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Anotace 

V této diplomové práci je uveden přehled možných metod zpracování biologicky 

rozložitelných odpadů. Dále se práce zabývá vermikompostováním kalu z čistění 

odpadních komunálních vod a související legislativou, která se týká především 

problematiky odpadového hospodářství. V experimentální části práce se zabývám 

vermikompostováním pro zisk výsledků, které hodnotím v jednotlivých částech pokusu. 

Výsledky jsou porovnány z hlediska platných legislativních předpisů. 

Klíčová slova: vermikompostování, vermikompost, bioodpad, čistírenské kaly, žížaly 

 

Summary  

In this thesis is indicate summary of methods of processing biodegradable waste. The 

work is done by conducting research vermicomposting of sewage sludge from waste water 

treatment and legislation, which relate issue of waste treatment. Research section deals 

vermicomposting to get results for further evaluation. Results of research are compared to 

acocrding to the legislation.  

Key words: vermicomposting, vermicompost, biodegradable waste, sewage sludge, 

worms 
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1. Úvod  

Z hlediska platných právních předpisů, především zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech ve znění pozdějších předpisů – „§ 9a Hierarchie způsobů nakládání s odpady“ 

[6] a směrnici č. 1999/31/ES „o skládkách odpadu“ [12], je třeba hledat využití biologicky 

rozložitelných odpadů. Samotná směrnice klade velký důraz, aby BRKO a BRO nebyly 

sládkovány v takovém množství jako doposud a toto množství bylo dále snižováno. 

Vzhledem k problematice odpadového hospodářství tato práce uvádí způsoby jak 

s BRKO a BRO nakládat. Mezi možnostmi je i vermikompostování – kompostování za 

pomoci kalifornských žížal („Eisenia andrei“) [13]. Pro experimentální část práce je 

vybrán odpad – „19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod” [8]. Vzniklý 

vermikompost je dále podroben laboratorním analýzám a následně se hledají možnosti 

následujícího využití. 

 

Cíle práce   

Cílem práce je výzkum procesu vermikompostování stabilizovaného čistírenského 

kalu za zisku možností využití tohoto odpadu. Vzniklý vermikompost byl podroben 

laboratorním analýzám a na základě výsledků analýz byl porovnán s legislativními 

požadavky. V jednotlivých vyhláškách MŽP, jsou uvedeny limitní koncentrace prvků, 

podle kterých je vyhodnoceno za jakých podmínek a kde je možné vermikompost využít.  
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2. Možnosti zpracování bioodpadů 

Tato kapitola obsahuje definici biologicky rozložitelných odpadů ve vztahu s platnou 

legislativou ČR. V jednotlivých podkapitolách jsou uvedeny možnosti zpracování těchto 

odpadů.  

2.1 Bioodpad 

Biologicky rozložitelným odpadem (dále jen BRO) je z hlediska platné legislativy 

myšleno: „jakýkoli odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu“ [6]. 

Biologickým odpadem je: „biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a veřejné zeleně, 

potravinářský a kuchyňský odpad z domácností, restaurací, stravovacích nebo 

maloobchodních zařízení a srovnatelný odpad ze zařízení potravinářského průmysl“ [6]. 

Z hlediska komunálního odpadu (dále jen KO) a jeho složení se můžeme také setkat 

s názvem – biologicky rozložitelný komunální odpad (dále jen BRKO), kde jde o BRO, 

který se v určitém podílu nachází v KO. [9] 

 

Tabulka 1 Biologicky rozložitelné odpady [16] 

č. dle 

katalogu 

odpadů 

druh odpadu 

02 01 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 

02 01 01 Kaly z praní a z čištění 

02 01 02 Odpad živočišných tkání 

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv 

02 01 06 Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo 

vzniku 

02 01 07 Odpady z lesnictví 

02 02 Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu 

02 02 01 Kaly z praní a z čistění 

02 02 02 Odpad živočišných tkání 

02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

02 02 04 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

02 03 Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku; odpady z 

konzervárenského a tabákového průmyslu, z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy 

02 03 01 Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace 

02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

02 03 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

02 04 Odpady z výroby cukru 
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02 04 01 Zemina z čištění a praní řepy 

02 04 02 Uhličitan vápenatý nevyhovující jakosti 

02 04 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

02 05 Odpady z mlékárenského průmyslu 

02 05 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

02 05 02 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

02 06 Odpady z pekáren a výroby cukrovinek 

02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

02 06 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

02 07 Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa) 

02 07 01 Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin 

02 07 02 Odpad z destilace lihovin 

02 07 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

02 07 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku 

03 01 01 Odpadní kůra a korek 

03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 

03 03 Odpad z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky 

03 03 01 Odpadní kůra a dřevo 

03 03 02 Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu) 

03 03 05 Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru 

03 03 07 Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky 

03 03 08 Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci 

03 03 09 Odpadní kaustifikační kal 

03 03 10 Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění 

03 03 11 Kaly z čistění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod 03 03 10 

04 01 Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu 

04 01 01 Odpadní klihovka a štípenka 

04 01 06 Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

04 01 07 Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

04 02 Odpady z textilního průmyslu 

04 02 10 Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) 

04 02 20 Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 04 02 19 

04 02 21 Odpady z nezpracovaných textilních vláken 

04 02 22 Odpady ze zpracovaných textilních vláken 

10 01 Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení 

10 01 03 Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva 

10 13 Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich vyráběných 

10 13 04 Odpady z kalcinace a hašení vápna 

10 13 06 Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly 10 13 12 a 10 13 13) 

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 



Jiří Beneš, Bc.: Vermikompostování čistírenských kalů 

4 

2014 

15 01 03 Dřevěné obaly 

17 02 Dřevo, sklo, plasty 

17 02 01 Dřevo 

19 05 Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů 

19 05 03 Kompost nevyhovující jakosti 

19 06 Odpady z anaerobního zpracování odpadu 

19 06 04 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu 

19 06 05 Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu 

19 06 06 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu 

19 08 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené 

19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod 

19 08 12 Kaly z biologického čistění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11 

19 08 14 Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13 

19 09 Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely 

19 09 01 Pevné odpady z primárního čištění 

19 09 02 Kaly z čiření vody 

19 12 Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace) 

19 12 01 Papír a lepenka 

19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 

 

Tabulka 2 Biologicky rozložitelné komunální odpady [17] 

č. dle 

katalogu 

odpadů 

druh odpadu 

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01 

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 

20 01 25 Jedlý olej a tuk 

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 

20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 

20 03 Ostatní komunální odpady 

20 03 02 Odpad z tržišť 

20 03 03 Uliční smetky 

20 03 04 Kal ze septiků a žump 

20 03 06 Odpad z čištění kanalizace 
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2.2 Možnosti zpracování BRO 

Na základě vydané směrnici Rady 1999/31/ES o skládkách je třeba přihlížet k jiným 

možnostem využití BRO a BRKO. Jde o složku nežádoucí pro skládkování především 

z důvodu tvorby methanu. Nejen protože vzniká při jejich rozkladu, ale především proto, 

že jde o skleníkový plyn. [9] 

Mezi způsoby zpracování BRO i BRKO patří kompostovaní, vermikompostování, 

mechanicko-biologická úprava, anaerobní digesce popř. ukládání na skládky nebo použití 

pro rekultivace po předchozí úpravě.  

2.3 Mechanicko-biologická úprava 

Jde o úpravu komunálního odpadu za pomoci fyzikálních, mechanických a 

biologických postupů. Hlavním účelem této metody je snížit objemové a hmotnostní 

procento odpadu s cílem dosáhnout co nejefektivnějšího využití vzniklých produktů 

(energetický a materiálový potenciál).  

První části úpravy jsou mechanické postupy třídění a předdrcení. Zde jsou odpady 

tříděny na ty, které podléhají zpětnému odběru nebo recyklovatelné (velkoobjemové 

odpady, elektromateriál). Po vytřídění probíhají procesy kvalitativní separace za pomoci 

drtičů, magnetických, vibračních, vzduchových nebo optických zařízení. Získány jsou tak 

různé frakce neželezných a železných kovů, směsi plastů a papíru. Tato část je ve většině 

případů nazývána jako nadsítná. Jde o odpady lehké, které zůstávají na sítech při třídění, 

ale vznikají zde i odpady těžké. Těžkými odpady je organická hmota, která nepropadne 

procesem třídění. Biologická frakce, případně inertní odpady (sklo, kamenivo, zemina), 

z důvodu své hmotnosti propadávají síty a tvoří podsítnou část. Lehká frakce je ve většině 

případů používána pro energetický průmysl v závislosti na legislativních požadavcích. 

Pro biologickou část jsou použity výstupy podsítného z mechanické separace. Ty 

jsou míchány s těžkými odpady z nadsítného a dále upravovány za vzniku inertních částí a 

finální podoby biologických odpadů. Využití podsítné a nadsítné frakce je procesu 

kompostování a anaerobní digesci. 
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2.4 Kompostování 

Kompostovaní je biochemický proces, při kterém dochází k rozkladu BRO – 

především přeměna organických látek – zbytky ovoce, posekaná tráva, listí, kávové sedliny 

aj. na humus (kompost neboli organo-minerální hnojivo). Pro tento proces je velmi 

důležitý přísun kyslíku a také přístup různých mikroorganismů, které se na rozkladu 

podílejí. Pro kompostování by však neměly být používány materiály, které nejsou pro 

přírodu přirozené. Jde především o různé druhy plastů, sklo. Dále materiály organického 

původu, které jsou znehodnoceny chemickými látkami – plody citrusů nebo květiny 

z květinářství, kde bývá použito pesticidů. [10][14] 

Mezi další důležité podmínky kompostování patří: 

 „úprava poměru uhlíku a dusíku (C:N) na rozmezí 30 - 35:1“ [10] 

 „úprava vlhkosti, pH“ [10] 

 „úprava zrnitosti a homogenity substrátu“ [10] 

 „regulace teploty v průběhu kompostování“ [10] 

 „zabezpečením minimální přítomnosti fosforu (cca 0,2% suš.)“ [10] 

Průběh kompostování 

Kompostování probíhá ve 3 základních fázích – fáze rozkladu, fáze přeměny, fáze 

dozrávaní. Průběh kompostování je závislý také na organismech, kteří se podílejí na 

rozkladu organické hmoty. Mezi tyto organismy patří, bakterie, plísně, houby, prvoci, 

stonožky, žížaly aj. Nástup jednotlivých organismů je dán fází procesu v závislosti na 

klesající nebo rostoucí teplotě a skladbě kompostování. [18] 

Fáze rozkladu 

Během této fáze dochází ke změnám teploty v průběhu kompostování. Zvyšování 

teploty je důsledkem růstu a rozmnožování mikroorganismů (plísně, houby, bakterie aj.). 

Teploty se pohybují v rozmezí 50 – 70 ºC. Jde tedy o nejvyšší teploty, které je při procesu 

dosaženo a tím je zajištěna hygienizace výsledného produktu. V tomto období se 

přeměňují bílkoviny, celulóza, škrob, tuky a další látky na látky jednoduššího charakteru. 

Při vhodném způsobu provzdušňování a homogenity kompostovaného materiálu tento 

proces trvá 2 – 3 týdny. Pokud je kompostován odpad s vysokým podílem dřevní hmoty, 

trvá proces rozkladu až 2 měsíce. [10][18] 
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Fáze přeměny 

Zde již teplota klesá k 40 ºC, dochází k nástupu jiných organismů a také ke změně 

kompostu. Během přeměny je třeba dbát na provzdušňování kompostované hromady. 

Pokud by se tak nedělo, kompost by se mohl stát nežádoucně kyselým. [10] 

Fáze dozrávaní 

Nyní dochází ke stabilitě kompostu. Biologická aktivita organismů klesá a teplota 

kompostu, dosahuje teploty okolí. Většina látek, které jsou užitkové a pro které je, 

kompost zakládán (huminové látky) se zabudovávají ve vazbách vzniklé organické hmoty. 

Proto se v půdě uvolňují postupně a nedochází k rychlému vyčerpaní živin při aplikaci 

kompostu. [10][18]  

Optimalizace surovinové skladby kompostu 

Do spodní části kompostu patří hrubší dřevní materiál, který zajistí přebytečné 

odvodnění a také přístup vzduchu do procesu. Dále je možné přidávat trávu, listí, již 

hotový kompost z předchozího procesu nebo hlínu. I do těchto materiálu je třeba opět 

přidat dřevní materiál (štěpku, piliny, drobné větvičky).  

