému půdního vzduchu. Žížaly také urychlují rekultivaci 

půdy a učiní ji produktivní obnovením prospěšné mikroflóry. Proto degradované 

neproduktivní půdy mohou být fyzicky, chemicky a biologicky zproduktivněny právě 

těmito tvory. Díky těmto schopnostem jsou žížaly označovány za ekosystémové inženýry. 
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Obr. 3: Stavba těla  žížaly. Zdroj: [40]. 

Červi jsou schopni za den spotřebovat množství potravy odpovídající čtvrtině až 

polovině jejich hmotnosti. Jejich trávicím traktem může na jednom hektaru za rok projít až 

250 tun půdy. Množství přijaté potravy klesá při faktorech jako jsou nedostatečná vlhkost 

nebo extrémní teploty. Také pokud je potrava velmi výživná, přijímají jí méně, než potravu 

s nízkým obsahem živin. Potrava projde trávící soustavou za 2,5 až 7 hodin (při teplotách 

25 až 15 °C). Výkaly, které jsou podstatou vermikompostu, vypadají jako válečky 

s rozměry přibližně 1x0,5 mm. Pro žížaly je hlavním zdrojem energie především celulóza. 

Potřebu bílkovin pokrývají trávením prvoků a bakterií žijících ve vlhkém substrátu.  

Vermikompostování závisí na parametrech, které interagují a tudíž nemohou být 

považovány za striktně individuální. Tudíž nastává například mezi teplotou, větráním a 

vlhkostí provázaný vztah, který musí být při procesu pečlivě kontrolován. 

Výsledným produktem je přepracovaný organický materiál – vermikompost. Takto 

označujeme kompost, který vzniká při přeměně kompostovaných látek žížalami. Po 

vysušení a rozdružení má vzhled lesní půdy. Humus, který byl vytvořen žížalami, má 

přednosti v podobě vysokého obsahu živin, vodní kapacity a vysokého počtu 
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mikroorganismů, které pozitivně ovlivňují životní funkce rostlin. Studie také prokázaly, že 

konečný produkt je hygienicky nezávadný. [3] [11] [23] [24] [25] [26] [29] [30] [69] [33] 

[34] [38] 

3.1.1 Parametry pro vermikompostování 

Živný substrát mohou tvořit různé druhy vyzrálého chlévského hnoje (vyjma 

drůbežího) s hodnotou pH 6,5 – 8,0. Obsahovat může také zahradní odpady, ovocné 

výlisky, karton, piliny, čajová či kávová sedlina, zbytky obilovin a některé biologicky 

rozložitelné odpady z domácnosti. Nevhodné jsou zbytky z mléčných a masných výrobků, 

kořeněné potraviny, tuky, oleje. Pro zemědělské vermikompostování je jedním 

z nejvhodnějších substrátů slamnatý hnůj, předem fermentovaný. Důležitým činitelem je 

poměr C:N (Tab. 1). Některé studie potvrzují, že žížalí aktivita snižuje pH a poměr C:N 

v hnoji. 

Tab. 1: Poměr C:N v kompostovatelných bioodopadech. Zdroj: [1]. 

Odpady Poměr C : N Odpady Poměr C : N 
Tráva mladá (krátká seč) 22 – 30 : 1 Papír 150 – 200 : 1 

Tráva ze stařin 30 – 40 : 1 Piliny, hobliny 120 – 200 : 1 
Listí 40 – 60 : 1 Králičí trus 15 : 1 

Štěpka z průřezů stromů 90 – 120 : 1 Zvířecí fekálie, drůbeží trus 8 – 10 : 1 
Štěpka z kmenů 100 – 200 : 1 Koňský hnůj 15 – 25 : 1 

Kůra jehličnatých stromů 100 – 120 : 1 Čistírenské kaly 5 – 8 : 1 
Kuchyňské odpady 20 – 30 : 1   

 

Krmivo nesmí mít zvýšené množství bílkovin a čpavku. Úhyn žížal působí již 45% 

proteinu v krmivu. Také je zabíjejí koncentrace pesticidů, byť jsou nízké. Nesnesou 

sluneční  paprsky a vadí i vítr. Přirozenými nepřáteli jsou ptáci, krtci, žáby, stonožky atd. 

Při přemnožení se stávají kanibaly, proto jejich vhodná koncentrace činí 50000 žížal na m² 

záhonu s krmivem. 

Při relativné vyšší hodnotě dusíku v poměru k uhlíku je zajištěna správná výživa 

žížal. Při vyhovujících podmínkách dochází k rychlému množení žížal a jak je výše 

uvedeno, schopnosti přeměnit denně až polovinu své hmotnosti. 

Nádoby musí být uzpůsobeny tak, aby chránily obsah před světlem (zejména 

prudkým sluncem), vzduchem a proti škůdcům – krtkům, ptákům apod. Ošetřování 
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kompostu spočívá v pravidelném vlhčení, požadovaná vodní kapacita je zhruba 75%. 

Substrát je žížalami zpracováván shora dolů, na povrchu se tedy vytváří vrstva humusu, 

kterou je možno po 3-4 týdnech odebrat. Na zimní měsíce je nutno kompost zazimovat 

potřebnou izolací. Jako vhodná izolace postačí balíky slámy, jimiž se kompostér obloží. 

Žížaly přežijí v nejteplejším místě. 

Zvýšení koncentrace popela při procesu naznačuje, že vermikompost urychluje 

rychlost mineralizace, tedy procesu, ve kterém se chemické látky obsažené v organické 

hmotě rozloží nebo oxidují do formy, kterou lze snadno asimilovat rostlinami. Popel je 

v tomto procesu důležitou alkalickou látkou. Například zvyšuje dostupnost kyslíku a tím je 

kompost následně bez zápachu.  

Při rozmnožení žížal do takového množství, které je již velké na stávající 

kompostér, je nutné žížaly vytěžit. A to tak, že jsou vylákány na povrch. Lze je nalákat na 

kukuřičnou siláž, bramborové slupky nebo kávovou sedlinu. Další možností je navlhčená 

lepenka zatížená na povrchu a ponechaná zde přes noc. Ráno lze shromážděné žížaly 

sesbírat.. Jde využit také jejich nelibosti k pobytu na světle. Postupně se dá kompost 

rozhrnout a žížaly se stáhnou na místo, kde ponecháme větší vrstvu – tedy kde je tma. 

V případě prosperujícího chovu je počet namnožených žížal z jednoho kompostu možno 

využít pro založení tří stejně velkých. [3] [11] [23] [24] [25] [26] [29] [30] [33] [34] [38]  

3.1.2 Kompost versus vermikompost 

Pro aerobní zhodnocení organických odpadů je nejrozšířenějším způsobem kompostování, 

tedy biotechnologický proces na bázi schopnosti mikroorganismů a bezobratlých 

transformovat organické látky různými způsoby mineralizace, humifikace a rozmělnění. 

Patří k nejstarším hnojivům využívaným pro pěstování a zlepšování kvality půdy. Dle 

původu zhodnocovaných organických odpadů jsou děleny komposty na statkové, 

průmyslové a speciální. Součástí těchto druhů mohou být odpady z lesnictví a zpracování 

dřeva. 

Charakteristické pro proces kompostace je samozahřívání. Energeticky bohaté látky 

(sacharidy, tuky, cukry, bílkoviny, celulóza, lignin) se přemění pomocí mikroorganismů 

při exotermních reakcích na oxid uhličitý, vodu a minerální soli nebo humus a novou 

biomasu. Při tomto procesu jsou za aerobní biologický rozklad organické hmoty 



Romana Cvrčková: Posouzení možnosti využití digestátu pro přípravu 

vermikompostu 
 

2014  21 

zodpovědné především plísně a bakterie. Při vermikompostování dochází k pomoci 

přetváření materiálu metabolismem žížal.  

Doba zrání kompostu a kvalita výsledků závisí především na výchozím materiálu-

dostupných živinách, dodávce kyslíku. V rámci domácího kompostování organického 

odpadu je doba trvání 1-2 roky. Při obchodním, průmyslovém a laboratorním 

kompostování je doba přibližně 6-12 týdnů, což je doba sice kratší, ale pro domácnosti už 

ne tak dostupná. Proto se využívá vermikompostování vzhledem ke kratší době procesu. 

Přítomnost zápachu je ukazatelem, že je vermikompost přetížen. 

Pozitiva vermikompostu: 

- účinnost vermikompostu v porovnání s chlévským hnojem je až 70 krát 

vyšší, 

- obsah stabilní organické hmoty je kolem 60%, oproti tomu rašelina či 

chlévský hnůj obsahují pouze 12-15%, 

- velký vnitřní povrch, dobré sorpční vlastnosti, čímž zabraňuje vysychání 

zeminy a optimalizuje vodní a vzdušný režim půdy, 

- jako jediné hnojivo organického původu obsahuje stimulátory růstu, růstové 

hormony a enzymy, 

- je relativně bez zápachu, nezatěžuje životní prostředí, což umožňuje jeho 

použití v oblastech ochranného pásma vodních zdrojů, 

- obsahuje zhruba 15% humnových kyselin v sušině, 

- nákladově efektivní, 

- produkt s lepší dostupností živin než tradiční kompost, 

- vede ke zničení patogenních organismů, 

- nízké emise skleníkových plynů. 

K využití žížal oproti běžnému kompostování mohou vést tyto důvody [9]: 

-   regulace pH kompostovaného materiálu 

-  zvýšení podílu dostupného dusíku 

-  rychlejší mineralizace  
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-  zrychlení a zkvalitnění kompostování, úbytek hmoty může být až o 72% 

-  provzdušňování kompostu 

-  potlačování některých chorob a snížení negativního účinku těžkých kovů. 

Přídavek organických změn v půdě v podobě vermikompostu pomohl potlačit i různé 

hmyzí škůdce. Rovněž jsou takto hnojené rostliny odolnější vůči napadení škůdci, než 

rostliny pěstované v anorganických hnojivech, ty jsou naopak náchylnější. 

Tělo žížaly se dokáže chovat jako biofiltr, který biologicky rozloží organický odpad, 

těžké kovy a pevné látky z odpadních vod absorpcí stěnami těla. Některé výzkumy ukazují, 

že vermikompostování převádí infikovaný biomedicíncký odpad obsahující různé patogeny 

na neškodný odpad obsahující mikroorganismy běžně se vyskytující v půdě a trávícím 

traktu žížal. V závislosti na druhu žížal je prokázáno, že dokáží snížit hladiny patogenů 

jako Salmonella, fekální koliformní bakterie, vajíčka střevních hlístů a lidské viry 

v různých druzích odpadu. 

Pomocí dešťovek již začátkem sedmdesátých let zpracovávali v Japonsku 

zemědělské odpady, a tedy vyráběli vermikompost. Technologie  se rychle rozšířila jak 

v Evropě, tak i v USA. Již v roce 1881 Charles Darwin zdůraznil úlohu žížal v rozkladu 

odumřelých rostlin a uvolnění živin z nich. U nás vermikompostování uplatněno od roku 

1985.  

Pro vermikompostování jsou vhodné například tyto druhy dešťovek: Eisenia 

foetida – používané od počátku této metody, Eisenia andrei – od roku 1972, Lumbricus 

rubellus, Eudrilus eugenie atd. Pro tento pokus byl zvolen druh Einsenia andrei 

(kalifornská žížala). [2] [10] [11] [25] [36] 

3.1.3 Kalifornská žížala (eisenia andrei) 

Žížaly tohoto druhu dorůstají do velikosti  zhruba 10cm a váhy 0,5g. Pohlavně 

dozrávají ve třech měsících. Dva hermafroditní jedinci vyprodukují ročně zhruba 1500 

mladých červů. Tento druh žížal se dožívá až 16 let. Jeden jedinec klade kokony s více 

zárodky každé 4 dny. K tvorbě kokonů, tedy vaječných kapsulí sloužících  k ochraně a 

jako zdroj živin pro vyvíjející se zárodky žížal, slouží opasek (viz Obr. 4). Při správných 

podmínkách lze chov dvojnásobně reprodukovat za 3 měsíce. 
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Dospělý červ spotřebuje denně tolik krmiva, kolik je jeho vlastní váha a z toho je 

schopen vyrobit 60% biohumusu a zbylých 40%  užije pro svůj metabolismus. V jejich 

zažívacím ústrojí dochází ke smíšení organických koloidů s minerálními částicemi a 

výsledným produktem jsou hodnotné jílovito-humusové komplexy. Pro činnost žížal musí 

být dodrženy zejména tyto podmínky: absence přímého slunečního světla, chráněná 

poloha, vlhký substrát, ochrana proti krtkům. 

