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Anotace: 

Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou biologických rizik při nakládání 

s biologicky rozložitelným komunálním odpadem. Na základě rešeršního studia a 

s přihlédnutím k legislativním normám popisuje současný stav dané problematiky v oblasti 

výzkumu přítomnosti různých druhů patogenních organismů (bakterie, plísně, dvoukřídlý 

hmyz) při zpracování bioodpadu a jeho kompostování. Zabývá se rovněž možnostmi 

hygienizace gastroodpadu a finálních produktů v kompostárenské praxi. 
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Summary: 

This thesis deals with the characterization of biological risks in the management of 

biodegradable municipal waste. On the basis of the retrieval study taking into account the 

legislative standards describes the current status of the issue in the field of research presence 

of various type sof pathogenic organisms (bakteria, fungi, winged insects) in the treatment of 

biowaste and in its composting. It also discusses the possibilities sanitisation of the kitchen 

waste and final products in the composting practice. 
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1 ÚVOD 

Ve všech systémech odpadového hospodářství vyspělých zemí je v posledních 

desetiletích patrný trend směřující ke stále dokonalejšímu nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady, jejichž podstatnou součástí jsou i komunální bioodpady. Tyto druhy 

odpadů lze zpracovávat různými způsoby založenými na přirozeném rozkladu organické 

hmoty působením příslušných mikroorganismů za vhodných podmínek. 

Nejvíce využívanou a v podstatě nejjednodušší technologií zpracování BRKO je 

kompostování, což je v podstatě přirozený způsob přeměny biodegradabilních frakcí odpadů 

v aerobním prostředí na stabilizovaný organický substrát neboli kompost. Využití kompostů 

je v zemědělství a zahradnictví naprosto všestranné a velmi výhodné. Aplikace kompostového 

humusu na těžkou půdu má za následek zvýšení pórovitosti a provzdušnění, zlepšení 

jímavosti vody a propustnosti svrchního půdního horizontu, snížení kompaktnosti zeminy i 

omezení tvorby krusty. Přidáním kompostu do půd lehkého typu dochází ke zmenšení hrubé 

pórovitosti, zvýšení kompaktnosti, snížení propustnosti vody a zamezení vysychavosti. 

Kompost a jemné částice zemin ve formě tzv. humuso-jílového komplexu jsou zásobárnou 

živin potřebných pro život rostlin, přičemž zároveň účinně brání vyluhování těchto látek 

z půdy a jejich průniku do podzemních zvodní. Nezanedbatelná je i role kompostu při 

omezování vstupu iontů těžkých kovů do rostlinných pletiv. [1] 

Suroviny (složky BRKO) vstupující do procesu kompostování jsou sledovány zejména 

z hlediska přítomnosti nežádoucích chemických látek (těžké kovy) a příměsí, což je 

samozřejmě chvályhodné, neboť tyto látky v průběhu zrání biomateriálu nepodléhají 

degradaci a s finálním produktem vstupují znovu do přírodního koloběhu. Kontaminace 

vstupní suroviny patogenními mikroorganismy nebo jinými biologickými škůdci však není 

v podstatě sledována vůbec, ačkoli vědecké studie mnohokrát a podrobně popsaly velmi 

závažná zdravotní rizika způsobená těmito biologickými patogeny. 

Dílčím cílem této práce je na základě provedeného rešeršního studia podat 

charakteristiku biologicky rozložitelného komunálního odpadu a způsobů nakládání s tímto 

materiálem s přihlédnutím k příslušným legislativním předpisům a normám. Hlavním cílem 

práce je na základě nejnovějších relevantních poznatků charakterizovat biologická rizika při 

nakládání s BRKO, zejména při jeho kompostování, včetně popisu nejdůležitějších 

biologických patogenů a posouzení praktických možností sanitace.  
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2 CHARAKTERISTIKA BRKO 

V členských státech Evropské unie je každý rok vyprodukováno více než 100 milionů 

tun biologicky degradabilních odpadů, které pocházejí z různých zdrojů lidské činnosti. Jde o 

zejména o odpady ze zemědělství (rostlinná výroba – obilní sláma, nati ze zeleniny a 

okopanin, nevyužitelné části rostlin pěstovaných pro plody a semena, znehodnocené pícniny 

apod.; živočišná výroba – chlévská mrva apod.), potravinářského průmyslu (mlýny – otruby, 

tzv. „zadní mouky“; sladovnictví a pivovarnictví – sladina, mláto, kvasnice; škrobárenství – 

bramborová drť; lihovarnictví – výpalky; cukrovarnictví – řepné řízky, kořínky apod.; 

konzervárenství – košťálové a listové zbytky, nati, slupky apod.; výroba tuků a olejů – 

pokrutiny, šroty, drti; masný průmysl – rohovina, zbytky kůže, nevyužitelné kosti apod.), 

odpady ze zahradnické činnosti (odpady z pěstování a zpracování zeleniny – listy, kořeny, 

nati, slupky apod.; listí stromů a keřů; větve a kůra ze sadů; tzv. „réví“ – dřevní odpad z řezu 

vinné révy, hroznové výlisky, výlisky různého ovoce po moštování apod.). K této široké škále 

rozličných druhů bioodpadů se řadí ještě velmi různorodá skupina biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu, jehož charakteristikou se zabývá text následující kapitoly. [2] 

2.1. Komunální bioodpad 

Až 40 % celkového objemu komunálního odpadu tvoří materiály, které nazýváme 

biodegradabilní, to znamená, že podléhají biologickému rozkladu. Z tohoto důvodu je 

potřebné a žádoucí tuto část komunálního odpadu separovat a podrobit ji zvláštnímu způsobu 

nakládání a zpracování. Chemické a biologické procesy při nevhodném zacházení s tímto 

odpadem mohou mít za následek velmi negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí - např. 

ukládání BRKO na skládky má za následek uvolňování směsí bioplynů (především metanu), 

které se negativním způsobem podílejí na tzv. skleníkovém efektu, potažmo na nezvratných 

změnách klimatu. Z toho důvodu evropská Směrnice Rady č. 1999/31/ES, o skládkách 

odpadů, vytyčila požadavek, aby pokud možno všechen BRKO byl materiálově nebo 

energeticky zpracován a neukládán na skládky směsného odpadu. Zvláště materiálové využití 

je z hlediska environmentálního velmi vhodné a výhodné, neboť se při něm organické látky 

(ve formě kompostu nebo stabilizovaného substrátu) navracejí do přírodní cirkulace látek a 

prvků. Využití bioplynu z procesu anaerobní fermentace má v současné době také vzestupný 

trend. [3] [4] 

BRKO má velmi heterogenní materiálové složení, neboť také jeho původ je velmi 

různorodý - jednotlivé frakce BRKO vznikají v domácnostech, ve stravovacích zařízeních, ve 
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školách a úřadech, v malých podnikatelských provozovnách, na domácích zahrádkách, při 

údržbě intravilární zeleně a podobně. [5] 

Biodegradabilní odpad z domácností, který je nejvíce heterogenní frakcí BRKO, má dvě 

základní složky - odpad z kuchyní a z domácích zahrádek. Do bioodpadu ze zahrádek patří 

např. travní fytomasa, shrabané listí ze stromů a keřů, větve a kůra a plevel. Většinou bývá 

zpracováván přímo vlastníkem zahrádky při kompostování, mulčování a v případě dřevního 

materiálu i ke spalování v topeništích [3]. Bioodpad z kuchyní různých domácností a z 

rozdílných lokalit se svým složením značně liší, neboť zahrnuje všechny zbytky 

nezkonzumovaných potravin, ořezané ovocné a zeleninové slupky, vaječné skořápky, sáčky 

od porcovaných čajů, kávovou sedlinu, části kostí, odřezky masa a kůže, peří, apod. (poslední 

tři jmenované složky se do kompostové zakládky nemohou aplikovat, proto je vždy nutné 

podrobit BRKO předběžnému mechanickému třídění). V žádném případě není také možno 

biologicky zpracovávat potravinářské oleje, které jsou zařazeny do kategorie nebezpečných 

odpadů a jsou určeny ke zvláštnímu nakládání (odevzdání do sběrných dvorů). [6] 

V Katalogu odpadů zákonodárce zcela přesně určil ty složky komunálního odpadu, 

které lze zahrnout pod BRKO na základě ustanovení Směrnice Rady č. 1999/31/ES. Jsou to 

tedy odpady, které patří do skupiny „20 00 00 Komunální odpady a podobné odpady 

z obchodních, průmyslových a institucionálních zařízení včetně odděleně sbíraných složek 

těchto odpadů: 

20 01 00 frakce získané odděleným odběrem 

 20 01 01 papír a lepenka 

 20 01 07 dřevo 

20 01 08 organické kompostovatelné kuchyňské odpady (včetně olejů na smažení 

a kuchyňského odpadu z jídelen a restaurací) 

 20 01 10 oděvy 

 20 01 11 textilní materiály 

 20 02 00 odpad ze zahrad a parků (včetně odpadů ze hřbitovů) 

 20 02 01 kompostovatelné odpady 

 20 02 03 ostatní nekompostovatelné odpady (částečně) 

 20 03 00 ostatní komunální odpady 
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 20 03 01 směsný komunální odpad (částečně) 

 20 03 02 odpad z tržišť (částečně)“. [7] 

Další podrobnosti o legislativních normách, které upravují nakládání s BRKO, jsou 

popsány v Kapitole 3.1 této práce. 
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3 ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ S BRKO 

Nevhodné nakládání a zpracování biologicky degradabilního  komunálního odpadu 

může mít závažné nežádoucí následky pro různé složky životního prostředí. Jak již bylo 

zmíněno výše, především jeho ukládání na skládky je zcela nežádoucí. Rovněž fakt, že 

organická hmota a živiny v ní obsažené při skládkování BRKO zůstávají nevyužity, ačkoliv 

orná půda trpí jejich nedostatkem, je důvodem, proč jsou hledány vhodnější způsoby 

nakládání s BRKO. Text této kapitoly je zaměřen na popis právního rámce nakládání 

s biodegradabilním odpadem z komunální sféry a na charakteristiku jednotlivých způsobů 

nakládání s tímto druhem odpadů. [8] 

3.1. Legislativa vztažená k BRKO 

V následujícím krátkém exkurzu jsou blíže probrány legislativní předpisy, které se 

vztahují k dotčené problematice nakládání s biologicky rozložitelnými frakcemi komunálního 

odpadu. Evropská legislativa se doposud otázkami spojenými s BRKO v podstatě podrobněji 

nezabývá, ovšem podle již zmíněné Směrnice Rady č. 1999/31/ES o skládkách odpadů, jsou 

všechny členské státy EU včetně ČR povinny omezovat skládkování biologicky 

rozložitelných odpadů. Směrnice určuje snížení objemu tohoto druhu odpadu ukládaného na 

skládky na 35 % do roku 2020 vztaženého k roku 1995 (100 %). [9] 

Rovněž ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2008/98/ES, o odpadech je 

deklarován požadavek na členské země EU, aby přijaly příslušnou právní úpravu nakládání 

s BRKO. Je vyžadována zejména nutnost zavedení separovaného sběru tohoto odpadu s jeho 

následným zpracováním v kompostárnách nebo bioplynových stanicích a praktické možnosti 

využití vhodně upraveného BRKO včetně splnění nutných podmínek ochrany zdraví a 

dotčených složek životního prostředí. [10] 

Česká legislativa upravuje nakládání s BRKO především v zákoně č.185/2001 Sb., o 

odpadech v platném znění, dále v zákoně č. 477/2001 Sb., o obalech v platném znění, 

v zákoně č. 156/1998 Sb., o hnojivech v platném znění, ve vyhlášce č. 341/2008 Sb., o 

podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v platném znění, ve vyhlášce č. 