Výše uvedené materiály by měly svým složením odpovídat i poměru mezi uhlíkem a 

dusíkem. Tento poměr je znám také jako poměr zelené k hnědému. „Čím starší, tmavší a 

dřevnatější materiál máme, tím je v něm obsaženo více uhlíku, čím je materiál čerstvější, 

šťavnatější a zelenější, tím obsahuje více dusíku“. [11] 

 

Obrázek 1 Optimalizace surovinové skladby [38][39] 
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Organizace kompostování 

Kompostovat lze v domácím prostředí (zahradě rodinného domu), dále v komunitě se 

stejným zájmem a prospěchem za nepřístupu vlastního pozemku (školní pozemky, různé 

zahrádky pro další společné využití). Pokud je kompostovaní realizováno velkoplošně, jde 

o skupinu kompostování zemědělskou nebo průmyslovou. Pro každý druh skupiny 

kompostování jsou kladeny jiné nároky na použité nářadí, plochu a časovou náročnost. 

Domácí kompostování 

Pro tyto účely nám postačí plocha na vlastním pozemku o minimálních rozměrech. 

Podmínky procesu jsou uvedeny výše v textu. Jako kompostovací místo můžeme zvolit 

boxy a kompostéry. Ty jsou vyráběny z kulatin, prken, plastu, drátěných pletiv nebo 

betonu a vzájemných kombinací.  

 

Obrázek 2 Kompostéry pro domácí použití [40] 

Máme – li volnou plochu, vytvoříme tzv. zakládku. Zde odpadní materiál odkládáme 

na kopu, kterou postupně navršujeme na sebe. O tu se staráme stejným způsobem jako 

v případě zvolených boxů – provzdušňujeme, vlhčíme a po potřebné době použijeme 

vytvořený kompost. [9] 

Komunitní kompostování 

Pro komunitní kompostování je základ vzájemné informovanosti jednotlivých 

účastníků, kteří se na procesu podílí. Je potřeba určit jaké odpady jsou ke kompostování 

vhodné a které nikoliv. Důležitou součástí je stanovení provozního řádu a uzavřenost 

komunity pro ostatní, kteří s procesem nenají nic společného. Jako kompostovací místa 

používáme boxy, kompostéry a zakládky. Při velkých prostorech používáme mechanizaci 

pro překopávání, v opačném případě manuální nářadí. [9] 

 



Jiří Beneš, Bc.: Vermikompostování čistírenských kalů 

9 

2014 

Průmyslové kompostování 

Průmyslové kompostování je organizováno právnickými subjekty (města, 

podnikatelé). Samostatný provoz je řízen platnými legislativními požadavky uvedenými 

většinou v provozním řádu objektu. Jsou zde kladeny požadavky na hygienu, ochranu vod 

a ovzduší (emise výluhů, plynných látek, izolační prvky, jímky aj.)  Pro uvádění kompostů 

na trh jako hnojiva, jsou stanoveny další požadavky z hlediska agronomického.  

Samostatný objekt by měl být vybaven vážným zařízením, skladovacími prostory pro 

příjem odpadu a stroji pro úpravu odpadu (drtiče, štěpkovače). Kompostování probíhá ve 

většině případů na vytvořených zakládkách nebo bioreaktorech. Pro další manipulace se 

využívá technika pro překopávání a přemísťování organické hmoty (překopávače, 

dopravníky a dopravní stroje). [9] 

 

Obrázek 3 Kompostovací zakládky [1] 

Výhody kompostování 

Tím, že BRO a BRKO zpracováváme kompostováním, šetříme životní prostředí – 

předcházíme tvorbě methanu a zároveň snižuje množství ukládaného odpadu na skládky. 

Další nespornou výhodou aplikace kompostu na půdu jsou jeho vlastnosti, které umožní 

půdě jako celku navrátit retenční schopnosti, zabránit vysychání a také poskytnout 

přirozené prostředí ve formě organické hmoty pro organismy a rostliny. Možnost využití 

nachází kompost během rekultivačních prací, zejména tam, kde je třeba chudou půdu 

kvalitně obohatit o živiny. Může jít o rekultivace starých ekologických zátěží, důlních děl 

nebo míst bývalých továren. [15][18] 
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2.5 Anaerobní digesce 

Jde o způsob zpracování biologických odpadů pocházejících ze zemědělství, 

potravinářského průmyslu, čistění odpadních vod, stravovacích zařízení a části 

komunálních odpadů za vzniku stabilizovaného substrátu a bioplynu. Proces probíhá 

v bioplynových stanicích bez přístupu vzduchu ve 4 fázích – fáze hydrolýzy, acidogeneze, 

acetogeneze a methanogeneze.  

Kvalita a kvantita produktů závisí na výstupních požadavcích z procesu a hlavně na 

skladbě a vlastnostech vstupních materiálů (toxicita, látky zpomalující proces, léčiva aj.). 

Pro anaerobní digesci jsou vhodné i velmi vlhké odpady.  

Vzniklý bioplyn zajišťuje jistou energetickou nezávislost objektů podniku. Hlavní 

využití je pro topení, chlazení, výrobu elektrické energie nebo jako pohonné hmoty.  

Stabilizovaný substrát má oproti vstupním surovinám nespočet výhod. Ve většině 

případů je hygienicky nezávadný a stabilizovaný. Substrátem je myšlen digestát a fugát. 

Digestát je vzniklý tuhý odpad a fugát je procesní kapalný odpad. Digestát je po úplném 

odvodnění možné kompostovat a získat tak kompost kvalitních parametrů nebo po přidání 

vhodných surovin briketovat na biopalivo. Bez odvodnění můžeme aplikovat např.: přímo 

do půdy. Fugát je zpracováván s odpadními vodami v objektu ČOV. [9][43][44] 

2.6 Termické využití odpadů 

Při těchto procesech je využíváno teploty, která působí na odpadní materiál. Odpad 

následně ztrácí svou chemickou stabilitu. Pro využití odpadu jako paliva platí základní 

parametry. Tyto parametry vystihuje Tannerův trojný diagram – obrázek 4. Vybarvená 

plocha diagramu udává při jakém obsahu popela, obsahu vlhkosti a obsahu hořlaviny není 

potřeba podpůrného palivo pro zahájení spalování „s minimální výhřevností odpadu 5000 

kJ / kg.“ [9] 

 „Obsah popela A ≤ 60 %“ [9] 

 „Obsah vlhkosti W ≤ 50 %“ [9] 

 „Obsah hořlaviny C ≥ 25 %“ [9] 

Pro zachování těchto parametrů platí rovnice: „C + W + A = 100 %.“ [9] 
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Obrázek 4 Tannerův trojný diagram, vlastní úprava [45] 

Z hlediska přístupu kyslíku jsou termické metody děleny na procesy oxidační a 

redukční. Oxidační procesy jsou charakteristické stejným nebo vyšším obsahem kyslíku, 

který je potřeba pro celou reakci. Do oxidačních procesů se řadí především spalování. 

Redukční procesy jsou charakteristické sníženým nebo minimálním přístupem kyslíku do 

reakce. Mezi redukční procesy jsou řazeny pyrolýza a zplyňování. Jednotlivé procesy mají 

své přednosti i negativa. 

Výhody termickým metod 

 Využití odpadů, pro které není jiná možnost odstranění (nebezpečné, infekční). 

 Značné zmenšení objemu, hmotnosti odpadu. 

 Možnost využití vzniklé energie. 

Nevýhody termických metod 

 Náklady nové stavby, dopravy, obsluha zařízení. 

 Ekonomika provozu procesu (dodej paliva do procesu). 

 Emise látek do ovzduší. 

 Nakládání se vzniklými odpady (popel, struska).  

Množství spaloven komunálních a nebezpečných odpadů V ČR je uvedeno v tabulce 

3. [9][45][46] 
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Tabulka 3 Množství spaloven na území ČR v roce 2010 [46] 

Druh spalovny Celkové množství 

Spalovna KO 3 

Spalovna NO 28 

2.7 Skládkování  

Přísnější legislativní limity a nařízení se snaží skládkování BRKO a BRO velmi 

omezit a snížit množství takto ukládaných odpadů. Tímto způsobem dochází k odklonu 

skládkování jako způsobu zneškodnění odpadů. Veškeré metody by měly být efektivněji 

využívány a podporovány tak, aby bylo dosaženo jednotlivých požadavků a stanovených 

cílů. Skládkování se tedy jeví jako poslední z možností, kterou se BRKO a BRO 

zneškodňují, nenajde-li se jiné využití.  

V  tabulce 4 jsou uvedeny hodnoty vydané směrnicí 1999/31/ES o skládkování 

odpadů. Tabulka udává, k jakému roku je potřeba splnit cíle – snížit hmotnostní procento 

množství skládkovaného odpadu vůči roku 1995. Jelikož ČR patřila v roce 1995 ke státům, 

které ukládaly na skládky více než 80 % KO, zažádala o odložení splnění cílů o 4 roky. 

Prodlouženou lhůtu plnění představují v tabulce roky uvedené v závorce. [12] 

 

Tabulka 4 Snížení skládkovaného množství BRKO a BRO [12] 

Rok Množství [% hm.] 

2006 (2010) 75 

2009 (2013) 50 

2016 (2020) 35 

Podle druhu skládkovaného odpadu, jsou provozovány skládky odpadů – 

nebezpečného (S-NO), inertního (S-IO) a ostatního (S-OO). Množství provozovaných 

skládek splňující legislativní požadavky na území ČR v roce 2010 udává tabulka 5. 

Tabulka 5 Množství skládek na území ČR v roce 2010 [46] 

Druh skládky Počet celkem 

S-NO 26 

S-IO 21 

S-OO 148 
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3. Kaly z čistění komunálních odpadních vod 

V této kapitole se seznámíme s procesem vzniku čistírenského kalu z čištění 

komunálních odpadních vod a složením kalu. Dále jsou zde sepsány možnosti využití kalu 

v závislosti dané legislativy.  

3.1 Vznik kalu 

Čistírenské kaly vznikají procesem čištění odpadních vod. Odpadní voda přicházející 

do areálu ČOV je voda, která obsahuje velké množství nežádoucích látek a sloučenin. Tyto 

látky pocházejí z toalet, umýváren, zpracovaní surovin na výrobky, voda jiných 

průmyslových a sociálních služeb a také vody dešťové. Od obsahu látek a charakteru 

čistících procesů se odvíjí složení kalů. Cílem čištění odpadní vody je její vyčištění spolu 

se vznikem dílčích odpadních produktů (shrabky, odpadní kal nebo bioplyn) za účelem 

snížit riziko znečistění dalších složek životního prostředí především vodních toků. 

Vzhledem k množství organických látek, které jsou v odpadních vodách obsaženy, by 

mohlo docházet k negativnímu ovlivnění kvality povrchových vod, např. formou 

eutrofizace. [19][20][21][27] 

3.2 Složení kalu  

Složení čistírenského kalu je závislé na účinnosti a stupni biologického čistění. Vliv 

na složení má charakter přiváděné vody (komunální, průmyslové vody). Všeobecně jde o 

heterogenní směs kapalné a pevné složky. Kapalná a pevná složka jsou od sebe různými 

procesy oddělovány. Pevná složka (kal) obsahuje velké množství látek organických a 

anorganických. Tyto látky mohou být rozpustné, nerozpustné nebo nebezpečné (rizikové 

prvky). Rizikovost čistírenských kalů je dána nejen „karcinogenními, teratogenními nebo 

mutagenními účinky“ [19], ale také obsahem rizikových prvků (Hg, Cd, Pb, Zn, aj.) a 

patogenních mikroorganismů (Salmonella, Escherichia coli), které se v odpadní vodě 

vyskytují. Ve většině odpadních vod se vyskytují ropné produkty, polyaromatické 

uhlovodíky, léky, hormony, steroidy, desinfekční prostředky, těžké kovy, bakterie a viry. 