Pro tento druh žížal je nutno zabezpečovat optimální teplotu prostředí 19-22 °C. Při 

teplotách pod 7 °C a nad 33 °C jsou žížaly apatické. Při teplotách pod 0 °C a nad 42 °C 

dochází k jejich úhynu. Požadují neutrální pH. Pokud je nižší než 6 a vyšší než 8, tak 

žížaly zabíjí. Ke svému pohybu ve vrstvách krmiva potřebují dostatek vzdušného kyslíku a 

hlavně dostatek čerstvé a odumřelé organické hmoty pro svůj život. Kalifornská žížala je 

povrchová (epigeická), co se týče půdního profilu existence. [7] [22] [23] [39] [40] 

 

Obr. 4: Kalifornská žížala (Eisenia andrei). 

3.1.4 Využití vermikompostu 

Hlavním důvodem výroby vermikompostu je jeho použití v zemědělství obecně, či 

při domácím pěstování rostlin jako kvalitní přísada při hnojení. Využití tedy spočívá 

v aplikaci do pěstebních substrátů, hnojiv atd. Dle vyhlášky 271/2009, o stanovení 

požadavků na hnojiva [59], je vermikompost organickým hnojivem typu 18.1.c, tedy 

hnojivo se stanoveným obsahem živin a shodnou formou a rozpustností živin.  

Na obnovu úrodnosti půdy v polních plochách je třeba použít 2 až 4 tuny 

vermikompostu na hektar. Naopak pouze na stimulaci úrody je užito 20 kg vermikompostu 
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na hektar spolu s běžnou dávkou minerálních hnojiv či maštalového hnoje. Velkovýrobci 

biohumusu například na Ukrajině produkují až 15000t ročně a to za pomoci 5 miliard žížal. 

V průběhu procesu vermikompostování se vytváří vlhkost a přebytečná voda klesá 

na dno, musí být odváděna, aby nedošlo ke tlení. Tento výluh, nazýván také žížalí čaj, je 

velice účinný například při přihnojování rostlin. Zejména květin a také zeleniny, u níž 

probíhá vegetace. Je účinný i jako prevence před napadením škůdci, či jako postřik vinné 

révy. Výluh nesmí být použit neředěný. Ideální je 5% ředění. Pokud je potřeba jej uměle 

vytvořit, získá se tedy rozmícháním 60 g vermikompostu v 1l vody a 24hodinovým 

louhováním. Tato tekutina obsahující biostimulátory může být využita také jako postřik. 

Tím dosáhneme toho, že tyto vysoce účinné látky jsou rostlinami vstřebány. Část postřiku, 

která dopadne na půdu, je využita půdní mikroflórou a kořenovým systémem. Všechno je 

tedy dokonale využito.  

Při výsadbě náročných rostlin jako rajčata, papriky atd., se do každé připravené 

jamky přidává cca 100g. U setých plodin – na 1m² se rozhazuje 30 až 1000 g 

vermikompostu. Při předpěstování sadby je doporučeno přimíchat 15 – 25%. 

Vermikompost se osvědčil také při sadbě mladých sazenic stromů. Jejich ujmutí je 

podpořeno přidáním 3 kg ke kořenům.  

Přebytečné či přemnožené žížaly lze využít ke krmení přímo (ryby, prasata, 

drůbež), k výrobě krmné moučky, k dalšímu zpracování v kosmetice a farmacii. [8] [11] 

[23] [24] 

3.2 Využití digestátu pro vermikompostování 

Výsledný produkt vermikompostování digestátu může být velice cenným hnojivem 

či přídavkem do substrátu, protože u samotného hnojení digestátem představuje například 

riziko ztráty dusíku v plynné formě. Činností žížal při vermikompostování by mělo 

k následnému uvolňování nejen dusíku, ale i ostatních živin, docházet postupně. Jedná se 

tedy o kombinaci metody zkvalitňování kompostu a významného organického hnojiva. 

Jsou potvrzeny hypotézy při vermikompostování digestátu, že rostliny mají vyšší 

výnosnost a půda je obohacena potřebnými živinami. Z hlediska možnosti negativního 

vlivu na obsah rizikových prvků je nezbytné jejich sledování. 



Romana Cvrčková: Posouzení možnosti využití digestátu pro přípravu 

vermikompostu 
 

2014  25 

4 SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA 

ODPADY 

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. [41]  

-  Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů. [61] 

- Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady. [54] 

- Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými  

odpady. [55] 

-  Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění 

pozdějších předpisů. [52] 

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

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

tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů (Katalog odpadů). [64]  

- Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské 

půdě, ve znění pozdějších předpisů. [56] 

- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. [57]  

HNOJIVA A ZEMĚDĚLSTVÍ 

- Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů. [58] 

- Vyhláška č. 271/2009 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva. [59]  

- Vyhláška č. 273/1998 Sb., o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv, ve 

znění pozdějších předpisů. [62] 

- Zákon České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu, ve znění pozdějších předpisů. [63] 
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- Vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění 

pozdějších předpisů. [60]   

- Vyhláška č. 13/1994, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského 

půdního fondu. [70] 

OSTATNÍ 

- Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, ve znění 

pozdějších předpisů. 

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů.  

- Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

- Nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu 

rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek 

životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění 

pozdějších předpisů. 

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

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

programu, ve znění pozdějších předpisů. 

- Vyhláška č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných 

obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a 

uchovávání dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.  

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1774/2002 o hygienických pravidlech 

pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou 

spotřebu. 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Cílem experimentu bylo zjistit, zda se dá digestát využít jako přísada při procesu 

vermikompostování a ověření vlastností výsledného produktu. V první fázi experimentu 

byl vytvořen vermikompost s podílem digestátu a pro porovnání vermikompost kontrolní. 

Ověření vlastností vyprodukovaných materiálů probíhalo na výsadbě rostlin do půdních 

směsí vybraných poměrů vermikompostů s půdou. Poslední fází experimentu byly testy 

fytotoxicity kompostu a ekotoxicity odpadu s následným výpočtem indexu klíčivosti, který 

ukazuje kvalitu vermikompostu a jeho použití. 

Pro experimentální část byl použit digestát z bioplynové stanice Stonava (viz kap. 

2.4.1). Odebrán byl z přečerpávacího ventilu mezi fermentory a skladovacími nádržemi na 

digestát do dvou 25l barelů. Dále byl použit hnůj z koňské farmy Equicentrum, s.r.o. Pro 

následné vytvoření experimentálních půdních směsí byla použita písčito-hlinitá půda, 

odebraná v oblasti Dyjskosvrateckého úvalu, její bližší charakteristiku uvádí kapitola 1.2.2. 

5.1 Založení experimentu  

K vytvoření vermikompostu byl vybudován kompostér. Byly zvoleny dřevěné 

desky (nelakované, bez nátěrů). Jako dno byla použita pryžová podložka tloušťky 1 cm 

z důvodu ochrany proti škůdcům. Povrchovou ochranu tvořila dřevěná laťková konstrukce, 

na níž byl umístěn koberec – pro izolaci, držení vlhkosti a zabránění přímého průniku 

slunečního světla. Pro odvod přebytečné tekutiny je celá konstrukce ve sklonu cca 2cm a 

uprostřed vede prohlubeň, kterou pryž kopíruje. Dochází tedy k vytékání výluhu do 

připravené nádoby. Prostředí pro umístění kompostu bylo zvoleno na stinném místě, na 

okraji lesa. 

Dne 30. 4. 2013 byl vložen do vybudovaného kompostéru čerstvý koňský hnůj 

(odebraný z koňské farmy Equicentrum Hrabová) k předfermentování ve vrstvě 15 cm. 

Bylo nutno jej před vpravením žížal umístit pouze podél zadní stěny. Přední část zůstala 

tedy prázdná.. Během následujících týdnů byl hnůj udržován pravidelným zvlhčováním 

k zajištění 80% vlhkosti a dvakrát obrácen. Toto dvoutýdenní působení bylo potřeba 

k přípravě vhodného prostředí pro umístění žížal. 

24. 5. 2013 byly vpraveny do připraveného hnoje žížaly a to v počtu cca 10 000 ks. 

Kvůli zjištění, zda budou ochotny jít do připraveného hnoje a zda je tedy ve správném 
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stavu, byly žížaly spolu se substrátem, ve kterém byly transportovány, položeny do 

volného prostoru před pásem hnoje. Během několika dní se žížaly přemístily 

z transportního substrátu do fermentovaného hnoje. Zhruba po dvou dnech žížaly opustily 

původní směs a začaly se rozmisťovat. Pás hnoje mohl být tedy rovnoměrně rozprostřen. 

Vrstva tvořila cca 15 – 20 cm. 

Pro rozbory vstupních materiálu v akreditované laboratoři bylo do vzorkovnic 

odebráno zhruba 5kg hnoje a 2l digestátu. 

5.1.1 Příprava krmiva 

Vzhledem k tomu, že digestát je v tekuté formě, bylo nutné směs předpřipravit 

v nepropustné nádobě (Obr. 5). A to máčením fermentovaného hnoje, aby se nasákl. Při 

pouhém polití hnoje v kompostéru by totiž došlo ke klesnutí tekuté složky a tím vytvoření 

příliš mokrého prostředí na dně kompostu, což by vedlo k nežádoucím jevům. 

 

Obr. 5: Příprava směsi. 

Směs byla tvořena digestátem a hnojem v poměru 1:1– za účelem splnění jedné ze 

zásad vermikompostování uvedených v teoretické části – a to zachování poměru C:N 

v krmné směsi.  
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5.1.2 Další krmné dávky 

Po uplynutí týdenního odstupu bylo nutno přidat novou krmnou dávku. Ta byla již 

předem přichystána dle výše uvedených parametrů. Tato směs byla nanesena na vyhlazený 

povrch v 5 cm vrstvě.  

Směsi digestátu s hnojem byly umisťovány po celou dobu experimentu pouze na 

pravou stranu kompostéru (Obr. 6). Na levou polovinu bylo použito krmení v podobě 

hnoje či jiných kompostovatelných organických odpadů. Toto rozmístění má za účel 

následné zjišťování rozdílů zpracovaných směsí v biologickém testu.  

 

Obr. 6: Kompostér rozdělený na dva druhy odpadu. 

Při celém procesu vermikompostování byla zachycována tekutá složka – vytékající 

přebytková voda s obsahem přeměňovaných látek, tedy žížalí čaj (alkalický výluh). Ten je 

zředěný vhodný jako zálivka, doplňkové hnojivo. 

Při jedné krmné dávce bylo odzkoušeno, zda žížaly budou ochotny přijmout i 

předem nefermentovaný hnůj. Byla jim tedy podána směs hnoje s digestátem (opět 

smícháno v nepropustné nádobě a ponecháno den k nasáknutí). Ukázalo se, že i tuto 
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v podstatě čerstvou směs přijmou, nacházely se v ní hned druhý den. Také bylo zjištěno, že 

žížaly lépe konzumují směs s digestátem a že se více v těchto místech koncentrují. 

Při odběru výstupních vzorků hotových vermikompostů bylo zpracováno 45l 

digestátu a zhruba 50kg hnoje. Vzorky byly odebrány z obou produktů do vzorkovnic 

objemu 2 litry 

5.1.3 Zimování 

Proces vermikompostování pro tuto práci byl ukončen odběrem vzorků a vytěžením 

potřebného množství pro potřeby biologického testu. Bylo ale nutno připravit žížaly na 

nadcházející zimní období při klesnutí teplot pod 8 °C. Nejvhodnějším způsobem by bylo 

přemístění žížal do nového substrátu a následné zazimování. V tomto případě byly ale 

ponechány ve stávajícím substrátu s novou vrstvou krmné dávky. Zazimování spočívalo 

v obložení kompostéru polystyrenem a slámou, která byla nanesena i na povrch hnoje.  

5.2 Nádobový vegetační experiment 

Cílem vegetačního experimentu bylo ověření účinnosti vermikompostovaných 

materiálů. Provedení spočívalo v přípravě půdní směsi, výsevu vybraných rostlin do směsí 

s různými poměry vermikompost/půda. 

Časový průběh: Výsev jílku: 1. 12. 2013 Výsev hořčice: 1. 12. 2013 

Sklizeň jílku: 18. 1. 2014 Sklizeň hořčice: 2. 1. 2014 

Všechny vzorky odebírané pro tento experiment byly upravovány pro analýzy 

v souladu s normami a bylo s nimi nakládáno  přesně dle vydaných jednotných postupů pro 

ÚKZÚZ. Byla zvolena semena jílku hybridního a hořčice bílé. Podrobněji jsou tyto 

plodiny popsány v kapitole 5. 2. 3. níže. 