381/2001 Sb., Katalog odpadů, jakož i ve vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady v platném znění. ČR. [11] [12] [13] [14] [15] 

Také nově přijatý Plán odpadového hospodářství ČR (POH ČR), který byl uveřejněn 

jako Příloha k nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České 

republiky pro období 2015 – 2024, ve své Závazné části v kapitole 1.3.1.3 stanovuje pro 

BRKO a BRO následující cíle: 
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„Za účelem splnění cílů Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů omezit množství 

biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky a dosáhnout: 

Cíl: 

Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na 

skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového 

množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995. 

Zásady: 

a) V obcích povinně stanovit systém odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů 

a nakládání s nimi, minimálně pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu. 

b) Podporovat a rozvíjet systém sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů. 

c) Podporovat maximální využívání biologicky rozložitelných odpadů a produktů z jejich 

zpracování. 

d) Podporovat budování a rozvoj infrastruktury nutné k zajištění využití biologicky 

rozložitelných odpadů.“ 

Ke splnění těchto obecných cílů je v POH ČR deklarována řada dílčích opatření, z nichž je 

pro potřeby této práce nutno zdůraznit následující:  

- stanovení minimálních technologických požadavků v procesu nakládání s BRKO a na 

finální produkty zpracování s cílem dosáhnout jejich maximálního využití při zajištění 

ochrany zdraví a environmentálních složek; 

- legislativní úprava a podpora energetického využití takových složek BRKO, které 

vzhledem ke své heterogenitě či obsahu toxických látek nemohou být kompostovány 

nebo zpracovány v bioplynových stanicích; 

- důsledná kontrola nakládání s gastroodpadem podle Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady č. 1069/2009/ES; 

- zajištění kvalitní datové základny o produkci BRO a o jejich zpracování, jakož i o 

zařízeních k tomu účelu sloužících; 

- legislativní stanovení parametrů pro finální produkty zařízení na zpracování BRO, 

pokud tyto výstupy budou aplikovány do některé složky životního prostředí. 

Všechna tato a další opatření sledují jasný cíl a to realizaci základního požadavku, 

kterým je absolutní zákaz ukládání BRKO na skládky od roku 2024 (zákaz se bude týkat i 

směsného KO a všech odpadů, které je možno recyklovat či jinak využít). [16] 
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Na závěr stručného přehledu základních legislativních předpisů je nutno zmínit se o 

posledních změnách, které přinesl zákon č. 229/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění. V něm zákonodárce 

ukládá povinnost pro jednotlivé obce, aby umožnily svým občanům třídit i biodegradabilní 

odpady a k tomu účelu aby vyčlenily potřebná místa a prostory. [17] 

Podrobnosti a možné způsoby k naplnění dikce tohoto zákona přináší vyhláška MŽP č. 

321/2015 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních 

odpadů v platném znění. V „§ 2 Biologicky rozložitelné komunální odpady“ zákonodárce 

deklaruje, že 

„(1) Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro 

biologické odpady rostlinného původu, a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října 

kalendářního roku. 

(2) Tato povinnost je splněna také v případě, že biologický odpad rostlinného původu je 

s ohledem na následný způsob využití soustřeďován společně s biologickým odpadem 

živočišného původu. 

(3) Biologickým odpadem rostlinného původu se rozumí biologicky rozložitelný 

komunální odpad, který neobsahuje, ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem 

živočišného původu nebo s vedlejšími produkty živočišného původu. 

(4) Biologickým odpadem živočišného původu se rozumí biologicky rozložitelný 

komunální odpad, který obsahuje nebo přišel do kontaktu s biologicky rozložitelným odpadem 

živočišného původu z kuchyní a stravoven. 

(5) Obec při soustřeďování odpadu, především odpadu ze stravovacích zařízení, musí 

zajistit podmínky na ochranu veřejného zdraví a životního prostředí, a to systémem 

shromažďování, typem nádob a četností odvozu odpadu. 

6) Povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu je splněna také v případě, že obec má na svém území zavedený systém 

komunitního kompostování, do kterého je umožněno odevzdávat veškeré rostlinné zbytky z 

údržby zeleně a zahrad vznikající na území obce.“ [18] 

Právní rámec nakládání s odpady doplňují technické a oborové normy, a to ČSN EN 

13965-1(83 8001)-Charakterizace odpadů-Názvosloví-Část 1: Názvy a definice vztahující se 

k materiálu, dále ČSN EN 13965-2(838001) - Charakterizace odpadů-Názvosloví-Část 2: 

Názvy a definice vztahující se k nakládání s odpady, rovněž ČSN 83 8030 - Skládkování 

odpadů-Základní podmínky pro navrhování a výstavbu, ČSN 83 8032 - Skládkování odpadů-

Těsnění skládek, dále ČSN 83 8034 - Skládkování odpadů, ČSN - 465735 Průmyslové 
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komposty, ČSN 770052 - Obaly-Obalové odpady, ČSN EN 13432 - Obaly-Požadavky na 

obaly využitelné na kompostování a biodegradaci a konečně ČSN EN 643 - Papír a lepenka. 

[19] 

3.2. Právní úprava hygienizace BRKO 

Hygienizaci BRKO lze definovat jako odstraňování či výrazné snížení počtu 

patogenních mikroorganismů nebo alespoň omezení jejich životnosti pomocí technologického 

využití vysokých teplot v závislosti na působení času, čímž se dosahuje eliminace zdravotních 

rizik, které by mohly vzniknout při využívání finálních produktů nakládání s BRKO (např. 

kompostu). [19] 

V zákoně č. 314/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů v platném znění, zákonodárce zohledňuje požadavky 

evropské legislativy a upravuje nakládání s BRO (BRKO) c cílem podporovat jeho 

materiálové využití a zařazuje tyto odpady mezi vybrané odpady, pro něž je nutno stanovit 

některé zvláštní požadavky pro nakládání s nimi. Toto ustanovení (4. část dotčeného zákona) 

lze vztáhnout i na potřebné zajištění hygienizace BRKO. [20] 

Rovněž v již zmíněné vyhlášce č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicko 

rozložitelnými odpady v platném znění zákonodárce upřesňuje ustanovení § 14 zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech v platném znění ve vztahu k zařízením pro zpracování bioodpadů. 

[14] 

Všechna zařízení, která nakládají a zpracovávají BRO, respektive BRKO, musejí 

splňovat přísné požadavky na účinnost hygienizace celého technologického procesu. 

Hodnocení je založeno na analýze odebraných vzorků, přičemž je sledována zejména 

přítomnost indikátorových patogenních mikroorganismů. Limitní hodnoty se udávají v KTJ 

(kolonie tvořící jednotku) mikroorganismů. 

Před vlastním zahájením činnosti provozovny, která se zabývá zpracováním 

biodegradabilních odpadů, u nichž je vždy možno předpokládat znečištění mikrobiálními 

patogeny, vyžaduje zákonodárce provedení tzv. validace technologického procesu. Tato 

validace je prováděna rovněž dvakrát do roka (v zimě a v létě) a také pokud byla změněna 

používaná technologie nebo pokud byly prokázána nedostatky v účinnosti hygienizace. 

Validace procesu je založena na testu přímého hodnocení technologického procesu s využitím 

vnesených indikátorových mikroorganismů. Ze široké škály těchto mikroorganismů jsou 

zákonodárcem vybrány tři skupiny, a to bakterie rodu Salmonellae, termotolerantní 

koliformní bakterie a enterokoky ze vzorků stabilizovaného kompostárenského substrátu, 
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případně stabilizovaného digestátu. Při každé kontrole finálního produktu se odebírá 5 vzorků 

materiálu, přičemž limitní hodnoty termotolerantních bakterií a enterokoků jsou stanoveny na 

<103 KTJ.g-1, zatímco u bakterií rodu Salmonellae musí být ve vzorkovaném produktu 

prokázána jejich naprostá absence. [19] 

V případě produktů biologického zpracování BRO, které mají být aplikovány na půdu, 

která není zemědělská ani lesní, je kontrola jejich kvality prováděna Českou inspekcí 

životního prostředí. Při použití produktů jako hnojiva na ornou a lesní půdu je třeba dodržovat 

i ustanovení zákona č. 156/1998, o hnojivech v platném znění, přičemž jejich kvalita je 

kontrolována Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. [13] 

Při zpracování některých vedlejších živočišných produktů v dotčených provozovnách, 

musí být rovněž naplňována dikce Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1774/2002/ES, 

kterým se stanoví hygienická pravidla týkající se vedlejších živočišných produktů, které 

nejsou určeny k lidské spotřebě, ve znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 

1069/2009/ES, v němž jsou deklarována další a podrobná ustanovení o potřebných 

hygienizačních zásadách. Nařízení vyjmenovává dotčené odpadní materiály a rozřazuje je do 

tří kategorií, která mají různá kritéria pro jejich zpracování. Seznam těchto odpadů je velmi 

obsáhlý a zahrnuje v sobě např. i jateční odpady, potraviny s obsahem živočišných materiálů a 

také tzv. gastroodpad (odpady z kuchyní) a je uveden v Příloze č. VI tohoto dokumentu. [21] 

[22] 

Zmíněná evropská právní norma podává velmi podrobnou specifikaci podmínek při 

nakládání s těmito biologickými odpadními materiály v kompostárenských provozech. Kromě 

podmínek validace výstupních kontrol jsou v ní zakotvena i kritéria celého cyklu zpracování 