„Jsou také zdrojem, základních živin i stopových prvků a mohou zlepšovat fyzikálně-

chemické i biologické vlastnosti půd. Z živin jsou v kalech významně zastoupeny především 

dusík a fosfor“. [3]  
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Kaly se v procesu čistění usazují ve dvou formách. Jde o kal primární, který vzniká 

usazováním v usazovacích nádržích s obsahem usaditelných látek, jeho struktura je 

převážně zrnitá. Dále vzniká kal sekundární v biologické části čistění, který je od vody 

separován v dosazovacích nádržích. Obsahuje mikroorganismy z biologického čistění, 

usaditelné látky a jeho struktura je vločkovitá. Je znám také pod názvem aktivovaný kal. 

Smíchám primárního a aktivovaného kalu vzniká kal surový. Surový kal je třeba 

stabilizovat, protože je mikrobiálně aktivní. Obsahuje velké množství mikroorganismů 

s možností výskytu patogenních organismů a mohl by tak být zdraví škodlivý. 

Roční produkce kalu podle posledních uvedených hodnot, dle Českého statistického 

úřadu v České republice a Moravskoslezského kraje uvádí následující tabulka 6. Množství 

kalu je udáno v tunách sušiny. [21][22][23][25][27] 

 

Tabulka 6 Produkce kalu za rok 2012 v České republice a Moravskoslezském kraji [24] 

Území Nakládaní s kaly 

 Kaly 

celkem 

Přímá 

aplikace a 

rekultivace 

Kompostování Skládkování Spalování Jinak 

Česká 

republika 

168 190 51 912 53 222 9 340 3 528 50 188 

MS kraj 18 238 7 266 950 735 0 9287 

 

3.3 Stabilizace kalu 

Stabilizace se provádí za účelem snížení objemového a hmotnostního množství kalu 

a potenciální rizikovosti pro zdraví lidí a složek životního prostředí. V praxi jde o 

převedení organické hmoty na bioplyn (CH4, CO2, H2, NH3, H2S) vodu a stabilizovaný kal. 

Mezi nejpoužívanější metodu stabilizace patří anaerobní vyhnívaní – methanizace. 

Anaerobní stabilizace – methanizace  

Proces stabilizace probíhá ve 3 fázích. Základem jednotlivých fází je přeměna 

vstupního odpadního substrátu na dílčí produkty, které jsou zdrojem živin pro 

mikroorganismy v další fázi. Celý proces probíhá bez přístupu vzduchu.  

1. Fáze hydrolýzy 
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V této fázi dochází k rozkladu složitých polymerních sloučenin za vzniku 

monomerních jednotek. Rozkládány jsou tak tuky, cukry, celulosa a bílkoviny na 

aminokyseliny, monosacharidy aj. Rozkladu napomáhají extracelulární enzymy 

hydrolytických a fermentačních bakterií. Celý proces je závislý na množství přítomných 

bakterií, teplotě a pH.  

2. Fáze acidogenese  

Acidogenese bývá rozdělena občas na dvě fáze – acidogenesi a acetogenesi. Vstupní 

surovinou jsou produkty hydrolýzní fáze. Výstupními produkty pro methanogenní fázi jsou 

kyseliny – mléčná, octová, alkoholy, vodík, oxid uhličitý. Vodík by měl být z procesu 

odváděn, aby proces správně probíhal. Tento odvod zajišťují methanogenní bakterie 

z následující fáze. Během procesu methanizace výrazně klesá pH. 

3. Fáze methanogenní 

Jde o poslední fázi rozkladného procesu methanizace. V tomto kroku jsou již 

přítomné methanogenní bakterie. Bakterie dělíme na dva typy – „acetotrofní methanogenní 

bakterie, které produkují většinu vzniklého methanu a oxidu uhličitého rozkladem kyseliny 

octové. Dále se v procesu vyskytují hydrogenotrofní methanogenní bakterie, které 

produkují methan z oxidu uhličitého a vodíku“. [27] Bakterie jsou v této fázi velmi 

důležitým faktorem pro správný průběh závěru procesu methanizace. [3][18][26][27] 

3.4 Nakládání s kaly 

Tabulka č. 3 udává jakými způsoby je možné s kaly nakládat. Můžeme kaly použít 

pro rekultivační účely, aplikovat je přímo do půdy, kompostovat nebo využívat jinak. 

Způsoby nakládání s kaly jsou závislé na jejich charakteru a souvisejících legislativních 

předpisech. Limitní hodnoty použití kalů, případně výrobků jsou uvedeny níže v textu 

v části související legislativy v tabulkách. 

  



Jiří Beneš, Bc.: Vermikompostování čistírenských kalů 

16 

2014 

4. Vermikompostování   

V této kapitole jsou uvedeny podmínky pro vermikompostování a životní nároky na 

chov žížal. Dále možnosti použití vermikompostu a jeho vlastnosti. 

Samotný proces vermikompostování je založen na rozkladu organické hmoty za 

pomocí žížal. Žížaly, které se používají pro vermikompostování nejsou běžné druhy, které 

najdeme v půdě. V tomto případě je využíváno žížal hnojních („Eisenia foetida“) [31], 

nebo speciálně šlechtěných kalifornských hybridů („Eisenia andrei“) [30]. Žížaly jsou 

denně schopné přepracovat (sníst) potravu, která se rovná polovině vlastní váhy. Výkaly, 

které následně produkují, jsou základem vzniklého vermikompostu.  

Eisenia foetida – žížala hnojní 

Jde o druh žížaly, která se vyskytuje většinou v prostředí dobrého hnoje, kompostu a 

jeho okolí. Pro klimatické podmínky České republiky je velice navyklá a je takřka 

„domácím druhem“. Od níže uvedeného druhu se liší svým metabolismem a 

roznožováním. 

Eisenia andrei – kalifornský červený hybrid 

Tento druh žížaly je speciálně vyšlechtěn a používán pro vermikompostování. 

Předností tohoto druhu je rychlost množení, počet nových jedinců a velmi rychlý 

metabolismus. I když jsou s žížalou hnojní příbuzný druh, liší se také zbarvením.  

 

Obrázek 5 Eisenia andrei [1] 

4.1 Podmínky vermikompostování  

I když jde o výrobu kompostu za pomoci různých druhů žížal, je třeba vytvořit 

optimální podmínky pro život těchto jedinců. Základem úspěchu je vybrat vhodný prostor 
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pro vermikompostování, stanovit správnou teplotu, pH, vlhkost a také krmivo, které žížaly 

potřebují.  

Optimální teplotní podmínky pro život je rozmezí „15 ºC – 25 ºC“ [29]. V tomto 

rozmezí dochází k dobré rozmnožování jedinců. Extrémními podmínkami jsou však 

teploty vyšší než „35 ºC“ [29]a teploty pohybující pod teplotou „5 ºC“ [29]. V těchto 

extrémech žížaly hynou. Pro období zimy a mrazu je vhodné připravit větší množství 

organické hmoty, ve které probíhá rozklad a teplota by tak neměla klesnout pod tento 

kritický bod. Další možností je zateplení množstvím slámy nebo sena. V letních měsících 

udržujeme kompostovací boxy, záhony ve stinném místě a vlhčíme je.  

Další významným faktorem pro život je vlhkost substrátu, který kompostujeme. 

V tomto případě jde o rozmezí „60 % – 85 %“.[29] V tomto rozmezí dochází k dobrému 

množení, růstu a spotřeby potravy. Test na ideální vlhkost se provede odběrem množství 

substrátu do hrsti. Následně v hrsti zmáčkneme substrát a mezi prsty by se nám mělo 

objevit několik kapek vody. V tomto případě udržuje vlhkost ve správném poměru. Pokud 

by se objevilo větší množství vody, můžeme substrát vysušit přídavkem suché hmoty 

(nastříhaný karton, seno, piliny aj.), vlhčit substrát v menších objemech použité vody a s 

větším časovým odstupem. Správná vlhkost vrchní vrstvy substrátu je důležitá pro 

rozmnožování. Žížaly do této vrstvy kladou kokony. Při dodržení všech podmínek je 

možné původní množství žížal rozmnožit „2 až 3 násobně během první sezony“ [29]. 

Důležité je proto udržet pH v neutrální oblasti tedy „6,5 – 7,5“ [29]. Hraničními 

hodnotami jsou pH jdoucí k hodnotě „5 a 9“ [29]. 

4.2 Výroba vermikompostu  

Pro vermikompostování v praxi je nejprve třeba vhodně připravit chovný záhon, 

kompostovací hromady, boxy či jiné vhodné nádoby s počátečním substrátem. To vše je 

závislé na množství žížal, prostoru a umístění a podle těchto parametrů volíme rozměry 

daných chovných zařízení. Vermikompostování je možné provozovat v domácím prostředí, 

ale i na velkých prostorech – průmyslově.  

Domácí vermikompostování  

Pokud bychom chtěli využít vermikompostér uvnitř domu nebo bytu volíme nádobu 

menších rozměrů. Materiál, z kterého jsou vermikompostéry zhotoveny jsou ve většině 
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případů plastové díly, určené ke složení nebo celé plastové prvky. Tyto díly obsahují 

větrací a odvodňovací otvory, které jsou dané samotnou výrobou. Takto upravené 

vermikompostéry jsou vhodným doplňkem jakýkoliv bytových prostor a jsou zcela 

nenápadné svými rozměry. Díky minimálním nárokům na prostor je možné 

vermikompostovat v obývacím pokoji, ložnici nebo kanceláři. 

Pro kompostování na venkovním prostranství volíme velikost dle množství 

zpracovávaného množství vkladu odpadního materiálu. I pro toto použití jsou vyráběny 

velké plastové díly, které etážově skládáme do sebe. Tyto boxy nezaberou velké 

prostranství a jako standardní kompostovací boxy jsou koncipovány pro objemy do 1 m
3
. 

Při dostatku prostoru a materiálu si můžeme vermikompostovací hromadu nebo záhon 

vyrobit svépomocí. Pro výrobu můžeme použit betonové vany, gumové pásy nebo tvrdé 

dřevo, které je více odolné vůči působení přírodních činitelů, ale i vůči samotnému procesu 

přeměny odpadu na vermikompost. Důležitým prvkem při stavbě jsou samotné základy. 

Při zakládaní se používají izolační prvky, které zajišťují odvod přebytečné vlhkosti a 

zabraňují zahnívání v procesu. Jako izolace se používají plastové folie nebo linoleum. 

Dalším úkolem těsnících prvků je ochrana hlavně žížal před útoky jiných zvířat např. 

krtků. Těsnící vrstvu je vhodné vytvořit pod malým spádem do určitého místa, kde 

vytvoříme záchytný rezervoár pro sběr výluhu z procesu. Pokud máme základy takto 

připraveny, můžeme budovat ohrádku, do které vložíme přeměňovaný odpadní substrát a 

žížaly. Tvar a velikost je závislá na vlastních potřebách a úmyslech. Dalším stavebním 

prvkem je zastřešení místa. To má za účel zbavit nás dalších nepřátel žížal (ptáků), ochranu 

před sluncem a nadměrným zavlažováním v podobě srážek. 

Průmyslové vermikompostování 

Optimální podmínky a technologický způsob zakládání velkých chovných zařízení 

pro průmyslovou výrobu vermikompostu jsou totožné jako výše uvedené v domácím 

prostředí. Jedinou odlišností jsou potřebné prostory pro zakládání těchto zařízení. Jde o 

rozměry (10 m
2
 – 100 m

2
), kterými jsme schopni zajistit velké množství výstupní suroviny. 

Tento způsob slouží k výrobě produktů, které jsou dále využívány jako oficiální 

certifikované substráty, hnojiva a jiné podpůrné půdní směsi. Obrázky velkochovů se 

nachází na obrázku 6.  
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Obrázek 6 Velkochovy [1][29] 

Nyní jsou prostory připraveny pro založení chovu žížal do předem připraveného 

substrátu. Základní složkou vstupního substrátu je hnůj, který prošel fermentací. 

Fermentace probíhá v rozmezí 3 – 6 týdnů. Hnůj by měl obsahovat složky, které 

napomáhají prostupu vzduchu, jde především o kousky slámy nebo sena. Vhodnými typy 

hnoje jsou koňský nebo králičí. Slepičí hnůj není doporučován z hlediska obsahu 

nežádoucích látek. Materiál by měl zajistit již zmíněné životní podmínky a taky dostatek 

potravy. K hnoji můžeme dále přidávat po předchozí úpravě listí a trávu ze zahrad, 

rašelinu, kuchyňské zbytky, čajové a kávové sedliny aj. Veškeré odpady představují část 

životní energie z bílkovin, cukrů, tuků a vitamínů potřebných pro rozvoj žížal. Mimo tyto 

„krmné odpady“ jsou důležitou složkou mikroorganismy, které se v průběhu 

vermikompostování vyskytují.  