5.2.1 Příprava pro biologický pokus 

Odebraná půda byla proseta přes 5 mm síto. Dále byla homogenizována a 

uchována. Pro analýzy vysušena na vzduchu a proseta na frakci 2 mm (označení vzorku 

vstupní zeminy E0). Výsledný vermikompost pro test byl zbaven žížal a velkých pevných 

částí. Poměry vermikompostu a půdy do květináčů byly zvoleny podle Tab. 2. 
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Tab. 2: Označení a poměry kombinací. 

Označení 
vzorku 

Materiál 
Poměr 

VK:půda 
Rostlina 

A1 Vermikompost s podílem digestátu 1:1 hořčice 
A2 Vermikompost s podílem digestátu 1:1 jílek 
B1 Vermikompost s podílem digestátu 1/3:2/3 hořčice 
B2 Vermikompost s podílem digestátu 1/3:2/3 jílek 
C1 Vermikompost kontrolní 1:1 hořčice 
C2 Vermikompost kontrolní 1:1 jílek 
D1 Vermikompost kontrolní 1/3:2/3 hořčice 
D2 Vermikompost kontrolní 1/3:2/3 jílek 
E1 Půda 1 hořčice 
E2 Půda 1 jílek 

 

Po smíchání materiálů na jednotlivé poměry byly směsi navršeny do květináčů a 

mírně stlačeny. Semena byla zaseta a přitlačena mírně pod povrch aby při růstu nedošlo 

k jejich poškození zeminou. Zálivka probíhala výhradně destilovanou vodou. 

5.2.2 Půda  

Odebraná půda pro tento experiment je zařazena k bonitované půdně ekologické 

jednotce 0.04.01. Spadá do 4.třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její výnosnost je 

zhruba 50%. Nachází se v nultém klimatickém regionu, zahrnujícím jižní část Moravy 

(jižní část Dyjskosvrateckého úvalu, Pavlovské vrchy, Dolnomoravský úval). Jde o oblast 

hlinité až písčito-hlinité černozemě.  

Vlastnosti [46]: 

- Struktura jemně drobovitá, písek je nestrukturní.  

- Slabě skeletovitá v závislosti na substrátu.  

- Vláhové poměry – výsušné půdy. 

- Zrnitost lehká (překryv spraše do 30cm). 

- Mírně pórovitá, středně vodovzdušná. 

- pH 6,6 – 7,2.  

- Středně hluboká, kategorie sklonitosti – rovina se všesměrnou expozicí. 
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5.2.3 Použité plodiny 

Rostliny byly vybrány na základě doporučení po konzultacích s odborníky 

výzkumného ústavu (ÚKZÚZ). Pro testy fytotoxicity a ekotoxicity byly vybrány na 

základě používaných metodických pokynů. 

Hořčice bílá  (Sinapis alba) – Severka C1, číslo partie 12-0289-73320 108  

Jednoletá rostlina žlutých květů z čeledě brukvovitých. Ke květu dochází v červnu 

a červenci. Nejvýznamnějším zpracováním je v potravinářském průmyslu pro výrobu 

pochutiny hořčice. V zemědělství se využívá jako zelené hnojivo nebo výživné krmivo. 

Nehodí se na olej – olejnatost do 30%. Není to náročná rostlina, roste i v půdě poměrně 

chudé na živiny. Podnebí jí vyhovuje spíše teplé a suché. Půda lehká hlinitopísčitá 

s obsahem vápna. Není nutno hnojit, ale její výnos zvyšují dusíkaté přípravky či fosforečná 

hnojiva. Severka je nenáročná raná odrůda typu populace, vhodná pro všechny oblasti 

pěstby a odolná proti poléhání a chorobám. Je středního vzrůstu, pěstovaná na semeno i 

jako meziplodina. Kategorie C1 znamená certifikované osivo první generace. 

[42][43][44][45] 

Jílek hybridní (Lollium) – Redunca E, číslo partie 13-2232-59183 01 

Je to rostlina z rodu trav, čeleď lipnicovitých. Jde o jednoleté, dvouleté až vytrvalé 

byliny. Tvoří trsy s vystoupavými až přímými stébly. Listy jsou ploché, tmavě zelené, 

zespoda hladké a lesklé. Shora jsou paralelně žilkovány. Stonky dorůstají až 90cm. 

Květenství nerozvětvené se střídavými klásky zboku stonku. Kvete od května do listopadu. 

Kořenový systém je vláknitý s tlustými hlavními kořeny a tenkými bočními. [67] 

Řeřicha setá (Lepidium sativum) 

Jednoletá bylina patřící do čeledi brukvovitých. Dorůstá až do výšky 5 cm. V horní 

části se lodyhy větví, listy jsou peřenoklané, stopkaté. Květy na vrcholech stonků jsou bílé, 

nebo načervenalé, asi 2mm velké. Kvete od června do srpna. Plodem je šešule, rozmnožuje 

se jen semeny. Její semena klíčí po několika hodinách. Sklízí se mladé děložní lístky ke 

konzumaci. [68] 

5.2.4 Průběh vegetačního experimentu a zhodnocení 

Během několika dní po výsevu došlo ke klíčení semen a jejich růstu. Jílek vytrval 

po dobu necelých padesáti dní do sklizně. U hořčice ovšem nastalo schnutí a postupný 
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úhyn již v druhém týdnu po vysetí. Možným důvodem byl příjem velkého množství živin 

zkoncentrovaných ve směsi, napadení myceliem nebo příliš velký počet semen v jednom 

květináči. Nejvíce travní hmoty zůstalo ve vzorku C1 – směs vermikompostu kontrolního 

s půdou v poměru 1:1. Nejdéle pak ve fázi růstu vydržela hořčice ve vzorku E1 – půda. 

Sklizeň jílku proběhla 18.1. 2014. Výsledky růstu byly následující: 

A2 –  miska pod květináčem obsahovala hnědý výluh, ale v menší míře, jílek měl 

nažloutlou  a světlou barvu, několik rostlinek směřovalo do boku, špičky 

byly mírně suché. 

B2 –  obsahoval také výluh, uschlých částí rostliny bylo velice málo a jen na 

koncích, rostliny byly soustředěny do středu, nespadaly a celkově byla 

nadzemní část kratší. 

C2 – výluh v misce byl již vyschlý, struktura rostlin byla jemnější, na pohled však 

sušší než v ostatních květnících a poměrně dlouhé, nakloněné na stranu. Na 

koncích velkého počtu jednotlivých rostlin se vyskytovaly světlé odznaky. 

D2 –  pevnější struktura, sušších jen pár rostlinek. 

E2 –  celkově nažloutlý, jemnější a tenčí struktura nadzemní části, rostlinky sušší 

od kořene. Tento vzorek měl oproti ostatním opravdu hluboký kořenový 

systém tvořený dlouhými menšími kořínky pevně držícími v zemi. 

 

Obr. 7: Travní a kořenová hmota. 
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Pro další laboratorní rozbory byly zvoleny vzorky směsí B2, D2 (viz Obr. 8) a E2 

(viz Obr. 9). Rovněž vzorky travní a kořenové hmoty byly zvoleny B2J, D2J, E2J (Obr. 7). 

Tyto kombinace byly vhodné pro analýzy z důvodu výnosnosti travní hmoty a porovnání 

ke kontrolnímu vzorku a půdě. 

 

Obr. 8: Vzorek B2 a D2. 

 

Obr. 9: Vzorek E2. 

5.3 Testy fytotoxicity kompostu a ekotoxicity odpadu 

Test fytotoxicity slouží k vyhodnocení intenzity rozkladu organických surovin a 

zralosti kompostu. Je to biologická metoda hodnocení daného výluhu kompostu, respektive 

vermikompostu, indexem klíčivosti jeho vodného výluhu. Ve své podstatě jde o vyjádření, 

jak dané hnojivo působí na pěstovanou plodinu neboli kvantitativní zhodnocení kompostů 
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z hlediska jejich vyzrálosti a fytotoxicity. Byl proveden řeřichový test fytotoxicity dle 

příručky Plíva a kol. [48] 

Ekotoxicita je nebezpečná vlastnost odpadu, definovaná vyhláškou 376/2001 Sb., o 

hodnocení nebezpečných vlastností odpadů [52], jako nebezpečná vlastnosti, kterou mají 

odpady, které představují nebo mohou představovat akutní nebo pozdní nebezpečí pro 

jednu nebo více složek životního prostředí. Postup při zjišťování této nebezpečné vlastnosti 

je dán Metodickým pokynem Ministerstva životního prostředí ke stanovení ekotoxicity 

odpadů. Předmětem tohoto metodického pokynu MŽP je postup pro stanovení a hodnocení 

ekotoxicity v souladu s požadavky vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání 

odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu [54]  a ekotoxicity jako 

nebezpečné vlastnosti H14 Ekotoxicita v souladu s vyhláškou 376/2001 Sb. o hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů [52]. Cílem je sjednocení postupů tak, aby bylo dosaženo 

nejvyšší míry srovnatelnosti výsledků a jejich objektivnosti při posuzování odpadů ve 

smyslu těchto vyhlášek. Zda odpad vykazuje tuto vlastnost se stanovuje na základě 

výsledků zkoušek akutní toxicity vodných výluhů na určených zkušebních organismech, 

které přesně definuje příloha č.1. a č. 3 k této vyhlášce. Testované organismy jsou 

reprezentanty důležitých článků ekosystémů s možnou rozdílnou citlivostí na různé látky 

obsažené v odpadech a  uvolněné do vodného výluhu. Pro stanovení ekotoxicity jsou tedy 

rozhodujícími výsledky testu nejcitlivěji reagujícího organismu. Testy se provádí na všech 

testovacích organismech dle schématu v metodickém pokynu, ale pro tento experiment byl 

vzhledem k náročnosti komplexního testu ekotoxicity proveden pouze test inhibice růstu 

kořene hořčice bílé (Sinapis alba). [51] 

Postup pro konkrétní zkušební organismus využitý pro účely této práce se nachází 

v příloze č.3, bodě č.7 Hodnocení vlastnosti H14 ekotoxicita, pro zkoušky akutní toxicity: 

Test inhibice růstu kořene hořčice bílé (Sinapsis alba). Přesný popis uvádí Metodický 

pokyn Ministerstva životního prostředí ke stanovení ekotoxicity odpadů. Inhibicí růstu 

rozumíme toxický účinek vodného výluhu projevující se snížením hodnot specifikovaných 

parametrů, či metodikou testů. [51] [52] 

Pro testy bylo dle předepsaných postupů potřeba získat vodný výluh (výluh odpadu 

obohacený zásobními roztoky, v případě potřeby ředěný ředící vodou, připravený pro testy 

ekotoxicity) z obou forem vermikompostů – kontrolního a s podílem digestátu. Vodný 
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výluh zkoušeného materiálu byl připraven dle ČSN EN 12457-4 (Charakterizace odpadů – 

Vyluhování – Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů – Část 4: 

Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10l/kg pro materiály se 

zrnitostí menší než 10 mm. [53]). Následně byly vytvořené výluhy využity ke klíčení 

pro testy fytotoxicity a ekotoxicity a vyhodnocovány.  

Výsledky testů jsou interpretovány pomocí vzorce indexu klíčivosti, jehož výsledky 

stanoví vlastnosti kompostu a jeho použití. 

5.3.1 Příprava výluhu 

Pomůcky: 

- 100 g vermikompost s podílem digestátu, 

- 100 g vermikompost kontrolní, 

- 2l destilované vody, 

- 2x skleněné nádoby pro louhování, 

- netkaná textilie, 

- nálevka, 

- 2x plastová láhev pro uchování výluhu. 

Postup: Bylo odebráno a prosáto 100g vermikompostu s podílem digestátu a 100g 

vermikompostu kontrolního.  Tato množství byla vložena do skleněných, destilovanou 

vodou omytých sklenic. Následně byl přidán ke každému vzorku  1l destilované vody a 

směs byla zamíchána. Došlo k působení po dobu 24 hodin. Po uplynutí tohoto časového 

intervalu bylo potřeba výluh zfiltrovat. Filtrace proběhla přes netkanou textilii 

propláchnutou destilovanou vodou. Zatímco výluh vermikompostu kontrolního 

nevykazoval žádný zápach, u výluhu z vermikompostu s podílem digestátu byl slabý 

zápach  zaznamenán, celkově měl i sytější tmavší barvu (Obr. 10). Výluh byl uchován 

v plastových lahvích před použitím v lednici při 6 °C. Takto je možno jej skladovat měsíc, 

pro testy však musí být použit do 24 hodin. [49]  
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Obr. 10: Vodný výluh vermikompostů. 