BRO v těchto zařízeních. Všechny kompostárny zpracovávající tzv. gastroodpad musejí 

splňovat tyto základní požadavky: 

1. před vložením do zakládky musí být BRO nadrcen na zrnitost menší než 12 mm, 

2. zpracovaný BRO musí být alespoň 1 hodinu podroben působení teploty 70 °C a 

musí být zpracováván v uzavřených bioreaktorech, 

3. teplota zrajícího kompostu musí být průběžně zaznamenávána, přičemž tyto 

údaje podléhají povinnosti archivace; teploměry musí být v pravidelných 

intervalech řádně kalibrovány, 

4. odebrané kontrolní vzorky substrátu musejí být analyzovány v akreditované 

laboratoři s cílem zjistit přítomnost nežádoucích látek a patogenů, 
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5. provoz kompostáren musí být rozdělen na od sebe separované zóny – čistou a 

nečistou (zóna nečistá – kryté místo pro příjem tzv. gastroodpadů s možností 

snadné sanitace, např. spádování dlažby), 

6. v provozu kompostárny musí existovat příslušné čistící a dezinfekční zařízení a 

to jak nádob či nádrží pro shromažďování tzv. gastroodpadů, ale i vozidel a 

vyprázdněných nádob při výjezdu z nečisté zóny, 

7. nečistá zóna i dezinfekční zařízení musí být situovány tak, aby nedocházelo 

k nežádoucí kontaminaci finálního produktu, 

8. tzv. gastroodpad musí být zpracován v co nekratším možném čase a musí být 

shromažďován tak, aby se zabránilo jeho styku s konečnými produkty 

kompostování, 

9. zaměstnanci pracující v nečisté zóně se musejí při odchodu z ní převléci do 

čistého pracovního oděvu nebo si alespoň musejí vydezinfikovat pracovní obuv; 

pracovní pomůcky a nástroje musejí být při přemisťování z nečisté zóny řádně 

dezinfikovány, 

10. zóny, v nichž je přijímán, shromažďován nebo zpracováván tzv. gastroodpad 

musejí být náležitě zabezpečeny proti vniknutí ptáků, hlodavců, hmyzu či jiných 

živočichů – k tomu účelu slouží je nutno používat závazného interního programu 

na kontrolu škůdců. 

Při zpracování BRO, musí být finální produkt (kompost) vždy vzorkován a analyzován 

na přítomnost bakterie Escherichia coli. Zpřesňující výklad zmíněného nařízení z ledna 2007 

stanovuje povinnost pro každou kompostárnu prokázat 5 log redukci patogenních 

mikroorganismů (log redukce vyjadřuje snížení množství těchto mikroorganismů v násobcích 

10.1 log). Pro gastroodpad si však mohou jednotlivé státy EU určit svoje vlastní stanovení 

limitních hodnot patogenů. [23] 

V návaznosti na výše zmíněné evropské předpisy a ve snaze zajistit potřebnou 

implementaci ustanovení těchto předpisů v českém právním řádu byla vydána vyhláška č. 

341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně 

vyhlášky 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. 

V odstavci C Přílohy 2 této právní normy jsou souhrnně vyjmenovány požadavky na 

jednotlivé technologie zpracování BRO včetně potřebných zásad sanitace. Jde především o 

působení příslušně vysokých teplot po daný čas z důvodu řádného průběhu zrání kompostu. 
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Tyto teploty a doba jejich působení na různé druhy BRO vstupující do procesu kompostování 

jsou uvedeny v následující Tabulce 1. Z ustanovení této vyhlášky také vyplývá, že každé 

zařízení pro zpracování BRO musí být vybaveno zařízením k monitoringu teploty, 

zvlhčovacím zařízením, strojní vybavením k potřebnému překopávání, aerační technologií a 

sanitačním zařízením. [14] 

Tabulka 1: Technologie kompostování a potřebných teplot 

Zařízení 
Složení 

zakládek 
Potřebná 

teplota (°C) 

Doba 
působení 

teploty (dny) 

Domácí a 
komunitní 

kompostování 

odpady ze 
zahrad, zeleně 
a domácností 

do 45 5 

Průmyslové 
kompostování 

dtto + 
zemědělská 

biomasa 
do 45 10 

Průmyslové 
kompostování 

různé druhy 
BRO 

do 55 

od 55 do 65 

21 

5 

Fermentační 
boxy 

různé druhy 
BRO 

65 5 

 

Legenda k Tabulce 1: Různé druhy BRO - jednotlivé druhy BRO, které je možno kompostovat 

podle Přílohy 1 – seznam A dotčené vyhlášky. 

Jako praktické pomůcky, v nichž jsou shrnuty potřebné informace a rady pro obce i 

podnikatelské subjekty v souvislosti s nakládáním s BRKO vydalo a na svých webových 

stránkách uveřejnilo Ministerstvo životního prostředí několik metodických návodů. Jedná se 

jednak o materiál, který se věnuje konkrétním způsobům třídění a sběru BRKO, s názvem 

„Způsob sběru BRKO v obcích dle koncového způsobu využití“ a dále o materiály týkající se 

některých dalších otázek jako např. „Metodický návod o podrobnostech nakládání 

s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů“ a „Metodický návod 

komunitní/obecní kompostárna“. 
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3.3. Technologické možnosti zpracování BRKO 

V současné době existuje ve světě několik převládajících metod nakládání s BRKO. Jde 

o kompostování a anaerobní digesci nebo o jeho termické zpracování (proces spalování je 

navržen tak, aby byl snížen objem odpadu určeného ke skládkování a aby byla využita vzniklá 

tepelná energie) či o jeho uložení na skládce (finální ukládání odpadů ve speciálně určeném 

prostoru, který se v moderních provozech skládá z předem připravené „buňky“ těsněné 

nepropustnou vrstvou a ovládacími technologiemi pro minimalizaci jakýchkoliv toxických 

emisí) [24]. Vzhledem k operativní snadnosti a nízkým ekonomickým nákladům při zakládání 

a provozu skládky v průběhu mnoha let, bylo skládkování BRKO až do nedávné doby nejvíce 

rozšířenou formou nakládání s tímto druhem odpadu. [25] [26] 

Nicméně je dobře známo, že nevyhnutelnými důsledky ukládání biologicky 

degradabilních odpadů na skládky je nežádoucí generace plynů a výluhů. v důsledku 

mikrobiálního rozkladu, klimatických podmínek a specifických vlastností uloženého odpadu. 

Rizika pro lidské zdraví kvůli možné expozici toxických chemických látek a plynů spolu s 

nepříjemnostmi spojenými se zápachem, migrací plynů a výluhů mimo vlastní prostor skládky 

a jejich uvolňování do okolních složek životního prostředí, vyvolaly časem mnoho důležitých 

otázek týkajících se environmentálních problémů včetně rizika požárů a výbuchů, poškození 

vegetace, kontaminace podzemní vody, znečištění ovzduší apod. Jak již bylo zmíněno, forma 

zpracování BRKO skládkováním je naprosto nežádoucí. [27] [28] 

V posledních desetiletích se odpadové hospodářství ve vyspělých zemích soustřeďuje 

rovněž na termické neboli tepelné zpracování (spalování, pyrolýza nebo zplynování) BRKO 

jako významného alternativního způsobu zpracování a likvidace tohoto druhu odpadu. 

Zejména o spalování BRKO je projevován velký zájem už kvůli tomu, že je možné využít 

vzniklé tepelné energie k vytápění a ohřevu vody. Tento postup v každém případě výrazně 

přispívá ke zmenšení prostoru potřebného pro likvidaci BRKO na skládkách [29]. Ovšem i 

spalování BRKO vyvolává mnoho pochybností, neboť jeho důsledkem jsou atmosférické 

emise toxických látek [30] [31] [32]. V  rámci této práce je termické zpracování BRKO, tedy 

jeho likvidace ve spalovnách odpadů zcela pominuto vzhledem k tomu, že finální produkty 

spalování v pecích nemohou již z logiky věci vykazovat žádnou formu kontaminace živými 

biologickými patogeny. 

Dlouhodobým trendem při nakládání a konečném zpracování biodegradabilního odpadu 

je především výroba kompostu, bioplynu a digestačního substrátu. Procesy při těchto 
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technologiích využívané jsou založeny na přirozených biologických a biochemických 

procesech, přičemž se prosazují snahy o jejich urychlení, např. aplikací tzv. očkování nebo 

použitím urychlovačů. [33] 

V současné době běžně využívaná metoda při zpracování odpadních biomateriálů - 

anaerobní fermentace neboli digesce (vyhnívání) - je v této práci zmíněna také pouze 

okrajově. Jde vlastně o řízenou výrobu bioplynových směsí, jejichž nejpodstatnější složkou je 

methan, a stabilizovaného biologického substrátu. Bioplyn se používá jako alternativní palivo 

(výroba elektrické energie, tepla a podobně) a substrát se aplikuje jako přirozené organické 

hnojivo [3]. Vzhledem k tomu, že ve většině případů je digestační substrát používán jako 

příměs do zakládky kompostů anebo prochází v separačním boxu rozdělením na dvě složky 

tekutou (dalším procesem úpravy z ní vzniká koncentrované dusíkaté hnojivo) a složku 

vláknitou (minerální fosforečno-dusíkaté hnojivo), je následující text věnován pouze 

nejvýznamnějšímu způsobu zpracování BRKO, a tím je kompostování. [34] 

Při zpracování BRKO kompostováním je využíván princip transformace materiálů 

biologického původu na humus. Tato přeměna probíhá působením aerobních bakterií při 

zachování optimálních podmínek pro jejich rozmnožování a růst (neutrální pH, vhodný poměr 

uhlíku a dusíku, teplota, vlhkost, přístup vzduchu a podobně). Monitorování těchto 

fyzikálních a chemických vlastností a měření jejich hodnot u kompostované suroviny je 

potřebné pro provádění vhodných technických zásahů [35]. Tím je celý proces regulován a 

řízen, případně může být zvýšena jeho efektivita tzv. očkováním (přimísení finálního 

kompostu do čerstvé kompostové zakládky) [36]. Zvláštním způsobem kompostování je tzv. 

vermikompostování, při němž se využívá biologické činnosti žížal („kalifornský červený 

hybrid“). [3] 

Význam kompostu spočívá především v jeho využití jako přirozeného zdroje humusu 

v zemědělství a v zahradnictví. Kvalitně vyzrálá kompostová hmota se vyznačuje vysokým a 

stabilním podílem organických složek, které jsou základem pro vznik humusu. Humus je tedy 

přirozeným konečným produktem rozkladu organické hmoty v procesu kompostování. 