Nyní je správný čas pro vklad žížal. Množství je závisle na vermikompostovací 

ploše. Doporučené je rozmezí „0,5 kg – 2 kg žížal na 1 m
2 

” [29], což v maximálním 

množství představuje „8000 – 10000“ [29] jedinců pro cca „200 kg – 400 kg“ [29] 

zpracovávané hmoty. Velké množství žížal v malém zdroji potravy není vhodné. Žížaly by 

mohly uhynout nebo migrovat z chovných zařízení. Při zajištění vhodných podmínek 

probíhá proces vermikompostování „3 – 6 měsíců“ [29]. Tato doba představuje „1 – 2 

výrobní cykly vermikompostu“ [29]. Délka výroby se odvíjí také od charakteru odpadu, 

který používáme. Čím více obsahuje vláknitých složek, tím je proces delší. Vzniklý 

vermikompost je po procesu přeměny zmenšen objemově až o jednu čtvrtinu oproti 

vloženému množství. Dle následujícího použití jej můžeme bez úpravy použít pro domácí 

potřeby. Pro další distribuci je vhodné vermikompost přesít a oddělit tak nežádoucí složky. 

Znakem nesprávného vermikompostování je pokud žížaly začnou samovolně vylézat na 
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povrch. V takovém případě jsou špatně nastaveny teplotní podmínky, nedostatek potravy 

nebo vznik toxických plynů vlivem zahnívaní.  

4.3 Výstupy vermikompostování 

Během procesu vermikompostování získáváme cenný produkt vermikompost a 

množství žížal, které je možné dále využívat. 

Vermikompost a jeho využití 

Vermikompost je díky svým vlastnostem a složení ceněnou vstupní surovinou pro 

další nakládání. Metabolickými procesy, které probíhají po pozření potravy žížalou, 

vznikají výkaly. Ty jsou v podstatě základní složkou vermikompostu a obohacují tak 

produkt o více užitečných látek oproti klasickému kompostování (huminové kyseliny). 

Dochází zde k poklesu poměru C:N, přeměně látek, které jsou jinak pro rostliny 

nepřístupné. Zvyšuje se tak příjem např. draslíku, dusičnanů, hořčíku a dalších 

prvků.Vermikompost obsahuje i velké množství růstových látek (gibereliny, auxiny, 

cytokininy – fytohormony) pro růst rostlin, tvorbu kořenových systémů, tvorbu biomasy, 

obohacení půdy o potřebné druhy mikroorganismů a bakterií. Ve většině případů 

nezapáchá, zvyšuje plodnost rostlin, délku doby růstu květu a jeho účinnost je o více jak 

50% vyšší než u klasického kompostu. Využití vermikompostu je velmi rozmanité: 

 pěstitelský a rekultivační substrát (při vhodném poměru namíchané směsi), 

 hnojivo pro chudé zeminy, keře, stromy, pokojové a balkonové květiny, 

 přídavek pro urychlení kompostování a mnohé další v oblasti zemědělství a 

zahrádkářství.  

Žížaly a jejich využití 

Množství žížal během vermikompostování narůstá reprodukcí dle optimálních 

podmínek procesu. Z hlediska metabolismu a vlhkosti vzniká také tzv. „žížalí čaj“. Tento 

tekutý produkt se po zředění vodou využívá jako tekuté hnojivo. Aby nedocházelo 

k přemnožení a zbytečnému úhynu je možné žížaly následně využít:  

 pro další proces vermikompostování a zakládání nových chovů, prodej 

maloodběratelům a velkoodběratelům (zahrádkářství, chovatelské potřeby aj.), 

 živé krmivo pro ryby, ptáky, drůbež. [13][29][30][31][32][33][34][35]  
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5. Související legislativa 

Platná legislativa ČR se zabývá čistírenskými kaly a procesy jejich vzniku nejen 

v zákoně o odpadech, ale i v dalších vyhláškách týkajících se odpadového hospodářství. 

Čistírenskými kaly se také zabývá legislativa vodního hospodářství a také legislativa 

zemědělská – agronomické využití produktů těchto surovin. V níže uvedených odstavcích 

jsou zaznamenány definice a limitní hodnoty pro možnost využití látek jako produktu 

samotných nebo po vytvoření směsi. [3] 

5.1 Legislativa odpadového hospodářství  

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů 

Podle § 32 zákona o odpadech je kal charakterizován následovně: 

a) „1. kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících městské odpadní vody nebo 

odpadní vody z domácností a z jiných čistíren odpadních vod, které zpracovávají odpadní 

vody stejného složení jako městské odpadní vody a odpadní vody z domácností,  

2. kal ze septiků a jiných podobných zařízení,  

3. kal z čistíren odpadních vod výše neuvedených,   

b) upraveným kalem - kal, který byl podroben biologické, chemické nebo tepelné 

úpravě, dlouhodobému skladování nebo jakémukoliv jinému vhodnému procesu tak, že se 

významně sníží obsah patogenních organismů v kalech, a tím zdravotní riziko spojené s 

jeho aplikací.“ [6] 

 Vyhláška MŽP 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na 

zemědělské půdě ve znění pozdějších předpisů  

Tabulka 8 udává: „mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků v 

kalech pro jejich použití na zemědělské půdě (ukazatele pro hodnocení kalů“) [2]. Tuto 

tabulku nalezneme v příloze č. 3, vyhlášky č. 382/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Mezní hodnoty jsou udávány v mg/kg sušiny. Podle této vyhlášky jsou oficiálně 

hodnoceny upravené kaly pro použití na zemědělských půdách. Podle tabulky 7 byl 

srovnán použitý vstupní stabilizovaný kal. 
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Tabulka 7 Mezní hodnoty rizikových látek [2] 

Prvek  Mezní limity[mg/kg] 

As 30 

Cd 5 

Cr 200 

Cu 500 

Hg 4 

Ni 100 

Pb 200 

Zn 2500 

 

 Vyhláška MŽP a MZd č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů ve znění pozdějších předpisů 

V experimentální části byl stanoven dílčí test nebezpečné vlastnosti H14 – 

ekotoxicita, podle které je zhodnocena inhibice růstu kořene hořčice bílé. Jde pouze o 

orientační stanovení z důvodu provedeného testu jen na jednom z testovaných organismů. 

Ekotoxicita je dle vyhlášky charakterizována následovně: „Tuto nebezpečnou 

vlastnost mají odpady, které představují nebo mohou představovat akutní nebo pozdní 

nebezpečí pro jednu nebo více složek životního prostředí. Jako nebezpečný se hodnotí 

odpad, jehož vodný výluh vykazuje ve zkouškách akutní toxicity uvedených v bodě 7 přílohy 

č. 3 alespoň pro jeden z testovacích organismů při určené době působení testovaného 

odpadu na testovací organismus:“ [7] 

 „Poecilia reticulata nebo Brachydanio rerio (doba působení 96 hod.)“ [7] 

 „Daphnia magna (doba působení 48 hod.)“ [7] 

 „Raphidocelis subcapitata (Selenastrum capricornutum) nebo Scenedesmus 

subspicatus (doba působení 72 hod.)“ [7] 

 „semeno Sinapis alba (doba působení 72 hod.)“ [7] 

Bod 7, přílohy č. 3, této vyhlášky udává odkaz na „ Test inhibice růstu kořene 

hořčice bílé (Sinapsis alba). Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí ke 

stanovení ekotoxicity odpadů.“ 
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„IC 50 - koncentrace, která způsobí 50 procentní inhibici růstu nebo růstové 

rychlosti řasové kultury nebo 50 procentní inhibici růstu kořene Sinapsis alba ve srovnání 

s kontrolou ve zvoleném časovém úseku.“ [7] 

 Metodický pokyn MŽP odboru odpadů ke stanovení ekotoxicity odpadů 

Ekotoxikologické testy jsou oficiálně prováděny na 4 druzích testovaných 

organismů, aby bylo vyhodnocení správné a kompletní. V případě experimentální části je 

stanovena dílčí ekotoxicita pouze jako orientační vyhodnocení, z důvodu provedení testu 

jen na jednom druhu organismu – hořčice bílé.  

Vyhodnocení výsledků testu proběhlo na základě délky kořene testovaného 

organismu. Základním parametrem pro pozitivní vyhodnocení je klíčivost semen vyšší než 

90 % a inhibice růstu semene nesmí překročit 30 % ve srovnání s kontrolním vzorkem.  

 Vyhláška MŽP 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady ve znění pozdějších předpisů  

Tabulka 8 udává: „požadavky a kritéria pro hodnocení výstupů - limitní koncentrace 

vybraných rizikových látek a prvků pro zařazení výstupů“ [4]. Tabulku nalezneme 

v příloze č. 5 vyhlášky 341/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Limitní koncentrace 

jsou udávány v mg/kg sušiny. Podle tabulky je možné provést orientační srovnání 

vermikompostů pokud by byly výstupním produktem ze zařízení pro zpracování 

bioodpadů. 

Tabulka 8 Limitní koncentrace rizikových látek ve výstupních produktech ze zařízení pro zpracování 

biologicky rozložitelných odpadů [4] 

Prvek  Limitní koncentrace – 2 

skupina, III. třída 

Limitní koncentrace – 3 

skupina, stabilizovaný 

bioodpad[mg/kg] 

As 30 40 

Cd 4 5 

Cr  300 600 

Cu 500 600 

Hg 2 5 

Ni 120 150 

Pb 400 500 

Zn 1500 1800 
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 Vyhláška MŽP 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů ve znění pozdějších 

předpisů 

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

využívání na povrchu terénu ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška MŽP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění 

pozdějších předpisů  

 Metodický pokyn MŽP ke vzorkování odpadů 

 

5.2 Legislativa vodního hospodářství  

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

 

5.3 Legislativa zemědělská  

 Zákon č. 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných 

rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských 

půd (zákon o hnojivech) ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a 

zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů. 

Následující tabulky 9 a 10, udávají kritéria pro hodnocení orné půdy pro zjištění 

obsahu přijatelných živin metodou Mehlich III. Tabulka 11 udává kritéria pro hodnocení 

půdní reakce. Jednotlivé tabulky jsou uvedeny v příloze č. 5 této vyhlášky ve znění 

pozdějších předpisů. Podle těchto tabulek byla orientačně srovnána a zhodnocena použitá 

orná půda.  

Tabulka 9 Kritéria pro hodnocení použité orné půdy – obsah fosforu [55] 

Obsahové množství Fosfor [mg/kg] 

Nízký do 50 

Vyhovující 51–80 

Dobrý 81–115 

Vysoký 116–185 

Velmi vysoký nad 185 
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Tabulka 10 Kritéria pro hodnocení použité orné půdy – obsah draslíku a hořčíku [55] 

Obsah 
Draslík [mg/kg] Hořčík [mg/kg] 

Půda Půda 

 Lehká Střední Těžká Lehká Střední Těžká 

Nízký do 100 do 105 do 170  do80 do 105  do120 

Vyhovující 101-160 106-170 171-260 81-135 106-160 121-220 

Dobrý 161-275 171-310 261-3350 136-200 161-265 221-330 

Vysoký 276-380 311-420 351-510 201-285 266-330 331-460 

Velmi 

vysoký 

nad 380 nad 420 nad 510  nad 285  nad 330 nad 460 

 

Tabulka 11 Kritéria pro hodnocení půdní reakce použité půdy [55] 

Hodnota pH Půdní reakce 

do 4,5 Extrémně kyselá 

4,6–5,0 Silně kyselá 

5,1–5,5 Kyselá 

5,6–6,5 Slabě kyselá 

6,6–7,2 Alkalická 

7,3–7,7 Neutrální 

nad 7,7 Silně alkalická 

 

 ČSN 46 57 35 Průmyslové komposty 

Podle této normy byl vyhodnocen test fytotoxity – vyzrálost kompostu. 