5.3.2 Test fytotoxicity a ekotoxicity kompostu na řeřiše seté a hořčici bílé, 

doba expozice 72h 

Pomůcky: 

- Petriho misky 18 ks, 

- semena hořčice bílé 180 ks, 

- semena jílku 180 ks, 

- semena řeřichy zahradní 180 ks, 

- filtrační papír, 

- 6x 10ml výluhu vermikompostu s podílem digestátu, 

- 6x 10ml výluhu vermikompostu kontrolního, 

- 6x 10ml destilované vody pro kontrolní vzorek, 

- popisovací štítky. 

Postup: Do Petriho misek byl nastříhán filtrační papír. Na něj bylo vpraveno 

injekční stříkačkou 10ml výluhu. Nakonec bylo do každé Petriho misky vloženo 30 ks 
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příslušných semen. Zavřené Petriho misky byly umístěny na 72 hodin do prostoru bez 

přístupu světla při teplotě 20 °C dle metodického pokynu MŽP. [51] 

Během klíčení bylo prováděno pozorování po každých uplynulých 12- ti hodinách a 

fotodokumentace. Označení a náležitosti jednotlivých vzorků udává Tab. 3. 

Tab. 3: Označení vzorků a jejich náležitosti. 

Označení 
vzorku 

Plodina Tekutina 
Počet 
semen 

1Ha hořčice bílá 10 ml VKK 30 
1Hb hořčice bílá 10 ml VKK 30 
2Ha hořčice bílá 10 ml VKD 30 
2Hb hořčice bílá 10 ml VKD 30 
3Ha hořčice bílá 10 ml dest. 30 
3Hb hořčice bílá 10 ml dest. 30 
1Řa řeřicha 10 ml VKK 30 
1Řb řeřicha 10 ml VKK 30 
2Řa řeřicha 10 ml VKD 30 
2Řb řeřicha 10 ml VKD 30 
3Řa řeřicha 10 ml dest. 30 
3Řb řeřicha 10 ml dest. 30 

*VKK – vermikompost kontrolní,  VKD - vermikompost s podílem digestátu, dest. – destilovaná voda 

 

Po uplynutí doby 72h byly u každého vzorku přeměřeny kořínky a klíčky semen, 

vyfotografovány a zaznamenány do tabulky (Tab. 4). Dle metodického pokynu MŽP [51] 

se test provádí na semenech hořčice bílé, zde byla však i pro porovnání a zhodnocení 

přidána semena řeřichy seté. 
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Tab. 4: Naměřené hodnoty klíčků a kořínků v testu 72 hodin. 

Semena 1Ha [cm] 1Hb [cm] 2Ha [cm] 2Hb [cm] 3Ha [cm] 3Hb [cm] 1Řa [cm] 1Řb [cm] 2Řa [cm] 2Řb [cm] 3Řa [cm] 3Řb [cm] 
0 klíč. koř. klíč. koř. klíč. koř. klíč. koř. klíč. koř. klíč. koř. klíč. koř. klíč. koř. klíč. koř. klíč. koř. klíč. koř. klíč. koř. 
1 3 6,5 3 5,5 4 7,5 2 0,8 1 3 2,1 2,7 4,2 5 2,5 4,2 3,4 3,7 2,5 2,8 2,3 2 2 1,5 
2 4,5 6 1,5 4,2 2,4 3 2,5 7 1,2 2,7 1 0,4 1 2,3 3,2 4 2,3 4 2,3 4,8 1,8 1,5 1 2,7 
3 1,5 2,5 2,6 6,5 1 3,1 1,2 2,7 1,7 3 0,8 2,4 1,2 3 4,2 4 3,2 4 1,4 3,2 1,3 3,2 1,5 2,5 
4 2,5 5 2,5 6,3 2,8 6,2 1,7 5,6 1,8 2,7 0,6 2,3 1,4 2,5 1,5 3,5 3 4,2 1,6 4 1,8 2,3 1,6 3,5 
5 1,5 3 0,6 2,3 1,2 3 1 2,6 1,5 4,2 0,7 2,4 0,5 1,5 2,5 3,5 1,3 3,4 1,5 3,6 1 1,6 1,8 2 
6 1,7 4,6 1,8 3,2 0,9 3,2 1,4 4,5 0,5 3 1,2 3 1,2 1,5 3,5 4,7 1,5 3 1,6 2,8 1,2 3 1,6 2,5 
7 2 3 1,2 2,6 1,2 5 1 2,3 1 2 1 4 2,5 3,5 2,8 4 2,2 4,3 2,4 3,5 1,3 1 1,8 2,6 
8 1,3 3,5 1,3 2,5 1,3 4 1,2 3 1,6 2,5 1,7 2,7 3 4,7 2,2 3 2,5 4 1,5 3,4 2 1 2,3 2,4 
9 1,4 2,7 0,7 2,7 2,2 4,8 1,1 4,7 1,5 0,4 1 3,6 2,2 3 4 3,5 3,3 4 2,6 3 2 1,5 1,4 1,5 
10 1,2 2,6 2,3 4 2,3 5,2 1,2 5 1 2 0,8 2,7 1 3,5 2,3 4,6 1,7 4,8 2 4,6 1,5 1 1,7 1,3 
11 0,5 2,3 1,7 4,6 2,2 4,9 1,3 2 1,8 3 0,7 1,5 3,5 3,8 2,1 3,2 2,8 3,2 1,5 2,5 1,3 1,6 1,4 1 
12 1,2 2,4 1 2,3 2,5 5,7 1,4 4,8 1,6 2 1,1 1 4,3 4 3 3,3 1,8 2,7 1,7 5 1,6 2,5 1,5 2,2 
13 0,7 0,3 1,1 2,9 2,3 5,2 1 2,1 1,4 1,5 0,6 1,2 3 5 3,8 3,1 1,2 2,3 1,2 0,7 2,5 2 1,4 1 
14 1,5 5,1 1,2 2,2 0,6 2,6 1,2 2,4 0,6 2 0,5 0,6 1,4 3 2,9 3,2 1,9 2,2 1,8 3,2 2 3 2 1,7 
15 1 3,5 2,6 5,1 1 2,5 0,8 2,1 1,2 1 1 3,2 1,5 1,4 3 3,6 1,5 4,2 1,2 2,8 2,3 2,5 1 2,5 
16 0,6 2,1 1,4 6,4 1,5 4 0,7 2 2 3,2 1,3 4,3 2 3 3,2 5 1,3 4 2 2,7 2 1,4 1,3 2,4 
17 0,6 - 1,8 6,6 0,5 2 1,2 3 1 3 1 2,5 1,5 1,5 3,7 3 1,2 3,3 1,5 2,5 1 2,6 1,4 2,3 
18 1,7 3,6 1,7 5 0,6 2,3 0,4 1,4 1 1 0,5 0,8 0,8 2 1,4 3,6 1 2 1,3 2,5 1,7 0,6 2,4 1,8 
19 1,6 2,5 1,3 1,6 0,6 2,2 1 0,1 1,1 1,4 0,6 1,3 1,6 2,7 2,5 4,8 1 1,6 2 4 1,5 0,5 1 2,5 
20 0,7 1,9 0,9 2,5 1,1 3 0,5 0,2 0,7 1 0,5 1,2 1,5 3,2 2,3 5 0,3 1 1,2 3 1,6 2,5 0,5 1,5 
21 0,8 0,5 1,1 1,6 1 2,5 1,6 - 0,6 1,2 1 2 4 1,5 3,3 4,5 0,9 1,6 1,3 2 1,5 1,5 2 1 
22 1,3 2,2 1,2 0,9 0,4 1 0,6 - 0,5 3,2 1,1 2 3,5 4,2 1,4 3 0,3 0,4 1,2 3 1,7 2,3 1,2 0,8 
23 0,6 3,1 0,9 2,7 0,6 0,8 1 0,2 1 0,5 0,3 0,6 0,3 0,5 1,5 3,5 0,5 0,1 1,8 3,2 1,5 1,2 1 3 
24 0,5 2,4 0,6 1,9 0,6 0,1 1,2 0,1 0,5 1 0,8 1 0,4 0,1 2 4 0,3 I 2 3,1 1,3 2,3 1,1 1,8 
25 0,7 2,3 0,6 0,4 0,7 0,2 0,4 -I 0,4 1,5 0,3 0,7 0,3 - 1,7 3,8 0,4 0,1 1,4 2,2 1,3 1,2 2 3 
26 1,3 4,5 0,7 0,3 0,6 0,1 0,2 - 0,3 1,9 0,4 0,6 0,1 - 0,8 1,5 0,2 - 1,5 2,4 1 2 1 1 
27 1 3,6 0,6 1,8 0,4 - 0,1 - 0,5 0,4 0,5 1 0,1 - 0,6 1,2 0,1 - 0,8 1 0,7 1,4 0,8 1,5 
28 1,4 4,3 0,7 - 0,2 - 0,3 - 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 - 0,3 0,2 0,2 - 0,3 0,4 1 0,4 0,5 0,4 
29 0,9 3 0,2 - 0,3 0,1 0,2 - 0,3 0,4 0,2 0,3 0,6 0,1 0,4 0,1 0,1 - 0,1 - 0,5 1 1,5 1 
30 0,4 1,4 0,2 - 0,1 - 0,3 - 0,5 0,2 0,3 0,5 0,1 - 0,2 - 0,1 - 0,2 - 0,5 0,4 0,3 0,4 

Prům.délka 1,32 3,12 1,3 3,28 1,24 3,12 0,99 2,66 1,01 1,84 0,8 1,76 1,63 2,66 2,29 3,4 1,38 2,84 1,51 2,93 1,49 1,7 1,4 1,84 
Klíčivost[%] 100 96,7 100 90 100 90 100 83,3 100 100 100 100 100 83,3 100 96,7 100 80 100 93,3 100 100 100 100 
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Pro interpretaci výsledků byly naměřené výsledky zprůměrňovány a byl vypočten 

index klíčivosti. Hodnoty jsou uvedeny v Tab. 5. 

Tab. 5: Průměrné hodnoty vzorků výluhů a indexy klíčivosti. 

Hodnota 
Hořčice 

VKK 
Hořčice 

VKD 
Hořčice 

kont. 
Řeřicha 
VKK 

Řeřicha 
VKD 

Řeřicha 
kont. 

Prům.délka klíčků [cm] 1,31 1,11 0,9 1,96 1,45 1,45 
Průměrná klíčivost [%] 100 100 100 100 100 100 

Prům. délka kořínků [cm] 3,2 2,91 1,8 3,06 2,88 1,77 
IK [%] 177,78 161,67 100 172,88 162,71 100 

* VKK – vermikompost kontrolní,  VKD - vermikompost s podílem digestátu, kont.. – kontrolní vzorek, 
destilovaná voda 

 

Index klíčivosti byl vypočten dle vzorce [47]: 

100
.

.
(%) ∗=

kk

vv

lk

lk
IK ,         ( 1 ) 

kde: kv – klíčivost vzorku (%) 

kk – klíčivost kontroly (%) 

lv – průměrná délka kořínků vzorku (mm) 

lk – průměrná délka kořínků kontroly (mm) 

Dle metodických pokynů MŽP lze výsledky testů považovat za platné, jestli že je 

splněn požadavek: klíčivost semen v kontrole nejméně 90% a nedošlo k inhibici kořenů ve 

větší míře než 50 % (tímto testem splněno). [71] 

Podobu některých klíčích rostlin a jejich kořenů po daném časovém období 

zobrazuje Obr. 11 na jednotlivých fotografiích. 

Výsledky jednoznačně poukazují na úspěšnost testovaných výluhů oproti kontrole. 

V prvních hodinách fáze klíčení byly rychlejší rostliny klíčící v destilované vodě, ale po 

určité době se obrátil účinek ve prospěch výluhů. Index klíčivosti byl nejvyšší u varianty 

výluhu z vermikompostu s podílem digestátu. 
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Obr. 11: Klíčivost semen po 72 hodinách. 

5.3.3 Řeřichový test fytotoxicity, doba expozice 24h 

V ČR se tento test provádí dle příručky p. Plívy a kol.: Zakládání, průběh a řízení 

kompostovacího procesu. Byl upraven pouze počet opakování vzorků. Sumárně tedy 

dva kusy vzorků pro jeden výluh a dva kusy s destilovanou vodou pro kontrolu. 