ZEMÁNEK a BURG jej definují jako „soubor organických půdních koloidů s vysokým 

obsahem huminových látek“ [37], přičemž jeho důležitost pro kvalitu půdy spočívá nejenom 

v obohacení nejsvrchnějšího půdního horizontu minerálními živinami, ale také ve zlepšení 

jeho hydro-fyzikálních i agro-fyzikálních vlastností (lepší vsakování vody do půdy, ochrana 

půdy před erozí, snížení teploty půdního povrchu, omezení výparu apod.) [38]. Nejlepších 
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výsledků ve tvorbě humusové vrstvy je dosahováno při aplikaci více než 50 tun kompostu na 

hektar orné půdy. [39] 

4 BIOLOGICKÁ RIZIKA 

Při nakládání s BRKO je vždy nutno mít na zřeteli, že jejich rozkladu se zúčastňuje 

široká škála rozličných organismů, z nichž některé mohou být příčinou vzniku velmi 

závažných zdravotních rizik. Následující text je věnován charakteristice možných 

biologických rizik při nakládání a zpracování různých druhů biodegradabilního komunálního 

odpadu. [40] 

4.1. Biologická rizika při kompostování 

Z výše zmíněných důvodů je zcela zřejmé, proč celosvětový trend využití BRKO 

směřuje k jejich zpracování různými biologickými způsoby, k nimž patří zejména jejich 

přepracování v kompostech [41]. Před zahájením kompostovacího procesu je nezbytně nutné 

vyhodnotit BRKO z hlediska chemismu jeho frakcí (těžké kovy) a přítomnosti nesourodých 

příměsí. Jejich obsah v kompostovaném materiálu je potencionálním rizikem pro zdraví a 

život nejenom člověka, ale i dalších organismů a životního prostředí jako celku, protože 

zůstávají v nezměněné formě i ve výsledném materiálu a spolu s ním vstupují do orné půdy 

nebo v případě hnojení parkových a sportovních ploch s porostem trávy (např. golfová hřiště) 

do přímého kontaktu s lidmi a zvířaty. Monitoring a analýzy přítomností chemických 

kontaminantů jsou v současné době již běžně prováděny a jsou i legislativně ošetřeny. [42] 

[43] [44]. 

Ačkoliv BRKO může být rovněž závažně kontaminován i různými druhy 

mikroorganismů, ať již patogenního či podmíněně patogenního charakteru, je jejich sledování 

a vyhodnocování z  pohledu možného ohrožení zdraví v kompostárenské praxi v podstatě 

prováděno pouze okrajově. Z toho důvodu lze vysledovat tendenci k vývoji a realizaci 

takových technologických postupů, které by tyto patogeny odstranily, respektive omezily 

jejich výskyt. Eliminace výskytu patogenních mikrobů je potřebná nejenom při výrobních 

procesech kompostu, ale i při konečném výstupu finálních produktů z kompostárny a při 

jejich distribuci do obchodní sítě. Vzhledem k  používání kompostárenských produktů 

v nádobách pro pěstování okrasných rostlin přímo v domácnostech dochází k možnosti 

zvýšeného rizika ohrožení zdraví. Také při aplikací kompostů na trávníky nebo záhony 

v zahradách dochází k přímému kontaktu lidí s těmito materiály. V této souvislosti uvádí 

SHEPPARD a GAUDET ve svých studiích zneklidňující skutečnost, že „dítě může denně 
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orálně přijmout až 100 mg prachu z půdy. Když dítě trpí geofagií, množství požité půdy může 

být až 5 g za den.“A je jisté, že spolu s pozřenými částečkami půdy a kompostu, vniknou do 

GIT dítěte i všechny mikroorganismy na oněch částečkách žijící. [45] 

Mikrobiologický a hygienický výzkum se v posledních desetiletích soustředil na 

stanovení možnosti a závažnosti biologických rizik při kompostování, přičemž byly 

zjišťovány přítomnosti různých druhů mikroorganismů, jež by mohly jakýmkoliv způsobem 

negativně ovlivňovat biologickou a zdravotní nezávadnost kompostů, případně i pracovního 

prostředí při jeho výrobě a skladování. DEPORTES zjistil, že vajíčka různých druhů červů se 

vyskytovala ve sledovaných vzorcích finálního produktu kompostování v rozmezí 0 - 90 ks 

v gramu materiálu. Dále určil přítomnost bakterie druhu Salmonella enteritidis, několika 

variet bakterie druhu Escherichia coli a různých koliformních bakterií (a to v některých 

případech ve více než 90 % dílčích vzorků). Další studie prokázaly přítomnost kvasinek, 

plísní a aktinomycet nejenom v kompostu, ale i v atmosféře kompostárenských hal. [41] [46] 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že různé typy biologických rizik způsobují 

mikroorganismy, které žijí již ve vstupní surovině nebo ve vznikajícím kompostu 

v kompostárně anebo vnikají do finálního produktu až během skladování či přepravě. Tyto 

mikroorganismy se od sebe výrazně liší. První skupinou jsou patogenní organismy primárně 

přítomné v BRKO, přičemž zdravotní riziko jejich působení je spojeno předevšíms GIT. Tyto 

mikroorganismy by měly být zničeny vlivem fyzikálně - chemických a chemických procesů 

během kompostování. Druhou velkou skupinou jsou různé druhy plísní a mezofilních i 

termofilních bakterií, které se v kompostované hmotě objevují a množí při výrobních 

kompostárenských procesech a jejichž úkolem je rozklad organických složek. Některé z nich 

mohou být však podmíněně patogenní. Tyto mikroorganismy nebo spóry plísní a také jejich 

toxické metabolity jsou zdrojem zdravotních rizik jak u zaměstnanců v kompostárnách, tak i u 

konečných spotřebitelů. Do lidského těla vnikají především inhalací kontaminovaného 

vzduchu nebo přes sliznice a poraněnou kůži. [47] [48] 

Starší literatura uvádí jako limitující parametry mikrobiální kontaminace kompostu 

následující údaje: jde o naprostou absenci vajíček a zárodků parazitických červů a hmyzu, 

absenci bakterií rodu Salmonellae a maximální množství zjištěných enterobakterií v množství 

okolo 500 jedinců.g-1 a fekálních streptokoků 5 000 jedinců.g-1. Tyto údaje však bývají často 

zpochybňovány. [48] 

Životní cyklus různých druhů virů je přímo ovlivňován teplotou a vlhkostí okolí. 

V kompostu byla sice přítomnost virů zjištěna, ale jejich rozmnožování v tomto prostředí 
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nebylo vysledováno. Oproti tomu vajíčka velmi významných střevních parazitů rodu 

Ascarididae (např. škrkavka dětská Ascaris lumbricoides) přežívají v kompostech i po 

dlouhou dobu (i několik let po použití kompostu jako hnojiva na zemědělských plochách).  

Toxické produkty metabolismu grammnegativních bakterií (endotoxiny) se vyskytují 

v atmosféře kompostáren ve formě bioaerosolů. Rovněž bakterie samotné jsou adsorbovány 

na prachových částicích ve vzdušném prostředí. Limitní hodnoty těchto bakterií jsou 

stanoveny na 1 000 KTJ.m-3. Obsah do 14 ng.m-3 endotoxinů, který byl prokázán v atmosféře 

kompostáren, bývá pokládán za zdravotně vyhovující [41]. V protikladu k tomu jsou velmi 

nebezpečné plísně a aktinomycety, jejichž přítomnost v kompostovaných materiálech 

dosahuje vysokých hodnot a jejichž škodlivé vlivy na organismus pracovníků kompostáren 

jsou jednoznačně prokázány. Byla zjištěna i přítomnost aflatoxinů, což jsou toxické 

metabolity plísní rodu Aspergillus, avšak jejich negativní účinky na organismus nebyly 

stanoveny vzhledem k tomu, že nebyly sledovány hodnoty jejich koncentrací v jednotlivých 

dílčích vzorcích. [49] 

V podrceném a vytříděném BRKO byla běžně sledována přítomnost plísní, 

grammnegativních bakterií, bakterií rodu Salmonellae, enterokoků a fekálních koliformních 

bakterií a patogenních kvasinek velmi běžného druhu Candida albicans. Po podrobném studiu 

literárních zdrojů je možno konstatovat, že v biologicky degradabilních komunálních 

odpadech se velmi často nachází více než 20 různých druhů virů, 15 druhů protozoí, téměř 30 

druhů bakterií, 15 druhů plísní a více než 10 druhů střevních parazitů [41]. Bližším pohledem 

na druhovou skladbu bakterií v komunálním bioodpadu lze zjistit, že kromě běžně se 

vyskytujících rodů jako např. Enterobacter, Streptococcus, Citrobacter, Proteus, Klebsiella a 

Serratia, bývají někdy přítomny i daleko nebezpečnější rody Escherichia, Salmonellae, 

Hafnia, Acinetobacter, Aeromonas, Kluyvera a Staphylococcus. [50] 

Pro ilustraci zdravotních rizik z kompostů lze uvést příklad hromadných infekčních 

onemocnění koncem minulého století v Austrálii, kdy po důkladné vzorkovací a průzkumné 

činnosti byla prokázána zvýšená přítomnost bakterií rodu Legionella (L. longbeachae, L. 

bozemanii) v téměř všech vzorkovaných materiálech pocházejících z průmyslových 

kompostáren i ze zahradních kompostérů. [51] 

Biologická rizika při nakládání s biodegradabilními frakcemi komunálního odpadu jsou 

reálnou hrozbou nejenom pro zdraví lidí, nýbrž i pro zdraví a život dalších vyšších organismů. 

Proto je nezbytné věnovat velkou pozornost přítomnosti živých původců nemocí jak ve 

vstupní surovině („čerstvý“ BRKO), tak i v meziproduktech během zpracovatelských postupů 
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a na závěr i ve finálním materiálu. Při všech procesech nakládání a zpracování tohoto druhu 

odpadu jsou patogeny obsaženy nejen v odpadní hmotě jako takové, ale ve veliké míře i 

v atmosféře pracovních prostorů jako součásti vzdušných bioaerosolů. A je zřejmé, že únikem 

takto zamořeného vzduchu do okolního prostředí je ohroženo i zdraví obyvatel, živočichů a 

rostlin v okolí kompostárny a negativně jsou zasaženy i složky životního prostředí (vzduch, 

voda, půda). [52] [53] 

Při posuzování možnosti biologických a zdravotních rizik spojených s bioodpadem je 

nutno vycházet z pokud možno co nedokonalejší znalosti jeho složení. Pokud BRKO obsahuje 

složky, které podléhají rychlému snadnému způsobu biodegradace, je oprávněný předpoklad, 

že biologické riziko kontaminace patogeny je velmi reálné, neboť v takovém materiálu se 

mikroorganismy hromadně rozmnožují a dobře přežívají. Podle průběhu chemických a 

fyzikálně-chemických procesů i v závislosti na fyzikálních podmínkách okolního prostředí 

(vlhkost, teplota apod.) dochází ke kvantitativním změnám obsahu choroboplodných zárodků 

v odpadní surovině. Obecně lze konstatovat, že jejich množství s postupem času roste. 