V následujících tabulkách 12 a 13 jsou uvedeny hodnoty, podle kterých proběhlo 

vyhodnocení indexu klíčivosti – skupina vyzrálosti kompostu a zařazení do kategorie 

použitelnosti. [47] 

Tabulka 12 Vyzrálost kompostu [47] 

IK Vyzrálost  

Nad 100 % Stimulační účinek 

80 % – 100 % Dobře vyzrálý kompost 

60 % – 80 % Částečně vyzrálý kompost 

Pod 60 % Nezralý kompost 
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Tabulka 13 Použitelnost kompostu [47] 

Kategorie  IK Použitelnost 

I 100 a více Substráty pro zahradnictví, 

květinářství 

II 80 – 100 Aplikace před setím, při 

výsadbě 

III 60 – 80 Předjarní aplikace, rekultivace 

do pařenišť, pro pěstování hub 

IV Do 50 Aplikace riskantní, 

neekonomická 

 

 Vyhláška č. 474/2000 Sb., O stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších 

předpisů 

Tabulka 14 udává limitní koncentrace prvků pro organická a statková hnojiva se 

sušinou nad 13 %. Tabulku nalezneme v příloze č. 1, této vyhlášky ve znění pozdějších 

předpisů. Podle této tabulky je možné provést orientační srovnání vermikompostu s 

hnojivy. 

Tabulka 14 Limitní koncentrace prvků pro Organická a statková hnojiva se sušinou nad 13 % [54] 

Prvek Hodnota mg/kg sušiny 

As 20 

Cd 2 

Cr 100 

Cu 150 

Mo 20 

Ni 50 

Pb 100 

Zn 600 

Hg 1,0 
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6. Experimentální část  

V experimentální části této diplomové práce se zabývám vlastním pokusem 

vermikompostování. Pro vermikompostování byl vybrán odpadní materiál – stabilizovaný 

čistírenský kal z procesu čištění komunálních odpadních vod. Tento kal byl vzorkován – 

metodou kvartace. Po odebrání příslušného množství byl kal použit jako „krmivo“ pro 

kalifornské žížaly. Vermikompostování proběhlo v termínu 21. 6. 2013 – 25. 10. 2013. 

Během vermikompostování vznikly dva druhy vermikompostů. Vermikompost I, který 

obsahoval pouze stabilizovaný kal a vermikompost II, který byl míchán se zahradním 

odpadem (posekanou trávou). Po té byly vzniklé vermikomposty podrobeny laboratorním 

analýzám, kterými hledáme výsledky možného využití. Dále byly připraveny pěstební 

nádoby, kde zkoumáme test růstu odrůdy hybridního jílku. Jílek byl pěstován na směsi 

vzniklého vermikompostu a půdy. Do každé nádoby bylo vloženo poměrově jiné množství 

vermikompostu a půdy. Po době růstu byla tato rostlinná hmota sklizena a podrobena 

laboratorním analýzám. Dalším pokusem, který v experimentální části bylo provedeno 

zjištění zralosti kompostu a stanovení dílčí ekotoxicity přepracovaného odpadu. Test 

ekotoxicity byl proveden pouze na druhu hořčice bílé – inhibice růstu kořene. 

Ekotoxikologické vyhodnocení je pouze orientační vzhledem k jeho dílčímu provedení. 

Získané výsledky všech analýz jsou zhodnoceny dle platných českých norem a českých 

legislativních požadavků.  

V experimentální části jsou používány zkratky vermikompostů, jejich směsí a 

použitých půd. Význam nejpoužívanějších zkratek je uveden v tabulce 15. 

 

Tabulka 15 Zkratky použité v experimentální části 

Použita zkratka Význam zkratky Složení 

VK I Vermikompost I Stabilizovaný kal 

VK II Vermikompost II 
Stabilizovaný kal + zahradní 

odpad 

E 0 Kontrolní půda před testem Orná půda 

C 1 Kontrolní půda po testu Orná půda 

C 2 
Směs vermikompostu I a půdy 

v poměru 1 : 1 po testu 
Stabilizovaný kal + orná půda 
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6.1 Vzorkování kalu – kvartace 

Metodika postupu vzorkování 

Celý postup vzorkování byl proveden po pročtení metodického pokynu MŽP ke 

vzorkování odpadů. Ten byl po konzultacích s odborníky oporou při následném odběru a 

procesu kvartace. 

Odebrané množství kalu bylo homogenizováno tak, aby byla zajištěna 

reprezentativnost vzorku vzniklého. Reprezentativnosti bylo docíleno úpravou podvzorku, 

vytvořením hromady kuželovitého tvaru.  

Jednotlivé množství kalu se lopatou navršovalo postupně jednu na druhou. Množství 

musí být v tomto případě dostatečné, minimálně 20 lopat, čímž dojde k částečnému 

promíchání vzorku. Takto vzniklá hromada byla nyní ještě třikrát přeházena (přemístěna), 

aby byla homogenizace řádně dokončená. Odpad byl v této chvíli připraven k vzorkování 

procesem kvartace. Před tímto proces bylo veškeré množství odpadu proseto sítem, kterým 

bylo zbaveno nežádoucích částic odpadu. 

 

Obrázek 7 Stabilizovaný čistírenský kal [1] 

Kvartace  

Kvartaci vzorku byla provedena k zisku reprezentativního vzorku odpadu v množství 

1 kg z celkového množství odpadu o velikosti do 100 kg. 

Pro proces kvartace a jejím předcházejícím činnostem bylo potřeba použít: plastovou 

folii, lopatu, síto, pevné igelitové pytle, kvartační kříž, vzorkovnice, fotoaparát, OOPP – 

pevná obuv, rukavice, váha. 

 Již proces úpravy podvzorku byl proveden na plastové folii. Tím jsou zajištěny 

stávající vlastnosti vzorkovaného odpadu. 
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 Po úpravě byla nachystaná hromada ke kvartaci. Kuželovitá hromada byla 

zploštěna a zpevněna tlakem na lopatu do výšky průměru hromady. 

 Hromada nyní byla rozdělena za použití kvartačního kříže. Zde byly odděleny 2 

vzniklé úhlopříčné protilehlé čtvrtiny a další 2 čtvrtiny byly opět homogenizovány 

a kvartovány. Proces byl opakován tak dlouho, dokud nebylo získáno potřebné 

množství podvzorku. 

 Kvartaci byla opakována následně ještě s pěti dalšími podvzorky, získáno bylo 

celkově tedy šest podvzorků, které byly následně smíchány v jeden celek a tento 

celek byl opět kvartován. Výsledně vzniklý podvzorek měl zachované vlastnosti 

odebraných vzorků a zajišťoval reprezentativní vlastnosti. 

 Množství odpadu, který byl při kvartaci odlučován, byl zároveň odebírán a použit 

pro vermikompostovací proces. 

Náležitosti vzorkovacího procesu – dokumentace  

Fotodokumentace 

 Zaznamenání vzorkování fotoaparátem pro proces publikace experimentu. 

Výkresová dokumentace 

 Zaznačení odběrového místa v mapách, případně vypracovaném výkresovém 

materiálu. 

Plán vzorkování (viz příloha 1) 

Protokol o vzorkování (viz příloha 2) [5] 

6.2 Vermikompostování – zakládání záhonu 

Dne 1. 5. 2013 byl založen chovný záhon. Nejprve bylo vybráno místo, které je po 

většinu dne ve stínu, aby byly zajištěny vhodné podmínky pro vermikompostování. Místo 

nynějšího záhonu bylo rozměrově koncipováno na 2 m
2
 (2 m x 1m).  

Po vytyčení rozměrů došlo k úpravě základové plochy. Rýčem byly srovnány 

nerovnosti terénu a vytvořena spádová plocha a jímka pro odvod přebytečné vlhkosti. 

Spádová plocha byla vytvořena za pomoci desek při pokládání izolačních vrstev folií. Folie 

se v tomto případě nacházely pod spádovou plochou a následně byly použity pro celkové 
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překrytí chovného záhonu jako ochrana před případným únikem žížal a pro delší životnost 

vnitřního obložení záhonu.  

 

Obrázek 8 Zakládání vermikompostovacího záhonu [1] 

Po položení těsnících pásů folií byly zabudovány nosné dřevěné sloupky. K těmto 

sloupkům byly následně přivrtány deskové obložení záhonu do výšky 50 cm a část sloupků 

byla ponechána volná pro přídavek dalšího obložení, kdyby došlo k výraznému nárůstu 

zpracovávaného odpadu.  

Po vytvoření této ohrádky byl do vnitř vložen předem odebraný koňský hnůj 

z nedalekého statku. K čerstvému hnoji byla odebrána i část, která již fermentovala, aby 

byl nastartován proces zahřívání rychleji. Během 4 týdnů se připravená směs hnoje 

zahřívala a byla následně po zchlazení připravená pro sadbu žížal, která proběhla ke dni 

21. 5. 2013. Vstupní množství použitých žížal po výsadbě bylo ještě měsíc ponecháno bez 

přídavku odpadního materiálu, aby se aklimatizovalo v novém prostředí a prozatím se 

živilo koňským hnojem. Po vložení žížal do vstupního substrátu byly přikryty kobercem, 

aby byly chráněny před zbytečným vysycháním. Po uplynulém týdnu častých srážek byla 

celá ohrada zastřešená.  

6.3 Vermikompostování – zkrmování bioodpadu 

Jako vstupní biodpad byl použit stabilizovaný čistírenský kal. Jedná se o kal z čištění 

komunálních vod, který je zařazen v katalogu odpadů pod kódem 19 08 05.  Tabulka č. 16 

udává srovnání limitních legislativních hodnot s výsledky rozboru kalu před vstupem do 

procesu podle vyhlášky č. 382/2001 Sb., ve znění pozdější předpisů. Rozbory byly 

provedeny formou úplného rozkladu za použití roztoku lučavky královské. 

 



Jiří Beneš, Bc.: Vermikompostování čistírenských kalů 

31 

2014 

Tabulka 16 Srovnání limitních hodnot rizikových prvků použitého čistírenského kalu s vyhláškou č. 

382/2001 Sb. [2] 

Následující tabulka 17 udává přijatelné živiny obsažené v použitém stabilizovaném 

kalu. Rozbory pro přijatelné živiny byly provedeny metodou Mehlich III. 

 

Tabulka 17 Makroprvky použitého stabilizovaného kalu  

Prvek Jednotky Množství 

Ca mg / kg 7830,18 

K mg / kg 321,04 

Mg mg / kg 262,28 

P mg / kg 370,39 

 

Metodika zkrmování  

Zkrmování odpadu probíhalo od konce měsíce června do konce září v pravidelných 

intervalech. První dávka odpadu byla přidána 21. 6. 2013 a poslední krmení proběhlo dne 

28. 9. 2013. Intervalem v tomto případě bylo každých 14 dní od prvního dne krmení.  

Krmení probíhalo odměřením kalu v 10 l nádobě. Ta byla vždy naplněna po vrchní 

okraj a následně zvážena digitální váhou. Hmotnost byla závislá na množství vázané 

vnitřní vody v kalu a průměrná hodnota krmení byla 6,73 kg. Po zvážení došlo 

k přemístění do objemově větší nádoby, kde probíhalo zvlhčení celé směsi na vlhkost cca 

80 %. Pro vlhčení kalu byla použita čerpaná spodní voda a vždy i jímaný výluh. Záhon byl 

rozdělen na dvě části.  

Prvek  Mezní limity[mg/kg] Hodnoty kalu [mg/kg] 

As 30 7,38 

Cd 5 1,21 

Cr 200 49,69 

Cu 500 247,84 

Hg 4 1,47 

Ni 100 28,18 

Pb 200 69,92 

Zn 2500 1192,69 
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V první části byl použit pouze stabilizovaný kal a v druhé části byl stabilizovaný kal 

míchán s odpadní travní hmotou během vlhčení celé směsi. Poměr travní hmoty a byl 

objemově zvolen 1 : 1 (nádoba kalu: nádoba travní hmoty). Tímto byly získány dva typy 

výsledných vermikompostů. Pro další účely jsou označeny vermikompost I (VK I) a 

vermikompost II (VK II). Důležitou součástí celého procesu krmení byl monitoring 

vlhkosti. Proto probíhalo co třetí den pokusu mlžení vodním rozstřikem vrchní vrstvu kalu 

a zároveň čerpaní vodného výluhu procesní tekutiny. 