Pomůcky: 

- Petriho misky 6 ks, 

- filtrační papír, 

- semena řeřichy seté 48 ks, 

1Ha 

1Hb 

2Ha 

2Hb 

3Ha 

3Hb 

1Řa 

1Řb 

2Řa 

2Řb 

3Řa 

3Řb 
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- 2x 1ml výluhu vermikompostu s podílem digestátu, 

- 2x 1ml výluhu vermikompostu kontrolního, 

- 2x 1ml destilované vody pro kontrolní vzorek, 

Postup: Do Petriho misek byl vložen filtrační papír následně ovlhčený 1 ml výluhu. 

Na takto nasáknutý papír se rozmístilo 8 semen řeřichy seté. Pro každý vzorek bylo 

zvoleno jedno opakování. Takto připravené a uzavřené Petriho misky byly vloženy do 

termostatu (Obr. 12) na 24 hodin při teplotě 28 °C. [48]  

 

Obr. 12: Termostat s Petriho miskami. 

K tomuto klíčení byl využit termostat v laboratoři zelinářského ústavu Mendelovy 

univerzity v Brně, pracoviště Lednice. Označení a náležitosti jednotlivých vzorků se 

zkoumanými výluhy udává Tab. 6. 

Tab. 6: Označení vzorků a jejich náležitosti. 

Označení vzorku Plodina Tekutina Počet semen 
1Ř1 Řeřicha setá 1 ml VKK 8 
1Ř2 Řeřicha setá 1 ml VKK 8 
2Ř1 Řeřicha setá 1 ml VKD 8 
2Ř2 Řeřicha setá 1 ml VKD 8 
3Ř1 Řeřicha setá 1 ml dest. 8 
3Ř2 Řeřicha setá 1 ml dest. 8 

*VKK – vermikompost kontrolní, VKD - vermikompost s podílem digestátu,  dest. – destilovaná voda 
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Po vyjmutí z tepelného zařízení byla klíčící semena jednotlivých vzorků přeměřena, 

zaznamenána do tabulky s výpočtem průměrných délek a procent klíčivosti. Každý vzorek 

má dva sloupce hodnot, první sloupec zahrnuje délku klíčků, druhý délku kořínků (Tab. 7). 

Tab. 7: Získané hodnoty řeřichového testu fytotoxicity. 

Semena 1Ř1 [cm] 1Ř2 [cm] 2Ř1 [cm] 2Ř2 [cm] 3Ř1 [cm] 3Ř2 [cm] 
1 0,5 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,6 0,1 
2 0,1 0,1 0,6 0,3 0,7 0,3 0,7 0,3 0,6 0,3 1,3 0,4 
3 0,1 0,1 1,2 0,1 0,8 0,3 0,4 0,1 1 0,4 0,5 0,3 
4 - - 0,8 0,4 - - 0,5 0,2 1,4 0,5 0,4 0,1 
5 - - 0,4 0,1 - - - - 0,8 0,2 0,6 0,2 
6 - -I 0,6 0,2 - - - - 0,8 0,3 - - 
7 - - 0,9 0,2 - - - - 0,6 0,2 - - 
8 - - - - - - - - - - - - 

Průměr [cm] 0,23 0,17 0,66 0,20 0,57 0,23 0,43 0,18 0,8 0,3 0,68 0,22 
Klíčivost [%] 37,5  87,5  37,5  50  87,5  62,5  

 

 Pro dosažení výsledků byl postup vyhodnocení stejný jako u předchozího testu – 

tedy zprůměrňování hodnot  a výpočet indexu klíčivosti (Tab. 8). 

Tab. 8: Průměrné hodnoty vzorků výluhů a index klíčivosti. 

Hodnota 
Řeřicha 
VKK 

Řeřicha 
VKD 

Řeřicha 
kont. 

Prům.délka klíčků [cm] 0,45 0,5 0,74 
Průměrná klíčivost [%] 62,5 43,75 75 

Prům. délka kořínků [cm] 0,19 0,2 0,27 
IK [%] 58,64 43,2 100 

* VKK – vermikompost kontrolní, VKD - vermikompost s podílem digestátu, kont.. – kontrolní vzorek, 
destilovaná voda 

 

Výpočet indexu klíčivosti byl prováděn opět dle vzorce (1). 

U tohoto testu byla délka kořínků velice krátká, časové rozpětí bylo malé 

k vyklíčení všech semen (Obr. 13), proto je i procentní klíčivost nižší, z důvodu možného 

výskytu inhibitorů v této fázi klíčení.  
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Obr. 13: Klíčivost semen po 24 hodinách. 

5.3.4 Vyhodnocení experimentu  

Z hlediska problematiky odpadů byla hodnocena ekotoxicita vermikompostů, 

respektive jejich následný výluh.  Dle přílohy číslo 1 vyhlášky 376/2001 Sb., o hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů, by byly tyto vermikomposty, respektive výluhy, 

ekotoxické, pokud by se nacházely v koncentraci způsobující 50% (IC 50 – koncentrace 

vodného výluhu odpadu, která způsobí 50% inhibici růstu nebo růstu kořene semen Sinapis 

alba ve srovnání s kontrolou ve zvoleném časovém úseku, v podmínkách, které jsou určeny 

jednotlivými metodikami testů v [ml.l-1]) inhibici růstu kořene hořčice bílé, ve srovnání 

s kontrolou ve zvoleném časovém úseku. Ekotoxicita byla tedy popřena, neboť největší 

hodnota inhibice byla 20%.(minimální hodnota klíčků s kořínky byla 80%). [71][51] 

Z pohledu využití testovaného materiálu v zemědělství byla sledovaným 

ukazatelem fytotoxicita daných vermikompostů provedená dle výše uvedené příručky Plíva 

a kol.[uvést]. Kvalitativní znak zralosti kompostu označovaný indexem klíčivosti relativní 

fytotoxicity je platný jen v kontextu ostatních parametrů deklarovaných normou ČSN 46 

57 35 (Průmyslové komposty). A to z důvodu, že tato metoda neumožňuje jedním 

měřením prokázat některé anomálie. [70] 

Test s dobou klíčení 72h prokázal, že se jedná o vyzrálé vermikomposty se 

stimulačním účinkem a použitím vhodným v substrátech pro zahradnictví, květinářství. 

1Ř1 

1Ř2 

2Ř1 

2Ř2 

3Ř1 

3Ř2 
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Byla překlenuta fáze klíčení, kdy se lze domnívat, že působí inhibující látky na daná 

semena, která jsou zároveň zpomalujícím faktorem klíčení. Toto tvrzení lze podložit 

řeřichovým testem fytotoxicity s dobou klíčení 24h, který vykazuje určitý účinek 

vermikompostů projevující se prodloužením fáze klíčení, nikoliv však snížené schopnosti 

klíčení jednotlivých semen, na něž během klíčení látky z vermikompostu uvolňované 

působí. Výsledky řeřichového testu fytotoxicity dané vermikomposty hodnotí dle tabulek 

interpretace výsledků jako nezralé a jejich použitelnost jako riskantní, neekonomickou. To 

může záviset na potřebě rychlosti klíčení, pokud je potřeba kratší doby klíčení, dá se říci, 

že jsou vzorky nevhodné. V tomto případě by bylo možným řešením ředění nebo aplikace 

menšího množství vermikompostu s koncentrací živin. 

 Inhibující látky ve fázi klíčení mohou být neškodné až v jiných fázích růstu rostlin-

pak se dá předpokládat lepší růst rostlin ve vzorcích s vermikomposty, než ve vzorcích 

kontroly, jak tomu bylo u testu s dobou 72h (u testu s dobou 24h byly naopak kontrolní 

vzorky s destilovanou vodou nejúspěšnější). Inhibitory mohly ovlivnit růstové hormony a 

za 24h semena tolik  nevyklíčila, jako u pokusu se 72h, kde byla klíčivost stoprocentní, 

respektive nevyklíčená semena z testu 24h mohla ještě po delší době vyklíčit. Bylo 

zpozorováno ( u testu v délce 72h), že tento zlom nastává po 48h, kdy rychlost a četnost 

klíčivosti i tvorby kořenů vzrůstá.  

V testu s dobou  24h byl růst kořenů a klíčků četnější a průměrně delší kvůli 

absenci inhibitorů v destilované vodě, tedy kontrolním vzorku. Lze se domnívat, že časově 

je tato metoda nedostatečná k prokázání účinků kompostu. Rozhodující při těchto testech 

je tedy i faktor času. Vzhledem k poměrně rozsáhlému spektru vyluhovaných látek 

z vermikompostu lze jen obtížně určit, které látky konkrétně působí stimulačně a které 

inhibičně. 

Pro prokazatelnější výstupy a potvrzení výsledků by bylo vhodné testy opakovat ve 

více variantách a opakováních a následně statisticky vyhodnotit. Výluhy byly porovnávány 

podle následujících tabulek:  

Tab. 9: Stanovení zralosti kompostu. Zdroj: [48]. 

IK Kvalita kompostu 
nad 100% stimulační účinek 

80% - 100% dobře vyzrálý kompost 
60% - 80% částečně vyzrálý kompost 
pod 60% nezralý kompost 
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Tab. 10: Kategorie a použití kompostu. Zdroj: [48]. 

Kategorie IK [%] Použitelnost 
I 100 a více substráty pro zahradnictví, květinářství 
II 80-100 aplikace před setím, aplikace při výsadbě 
III 60-80 předjarní aplikace, rekultivace do pařenišť, pro pěstování hub 
IV do 50 aplikace riskantní, neekonomická 

 

Výsledky klíčení ve výluzích jednotlivých pokusů v délce 24 a 72h lze porovnat 

mezi sebou a v poměru s kontrolou v Graf 1 a Graf 2. V době trvání testu 72h byla 

klíčivost stoprocentní, tudíž tato hodnota (červená) není Grafem 2 zaznamenána. 
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Graf 1: Naměřené hodnoty v testu 72h. 

* VKK – vermikompost kontrolní, VKD - vermikompost s podílem digestátu,kont.. – kontrolní vzorek, 
destilovaná voda 
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Graf 2: Naměřené hodnoty v testu 24h. 

* VKK – vermikompost kontrolní,  VKD - vermikompost s podílem digestátu,  kont.. – kontrolní vzorek, 
destilovaná voda. 

5.4 Analýzy materiálů použitých v experimentu 

Všechny rozbory byly provedeny v akreditované laboratoři  ÚKZÚZ Opava, dle 

stanovených předpisů JPP (jednotných pracovních postupů). Byly analyzovány všechny 

vstupní i výstupní materiály, a to hnůj, digestát, vyprodukované vermikomposty, směsi 

vermikompostů s půdou a pěstovaná rostlinná hmota. 

Byly prováděny tyto analýzy: 

- stanovení vybraných prvků dle Melicha III. 

- stanovení vybraných prvků lučavkou královskou 

- stanovení pH 

- stanovení obsahu spalitelných látek žíháním 

- stanovení specifické elektrické vodivosti 

- stanovení celkového dusíku, dusičnanů a dusitanů 

- stanovení obsahu rtuti 
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- stanovení organických látek 

- stanovení sušiny 

- stanovení AOX - TOX, OCP, PAH / HPLC, PCB 

U rostlinné hmoty jílku byly provedeny pouze základní analýzy na zjištění 

makroprvků a mikroprvků. 

5.4.1 Vstupní analýzy 

Byly provedeny rozbory vstupních vzorků digestátu, hnoje a půdy. Obsahy prvků 

v analyzovaných materiálech byly porovnávány dle platné legislativy takto: 

Vyhláška 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými 

odpady[55], Příloha č. 5., Tabulka č. 5.1. Limitní koncentrace vybraných rizikových látek 

a prvků. Třída I / Třída II/ Třída II*. 

*Třída I – určena pro využití na povrchu terénu užívaného nebo určeného pro zeleň 

u sportovních a rekreačních zařízení včetně těchto zařízení v obytných zónách s výjimkou 

venkovních hracích ploch. Kritéria pro využívání na povrchu venkovních hracích ploch se 

řídí jiným právním předpisem. 

 Třída II – určena pro využití na povrchu terénu užívaného nebo určeného pro 

městskou zeleň, zeleň parků a lesoparků, pro využití při vytváření rekultivačních vrstev 

nebo pro přimíchávání do zemin při tvorbě rekultivačních vrstev, na území průmyslových 

zón, při úpravách terénu v průmyslových zónách (rekultivační kompost v doporučeném 

množství nepřesahujícím v průměru 200 t sušiny na 1 ha v období deseti let a rekultivační 

digestát v doporučeném množství nepřekračující 20 t sušiny na 1 ha v období deseti let). 

Rekultivační digestát musí být aplikován v dělených dávkách tak, aby nedošlo k 

zamokření pozemku na dobu delší než 12 hodin či k jeho zaplavení. Pro uvedená místa a 

účely je možné užívat i Třídu I. 