ZIMOVÁ na základě zahraničních výzkumů uvádí, že počet bakterií v bioodpadu 

z domácností vzroste ze 4,6.108 jedinců v materiálu starém 48 hodin na 4,8.108 jedinců 

v materiálu starém přibližně 500 hodin. Pokud však je odpadní surovina vlhká, růst má 

mnohonásobně rychlejší tendenci, a to z 6,96.108 až na 3,16.109 jedinců. Bylo také prokázáno, 

že všechny tyto bakterie spolu s přítomnými plísněmi a aktinomycetami přecházejí spolu s 

kompostem do půdy. [54] 

Při kompostování je nutno také věnovat pozornost dalším organismům, jejichž 

přítomnost sice nevytváří zdravotní rizika pro člověka, ale které mohou zapříčinit onemocnění 

rostlin po použití konečného produktu. Tyto organismy se od sebe navzájem odlišují svými 

vlastnostmi, které jim umožňují přežívat a množit se v různých částech zakládky nebo ve 

finálním substrátu, a to podle vhodných okolních podmínek (vlhkost, teplota, přístup vzduchu 

apod.). 

Mezi nejméně rizikové patří ty druhy živočichů, jež jsou zahubeny během 

kompostovacího procesu. Jde zejména o různé druhy hmyzu a roztočů, v různých údobích 

životního vývoje  - např. různé druhy mšic (Aphididae), puklic (Coccoidea), štítenek 

(Diaspididae), ploštic (Heteroptera), juvenilní stadia motýlů Lepidoptera Linné) apod. 

Podmíněně mezi tyto organismy lze zařadit i rozličné druhy fytofágních hub, žijících na 

rozkládajících se rostlinných pletivech. Pokud zrání kompostu a jeho hygienizace probíhá 
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správným způsobem, jsou tyto houby zahubeny po rozkladu těchto pletiv následkem činnosti 

půdních saprofytů. [55] 

Podstatně závažnější je přítomnost takových organismů, které mají schopnost 

v kompostárenském substrátu přežívat po dlouhou dobu, byť se v něm nerozmnožují. Patří 

mezi ně zejména několik druhů háďátek (Caenorhabditis), která se pak aplikací kompostu 

v zahradnictví nebo v zemědělství rozšiřují do dalších stanovišť a výrazným způsobem škodí 

na užitkových plodinách. Běžné způsoby hygienizace jsou většinou proti tomuto škůdci 

neúčinné, neboť háďátka jsou neobyčejné odolná vůči nepříznivým životním podmínkám. 

Pro rostlinná společenstva jsou však nejvíce rizikoví ti živočichové, kteří v kompostu 

nejenom žijí, ale dokonce se v něm i rozmnožují a ve velkém množství pak migrují a škodí na 

rostlinách v okolí. Zejména při domácím kompostování na zanedbaných a nedostatečně 

udržovaných zakládkách (viz Obrázek 1) je možno nalézt širokou škálu takovýchto 

rostlinných škůdců. Jde například o slimáky (Limacidae), škvory (Dermaptera), tiplice 

(Nematocera) apod. [56] 

 

Obrázek 1: Neudržovaná zakládka kompostu (vilová čtvrť v Mostě) 

4.2. Výzkum biologických rizik v kompostárenské praxi 

Jako přímý důsledek stále většího obecného povědomí o významu vhodného nakládání 

s různými druhy odpadů a z obav veřejného mínění ze skládkování nebo spalování odpadu 

byly v posledních letech v řadě zemí provedeny nové úpravy celkových plánů odpadového 

hospodářství. Zejména v zemích EU je v současnosti uzákoněno provádění separace všech 

recyklovatelných a kompostovatelných složek komunálního odpadu, čímž se významně 
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snižuje objem tohoto materiálu, který by byl spálen nebo uložen na skládky. Je totiž zřejmé, 

že biologicky rozložitelné frakce komunálního odpadu zmenšují svůj objem v průběhu 

kompostovacího procesu a jsou finálně využívány v zemědělství a zahradnictví v závislosti na 

své kvalitě a zralosti [41]. Aplikace finálních kompostárenských substrátů je velmi vhodným 

způsobem k docílení žádoucího zkvalitnění vlastností orné a zahradnické půdy z hlediska 

fyzikálního i chemického, přičemž je zároveň možno snížit i spotřebu hnojiv anorganického 

původu. [57] [58] [59] 

Zralý kompost nejvyšší kvality je vhodný pro použití při pěstování vysoce kvalitních 

zemědělských bioproduktů, zatímco komposty horší kvality nalézají svoje využití jako 

surovina při krajinných a lesnických rekultivacích, které jsou zejména v oblastech 

postižených těžbou nerostných surovin nenahraditelným prvkem pro revitalizaci a 

obyvatelnost těchto území, např. v pánevních oblastech severních Čech [60] [61]. I když zralý 

kompost není v podstatě možno považovat za stejně potencionálně škodlivý či nebezpečný 

pro složky životního prostředí nebo veřejné zdraví jako skládkování BRKO, může 

v některých případech obsahovat různé znečišťující látky nebo patogeny. [41] 

Odpadové hospodářství v EU prochází v současnosti obdobím nebývalého rozvoje 

v důsledku konsolidace podnikání v tomto oboru, přijetím nových legislativních předpisů 

celoevropsky nebo v jednotlivých státech a také v důsledku zvýšené úřední kontroly a 

vzestupu uvědomění obyvatelstva [62]. Řízený způsob sběru a nakládání s BRKO včetně jeho 

třídění a následném kompostování přináší mnoho výhod. Avšak některé části populace mohou 

být vystaveny zdravotním rizikům při těchto pracích i při konečném používání kompostu či 

směsných kompostárenských produktů vzhledem k přítomnosti biologických kontaminantů 

obsažených v původním BRKO. Těmto zdravotním rizikům jsou vystaveni zejména 

pracovníci, kteří se zabývají tříděním a dalšími úpravami BRKO, zaměstnanci kompostáren, 

zemědělci, zahradníci i spotřebitelé okopanin a zeleniny, která je hnojena zralým kompostem. 

Tato problematika a její řešení prováděním potřebné hygienizace a sanitace má svůj 

nezpochybnitelný význam, který bude vykazovat rostoucí tendenci v závislosti na stále se 

rozšiřujícím dílu tříděného sběru BRKO, jeho vhodné recyklace a kompostování. 

V odborné literatuře je charakterizována široká škála zdravotních rizik při 

kompostování organické frakce komunálních odpadů. Všechny tyto práce vyzdvihují hlavní 

výhody této možnosti nakládání a využití BRKO jako je snížení objemu skládkovaného a 

spalovaného odpadu, využití užitečné organické hmoty jako hnojiva a také jako možnosti 

vzniku nových pracovních příležitostí. Naproti tomu jako nejzávažnější nevýhody 
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biologického zpracování odpadu jsou zmiňovány např. vznik nežádoucích pachů, hluku, 

výskyt obtížného hmyzu, emise aerosolového organického prachu s obsahem bakterií nebo 

spór plísní a možnosti nežádoucího průniku těchto kontaminantů do potravinového řetězce. 

Odborné studie uvádějí výsledky průzkumu z pracovišť (třídírny odpadu, kompostárny) i 

z lidských sídel v blízkosti kompostárenských provozů. Aktuální informace, které se týkají 

zdravotních rizik plynoucích z expozice organických prachů, bioaerosolů a mikroorganismů 

ze zpracovávání  BRKO v kompostárnách jsou k dispozici v databázích Medline a Scopus 

[24] [63] [64] [65]. Způsoby a možnosti šíření mikrobiální kontaminace z kompostárenského 

provozu jsou názorně zobrazeny na následujícím Obrázku 2. 

 

Obrázek2 : Schéma šíření mikrobiální kontaminace v kompostárenském provozu 
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Zdravotní rizika pro obyvatelstvo v souvislosti s kompostováním vykazují tři základní 

způsoby expozice, a to požití částeček zemin, které jsou hnojeny kompostem (riziko zejména 

pro děti), znečištění zemědělských produktů pěstovaných v půdě s kontaminovaným 

kompostem a následně spotřebovávaných jako potraviny (zde je možno předpokládat určitý 

stupeň toxické akumulace v závislosti na čase) a konečně disperze atmosférického vzduchu 

z kompostu, v němž bývají obsaženy různé mikroorganismy a jejich toxické metabolity a 

následně vdechovány. 

Vznik biologických rizik v prostředí kompostáren jsou důsledkem přítomnosti mikro- i 

makroorganismů, které se v tomto pracovním prostředí vyskytují a které mohou mít 

nepříznivé účinky na zdraví zaměstnanců, což může vést i ke vzniku nemocí z povolání. 

Porovnání s negativními účinky chemických a fyzikálních činitelů jsou rizika biologického 

původu méně známá a jsou také obtížně definovatelná. Na lidský organismus mohou však 

působit jako významné škodliviny a způsobovat infekční, alergenní, karcinogenní a jiná 

poškození [66]. BRKO obsahuje totiž velké množství zbytků potravin, zeleniny, ovoce, rostlin 

i organických látek živočišného původu apod., které mohou při biologické degradaci 

v průběhu zpracování tohoto odpadu znamenat více příležitostí pro implicitní expozice 

škodlivin organického původu do ovzduší v podobě bioaerosolu. Osoby, které přicházejí do 

styku se zpracovávaným BRKO, mohou být rovněž vystaveny působení infekčních virů, 

bakterií, aktinomycet a jiných druhů mikroorganismů, hub nebo parazitických prvoků, které 

jednak vytvářejí alergenní endotoxiny anebo sami parazitují na lidském organismu. 