 

 

Obrázek 9 Rozdělený záhon [1] 

6.4 Vermikompostování – těžba výstupu (vermikompostu I a II)   

Po využití celkového množství odebraného kalu byla odtěžena přepracovaná část. 

Před celkovým odběrem byly odebrány vzorky vermikompostu, které sloužily pro účely 

laboratorních rozborů. Pro rozbory byly odebrány vzorky ze spodní části z více míst, aby 

byla zajištěna reprezentativnost vzorku. Množství odebraného vzorku VK I bylo 0,98 kg a 

vzorku VK II bylo 0,86 kg. 

Postup odtěžby probíhal tak, že byla nejprve připravena podkladovou plocha. Plocha 

byla umístěna na světlém a slunečném místě.  Následně bylo položeno odebrané množství 

vermikompostu na plochu a vytvořená kopa kuželovitého tvaru. Po určité době byla 

odebraná vrchní vrstva (3 – 5 cm). V této vrstvě se již nenacházely dospělé žížaly. 
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Vzhledem k tomu, že jsou světloplaché tak se přemísťovaly do spodní vrstvy vytvořené 

plochy. Tímto způsobem se pokračovalo až do spodní vrstvy. Nejprve byl vytěžen 

vermikompost I a později i vermikompost II. Veškeré odebrané množství bylo váženo a 

zaznamenáváno do pracovního sešitu aplikace Excel.  

Žížaly, které zůstaly po vytěžení, byly umístěny do boxů. Po zajištění nového 

množství koňského hnoje, který se namíchal s odpadní trávou, listím a dalšími zahradními 

a kuchyňskými odpady byly žížaly vloženy zpět do chovného záhonu a zazimovány. 

 

Tabulka 18 Množství použitého odpadu 

Vstup odpadního materiálu [kg] Výstup produktů [kg] 

Stabilizovaný kal 59,17 Vermikompost I 44,94 

St. kal + travní hmota 48,56 + 7,22 Vermikompost II 43,25 

Celkem  114,95 Celkem  88,19 

*Pozn.: Vermikompost I = stabilizovaný kal, vermikompost II = stabilizovaný kal + zahradní odpad 

6.5 Pokus 1 – Biologický test růstu odrůdy hybridního jílku 

Použitá půda, vermikompost   

Charakteristika použité půdy byla určena na základě přílohy č. 5 vyhlášky 275/1998 

Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních 

pozemků, ve znění pozdějších předpisů. Stanovená charakteristika je orientačním 

stanovením. Odebraná orná půda byla hodnocena podle množství obsahu přijatelných 

živin, především makroprvků (K, Mg, P, Ca). Dalším ukazatel pro zařazení půdy byla 

hodnota pH. Obsah draslíku i hořčíku je vysoký, obsah fosforu je velmi vysoký. Zařazení 

orné půdy bylo následující: střední půda s alkalickou půdní reakcí. 

Tabulka 19 udává přijatelné živiny v kontrolním vzorku orné půdy, které byly 

stanoveny metodou Mehlich III. Tabulka 20 udává základní vlastnosti půdy (vodivost, 

obsah organických látek, sušinu vzorku, celkový obsah dusíku a hodnotu pH. Tabulka 21 

srovnává přijatelné živiny půdy před testem a po testu.  

 



Jiří Beneš, Bc.: Vermikompostování čistírenských kalů 

34 

2014 

Tabulka 19 Přijatelné živiny kontrolního vzorku půdy 

Prvek Množství [mg/kg] Metoda výzkumu 

Ca 4727 Mehlich III 

K 322 Mehlich III 

Mg 307,5 Mehlich III 

P 322,4 Mehlich III 
 

Tabulka 20 Vlastnosti použité orné půdy a stabilizovaného kalu ve směsi 

Vlastnost 
Hodnoty před testem  Hodnoty po testu 

E 0 C 1 C 2 

pH/ CaCl2 7,47 7,13 6,56 

N celkový [%] 0,13 0,13 0,58 

Sušina vzorku [%] 98,87 98,90 97,28 

Obsah organických 

látek [%] 
3,58 3,15 10,89 

Vodivost [uS/cm] 133,30 135,70 1103 

*Pozn.:E 0 = kontrolní půda před testem, C 1 = kontrolní půda po testu, C 2 = směs vermikompostu a půdy 

v poměru  1:1 

 

Tabulka 21 Srovnání přijatelných živin použité orné půdy před testem a po testu 

Půda Před testem Po testu 

Prvek E 0 [mg/kg] C 1 [mg/kg] C 2 [mg/kg] 

Ca 4727 4018,00 5990,00 

K 322 169,00 308,00 

Mg 307,5 216,50 328,50 

P 322,4 309,20 764,30 

*Pozn.: E 0 = kontrolní půda před testem, C 1 = kontrolní půda po testu, C 2 = směs vermikompostu a 

půdy v poměru 1:1 

Jílek hybridní 

Jílky jsou celkově pro svůj pícninářský výnos významnými pěstovanými travinami. 

Délka jejich růstu a množství sklizně je dán především druhem, který je zaset. Délka života 

se tak pohybuje od jednoho až po pět let, dle klimatických podmínek. Jílek hybridní má 

životnost 3 roky a jde o křížený druh jílku vytrvalého a mnohokvětého. Výnos hybridních 
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odrůd je vysoký, především časný růst je intenzivní a následně stabilní. Jsou velmi 

odolným druhem vůči chorobám. [41] 

Metodika testu 

Pro pokus růstu byla použita odrůda hybridního jílku. Množství semen bylo 

odváženo 10 g na použitý květináč. V pokusu bylo použito celkem 5 květináčů, o stejném 

objemu a k pravidelné zálivce byla použita destilovaná vody. Celý pokus probíhal při 

pokojové teplotě, vystaven slunečnímu svitu na východní straně.  K biologickému testu 

byla použita odebraná zemina a podrobena laboratorním analýzám pro vhodnost pokusu. 

Následně byla míchána v různých poměrech se vzniklými vermikomposty. Jako kontrolní 

vzorek byl označen květináč obsahující čistou zeminu. Vermikompost I byl smíchán se 

zeminou v poměru v 1 : 1 a 1/3 : 2/3. Pro vermikompost II byly použity stejné poměry 

míchání. Použité poměry představuje tabulka 22. 

Tabulka 22 Použité poměry vermikompostu I a půdy 

Vzorek  Poměr pro vermikompost I Hmotnost [kg] 

Vermikompost I : půda 1 : 1 0,75 : 0,75 

Vermikompost I : půda 1/3 : 2/3 0,5 : 1 

Vzorek  Poměr pro vermikompost II Hmotnost [kg] 

Vermikompost II : půda 1:1 0,75 : 0,75 

Vermikompost II : půda 1/3 : 2/3 0,5 : 1 

*Pozn.: Vermikompost I = stabilizovaný kal, vermikompost II = stabilizovaný kal + zahradní odpad 

Týden první 

Pokus růstu jílku byl založen ke dni 1. 12. 2013. Pro pokus bylo naváženo 10 g 

semene. Třetí den (4. 12. 2013) od výsadby nebylo vidět prozatím žádný růst v žádném 

z květináče.  Pátý den (6. 12. 2013) od výsadby se objevily vyklíčené rostlinky jílku ve 

všech květináčích. Nejvýraznější růst byl na čisté půdě (kontrolním vzorku). Rostliny jsou 

schopné protlačit se na povrch díky charakteristice půdy, především jemnozrnnosti 

obsahujících částí.  

Týden druhý 

V tomto týdnu byl vidět trend růstu, kterým se následně vyvíjel celý růst během 

pokusu. Nejpočetnější a nejdelší byl nyní růst na kontrolním vzorku půdy. Vývin růstu 
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v dalších květináčích byl klesající. Nejvyvinutějších rostliny byly následně na směsi 

vermikompostu I smíchaného s půdou v poměru 1:1, vermikompostu I smíchaného 

s půdou v poměru 1/3 : 2/3 a vermikompostu II smíchaného s půdou poměru 1:1. Nejméně 

vyvinutými a nejméně početnými byly rostliny na směsi vermikompostu II smíchaného 

s půdou v poměru 1/3 : 2/3. Na konci týdne jsou rostliny ve všech květináčích stejně 

vysoké. 

 

Obrázek 10 Biologický test růstu odrůdy hybridního jílku v 2 týdnu růstu, z leva kontrolní půda, směs 

vermikompostu I a půdy (1:1), směs vermikompostu I a půdy (1/3:2/3), směs vermikompostu II a půdy 

(1:1), směs vermikompostu II a půdy (1/3:2/3) 

Týden třetí 

Vzorky rostlin byly rozrostlé na všech půdách stejně. Na směsi vermikompostu I 

smíchaného s půdou v poměru 1:1, začínaly být výrazné změny v délce a množství růstu. 

Rostliny byly na této půdě nejvyvinutější ze všech – nejdelší a nejpočetnější. V dalších 

květináčích začínalo být zřejmé podle trendu růstu, že rostliny na vermikompostu II 

v poměru s půdou 1/3 : 2/3 byly nejméně početné a vzrostlé.  

Týden čtvrtý – šestý  

V tomto období se rostliny stávaly silnými a trend růstu zůstával konstantní. 

Nejdominantnější půdou s rostlinami stále zůstávaly rostliny na směsi vermikompostu I 

smíchaného s půdou v poměru 1:1. Během pátého týdne byla vidět zralost rostlin a na 

kontrolním vzorku docházelo k lehkému žloutnutí rostlin. V šestém týdnu byl stále vidět 

dominantnost směsi vermikompostu I smíchaného s půdou v poměru 1:1.  
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Obrázek 11 Biologický test růstu odrůdy hybridního jílku v průběhu 4 – 6 týdne růstu, z leva kontrolní 

půda, směs vermikompostu I a půdy (1:1), směs vermikompostu I a půdy (1/3:2/3), směs 

vermikompostu II a půdy (1:1), směs vermikompostu II a půdy (1/3:2/3) 

Po uplynutí potřebné doby růstu byla sklizena pěstovaná plodina. Z každého 

květináče byla odseparována část podzemní – kořenová soustava a část nadzemní. Obě 

části byly řádně promyty v destilované vodě, aby se předešlo kontaminaci rostlin půdou 

pro laboratorní analýzy a nedošlo k ovlivnění výsledků. Následně byly rostliny vysušeny 

na volném prostranství při pokojové teplotě a zváženy. Hodnoty hmotnosti byly 

zaznamenány do pracovního deníku a rostliny uskladněny v suchém prostředí pro další 

analýzy.  

Odebraný pěstební substrát byl stejně jako plodiny vysušen při pokojové teplotě, 

uskladněn a skladován před dalšími analýzami. Pro orientaci při rozborech byly vzorky 

označeny jako C, přesné označení udává tabulka 23. Tabulka 24 udává množství 

přijatelných živin ve sklizeném jílku na jednotlivých půdách. 

 

Tabulka 23 Množství sklizené rostlinné hmoty na jednotlivých směsích 

Vzorek Název vzorku Poměr míchání Kořeny [g] Nadzemní část [g] 

C 1 Kontrola - zemina 100 % zemina 2 g 2,5 g 

C 2 Vermikompost I 1 : 1 4 g 4 g 

C 3 Vermikompost I 1/3 : 2/3 3 g 3 g 

C 4 Vermikompost II 1 : 1 2 g 3 g 

C 5 Vermikompost II 1/3 : 2/3 2 g 2,5 g 
*Pozn.: Vermikompost I = stabilizovaný kal, vermikompost II = stabilizovaný kal + zahradní odpad 
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Tabulka 24 Analýza přijatelných živin rostlinné hmoty po biologickém testu 

Prvek C 1 [%] C 2 [%] 

Ca 1,350 2,511 

K 2,726 4,003 

Mg 0,346 0,364 

P 0,908 0,792 

N 3,83 3,21 

*Pozn. C 1 = kontrolní půda po testu, C 2 = směs vermikompostu a půdy (1:1) 

6.6 Pokus 2 – Stanovení ekotoxicity odpadu, vyzrálosti vermikompostu 

Pro tento pokus bylo použito semeno odrůdy hořčice bílé. Podle návodu 

v metodickém pokynu MŽP odboru odpadů ke stanovení ekotoxicity byl vyhotoven pokus 

o zjištění dílčí ekotoxicity odpadu. Jde pouze o orientační stanovení z důvodu provedení 

dílčího testu jen na jednom druhu testovaného organismu. Návod pro vodný výluh a postup 

ekotoxicity byl upraven po konzultaci a doporučení odborníka ÚKZUZu, z hlediska použití 

a improvizace v domácím prostředí. 