 Třída III - určena pro využití na povrchu terénu vytvářeného rekultivačními 

vrstvami zabezpečených skládek odpadů podle ČSN 83 8035 Skládkování odpadů – 

Uzavírání a rekultivace skládek, rekultivačními vrstvami odkališť nebo pro filtrační náplně 

biofiltrů (kompost). Pro uvedené účely je možné užívat i Třídu I a Třídu II. [55] 
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Digestát využívaný jako hnojivo patří podle této vyhlášky do skupiny 1, kdy 

splňuje požadavky podle jiných právních předpisů, tedy vyhlášky o hnojivech a tím nejsou 

limity touto legislativou pro skupinu I stanoveny. Třídy I-III spadají do 2. skupiny a 

využívají se mimo zemědělskou a lesní půdu. Na základě vlastností, složení a způsobu 

využití se skupina dělí na výše uvedené třídy. 3 skupina se týká stabilizovaného bioodpadu 

určeného k uložení na skládku v souladu s jiným právním předpisem, nebo k jinému 

způsobu využití, než výstupy 1. a 2. skupiny, proto nejsou naměřené hodnoty prvků s touto 

skupinou srovnávány. 

Vyhláška 271/2009 Sb. o stanovení požadavků na hnojiva [59], Příloha č. 1., 

Limitní hodnoty rizikových prvků v hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných 

rostlinných přípravcích a substrátech, 2. Organická hnojiva, substráty, statková hnojiva , 

b) organická a statková hnojiva se sušinou nad 13% (hnůj) 

c) organická a statková hnojiva se sušinou nejvýše 13% (digestát) 

Vyhláška 13/1994 Sb. kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 

zemědělského půdního fondu [70], Příloha 1, Tabulka č. 2 Obsah rizikových prvků 

v půdách. Lehké půdy / Ostatní půdy. 

Digestát 

Tab. 11: Obsah přijatelných živin v Mehlichu III., celkový obsah prvků - rozklad lučavkou královskou. 

Prvek 
Hodnota 
[mg/kg] 

Prvek 
Hodnota 
[mg/kg] 

Prvek 
Hodnota 
[mg/kg] 

Al dle Mehlicha III. <20 Al 1112,89 Mn 301,77 
B dle Mehlicha III. 20,06 As 1,52 Mo 3,54 
Ca dle Mehlicha III. 6666,67 Be <0,05 Na 3937,93 
Cu dle Mehlicha III. 11,81 Ca 18084,54 Ni 8,36 
Fe dle Mehlicha III. 235,1 Cd 0,89 P 12092,03 
K dle Mehlicha III. 58212,95 Co 1,4 Pb 5,01 

Mg dle Mehlicha III. 4879,61 Cr 8,84 V 4,02 
Mn dle Mehlicha III. 150,24 Cu 87,21 Zn 514,18 
P dle Mehlicha III. 6912,79 Fe 2493,31 Hg 0,03 
S dle Mehlicha III. 449,87 K 79079,72   

Zn dle Mehlicha III. 214,02 Mg 7426,43   
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Tab. 12: Analýza ostatních parametrů digestátu, obsah adsorbovatelných organický halogenidů (AOX). 

Parametr Hodnota 
N(t) v such.vz. [%] 2,84 

pH/CaCl2 [-] 9,6 
pH/H2O [-] 9,7 
Vodivost [µS/cm] 24500 

Organické látky v sušině [%] 71,49 
Sušina původního vzorku [%] 3,7 

Sušina suchého vzorku [%] 93,5 
AOX [mg/kg] 40,3 

 

Tab. 13: Obsah polychlorovaných bifenylů (PCB) ve vzorku digestátu. 

Indikátorový kogener PCB 
Hodnota 
[mg/kg] 

č. 101 <0,0005 
č. 118 <0,0005 
č. 138 <0,0005 
č. 153 <0,0005 
č. 180 <0,0005 
č. 28 <0,0005 
č. 52 <0,0005 

 

Tab. 14: Obsah organických halogenderivátů (též OCP – organochlorové pesticidy). 

OCP 
Hodnota 
[µg/kg] 

OCP 
Hodnota 
[µg/kg] 

hexachlorcyklobenzen <0.5 o.p´- DDE <0.5 
alfa-hexachlorcyklohexan <0.5 p.p´- DDE 1,53 
beta-hexachlorcyklohexan <0.5 o.p´- DDD <0.5 

gama-hexachlorcyklohexan <0.5 p.p´- DDD <0.5 
delta-hexachlorcyklohexan <0.5 o.p´- DDT <0.5 

  p.p´- DDT <0.5 
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Tab. 15: Obsah polyaromatických uhlovodíků v digestátu (PAU*). 

PAU 
Hodnota 
[mg/kg] 

PAU 
Hodnota 
[mg/kg] 

acenaften 0,034 fluoranten 0,149 
antracen 0,009 fluoren 0,064 

acenaphtylen <0,02 chrysen 0,073 
benz(a)antracen 0,019 indeno(1,2,3-cd)pyren <0,01 
Benzo(a)pyren 0,053 naftalen 0,089 

benzo(b)fluoranten 0,079 fenantren 0,194 
benzo(k)fluoranten 0,038 pyren 0,086 
benzo(g,h,i)perylen 0,028   
dibenz(a,h)antracen 0,02   

* PAU se označují též PAHs - z anglického Polycyclic armoatic hydrocarbons. 

 

Tab. 16: Srovnání rizikových prvků s limitními hodnotami v legislativě. 

Prvek 
Hodnota 
[mg/kg] 

341/2008 
[mg/kg] 

271/2009 
[mg/kg] 

As 1,52 10/20/30 20 
Cd 0,89 2/3/4 2 
Cr 8,84 100/250/300 100 
Cu 87,21 170/400/500 250 
Ni 8,36 65/100/120 50 
Pb 5,01 200/300/400 100 
Zn 514,18 500/1200/1500 1200 
Hg 0,03 1/1,5/2 1 
Mo 3,54 - 20 

∑ PCB <0,0035 0,02/0,2 - 
∑ PAU 0,935 3/6 - 

*Třída I / Třída II / Třída III 

 

Tab. 17: Výčet základních vlastností a přijatelných živin v digestátu. 

Parametr Hodnota 
N [%] 2,84 
P [mg/kg] 6912,79 
K [mg/kg] 58212,95 

Mg [mg/kg] 4879,61 
Ca [mg/kg] 6666,67 

pH/H2O [-] 9,7 
C:N [-] 12,6 



Romana Cvrčková: Posouzení možnosti využití digestátu pro přípravu 

vermikompostu 
 

2014  52 

Obsah prvků ve vzorku digestátu závisí na charakteru a vlastnostech vstupních 

materiálů do procesu anaerobní digesce, ze které tento digestát pochází.  

Relativně nízký obsah dusíku může být následkem doby skladování digestátu, kdy  

mohlo dojít k jeho úniku do atmosféry. 

Hnůj 

Tab. 18: Obsah přijatelných živin v Mehlichu III., celkový obsah prvků - rozklad lučavkou královskou. 

Prvek Hodnota 
[mg/kg] 

Prvek Hodnota 
[mg/kg] 

Prvek Hodnota 
[mg/kg] 

Al dle Mehlicha III. 50,19 Al 534,4 Mn 131,64 
B dle Mehlicha III. 2,38 As 1,34 Mo <1,5 
Ca dle Mehlicha III. 2975,66 Be <0,05 Na 497,79 
Cu dle Mehlicha III. 2,87 Ca 4557,52 Ni 1,41 
Fe dle Mehlicha III. 130,53 Cd <0,3 P 3042,04 
K dle Mehlicha III. 11393,81 Co <0,5 Pb 3,45 

Mg dle Mehlicha III. 1338,5 Cr 3,52 V 3,63 
Mn dle Mehlicha III. 109,73 Cu 8,4 Zn 42,37 
P dle Mehlicha III. 2223,45 Fe 1305,31 Hg 0,02 
S dle Mehlicha III. 215,71 K 13053,1   

Zn dle Mehlicha III. 29,46 Mg 1615,04   

 

Tab. 19: Analýza ostatních parametrů ve vzorku hnoje. 

Parametr Hodnota 
N(t) v such.vz. [%] 0,78 

pH/CaCl2 [-] 8,4 
pH/H2O [-] 8,7 
Vodivost  [µS/cm] neurčeno 

Organické látky v sušině [%] 90,8 
Sušina původního vzorku [%] 73,8 

Sušina suchého vzorku [%] 90,4 

 

Tab. 20: Srovnání rizikových prvků s limitními hodnotami v legislativě. 

Prvek Hodnota 
[mg/kg] 

271/2009 
[mg/kg] 

As 1,34 20 
Cd <0,3 2 
Cr 3,52 100 
Cu 8,4 150 
Ni 1,41 50 
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Prvek 
Hodnota 
[mg/kg] 

271/2009 
[mg/kg] 

Pb 3,45 100 
Zn 42,37 600 
Hg 0,02 1 
Mo <1,5 20 

*Třída I / Třída II / Třída III 

 

Tab. 21: Výčet základních vlastností a přijatelných živin v hnoji. 

Parametr Hodnota 
N [%] 0,78 
P [mg/kg] 2223,45 
K [mg/kg] 11393,81 

Mg [mg/kg] 1338,5 
Ca [mg/kg] 2975,66 

pH/H2O [-] 8,7 
C:N [-] 58,22 

 

Také u hnoje závisí obsah prvků na mnoha faktorech, jako zvířaty přijímané 

krmivo, množství pilin nebo slámy, doba skladování atp. Vysoký poměr C:N lze regulovat 

přidáním výraznějšího zdroje dusíku. 

Půda 

Půda byla pro rozbor odebrána ze záhonu v říjnu 2013. Pro použití v experimentu 

byla prosáta přes síto 2mm, homogenizována a uchována pro použití. Podrobná 

charakteristika půdy je uvedena v 5.2.2 Půda. 

 

Tab. 22: Obsah přijatelných živin v Mehlichu III., celkový obsah prvků - rozklad lučavkou královskou. 

Prvek 
Hodnota 
[mg/kg] 

Prvek 
Hodnota 
[mg/kg] 

Prvek 
Hodnota 
[mg/kg] 

Ca dle Mehlicha III. 4784 As 1,38 Mo <1,5 
K dle Mehlicha III. 326 Ca 9912 Ni 7,758 

Mg dle Mehlicha III. 312 Cd <0,3 P 1183,4 
P dle Mehlicha III. 326 Cr 12,54 Pb 21,038 

  Cu 22,35 Zn 111,26 
  K 1759,9 Hg 0,035 
  Mg 1567,7 - - 
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Tab. 23: Analýza ostatních parametrů ve vzorku půdy. 

Parametr Hodnota 
N celk. v such. vz. [%] 0,13 
N-NH4 v pův.vz. [mg/kg] 1,44 
N-NO3 v pův.vz. [mg/kg] 12,67 

pH ve výluhu CaCl2 [-] 7,5 
Vodivost  [µS/cm] 133 

Organické látky v sušině [%] 3,60 
Sušina původního 

vzorku 
[%] 98,90 

 

Tab. 24: Srovnání rizikových prvků s limitními hodnotami v legislativě. 

Prvek 
Hodnota 
[mg/kg] 

13/1994 
[mg/kg] 

As 1,38 30/30 
Be - 7/7 
Cd <0,3 0,4/1 
Co - 25/50 
Cr 12,54 100/200 
Cu 22,35 60/100 
Hg 0,035 0,6/0,8 
Mo <1,5 5/5 
Ni 7,758 60/80 
Pb 21,038 100/140 
V - 150/220 
Zn 111,26 130/200 

* lehké půdy/ostatní půdy 

 

Tab. 25: Výčet základních vlastností a přijatelných živin v půdě. 

Parametr Hodnota 
N [%] 0,13 
P [mg/kg] 326 
K [mg/kg] 326 

Mg [mg/kg] 312 
Ca [mg/kg] 4784 

pH/CaCl2 [-] 7,5 
C:N [-] 13,85 
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5.4.2 Analýzy vermikompostů 

Analýzy odebraných vzorků vermikompostu kontrolního a vermikompostu 

s podílem digestátu jsou rozděleny dle skupin rozborů v tabulkách níže spolu s obsahy 

daných prvků a parametrů. Obsahy prvků ve výsledných vermikompostech byly rovněž 

porovnávány dle platné legislativy takto: 

Vyhláška 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými 

odpady[55], Příloha č. 5., Tabulka č. 5.1. Limitní koncentrace vybraných rizikových látek 

a prvků. Třída I / Třída II/ Třída II (viz vstupní analýzy). 