Zaměstnanci kompostáren přicházejí do styku nejenom se zmíněnými patogenními 

mikroorganismy, ale především jsou ohroženi vdechováním toxických bioaerosolů, což je 

příčinou některých obecně známých zdravotních problémů. Patří mezi ně akutní plicní záněty, 

chronické bronchitidy, astma apod. Mezi další nežádoucí účinky, které mohou nastat po 

expozici bioaerosolů ze zpracovávaného BRKO, patří různé infekce, horečky, 

gastrointestinální poruchy, podráždění a záněty očí, uší, kůže a sliznic. Těmto rizikům jsou 

vystaveny nejenom osoby pracující přímo v kompostárnách, ale rovněž pracovníci zabývající 

se shromažďováním, přepravou a tříděním tuhého komunálního odpadu. [67] 

Mezi nejnebezpečnější patogenní mikroorganismy patří různé druhy plísní. Dobře 

známá plíseň Aspergillus fumigatus může způsobovat obzvlášť závažné infekce na sliznicích 

nosu a krku. Další druhy plísní, např. Aspergillus flavus nebo Stachybopris atra nebo 

příslušníci rodu Fusarium a Penicillium produkují nebezpečné mykotoxiny [68]. Existuje 

silně oprávněný předpoklad, že dlouhodobá expozice těchto mykotoxinů zvyšuje riziko 
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rakoviny u zaměstnanců kompostáren, což může být alespoň částečně způsobeno toxickými 

účinky mykotoxinů na alveolární makrofágy. Mezi nebezpečné mykotoxiny patří také 

aflatoxiny coby finální produkty metabolismu plísní druhů Aspergillus flavus a Aspergillus 

parasiticus, které byly zařazeny do katalogu IARC coby mutagenní a hepato-karcinogenní 

škodliviny již v roce 1993. Při nakládání s BRKO a při jeho kompostování se mohou tyto 

toxické látky ve formě bioaerosolů dostat do atmosférického vzduchu. [69] 

Proto byly pro tyto pracovní prostory navrženy mezní hodnoty (TLVs) pro 10 000 

jedinců tvořící kolonie na m3 vzduchu KTJ.m-3 v případě grammpozitivních bakterií a 1 000 

KTJ.m-3vzduchu pro bakterie grammnegativní). Pro spóry plísní však musejí být tyto limity 

mnohonásobně nižší. Bylo prokázáno, že endotoxiny produkované gramnegativními 

bakteriemi způsobují horečku a dýchací potíže a při požití také poruchy zažívání [70]. Dlouho 

trvající expozice v kombinaci se zvýšenou teplotou poskytují vynikající podmínky pro rozvoj 

bakterií, plísní a dalších patogenních mikroorganismů, což je příčinou zdravotní rizikovosti 

kompostovacího procesu zejména pro osoby citlivé na alergeny. Jako příklad lze uvést zjištění 

z německých kompostáren, kde přítomnost spór plísně Aspergillus fumigatus o velmi 

vysokých koncentracích ve vzduchu byla příčinou alergické plicní aspergilosis u pracovníků 

těchto zařízení. Na základě tohoto případu byl tento druh onemocnění v Německu zařazen do 

kategorie nemocí z povolání. Tento návrh byl poté vztažen i na všechna onemocnění vzniklá 

v důsledku expozice spórami hub a plísní vyskytujících se v biologicky rozložitelném odpadu. 

Je tedy zřejmé, že potencionální pracovní zdravotní rizika spojená s expozicí biologických 

aerosolů jsou způsobena různými druhy mikroorganismů (aktinomycety, bakterie, plísně), 

členovců, prvoků a jejich metabolitů. Mezi nimi nejnebezpečnější jsou plísně, především rodu 

Aspergillus a dále gramnegativní bakterie a parazitičtí prvoci. [71] 

Je-li přihlédnuto ke skutečnosti, že pro kompostárny stále nejsou stanoveny mezní 

hodnoty pro koncentrace bioaerosolů různého složení, je jejich vzájemné porovnávání 

v různých typech kompostárenských zařízení a v jejich okolí obtížná a závisí na způsobu 

získávání vzorků, jejich analýz a vyhodnocení. U biologických rizik je vždy třeba zohlednit 

dvě základní složky patogenů. 

Jde v první řadě o patogeny, které jsou již přítomny v čerstvém BRKO a které mají být 

během kompostovacího procesu odstraněny. Následně jde o mikroorganismy, které se vyvíjejí 

a rozmnožují v průběhu tvorby kompostu, přičemž hrají důležitou roli při degradaci 

organických látek (termofilní bakterie a mezofilní houby). Mikroorganismy, jako např. 

grammnegativní bakterie, grammpozitivní bakterie, aktinomycety a plísně jsou 
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potencionálními rizikovými faktory častěji při respiraci, než při orálním požití. Nicméně 

v případě, že je kompost používán na travnatých plochách, na nichž se pasou domácí zvířata, 

dochází až k 6% kontaminaci organismu těchto živočichů [72]. Také nechtěné požití zemin 

dětmi nebo případně špatně očištěné zeleniny může znamenat také příjem až 60-100 mg 

hmoty kompostů do GIT. To bylo velmi dobře zdokumentováno při výzkumu zdravotních a 

environmentálních rizik v případě zemědělského využívání kompostu v USA. [41] 

Bohužel existuje jen málo relevantních výzkumů o zdravotních rizicích u pracovníků 

kompostáren. Mezi nejdůležitější patří výzkumy provedené v Německu, při nichž bylo 

zjištěno, že koncentrace bioaerosolů v atmosféře kompostáren dosahuje až 107 KTJ.m-3, 

zatímco expozice na venkovních kompostovacích plochách byly podstatně nižší. Tyto údaje 

prokázaly vyšší expozici patogenních organismů u zaměstnanců kompostárenských pracovišť 

než u pracovníků třídících linek bioodpadů. To zcela odpovídá výrazně zvýšenému počtu 

zdravotních potíží (nemoci kůže a horních cest dýchacích) spolu s vyššími hodnotami 

specifických protilátek proti plísním u pracovníků kompostáren. [73] 

Rovněž jiná průřezová studie, ve které bylo podrobeno výzkumu 58 pracovníků 

kompostáren a 53 pracovníků třídíren biologického odpadu, prokázala, že vysoké expozice 

bioaerosolů pracovníků kompostáren jsou významně spojeny s vyšší frekvencí zdravotních 

potíží a nemocí. Také zde byly zaznamenány vyšší hodnoty specifických protilátek plísní u 

těchto pracovníků. Kontrolní skupina neprokázala žádné zastoupení atopických onemocnění u 

zaměstnanců třídíren, přičemž tito pracovníci byli rovněž alergiemi postiženi méně než ti, 

kteří byli zaměstnáni v uzavřeném prostoru kompostáren. [74] 

Další výzkum provedený v Německu vyhodnocoval akutní a chronické účinky 

dlouhodobého působení biologického prachu na dýchací cesty a plíce u zaměstnanců ve 41 

kompostárnách. Do tohoto výzkumu bylo zařazeno 218 pracovníků těchto kompostáren oproti 

66 kontrolním osobám. Expozice bioaerosolů na uzavřených pracovištích kompostáren byla 

prokazatelně vyhodnocena jako příčina nepříznivých akutních i chronických respiračních 

onemocnění, včetně membránového podráždění sliznic očí a horních cest dýchacích i 

chronické bronchitidy. Výsledky analýz působení bioaerosolů v uzavřených prostorách 

kompostáren prokázaly toxické působení termofilních aktinomycet a vláknitých hub na lidský 

organismus. To potvrdilo již dříve publikované závěry stejné výzkumné skupiny, že 

mykotoxiny hrají významnou roli v etiologii onemocnění plic v důsledku vdechování 

biologického prachu. [75] [76] 
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Ve Finsku byl proveden výzkum bioaerosolů (prach, mikrobi, endotoxiny) v pracovní 

atmosféře kompostárny zpracovávající separovaný kuchyňský odpad. Aritmetický průměr 

koncentrace endotoxinů byl zjištěn nad prahovou hodnotu 200 endotoxinových jednotek 

vztažených na 1 m3vzduchu ve dvou místech prováděného měření, přičemž ani na jedné 

pracovní lokalitě nepřekročily hodnoty koncentrace bioaerosolů limitní hodnotu 5 mg.m-3 

povolenou ve Finsku, ale pohybovaly se v nízkém rozsahu 0,6-0,7 mg.m-3. V příjímací hale 

kompostárny bylo zjištěno, že koncentrace patogenních mikroorganismů a endotoxinů ve 

vzduchu může při nedostatečném větrání dosáhnout úrovně, která je při dlouhodobé expozici 

již zdraví nebezpečná. Proto autoři této výzkumné studie doporučili na dotčených pracovištích 

používání respiračních masek. Následné studie zkoumaly hygienické podmínky pracovišť ve 

dvou finských kombinovaných kompostárnách, které zpracovávají čistírenské kaly a 

separovaný BRKO. V tomto případě byly zjištěny vysoké koncentrace mikrobiálního 

zamoření v nevětraných prostorách kompostárny BRKO, právě tak jako překročení limitní 

hodnoty endotoxinů (200 endotoxinových jednotek na m-3). [77] 

V Německu byly rovněž prováděny studie přítomnosti mikroorganismů v bioaerosolech 

jednak přímo v atmosféře na  kompostárenském pracovišti a rovněž i v atmosféře okolních 

lidských sídel s cílem relevantního odhadu potencionálních zdravotních biologických rizik 

pro pracovníky těchto zařízení a obyvatele v okolí. Přitom byl také prováděn monitoring 

možného směřování vzduchu kontaminovaného sporami plísní z prostoru kompostáren do 

přilehlého terénu. Byly prokázány vysoké koncentrace KTJ v téměř všech místech 

kompostárny, které přesahovaly všechna mezinárodní i národní doporučení. [78] 

Další výzkum se zaměřil na vyhodnocování lékařských vyšetření 137 zaměstnanců 

ze dvou německých kompostáren a dvou třídících linek BRKO. Tento výzkum však 

neprokázal žádný statisticky významný nárůst alergických onemocnění. Přestože bylo zjištěno 

zvýšení hladiny imunoglobinu v krvi zaměstnanců třídících linek, nebylo možno stanovit 

žádnou příčinnou souvislost mezi jeho zvýšenou hodnotu a délkou zaměstnání takto 

postižených pracovníků. Rovněž spirometrická vyšetření nevykázala žádné rozdíly ve funkci 

plic. Mezi pracovníky však byly zjištěny subjektivní potíže, např. 38 % chrapotu, 35 % kašle, 

23 % infekcí dýchacích cest, 18 % poruch GIT, 13 % poruch kloubů a svalů a rovněž 12 % 

zánětů spojivek. [79] 

Rovněž v Dánsku byly prokázány souvislosti mezi úrovní expozice spor plísní a 

aktinomycet a průjmovými onemocněními u osob pracujících v kompostárnách. Byl učiněn 
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závěr, že tato zjištění je potřeba zahrnout do ochrany zdraví pracovníků v těchto provozech 

[80].  