Hořčice bílá  

Hořčice bílá patří do čeledi brukvovitých a je významná z hlediska zisku oleje ze 

svých semen (potravinářský, agronomický průmysl), pro které je pěstovaná. Další pěstební 

využití nachází z hlediska zeleného hnojení. Jedná se o jednoletou rostlinu, rozmnožující 

se semenem. Jsou to rostliny dlouhé dne, náchylné na dlouhodobé suché klimatické 

podmínky. Vhodnými pěstebními oblastmi se jeví především nížiny. Vhodnými půdami 

jsou půdy hlinité, bez většinových obsahů jílů, štěrků nebo písků. [42] 

Metodika postupu přípravy vodného výluhu, průběhu testu 

Nejprve byl vytvořen vodný výluh odpadu. Pro výluh bylo použito 1 l destilované 

vody a navážky 100 g suchého vzorku vermikompostu. Vzorek vermikompostu byl 

převeden do loužicího zařízení a doplněn 1 l destilované vody. Vodný výluh probíhal po 

dobu 24 hodin při pokojové teplotě. Po uplynutí doby působení byl vzorek přefiltrován do 

plastových láhví. Následně po použití v potřebném množství byl skladován v chladničce 

při doporučené teplotě 4 ºC. Tímto způsobem byly získány dva vodné výluhy – 

vermikompost I a vermikompost II. [51] 
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Do petriho misek byl na dno umístěn vystřižený filtrační papír. Na filtrační papír pak 

byla vložena semena hořčice bílé. Počet semen byl zvolen na 30 ks. Počet semen byl 

odvozen z metodického pokynu MŽP a byl vytvořen základní test. Na toto množství bylo 

použito k zálivce množství 10 ml vodného výluhu. Pro pokus byly použity 3 petriho misky 

– vzorek kontrolní, vermikompost I a vermikompost II. 

Průběh testu po působení 24 hodin 

Po působení vodného výluhu byla provedena průběžná kontrola inhibice růstu. 

Vizuálně nejlépe co do počtu klíčících semen a délky klíčků vypadal kontrolní vzorek 

obsahující pouze destilovanou vodu. Vodný výluh vzorku vermikompostu II vypadal velmi 

podobně. Všechna semena byla vyklíčena, ale vzorek obsahoval méně dlouhých klíčků 

oproti kontrolnímu vzorku. Nejhůře se protazím jevil vzorek vermikompostu I. Semena 

byla sice vyklíčena, ale jejich délka byla oproti dalším vzorkům minimální.  

 

Obrázek 12 Působení vodného výluhu na semeno testované hořčice bílé za 24 hodin, z leva kontrolní 

vzorek, vodný výluh vermikompostu I, vodný výluh vermikompostu II 

Průběh testu po působení 48 hodin 

Trendu růstu při další průběžné kontrole pokračuje stejně i po působení 48 hodin 

vodného výluhu. Nejdelší a nejvíce klíčků má stále kontrolní vzorek. Vzorek 

vermikompostu II má také velký počet dlouhých klíčků, které stejně jako v případě 

kontrolního vzorku dvojnásobně narostly oproti působení 24 hodin. Nejhůře je na tom 

vzorek vermikompostu I. Klíčky semen jsou však delší oproti předešlému dni. Délka po 48 

hodinách je srovnatelná s délkou působení po 24 hodinách se vzorkem kontrolním a 

vermikompostem II. 
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Obrázek 13 Působení vodného výluhu na semeno testované hořčice bílé za 48 hodin, z leva kontrolní 

vzorek, vodný výluh vermikompostu I, vodný výluh vermikompostu II 

Průběh testu po působení 72 hodin 

Tak jak probíhala kontrola během uplynutí předešlých dvou dní, zůstal růst stejný i 

po uplynutí 72 hodin. Nejdelšími a nejvyvinutějšími rostlinami s kořeny byla semena 

kontrolního vzorku. Růst na vzorku vermikompostu I se jevil inhibičně nejvíce, vyklíčená 

semena byla nejkratší. Vzorek vermikompostu II se svou kořenovou délkou více blížil 

kontrolnímu vzorku. 

 

Obrázek 14 Působení vodného výluhu na semeno testované hořčice bílé za 72 hodin, z leva kontrolní 

vzorek, vodný výluh vermikompostu I, vodný výluh vermikompostu II 

 

Celý test inhibice byl proveden dvakrát pro relevantnost výsledku. Výsledky růstu a 

vyhodnocení ukazuje tabulka 26 a graf 3.  

 

Tabulka 25 Průměrná délka kořene, množství kořenů v dané délce 

 Délka kořene [mm] Kontrola [ks] Vermikompost I [ks] Vermikompost II [ks] 

0-20 24 34,5 39,5 

21-40 25 22,5 16 

41-60 11 3 4,5 
*Pozn.: Vermikompost I = stabilizovaný kal, vermikompost II = stabilizovaný kal + zahradní odpad 
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Tabulka 26 Průměrné hodnoty vyzrálosti kompostu 

Vzorek  Vyzrálost kompostu [%] Vyzrálost kompostu [%] 

Vermikompost I 72,88 73,04 

Vermikompost II 75,17 76,96 

Ø  74,03 75,00 
*Pozn.: Vermikompost I = stabilizovaný kal, vermikompost II = stabilizovaný kal + zahradní odpad 

 

Tabulka 27 Průměrné hodnoty inhibice růstu kořene 

Vzorek  Inhibice klíčení [%] Inhibice klíčení [%] 

Vermikompost I 27% 27% 

Vermikompost II 25% 23% 

Ø 26% 25% 
*Pozn.: Vermikompost I = stabilizovaný kal, vermikompost II = stabilizovaný kal + zahradní odpad 

 

6.7 Vyhodnocení výsledků 

Zhodnocení vermikompostování, vstupu a výstupů 

Do celého procesu vermikompostování bylo vloženo celkové množství 114,95 kg 

hmoty – čistírenského kalu a přidané travní hmoty. Po procesu, který probíhal v termínu od 

prvního „krmení“ tj. 21. 6. 2013, do doby odtěžby hotového produktu tj. 25. 10. 2013, bylo 

odtěženo celkové množství 88,19 kg vermikompostu. Došlo tedy ke snížení hmotnosti o 

26,76 kg, procentuálně došlo ke snížení hmotnosti o 23,28%. Dle správného postupu 

vermikompostování by mělo procesem dojít ke ztrátě hmotnosti o 40% (z 1 tuny odpadu, 

vzniká 600 kg vermikompostu po dobu 1 roku). Vzhledem k charakteristice kalu ČOV a 

vázané vody ve struktuře kalu je možné, že procentuální snížení hmotnosti by mohlo být 

ještě vyšší než výše uvedené, tedy že bychom se mohli dostat až na hodnotu 40 %. Snížení 

by se provedlo např. vysušením. Jelikož zpočátku pokusu nebylo provedeno vysušení kalu 

na jednotnou vlhkost, nebylo toto vysušení provedeno ani na konci pokusu. Nelze tudíž 

říci, že pokus proběhl nesprávně. Podle vlastního úsudku je výstupní materiál o něco více 

vlhčí než vstupní materiál. 

Vzniklé vermikomposty byly podrobeny laboratorním analýzám. Z výsledků analýz 

bylo zjištěno, že koncentrace prvků, obsažených ve vermikompostech je vyšší než u 
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vstupního stabilizovaného kalu. Pokles koncentrace prvků byl viditelný pouze u Pb, Hg a 

Cr. Koncentrace byla navýšena především díky zmenšení hmoty během procesu 

vermikompostování. Navýšení mohlo být také způsobeno vyloučením určitého množství 

prvků metabolismem žížal. Žížaly jsou schopné ve svém těle jistou koncentraci prvků 

zadržet, ale po delší době koncentraci jednotlivých prvků vyloučí do produktu. Dalším 

vysvětlením nárůstu koncentrace prvků může být použití vodného výluhu (žížalího čaje), 

který obsahuje vyloučené koncentrace prvků. Žížalí čaj byl společně ze studniční vodou 

používán k vlhčení krmné směsi. 

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

zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů, udává za jakých podmínek je možné kaly 

aplikovat na zemědělskou půdu. Aplikované kaly musí odpovídat limitním požadavkům, 

které jsou uvedeny v příloze č. 3, této vyhlášky. Použitý stabilizovaný kal odpovídá 

limitním požadavkům vyhlášky a v žádné z hodnot nejsou překročeny. Stabilizovaný kal je 

možné použít na zemědělské půdy. Množství kalu je možné použít v množství 5 tun na 

hektar půdy v průběhu 3 po sobě následujících letech a také v množství až na 10 tun na 

hektar půdy v průběhu 5 po sobě následujících letech. Koncentrace látek jsou totiž 

poloviční oproti hodnotám, které udává legislativní požadavek. Srovnání výsledných 

hodnot použitého stabilizovaného kalu je uvedeno v tabulce 28. 

 

Tabulka 28 Srovnání hodnot použitého stabilizovaného kalu a vzniklých vermikompostů s vyhláškou č. 

382/2001 Sb. [2] 

 

Prvek  Mezní limity 

[mg/kg] 

Stabilizovaný kal [mg/kg] 

As 30 7,38 

Cd 5 1,21 

Cr 200 49,69 

Cu 500 247,84 

Hg 4 1,47 

Ni 100 28,18 

Pb 200 69,92 

Zn 2500 1192,69 
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Další uvedená vyhodnocení jsou porovnávána především ve vztahu jiných předpisů 

v oblasti nakládání s odpady. Uvedená vyhodnocení slouží pro orientační srovnání. 

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

odpady, ve znění pozdějších předpisů, udává limity výstupních produktů ze zařízení pro 

zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Pokud by vzniklé vermikomposty byly 

vyráběny v nějakém ze zařízení pro zpracování BRO je možné je zhodnotit podle 

následující tabulky 29. V tabulce 29 jsou uvedeny limitní koncentrace pro 2 skupinu – III. 

třídu.  Do 2. skupiny patří výstupy, které legislativně splňují požadavky a jsou využívány 

mimo půdu lesní nebo zemědělskou. Podle jejich skutečných vlastností jsou zařazeny do 

tříd. Vzniklé vermikomposty byly zařazeny do III. třídy. Využití by nalezly při uzavírání 

skládek, během rekultivačních pracích, rekultivacích odkališť nebo jako filtrační náplně 

biofiltrů. Limitní koncentrace pro skupinu 3. udávají hodnoty, podle kterých je možné 

stabilizovaný bioodpad využít pro uložení na skládku v souvislosti s jinými předpisy. Další 

využití podle limitních hodnot této skupiny je stejné jako výše uvedené pro 2 skupinu III. 

třídy. V případě této vyhlášky jsou hodnoty vermikompostů vyhovující a nepřekračují ani 

v jedné hodnotě stanovené legislativní požadavky. Srovnání hodnot je uvedené v tabulce 

29.  

Tabulka 29 Srovnání hodnot vzniklých vermikompostů a vyhlášky 341/2008 Sb. [4] 

Prvek 

Limitní 

koncentrace – 2 

skupina, III. třída 

Limitní 

koncentrace – 3 

skupina, 

stabilizovaný 

bioodpad[mg/kg] 

Vermikompost I 

[mg/kg]  

Vermikompost 

II [mg/kg] 

As 30 40 7,82 8,08 

Cd 4 5 1,31 1,31 

Cr 300 600 46,67 45,23 

Cu 500 600 257,36 256,86 

Hg 2 5 1,42 1,41 

Ni 120 150 32,72 30,52 

Pb 400 500 60,63 63,78 

Zn 1500 1800 1450,38 1427,00 
*Pozn.: Vermikompost I = stabilizovaný kal, vermikompost II = stabilizovaný kal + zahradní odpad 

Vyhláška Mze č. 474/2000 Sb., o stanovení na hnojiva v příloze č. 1 udává: „ limitní 

hodnoty rizikových prvků v hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných 
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přípravcích a substrátech“. Podle této vyhlášky je možné orientačně srovnat výsledné 

vermikomposty s hodnotami uvedenými v příloze. Srovnání proběhlo podle tabulky pro 

organická a statková hnojiva se sušinou nad 13 %. V případě srovnání limitních hodnot 

s hodnotami výslednými je vidět že koncentrace Cu, Zn a Hg jsou značně překročeny. 