Vyhláška 271/2009 Sb. o stanovení požadavků na hnojiva [59], Příloha č. 1., 

Limitní hodnoty rizikových prvků v hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných 

rostlinných přípravcích a substrátech, 2. Organická hnojiva, substráty, statková hnojiva , b) 

organická a statková hnojiva se sušinou nad 13%. 

 

Vermikompost kontrolní 

Tab. 26: Obsah přijatelných živin v Mehlichu III, celkový obsah prvků - rozklad lučavkou královskou. 

Prvek 
Hodnota 
[mg/kg] 

Prvek 
Hodnota 
[mg/kg] 

Prvek 
Hodnota 
[mg/kg] 

Al dle Mehlicha III. <20 Al 1595,02 Mg 4230,77 
B dle Mehlicha III. 20,95 As 2,17 Mn 280,54 
Ca dle Mehlicha III. 8619,91 Be 0,1 Mo 2,86 
Cu dle Mehlicha III. 13,8 Ca 18212,7 Na 716,06 
Fe dle Mehlicha III. 311,09 Cd 0,38 Ni 8,02 
K dle Mehlicha III. 15610,9 Co 1,57 P 6877,83 

Mg dle Mehlicha III. 3665,16 Cr 9,38 Pb 7,42 
Mn dle Mehlicha III. 165,16 Cu 37,33 V 3,33 
P dle Mehlicha III. 4253,39 Fe 2556,56 Zn 188,91 
S dle Mehlicha III. 126,7 K 17647,1 Hg 0,06 

Zn dle Mehlicha III. 152,71     
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Tab. 27: Analýza ostatních parametrů vermikompostu kontrolního, obsah adsorbovatelných organických 

halogenidů (AOX). 

Parametr Hodnota 
N(t) v such.vz. [%] 2,01 

pH / H2O [-] 8,5 
pH ve výluhu CaCl2 [-] 8,2 

Vodivost [µS/cm] 5440 
Organické látky v sušině [%] 72,2 

Sušina pův.vzorku [%] 17,1 
Sušina such.vzorku [%] 88,4 

AOX [mg/kg] 49,9 

 

Tab. 28: Obsah polychlorovaných bifenylů (PCB) ve vzorku kontrolního vermikompostu. 

Indikátorový kogener PCB 
Hodnota 
[mg/kg] 

č. 101 0,0023 
č. 118 0,0010 
č. 138 0,0098 
č. 153 0,0079 
č. 180 0,0073 
č. 28 0,0013 
č. 52 0,0006 

 

Tab. 29: Obsah organických halogenderivátů (též OCP – organochlorové pesticidy). 

OCP 
Hodnota 
[µg/kg] 

OCP 
Hodnota 
[µg.kg] 

alfa-hexachlorcyklohexan <0,50 o.p´- DDD 1,54 
beta-hexachlorcyklohexan <0,50 p.p´- DDE 0,75 

gama-hexachlorcyklohexan <0,50 o.p´- DDT 4,08 
delta-hexachlorcyklohexan <0,50 p.p´- DDD 6,37 

HCB 2,36 o.p´- DDE 58 
  p.p´- DDT 10,8 

 

Tab. 30: Srovnání rizikových prvků s limitními hodnotami v legislativě. 

Prvek 
Hodnota 
[mg/kg] 

341/2008 
[mg/kg] 

271/2009 
[mg/kg] 

As 2,17 10/20/30 20 
Cd 0,38 2/3/4 2 
Cr 9,38 100/250/300 100 
Cu 37,33 170/400/500 150 
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Prvek 
Hodnota 
[mg/kg] 

341/2008 
[mg/kg] 

271/2009 
[mg/kg] 

Ni 8,02 65/100/120 50 
Pb 7,42 200/300/400 100 
Zn 188,91 500/1200/1500 600 
Hg 0,06 1/1,5/2 1 
Mo 2,86 - 20 

∑ PCB 0,0302 0,02/0,2 - 

*Třída I / Třída II / Třída III 

 

Tab. 31: Výčet základních vlastostí a přijatelných živin v kontrolním vermikompostu. 

Parametr Hodnota 
N [%] 2,01 
P [mg/kg] 4253,39 
K [mg/kg] 15610,86 

Mg [mg/kg] 3665,16 
Ca [mg/kg] 8619,91 

pH/H2O [-] 8,5 
C:N [-] 17,96 

 

Vermikompost s podílem digestátu  

Tab. 32: Obsah přijatelných živin v Mehlichu III., celkový obsah prvků - rozklad lučavkou královskou. 

Prvek 
Hodnota 
[mg/kg] 

Prvek 
Hodnota 
[mg/kg] 

Prvek 
Hodnota 
[mg/kg] 

Al dle Mehlicha III. <20 Al 3120,09 Mg 4725,03 
B dle Mehlicha III. 12,3 As 2,62 Mn 381,59 
Ca dle Mehlicha III. 8653,2 Be 0,18 Mo 2,6 
Cu dle Mehlicha III. 9,63 Ca 19865,32 Na 1133,56 
Fe dle Mehlicha III. 341,19 Cd 0,51 Ni 13,02 
K dle Mehlicha III. 23232,32 Co 2,67 P 7586,98 

Mg dle Mehlicha III. 3030,3 Cr 13,8 Pb 9,73 
Mn dle Mehlicha III. 165,88 Cu 35,13 V 7,33 
P dle Mehlicha III. 5353,54 Fe 4455,67 Zn 22,56 
S dle Mehlicha III. 246,91 K 24579,12 Hg 0,04 

Zn dle Mehlicha III. 156,00     

 

 

 



Romana Cvrčková: Posouzení možnosti využití digestátu pro přípravu 

vermikompostu 
 

2014  58 

Tab. 33: : Analýza ostatních parametrů vermikompostu s podílem digestátu, obsah adsorbovatelných 

organický halogenidů (AOX). 

Parametr Hodnota 
N(t) v such.vz. [%] 1,46 

pH / H2O [-] 8,9 
pH ve výluhu CaCl2  [-] 8,7 

Vodivost [µS/cm] 6170 
Organické látky v sušině [%] 61,9 

Sušina pův.vzorku [%] 19,6 
Sušina such.vzorku [%] 89,1 

AOX [mg/kg] 41,4 

 

Tab. 34: Obsah polychlorovaných bifenylů (PCB) ve vzorku vermikompostu s podílem digestátu. 

Indikátorový kogener PCB 
Hodnota 
[mg/kg] 

č. 101 0,0010 
č. 118 0,0005 
č. 138 0,0027 
č. 153 0,0025 
č. 180 0,0032 
č. 28 0,0011 
č. 52 0,0005 

 

Tab. 35: Obsah organických halogenderivátů (též OCP – organochlorové pesticidy). 

OCP 
Hodnota 
[µg/kg] 

OCP 
Hodnota 
[µg/kg] 

alfa-hexachlorcyklohexan <0,50 o.p´- DDD <0,50 
beta-hexachlorcyklohexan <0,50 p.p´- DDE <0,50 

gama-hexachlorcyklohexan <0,50 o.p´- DDT 0,65 
delta-hexachlorcyklohexan <0,50 p.p´- DDD 2,3 

hexachlorcyklobenzen 0,7 o.p´- DDE 12,5 
  p.p´- DDT 2,4 
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Tab. 36: Srovnání rizikových prvků s limitními hodnotami v legislativě. 

Prvek 
Hodnota 
[mg/kg] 

341/2008 
[mg/kg] 

271/2009 
[mg/kg] 

As 2,62 10/20/30 20 
Cd 0,51 2/3/4 2 
Cr 13,8 100/250/300 100 
Cu 35,13 170/400/500 150 
Ni 13,02 65/100/120 50 
Pb 9,73 200/300/400 100 
Zn 22,56 500/1200/1500 600 
Hg 0,04 1/1,5/2 1 
Mo 2,6 / 20 

*Třída I / Třída II / Třída III 

 

Tab. 37: Výčet základních vlastností a přijatelných živin ve vermikompostu s podílem digestátu. 

Parametr Hodnota 
N [%] 1,46 
P [mg/kg] 5353,5 
K [mg/kg] 23232,3 

Mg [mg/kg] 3030,3 
Ca [mg/kg] 8653,2 

pH/H2O [-] 8,9 
C:N [-] 21,2 

 

Žádný z rizikových prvků ve vermikompostech nepřesahuje zákonem dané limity. 

U některých prvků mohlo dojít k jejich nárůstu vlivem úbytku hmoty při procesu 

vermikompostování. 

Poměry C:N jsou spíše na spodní hranici doporučených pro vermikompost. Bližší 

k rozpětí udávanému v literatuře (20-25:1) je vermikompost s podílem digestátu, a to 21, 

necelých 18 dosahuje poměr u vermikompostu kontrolního.  

5.4.3 Analýzy testovaných kombinací vermikompostů a půdy po pěstování 

jílku 

Důležitým pojmem v procesu výživy rostlin je živinný režim půdy. Znamená 

výslednici množství reakcí a procesů probíhajících v půdě a směřujících k vyšší mobilitě a 

tím tedy zpřístupnění živin rostlinám. Přijatelné ovšem nejsou všechny živiny. Jsou 

stanoveny z podílu živin přístupných (analýzy přístupných živin jsou zpracovány 



Romana Cvrčková: Posouzení možnosti využití digestátu pro přípravu 

vermikompostu 
 

2014  60 

v tabulkách níže) a příjmovou schopností rostlin. Zbytek ostatních živin tvoří takzvanou 

rezervu živin. Míra mobilizace rezervy do formy přístupné rostlinám závisí na pH, 

velikosti a pevnosti částic, mineralizaci, zvětrávání, povětrnostních podmínkách atd. 

Zmíněné povětrnostní podmínky mají veliký význam při uvolnění živin z organického 

podílu půdy (zejm. N, S, P) a nepřímou cestou ovlivní živinný režim půdy také ztrátou 

živin vyplavením, těkáním či erozí. Samozřejmě i samotný živinný režim půdy se odvíjí od 

množství parametrů jako pH, poměr vody a vzduchu atd. 

Běžně jsou v zemědělství používána průmyslová hnojiva, ale pouze některá 

zajišťují mobilizaci ihned (proces zpřístupňování živin). Při ní se určité živiny nerozpustné 

či obtížně rozpustné, převádí do formy rozpustnější,  tím samozřejmě snadněji přijatelné 

pro rostliny. Zpravidla průmyslová hnojiva v granulátech atp.se musí nejdříve rozpustit. Při 

hnojení vermikompostem je přijatelnost okamžitá, což je považováno jako neocenitelná 

vlastnost této metody hnojení. Následně při metabolických pochodech v rostlinách dojde 

k asimilaci živin, tzn.přeměnu v organické látky. 

Důležité je, že pro výživu rostlin jsou nejvíce podstatné živiny staré půdní síly  

(živinný režim v půdě, kdy jsou organické látky pravidelně doplňovány systematickým 

hnojením a zúrodňováním půdy) a ne právě živiny právě dodané hnojivem. To ve své 

podstatě znamená, že pomocí P, K, Mg a Ca je hnojena půda a ne rostliny. Rovněž mezi 

těmito prvky jsou určité interakce – platí, pokud je vysoký obsah draslíku v půdě, snižuje 

se podstatně příjem hořčíku rostlinami. [72] [71] 

 

Tab. 38: Obsah přijatelných živin v Mehlichu III., celkový obsah prvků - rozklad lučavkou královskou. 

Prvek B2 [mg/kg]  D2 [mg/kg] E2 [mg/kg]  
Ca dle Mehlicha III. 4208 4322 4677,71 
K dle Mehlicha III. 2429 1488 294 

Mg dle Mehlicha III.  505,1 437,2 283,9 
P dle Mehlicha III. 605,7 502 331,38 

As 1,504 1,488 0,15 
Ca   8455 8411 618,06 
Cd <0,3 <0,3 <0,3 
Cr 11,59 10,93 12,63 
Cu 20,12 18,83 20,51 
K   3465 2570,85 1586,18 

Mg   1596 1467,61 1454,84 
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Prvek B2 [mg/kg]  D2 [mg/kg]  E2 [mg/kg]   
Mo <1,5 <1,5 <1,5 
Ni 8,394 6,88 10,06 

Prvek B2   D2  E2  
P 1494 1255,06 1171,95 

Pb 17,07 24,49 18,79 
Zn 109,8 99,9 102,04 
Hg 0,042 0,040 0,037 

*B2 –vermikompost s podílem digestátu, půda( 1/3 : 2/3); D2 –vermikompost kontrolní, 
půda( 1/3 : 2/3); E2 – pouze půda 

 

Tab. 39: Analýza ostatních parametrů testovaných kombinací. 