Také v USA byly odebrány vzorky vzduchu kontaminovaného mikroorganismy 

v otevřených a uzavřených systémech dvou různých kompostáren. Patogenní druhy 

termofilních aktinomycet byly zjištěny ve všech odebraných vzorcích, aniž však dosáhly 

doporučených limitních hodnot. [81] 

V Polsku byla prováděna hodnocení expozic u osob zaměstnaných v oblasti sběru a 

nakládání s BRKO ve srovnání s expozicemi u pracovníků nakládajícími pouze 

s průmyslovým odpadem. Nejvyšší koncentrace bioaerosolů byly naměřeny na místech sběru 

bioodpadu (průměrně 7,7 mg.m-3) a na místě kompostování (průměr 4,6 mg.m-3). Vzhledem 

k překročení maximálně povolené koncentrace endotoxinů bylo konstatováno, že tito 

zaměstnanci pracují v nevyhovujících hygienických podmínkách. [30] 

Oproti tomu holandské studie zabývající se expozicemi endotoxinů a plísňových 

extracelulárních polysacharidů z vdechnutelného prachu v atmosféře pracovišť kompostáren 

prokázaly, že expozice bioaerosolů při nakládání s BRKO byly výrazně nižší než v případě 

uzavřených pracovišť. Nicméně bylo zjištěno, že hodnoty koncentrací jsou velmi variabilní 

podle druhu složení BRKO. Hygienické limity látek v ovzduší byly často překročeny, což 

naznačuje, že pracovníci byli opět vystaveni toxickým účinkům těchto patogenů. [82] 

Poslední výzkumy dokázaly, že i neaktivní nebo dokonce odumřelé mikroorganismy 

mohou vykazovat potenciál nepříznivého působení na lidské zdraví. Proto také v současné 

době prováděné hodnocení rizik v kompostárnách, které je založeno pouze na měření jednotek 

patogenů tvořících kolonie, nemusí být dostačující. Existuje již dostatek relevantních důkazů 

o souvislosti mezi expozicí bioaerosolů v zařízeních pro kompostování a alergickými 

chorobami kůže i dýchacích cest a očí. Neexistují však zatím dostatečně komplexní údaje pro 

posouzení rizika karcinogenních onemocnění následkem dlouhodobého působení těchto 

patogenů na dýchací cesty. Byl tedy prozatím učiněn diskutabilní závěr, že těžké formy 

infekcí, zejména invazivní plicní aspergilosis, není možno průkazně pokládat za následek 

expozice patogenního bioaerosolu na pracovištích kompostáren. [66] [83] 

Ve Španělsku probíhaly výzkumy rovněž v místnostech třídění frakcí BRKO 

z domácností. Nejvyšší koncentrací plísní a grammnegativních bakterií byly zjištěny v třídící 

hale (412 000 a 5 280 KTJ.m-3) zatímco minimální úrovně byly prokázány ve venkovním 

okolí objektu třídící linky (750 a 85 KTJ.m-3). [84] 
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Podobný výzkum byl prováděn v zařízeních pro biodegradaci BRKO v provincii 

Quebec v Kanadě odběrem vzorků z atmosféry uzavřených zónách kompostáren s cílem zjistit 

přítomnost bakterií a plísní. Celkové množství kultivovatelných bakterií a plísní bylo 

analyzováno a porovnáno s jejich koncentrací v okolí těchto pracovišť a byly stanoveny 

limitní stupně kumulativní expozice pro zaměstnance. Expozice v uzavřených pracovištích 

byla zjištěna podstatně vyšší než v nejbližším okolí těchto pracovišť. Bylo prokázáno, že i 

nízké hodnoty koncentrace bakterií a plísní mají prokazatelně nepříznivé účinky na zdraví, 

zejména u osob se sníženou imunitou nebo s náchylností k alergiím (žaludeční nevolnosti, 

průjmy, podráždění horních cest dýchacích apod.). S cílem minimalizace expozic těchto 

patogenů doporučují autoři studie co nejvyšší možnou automatizaci při nakládání a 

zpracování BRKO a manipulaci s kompostem, právě tak jako povinné užívání osobních 

ochranných prostředků, včetně ochranných brýlí, rukavic, jednorázových masek a pečlivou 

osobní hygienu pracovníků. [85] 

4.3. Srovnání biologických rizik v kompostárnách a jejich okolí  

Odborná literatura přináší v současné době velké množství informací o biologických 

rizicích při nakládání s BRKO, respektive při jeho kompostování. Jejich srovnávání je však 

velmi obtížné, protože každý autor používá jinou metodu odběru vzorků, jejich analýz i 

vyhodnocení. Proto následující text podává jen několik vzorových příkladů. 

V kompostárnách se při biodegradaci BRKO uvolňuje množství bioaerosolu, který se 

vyznačuje i značným zápachem. I když vnímání tohoto zápachu je z velké části subjektivní a 

je ovlivněno zkušenostmi, postoji a adaptací jednotlivých obyvatel žijících v okolí těchto 

pracovišť, jsou tyto emise dostatečným důvodem k odmítnutí výstavby a provozu 

kompostárenských zařízení v blízkosti lidských sídel. Stavební izolace kompostárenských hal 

i účinnost ventilačních systémů a biofiltrů jsou často nedostatečné, takže pachové zatížení 

látkami z kompostu v ovzduší je většinou značné. Kromě ekonomické faktory donutily 

zejména malé kompostárny vytvářet méně sofistikovaná výrobní zařízení s otevřenými 

skladovacími prostory, které jsou významnými zdroji  rozptýlení bioaerosolů větrným 

prouděním do okolí. [63] 

Ve dvou německých kompostárnách byly provedeny výzkumy emisí bioaresolů v jejich 

vnitřních prostředí a okolí. Vzdušné vzorky byly odebrány ve vzdálenosti 50-800 m ve směru 

proudění větru od každé kompostárny. Mikrobiální patogeny pocházející z kompostu byly 

nalezeny i ve vzdálenosti 800 m od kompostárenského pracoviště. I když jejich koncentrace 
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nebyly příliš významné z hlediska toxikologického, autoři tohoto výzkumu došli k závěru, že 

by nemělo být odmítnuto přijímání potřebných opatření k minimalizaci vlivů těchto škodlivin 

na zdraví a na psychohygienu obyvatelstva v okolí [64]. Několik let předtím byly provedeny 

v Německu výzkumy ve třech kompostárnách s cílem posoudit zdroje emisí a rozšíření 

kultivovatelných mikroorganismů z kompostu v atmosféře. Koncentrace dispergovaných 

organismů ve směru proudění větru se velmi lišily v závislosti na typu konstrukce a celkového 

stavebního provedení kompostáren. [86] 

V okolí tří kompostáren v Severním Porýní - Vestfálsku byly zkoumány somatické 

příznaky ve třech studijních vzorkovaných skupinách obyvatel. Přítomnost mikroorganismů 

byla posuzována ve vzorcích vzduchu v obytné čtvrti ležící v bezprostřední blízkosti 

kompostárny. Ve stejnou dobu bylo provedeno důkladné epidemiologické šetření ve 

vzdálenosti 150-1 500 m od kompostárny na třech skupinách obyvatel přilehlé městské části. 

Celkem 979 respondentů bylo dotazováno na subjektivní negativní vlivy z kompostárenského 

provozu. Procentuální podíl populace, která ve výsledcích této studie vykazovala somatické 

symptomy, byla vyšší v porovnání se zjištěnými průměry z celého Německa [87]. Nejčastější 

příčinou všech somatických symptomů u obyvatel v blízkosti kompostáren byly zápachy a 

v některých případech i významné koncentrace bioaerosolů. Je zřejmé, že četnost 

somatických obtíží stoupá v závislosti na zkracující se vzdálenosti obytných sídel od 

kompostáren. [88] 

4.4. Problematika plísní v procesu kompostování 

Vzhledem k vysoké závažnosti zdravotních rizik vyplývajících z přítomnosti různých 

druhů plísní, jejich spór i produkovaných mykotoxinů se většina vědeckých studií zabývá 

právě těmito biopatogeny.  

V několika městech severního Illinois v USA byly hodnoceny vlivy bioaerosolů 

emitovaných z předměstských kompostáren. V případě výzkumu prováděném v příměstské 

kompostárně v severním Illinois byly zjištěny koncentrace aktinomycet i spór plísní rodu 

Aspergillus a Penicillium včetně jejich endotoxinů významně vyšší než v lokalitách 

vzdálených od kompostárenských pracovišť víc jak 1 km. Nejvyšší koncentrace endotoxinů, 

byly pozorovány v osobních vzorkovačích používaných zaměstnanci kompostárny. Taktéž 

byly porovnány a odebrány vzorky bioaerosolů uvnitř i v okolí kompostáren na různých 

místech a při různém proudění větru. Byly prokázány přítomnosti plísňových spór v průměrné 

koncentraci 13 451 spór.m-3ve vnitřní atmosféře a 8 772 spór.m-3v okolí. Celkový počet spór 



Adriana Svejkovská: Biologická rizika při nakládání s BRKO 

2015  28 

dalších druhů hub byl ale kupodivu vyšší ve venkovní atmosféře než ve vnitřní atmosféře, tzn. 

8 651 KTJ.m-3 ku 3 068 KTJ.m-3. [89] 

V blízkosti velké kompostárny BRKO na Long Islandu ve státě New York byly 

zkoumány přítomnosti životaschopných jedinců plísně druhu Aspergillus fumigatus a jiných 

teplomilných aktinomycet v atmosféře ve směru i proti směru proudění větru. Rovněž bylo 

zkoumáno, zda koncentrace výskytu těchto plísní v rezidenční čtvrti v blízkosti 

kompostárenského objektu vykazují nadměrně vyšší hodnoty než v ostatních částech městské 

čtvrti v závislosti na vzdálenosti od zdroje emisí bioaerosolu. Bylo zjištěno, že průměrné 

úrovně obsahu plísní v bioaerosolu v ovzduší poblíž kompostárny byly podstatně vyšší než 

průměrné hodnoty v jiných částech Long Islandu (přibližně 20x). Byla také prokázaná 

výrazná časová korelace mezi úrovněmi koncentrace plísní podle místa odběru vzorku po a 

proti větru. Výstup studie uvádí, že bioaerosolové emise plísní z této velké kompostárny 

mohou dosahovat výrazně vysokých koncentrací i ve vzdálenosti 500 m po větru od 

výrobního objektu.  