Důvod překročení těchto hodnot je dán především charakterem stabilizovaného kalu, ve 

kterém byla koncentrace prvků velmi vysoká. Srovnání hodnot je uvedeno v tabulce 30. 

V optimální koncentraci je Cu základním prvkem pro rostliny i živočichy. Měď se 

nachází ve vrchní části půdy z důvodu schopnosti tvorby vazeb s organickými látkami. 

Stabilita vzniklých sloučenin je závislá na hodnotě pH. Čím vyšší je hodnota pH, tím 

stabilnější sloučeniny jsou.  

Zinek je v optimálním případě také základním prvkem pro rostliny a živočichy. 

Vysoké koncentrace zinku v půdě se projevují především snížením půdní úrodnosti. 

Z hlediska fytotoxicity jde o snížení růstu kořenů a listů. Dále mohou mít toxické účinky 

vliv na příjem makroprvků z půdy – především P a Fe.  

Rtuť je rostlinami přijímaná nejen z půdy, ale také ze vzduchu ve formě par. Rtuť 

přijímána z půdy je většině případů akumulována v kořenovém systému. Fytotoxicita je 

dána sníženým růstem rostlin a vývinem kořenového systému. 

Tabulka 30 Srovnání hodnot vyhlášky 474/2000 Sb., s hodnotami vzniklých vermikompostů [54] 

Prvek Hodnota [mg/kg] Vermikompost I 

[mg/kg] 
Vermikompost II 

[mg/kg] 

As 20 7,82 8,08 

Cd 2 1,31 1,31 

Cr 100 46,67 45,23 

Cu 150 257,36 256,86 

Mo 20 3,75 4,27 

Ni 50 32,72 30,52 

Pb 100 60,63 63,78 

Zn 600 1450,38 1427,00 

Hg 1,0 1,42 1,41 
*Pozn.: Vermikompost I = stabilizovaný kal, vermikompost II = stabilizovaný kal + zahradní odpad 
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Zhodnocení biologického testu hybridního jílku 

Největší množství sklizené vysušené rostlinné hmoty bylo ze směsi vermikompostu I 

a půdy v poměru 1:1. Nejmenší nárůst vykazovat vzorek kontroly a směs vermikompostu 

II s půdou v poměru 1/3:2/3. Pro laboratorní analýzy byla vybrána rostlinná hmota vzorku 

vermikompostu I a půdy poměru 1:1 a kontrolní vzorek pro srovnání. Rostlinná hmota byla 

analyzována společně se vzorky směsi půd. Ve směsích i rostlinné hmotě byly provedeny 

analýzy mikroprvků a makroprvků.  

U kontrolního vzorku půdy po biologickém testu došlo k poklesům přijatelných živin 

(Ca, K, Mg, P) ve všech hodnotách. Dále došlo k poklesu hodnoty pH a byla nepatrně 

zvýšena vodivost. Významný byl pokles u hodnoty draslíku a vápníku. Významnost 

poklesu nebo nárůstu hodnot se projevu u hodnot přesahující 20% ve srovnání s kontrolou. 

Srovnání směsi vermikompostu I smíchaného s půdou je vyhodnoceno podle 

procentuálního indexu. Tento index je vytvořen na základě kontrolního vzorku, jehož 

hodnota je pro srovnání 100 %.  Oproti kontrolnímu vzorku došlo u směsi k poklesu pH, 

výrazného nárůstu u vápníku, fosforu, vodivosti a obsahu organických látek. Porovnání 

jednotlivých hodnot představuje graf 1. Nárůst jednotlivých prvků je dán charakterem 

vermikompostu, který byl pro pokus použit. Již vstupní materiál obsah velké množství 

těchto prvků a látek. Hodnota pH je ve vyčerpané směsi nižší než u kontrolního vzorku. 

V tomto případě jde však o navýšení pH. Vstupní vermikompost I měl hodnotu pH 5,2 a na 

výstupu ve směsi 6,6, čímž se projevil pozitivní účinek smíchání vermikompostu s půdou 

v poměru 1:1.  

Vodivost je dána obsahem rozpuštěných anorganických a organických látek ve směsi 

resp. zkoumaném roztoku. „Mezi nejdůležitější ionizované složky obsažené ve vodních 

extraktech půd patří Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
, Na

+
, CO3

-
, HCO3

-
, SO4

2-
, Cl

-
, NO3

-
, H2PO4

-
 aj.“[50] 

Výsledky jednotlivých analýz dokazují zvýšený obsah výše uvedených látek ve směsi 

vermikompostu I smíchaného s půdou v poměru 1:1. Nejvýrazněji se na zvýšené hodnotě 

vodivosti patrně projevilo smíchání vermikompostu I a orné půdy. Hodnota vstupního 

vermikompostu I se pohybovala v oblasti silně zasolených půd – 3610 uS/cm. Ve výsledku 

po biologickém testu tato hodnota však poklesla do oblasti půd středně zasolených – 1103 

uS/cm, čímž se projevil pozitivní vliv provedení testu.  
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Tabulka 31 Procentuální srovnání hodnot kontrolní půdy a směsi vermikompostu I a půdy po testu 

Prvek Vyčerpaná kontrolní půda [%] Vyčerpaná směs vermikompostu I a půdy [%] 

Ca 85,00 126,72 

K 52,48 95,65 

Mg 70,41 106,83 

P 95,91 237,10 

pH 95,44 87,80 

Vodivost 101,80 827,45 

Spalitelné 

látky 
87,98 304,18 

*Pozn.: Vermikompost I = stabilizovaný kal 

 

Graf 1 Grafické vyhodnocení hodnot kontrolní půdy a směsi vermikompostu I a půdy po testu 

*Pozn.: Vermikompost I = stabilizovaný kal 

U jílku pěstovaného na směsi vermikompostu I a půdy došlo k významným nárůstům 

u vápníku a draslíku. Jedinou hodnotou, která v tomto případě poklesla z hlediska 

makroprvků, byla u fosforu. Velmi kladným faktorem se projevil příjem dusíku rostlinami, 

který byl velmi vysoký u obou testovaných půd. Grafické vyhodnocení představuje graf 3.  
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Graf 2 Srovnání přijmu makroprvků jílkem 

*Pozn. C 1 = kontrolní půda po testu, C 2 = směs vermikompostu a půdy (1:1) 

Zhodnocení testu dílčí ekotoxicity a vyzrálosti vermikompostu  

Stanovení vyzrálosti kompostu (IK) proběhlo podle uvedené rovnice 1, kde byla 

v čitateli použita průměrná délka vzorku kontroly (lk) a ve jmenovateli použita délka 

vzorku vermikompostu (lv). Tento zlomek byl vynásoben 100 a výsledek je udáván 

v procentech. Použité hodnoty jsou průměrnými hodnotami provedených testů. 

Z výsledných hodnot, které udává tabulka 33 je výsledkem dobře vyzrálý kompost. 

 

Rovnice 1 Výpočet vyzrálosti kompostu 

IK = (ø lk / ø lv) * 100 [%]………[47] 

 

Stanovení dílčího testu ekotoxicity odpadu (vlastnosti H 14) proběhlo podle rovnice 

2, který v čitateli obsahuje rozdíl průměrné délky kontroly (lk) a délky vzorku (lv). Ve 

jmenovatele byla použita průměrná délka kontroly (lk) a zlomek byl vynásoben 100 pro 

uvedení výsledku do procentuální hodnoty. Průměrná inhibice růstu kořene hořčice bílé 

(IC 50) byla vypočítaná na hodnotu 25,5 %. Tato hodnota se nachází v oblasti do 30 %, při 

které není toto stanovení považováno za negativní. Vermikomposty se tedy projevily 

pozitivním účinkem během stanovení a nebyly stanoveny jako „ekotoxické“. 
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Rovnice 2 Výpočet inhibice růstu kořene 

IC 50 = [ (ø lk – ø lv) / ø lk ] * 100  [%]……… [52] 

Důležitým kritériem pro vyhodnocení obou výše uvedených testů byla klíčivost 

semen v jednotlivých vzorcích. Aby mohl být test uznán za pozitivní je nutno klíčivost 

udržet nad 90 %. V případě obou testů byla klíčivost 100 % kromě jedné hodnoty u 

kontrolního vzorku, kde nevyklíčilo jedno semeno – klíčivost 99,4 % 

 

Graf 3 Průměrná délka kořene při působení vodného výluhu 

*Pozn.: Vermikompost I = stabilizovaný kal, vermikompost II = stabilizovaný kal + zahradní odpad 

6.8 Závěrečné shrnutí  

Výsledky jednotlivých analýz značí vhodnost použití čistírenského kalu pro použití 

na zemědělské půdě. Pro proces vermikompostování a následné využití by bylo možné 

čistírenské kaly použít pouze za předpokladu sníženého množství rizikových prvků, 

především koncentrace zinku, rtuti a kadmia. Při větším sledování hodnot vstupního kalu a 

provedení vermikompostovacího pokusu v laboratorních podmínkách, delším časovém 

intervalu a rozsahu provedených pokusů by mohlo být stanoveno více pozitivních 

výsledků. Vermikompostování by do budoucna mohlo najít uplatnění pro tento druh 

odpadního materiálu pouze za výše uvedeného předpokladu. 

Proces vermikompostování v rámci diplomové práce proběhl jako pilotní projekt ve 

venkovních podmínkách a při velkém vstupu odpadního materiálu. Pro srovnání výsledků 

je zapotřebí vytvořit laboratorní podmínky pro přesnější výsledky. 
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7. Závěr  

Vermikompostování  se jeví jako jedna z možností zpracování biologicky 

rozložitelných odpadů. Při dodržení hlavních podmínek procesu jde o velmi účinnou 

metodu, která přináší původní formě odpadu nové vlastnosti. Vermikomposty obohacené o 

nové vlastnosti lze použít jako hnojiva a podpůrné látky při dodržení legislativních 

podmínek. Pro použití čistírenského kalu na zemědělské půdě platí vyhláška MŽP č. 

382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. Další 

legislativní požadavky jsou zde uvedeny z důvodu propojení a vztahu k jiným předpisům. 

Srovnání jednotlivých testů s propojenou legislativou slouží pro orientaci, jakým směrem 

je možné se dále ubírat při výzkumu čistírenských kalů z procesu čistění komunálních 

odpadních vod. 

V této práci byl vermikompostován stabilizovaný čistírenský kal z čistění odpadních 

komunálních vod. Vermikomposty byly podstoupeny laboratorním analýzám a výsledky 

byly srovnány s legislativními požadavky. Vermikompost tvořil směs s půdou v různých 

poměrech a byl použit pro biologický test růstu odrůdy hybridního jílku. Po vytvoření 

vodného výluhu byla zkoumána ekotoxicita odpadu a vyzrálost vermikompostu (akutní 

fytotoxicita). Provedený test ekotoxicity odpadu je pouze dílčím stanovením z důvodu 

provedení testu pouze na jednom testovaném organismu – hořčici bílé. Oficiální stanovení 

probíhá na 4 druzích testovaných organismů. 

Vyhodnocení provedených testů této práce se nachází v experimentální části za 

jednotlivými kapitolami. Pro ověření výsledných dat a zhodnocení jednotlivých testů by 

bylo potřeba provést testy další (vylepšení metodiky, nové pokusné plodiny, cílené rozbory 

určitých dat) za zisku nových hodnot, které by byly následně srovnatelné. 

Čistírenské kaly z procesu čistění odpadních vod jsou velmi rozmanitou heterogenní 

směsí, které se neustále mění podle místa regionu, kde se nachází. Možnost využití 

nacházejí v centrálně řízených kompostovacích zařízení nebo při přímé aplikaci na půdu. 

Další možností jejich zpracování spalování nebo skládkování. Možnost jednotlivých 

využití je řízena přísnými legislativními předpisy. Z hlediska agronomického využití 

přinášejí kaly velmi pozitivní přínos pro rostliny z důvodu obsahu organických látek a 

obsahu přijatelných živin pro vývoj rostlin. Negativními vlastnostmi je však obsah 

rizikových prvků, který neumožňuje případné využití.   
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