Parametr B2   D2 E2 
N celk. v such. vz.  [%] 0,24 0,17 0,14 
N-NH4 v pův.vz. [mg/kg] 6,370 6,130 1,850 
N-NO3 v pův.vz. [mg/kg] 18,16 30,66 11,25 

pH ve výluhu CaCl2 [-] 7,90 7,70 7,40 
Vodivost  [uS/cm] 670 464 126,0 

Organické látky v sušině [%] 6,0 4,60 3,30 
Sušina původního vzorku [%] 98,4 98,80 99,0 

*B2 –vermikompost s podílem digestátu, půda( 1/3 : 2/3); D2 –vermikompost kontrolní, 
půda( 1/3 : 2/3); E2 – pouze půda 

 

Tab. 40: Výčet základních vlastností a přijatelných živin v testovaných kombinacích. 

Parametr B2 D2 E2 
N [%] 0,24 0,17 0,14 
P [mg/kg] 605,7 502 331,38 
K [mg/kg] 2429 1488 294 

Mg [mg/kg] 505,1 437,2 283,9 
Ca [mg/kg] 4208 4322 4677 

pH/CaCl2 [-] 7,90 7,70 7,40 
C:N [-] 12,5 13,53 11,79 

*B2 –vermikompost s podílem digestátu, půda( 1/3 : 2/3); D2 –vermikompost kontrolní, 
půda( 1/3 : 2/3); E2 – pouze půda 

 

Testovaná směs vermikompost s podílem digestátu/půda má nejvyšší obsah dusíku 

i po pěstování, vychází tedy ze všech kombinací nejlépe s ohledem na vliv růstu výhonků a 

tvorbu zelené listové hmoty. V ostatních přijatelných živinách vykazuje také nejvyšší 

obsahy, kromě vápníku (zde je nejnižší obsah z testovaných variant), ten je ale vyšší než 

draslík, který optimalizací stavu bobtnání chloroplastů příznivě působí na vodní režim 
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rostliny. Vápník naopak působí svými dehydratačními vlastnostmi proti bobtnání 

vyvolanému draslíkem. Vyšší obsah draslíku má za následek snížení příjmu hořčíku 

rostlinami, což se prokázalo u analýzy rostlin. Celkový obsah dusíku je relativně nižší - 

mohlo dojít k exhalaci. 

Poměr C:N okolo hodnot 13:1 je optimální ve všech variantách a dostačuje tak pro 

umožnění mineralizace, která přeměňuje amoniak na amoniové soli a nastává jako 

výsledek působení třech druhů organismů : hub, aktinomycet a bakterií. Pokud by byl 

poměr nad 25:1 tak nastane imobilizace, jejíž krátkodobý problém znamená, že tyto 

organismy využívají dusík z půdy a tím jej činí nedostupným pro přijímání plodinou. 

Poměr je tedy pro příjem živin u travin optimální. 

5.4.4 Analýzy rostlinné hmoty 

Živiny jsou chemické látky potřebné pro normální pochody rostlinného organismu, 

přičemž jejich funkce nemůže být nahrazena jinou chemickou látkou. Jsou označovány 

jako nezbytné a řadí se mezi vegetační faktory hmotné povahy. Zelené rostliny mohou 

z prostředí přijmout více jak 50 chemických prvků – minerálních látek. Pouze ale 16 prvků 

jsou rostlinné živiny stavební a funkční povahy nezbytné pro život rostlin. Jejich základní 

členění je na makroelementy – základní živiny a mikroelementy. Jejich obsahy v tomto 

rozdělení jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

 

Tab. 41: Obsah přijatelných živin v Melichu III. 

Prvek B2/J [%]  D2/J [%]  E2/J [%]  
N  2,93 3,07 2,90 
P  0,60 0,68 0,69 
K  4,84 4,53 2,75 

Mg 0,24 0,26 0,29 
Ca 0,61 0,70 1,17 

*B2J – jílek pěstovaný na B2 (vermikompost s podílem digestátu, půda); D2J – jílek pěstovaný na D2 
(vermikompost kontrolní, půda); E2J – jílek pěstovaný na E2 (pouze půda) 
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Tab. 42: Celkový obsah rizikových prvků v rostlinné  hmotě – rozklad lučavkou královskou. 

Prvek 
B2/J 

[mg/kg] 
D2/J 

[mg/kg] 
E2/J 

[mg/kg] 

As  1,74 1,10 1,55 
Cd  0,060 0,06 0,13 
Cr  2,410 2,15 4,47 
Cu  12,2 13,7 20,5 
Hg  0,054 0,067 0,074 
Mo  6,34 6,28 6,34 
Ni  2,4 2,53 3,67 
Pb  1,38 1,40 4,69 
Zn  85,8 90,9 112 

*B2J – jílek pěstovaný na B2 (vermikompost s podílem digestátu, půda); D2J – jílek pěstovaný na D2 
(vermikompost kontrolní, půda); E2J – jílek pěstovaný na E2 (pouze půda) 

 

Lze dohledat střední koncentrace živin v hlavních zemědělských plodinách, ale pro 

tyto vzorky by srovnání nemělo vypovídající hodnotu, rostliny nedosáhly při laboratorním 

testu (nádobovém vegetačním pokusu) dostatečné zralosti. 

Rostliny pěstované na směsích s vermikomposty přijaly méně vápníku oproti 

kontrolnímu vzorku, ale naopak více draslíku, jímž jsou zajištěny důležité procesy 

v organismu rostlin. Zvýšený příjem draslíku koresponduje s obsahem jeho přijatelné 

formy ve směsích půdy a vermikompostů, přičemž v půdě samotné je jeho obsah o jeden 

řád nižší. Hořčík se pohybuje na stejné úrovni u všech testovaných materiálů. Obsah 

dusíku v materiálu vermikompost s podílem digestátu/půda je téměř srovnatelný s obsahem 

v půdě po pěstování, vyšší je tedy pouze u varianty s vermikompostem kontrolním. Toto 

zapříčinění lze opět odůvodnit exhalací. Rovněž v obsahu fosforu nejsou výrazné rozdíly. 

Snížení rizikových prvků v hnojených variantách způsobily huminové kyseliny 

obsažené ve vermikompostech a potlačily jejich příjem rostlinou (obecně se vnosem 

vermikompostu, který je bohatým zdrojem huminových kyselin, do půdy, snižuje příjem 

rizikových prvků rostlinami a naopak se zvyšuje příjem živin). Došlo k tzv. zřeďovacímu 

efektu. Největší rozdíl lze pozorovat u chromu, mědi a olova, kdy v půdě po pěstování jsou 

tyto prvky obsaženy dvakrát a u olova téměř třikrát více. Také příjem kadmia, niklu a 

zinku byl omezen, ale ne tak výrazně. Naopak statisticky významný rozdíl není u 

molybdenu, tento prvek je zastoupen téměř srovnatelně ve všech variantách. Arsen jako 

jediný má největší obsah ve vermikompostu s digestátem. 
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Rostliny pěstované na kombinacích vermikompostů s půdou výrazně přijaly 

draslík, který je nezbytný pro velké množství biochemických a biofyzikálních procesů 

v rostlině. Největší hodnoty draslíku dosahuje materiál vermikompost s podílem 

digestátu/půda. Tato kombinace se tedy jeví pro rostliny jako nejužitečnější. 

5.4.5 Zhodnocení výsledků analýz 

Z analýz testovaných směsí půdy a vermikompostů jednoznačně vychází nejlépe 

pro pěstování rostlin směs s vermikopostem s podílem digestátu (dále jen B2). Tvoří jej 

podstatně více dusíku než ostatní varianty. To je důležité především pro růst a tvorbu 

zelené hmoty. Další přijatelné makroživiny zastoupeny rovněž nejvíce, kromě vápníku, což 

může mít souvislost s organickými látkami obsaženými ve vermikompostu. Množství 

rizikových prvků je  víceméně rovnoměrné ve všech třech variantách, pouze arsen, zinek a 

rtuť jsou mírně vyšší oproti kontrolní směsi a půdě.  

Přijatelnost přístupných živin jílkem pěstovaným ve směsích je opět bez větších 

rozdílů, ale znovu se lze přiklánět k pozitivnímu vlivu směsi B2, protože jílek v této 

variantě přijal nejlépe draslík. Nesporně pozitivním výsledkem je účinnost vermikompostů 

proti příjmu rizikových prvků rostlinami. Hygienický význam této skutečnosti nelze nechat 

bez povšimnutí, neboť tímto se potvrdily hypotézy přisuzované k dobrým vlastnostem 

vermikompostu. Výrazně byly potlačeny všechny rizikové prvky, vyjma molybdenu – ten 

je relativně stejný ve všech variantách a arsen jediný je vyšší ve směsi B2, nikoliv výrazně. 

U olova lze sledovat příjem snížený až o 3 miligramy. I v tomto hodnocení figuruje nejlépe 

vzorek s podílem digestátu. 
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6 ZÁVĚR 

Organizace odpadového hospodářství v oblasti bioodpadů je stále široce 

diskutována mezi odborníky a politiky. Z veškerých spekulací ale jednoznačně vyplývá 

vhodnost využití těchto odpadů ke kompostování (nebo k alternativě vermikompostování). 

Tím se nejen snižuje objem bioodpadů ve směsných odpadech a tím i odpadech 

ukládaných na skládky, ale jejich užíváním se navrací živiny zpět do půdy a propojuje se 

koloběh živin. Bioodpady lze také využít jako vstupní surovinu do procesu anaerobní 

digesce pro tvorbu bioplynu. Vzniká ale rovněž odpad – digestát, jež nachází využití opět 

v zemědělství jako hnojivá složka. 

Tato diplomová práce řeší možnost použití digestátu jako podílu při 

vermikompostování jiných biologicky rozložitelných odpadů. Jde o efektivní využití 

bioodpadů s digestátem bohatým na živiny obsažené ve vstupních materiálech do 

anaerobní digesce a následné přetvoření této směsi na kvalitní produkt za pomoci žížal. 

Výsledky získané z této práce jsou velmi zajímavé z hlediska netradičního využití 

digestátu pro výrobu produktu s pozitivními účinky na vlastnosti půd a tím i na pěstované 

rostliny. Složení vermikompostu s podílem digestátu se pozitivně odrazilo 

v agrochemických a biologických vlastnostech testovaných směsí a půdy, která byla tímto 

obohacena, dále také na výnosech rostlinné hmoty a kvalitě produkce. Tento fakt dokazuje 

jak provedený vegetační experiment tak agrochemické analýzy rostlinné hmoty.  

V provedených testech klíčivosti bylo prokázáno, že je vermikompost přínosný 

v pokročilých fázích klíčení semen. Zejména pak varianta vermikompostu s podílem 

digestátu se jeví (dle vypočteného indexu klíčivosti) jako kvalitní přísada při pěstování 

rostlin, bohatá na živiny.  

Z laboratorních analýz jednotlivých materiálů je patrné, že vermikomposty vykazují 

určité obsahy přijatelných živin a to i po pěstování rostliny. V testovaných směsích 

vermikompostů s půdou byl potvrzen příznivý obsah přijatelných živin v rostlinách – což 

prokázaly rozbory pěstovaného jílku. 

Účinnosti digestátu napomáhají huminové kyseliny obsažené ve vermikompostu, 

které zvyšují přijatelnost živin rostlinami a zároveň i potlačují příjem rizikových prvků. 
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Analýzami byl prokázán nejvyšší příjem draslíku rostlinami právě v kombinaci 

s vermikompostem tvořeným podílem digestátu. Možnost využití digestátu pro přípravu 

vermikompostu je tedy potvrzena s pozitivními výsledky. 
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PŘÍLOHA 1 – Fotodokumentace 

 

Obr. 14: Vermikompostér. 

 

Obr. 15: Hotový vermikompostér. 
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Obr. Žížaly ve vermikompostu. 

 

Obr. 16: Vermikompost kontrolní a s podílem digestátu. 
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Obr. 17: Nádobový vegetační experiment. 

 

Obr. 18: Sklizeň rostlinné a kořenové hmoty jílku. 
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Obr. 19: Klíčící semena řeřichy seté. 

 

Obr. 20: Klíčící semena hořčice bílé. 
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Obr. 21: Test klíčení v délce 72h. 
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Obr. 22: Hořčice bílá po 72h klíčení. 

 

Obr. 23: Řeřicha setá po 72h klíčení. 
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Obr. 24: Rostlinky hořčice bílé  po 72h. 

 

Obr. 25: Rostlinky řeřichy seté  po 72h. 