Také další studie této výzkumné skupiny se zabývala sběrem a vyhodnocováním dat o 

zdravotních následcích emisí bioaerosolů s obsahem plísní z kompostáren na základě údajů 

z monitoringu složek životního prostředí v okolí kompostáren (vzorky trávy a listí ze stromů a 

keřů byly odebírány z plochy 40 akrů). Analýzy zdravotních příznaků byly prováděny na bázi 

relevantních údajů z denních záznamů od 63 sledovaných pracovníků a 82 osob bydlících 

v oblasti referenční plochy. Předem byly vyloučeny různé typy alergií a astmatu, které 

prokazatelně neměly příčinu v expozicích spór Aspergillus fumigatus. Tato studie prokázala, 

že expozice spór této plísně může být příčinou zdravotních problémů u velmi citlivých 

jedinců. [90] 

V jiné studii byla zjištěna přímá souvislost mezi subjektivními zdravotními potížemi 

obyvatel rezidenčních čtvrtí a kontaminací atmosféry plísněmi z kompostárenských 

bioaerosolů spolu s délkou trvání zpracovatelského procesu a na ukládání vstupů i výstupů 

z tohoto zařízení. Zaznamenané zdravotní potíže byly vždy spojeny s delším pobytem lidí 

v oblasti s vyšší koncentrací bioaerosolů, přičemž se nepřihlíželo k stížnostem na pouhý 

negativní vliv zápachu. Byl vysloven závěr, že expozice organicky kontaminovaného prachu 

ve vzduchu obytné čtvrti ovlivňuje dýchací cesty obyvatel, zatímco expozice plísní a jejich 

spór v domácnostech v důsledku přítomnosti nezpracovaného BRKO postihuje i kůži. [91] 

Jiný výzkum se zabýval i zkoumáním zdravotních komplikací spojených 

s kompostováním BRKO v domácnostech. V Hessensku byla provedena průřezová studie 
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založená na vyhodnocení 384 dotazníků z lékařských zařízení tří obytných čtvrtí ve velké 

vzdálenosti od průmyslových zdrojů mikrobiální kontaminace. Zdravotnická dokumentace 

naprosto jednoznačně prokázala poškození dýchacích cest a kůže po dlouhodobé expozici 

bioaresolů s obsahem spór plísní z BRKO, dále i při nedostatečné hygieně v domácnostech i 

na domácích zahrádkách při skladování BRKO a jeho domácím kompostování, a to zejména 

kvůli skrytému růstu plísní. To ukazuje na nebezpečnost vnitřní mikrobiální kontaminace 

ukládaného a zpracovávaného BRKO plísněmi. [91] 

Na druhé straně, výsledky studie kompostování velkých objemů travního odpadu ve 

Velké Británii nepřinesly důkazy o negativních vlivech kompostování BRKO na zdraví. Tyto 

výsledky vyplývají ze skutečnosti, že „čistý“ travní odpad není dobrou živnou půdou pro 

výskyt a růst plísní a aktinomycet. Monitorovací studie prováděná při obvyklém způsobu 

kompostování travních odpadů z parků na severu Anglie prokázaly, že venkovní vzduch 

komponovacího prostoru obsahoval 102-103 KTJ.m-3 Aspergillus fumigatus a mezofilních 

bakterií. [84] [92] 

Důkladný výzkum, který se zabýval kontaminacemi plísněmi v zařízení pro zpracování 

BRKO, byl prováděn v několika kompostárnách v regionu Montcada a Reixac v provincii 

Katalánsko ve Španělsku. Výstupy z tohoto výzkumu měly za cíl určit sezónní trendy expozic 

těchto kontaminantů, charakterizovat rizika pro pracovníky kompostáren i vypracovat 

prevence těchto rizik. Vzorky byly odebírány v zařízení pro zpracování BRKO Ecoparc 2 ve 

výše zmíněných lokalitách, které jsou v provozu od roku 2004 a které zpracovávají organické 

frakce tuhého komunálního odpadu, jakož i rostlinné zbytky z parků a zahrad z celé řady obcí 

v okolí Barcelony. Celková kapacita zpracovávaného BRKO je 240 000 tun za rok. Během 

zpracovávatelského průmyslu je vyprodukováno 38 000 tun kvalitního kompostu za rok. 

Od března 2007 do června 2008 byly prováděny odběry vzorků vzduchu z vnitřních 

prostorů kompostárny s frekvencí 6x za každý měsíc. Vzorky byly odebírány ve čtyřech 

zónách, a to v třídících kabinách, v recepci, v hale pro anaerobní digesci a ve dvou 

kompostovacích tunelech. Referenční vzorky vzduchu byly také odebírány ve venkovních 

prostorách provozovny (50 metrů po a protisměru větru). Vzhledem k očekávané vysoké 

variabilitě mikrobiální koncentrace bylo odebíráno vždy pět duplikátních vzorků na každém 

místě odběru. Jako kultivační média byly použity různé druhy agaru. Vzorky byly 

kultivovány po dobu 5 až 7 dní při 25 a 37°C k zajištění kvalitní inkubace hub a plísní. Byly 

vyhodnocovány především přítomnosti alergenních mikromycet, např. Aspergillus fumigatus 
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(viz Obrázek 3). Výsledky byly vyhodnocovány podle normy ISO 8199:2005 - Všeobecné 

pokyny pro výpočet kultivovaných mikroorganismů. [83] 

 

Obrázek 3: Aspergillus fumigatus 

Zdroj: (https://www.google.cz/search?q=Aspergillus+fumigatus) 

Byla zjištěna vysoká variabilita přítomností plísní v různých skupinách odebraných a 

vyhodnocených vzorků. Nejvyšší koncentrace různých druhů plísní (s výjimkou Aspergillus 

fumigatus) při 37 °C byly zjištěny v třídící kabině. Plíseň Aspergillus fumigatus byla 

v maximálních hodnotách zjištěna především v přijímacím prostoru, naopak její minimální 

koncentrace byly pozorovány v kontrolní bioplynové komoře. Hodnoty koncentrací 

z venkovních prostor si byly velmi podobné, ať už proti větru nebo po větru, protože vzduch 

z areálu hal prochází dvojitým čistícím systémem s biologickou filtrací. 

Na druhé straně v anaerobní hale byly zjištěny podstatně nižší úrovně plísní, které však 

byly pozoruhodně variabilní podle času odběru vzorku (např. při vyšší teplotě vzduchu v létě 

byly zvýšené). Rovněž prokazovaly značnou proměnlivost podle druhů těchto 

mikroorganismů v závislosti na teplotě vzduchu. Tím byl potvrzen dřívější předpoklad, že 

sezónní rozdíly v koncentracích mikrobiologických kontaminantů mají stoupající tendenci 

v letních měsících, přičemž nejvyšší koncentrace celkového počtu plísní byla zaznamenána 

v červnu roku 2008 v přijímacích prostorách. 

Na základě provedených výzkumných vyhodnocení bylo zjištěno, že pracovníci v těchto 

zařízeních mohou být vystaveni značným expozicím různých druhů plísní, které mohou být 

potencionální příčinou rozličných onemocnění [77] [26]. Tyto expozice jsou velmi rozdílné 

v závislosti na typech vstupní suroviny, technologiích zpracovávatelských procesů i na 

meteorologických podmínkách. Především složení BRKO a používaná technologie se zdají 

být nejdůležitějšími faktory pro rozmnožování plísně druhu Aspergillus fumigatus během 

nakládání s biodegradabilním odpadem. [84]  
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4.5. Problematika bakterie Clostridium botulinum v kompostech 

Výzkum prováděný biology z göttingenské univerzity byl zaměřen na možnosti vzniku 

rizik pro lidské zdraví při zpracování BRKO a při aplikaci takto vzniklého kompostu 

z hlediska kontaminace bakteriemi druhu Clostridium botulinum (viz Obrázek 4).  

 

Obrázek 4: Clostridium botulinum 

Zdroj: (https://www.google.cz/url?sa=i&rct=jFclostridium-botulinum) 

V rámci dotčené studie byly prováděny testy na vzorcích z běžně prodávaného 

zahradnického kompostu, přičemž bylo zjištěno, že téměř v polovině odebraných vzorků byla 

prokázána nežádoucí přítomnost této velice toxické bakterie. Toto zjištění bylo velmi 

překvapivé, neboť se projevilo, že komerčně produkované kompostárenské substráty mohou 

být velmi výrazně kontaminovány patogenními mikroorganismy a že jejich používání může 

být – zvláště při zvýšených koncentracích těchto bakterií a jejich toxinů - pro člověka a 

ostatní vyšší živočichy nebezpečné. Rovněž export těchto produktů z Evropy do celého světa 

znamená riziko rozšiřování toxických patogenů v globálním měřítku, a to i do těch oblastí, 

kde osvěta a povědomost o možných zdravotních rizicích zcela absentuje či je minimální. 

Je obecně předpokládáno – a legislativní normy tento předpoklad přijaly a kodifikovaly 

(viz Kapitola 3.2 této práce) - že během komponovacího procesu dochází k vysokému stupni 

hygienizace substrátu při splnění jistých technologických podmínek (tzn. vysoké teploty 

zrající biologické hmoty po dostatečně dlouhý čas, provzdušňování atd.). Výstupy 

z provedených analýz však jasně prokázaly, že existuje zcela reálná možnost přežívání 

klostridických spór i při teplotách vyšších než je teplota varu vody v prostředí s hodnotami pH 

od 6 do 7,5 a při čase působení této vysoké teploty delším než 2 hodiny. Z toho vyplývá, že 

v případě bakterie druhu Clostridium botulinum jsou nyní platné požadavky na hygienizaci 

kompostů naprosto nedostatečné a že tento patogenní mikroorganismus může být příčinou 

závažných zdravotních rizik i v případě „řádně hygienizovaných“ kompostárenských 

substrátů. 
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Celý život této bakterie je vázán na anaerobní půdní prostředí, přičemž její spóry jsou 

schopny přežití v nepříznivém prostředí i po několik desítek let. Je ovšem pravdou, že ve 

formě vegetativní je i Clostridium, právě tak jako jiné bakterie, velmi snadno zničitelné i při 

působení teplot okolo 60 – 70 °C. V některých svých varietách je tato bakterie schopna 

rozmnožování i v GIT člověka nebo různých zvířat, čímž je umožněno jejich vylučování do 

okolního prostředí pomocí exkrementů. Při vegetativním růstu a při rozmnožovacím procesu 

je tato bakterie producentem botulinových neurotoxinů, které mají smrtelné toxické účinky a 

jsou pokládány za vůbec nejtoxičtější látky biologického původu. 

Zrající kompost nevykazuje absolutní homogenitu, a proto jsou v něm, právě tak jako ve 

všech rozkládajících se biomateriálech, vždy přítomna určitá místa, v nichž existují velmi 

příznivé podmínky pro život Clostridia (živočišné a rostlinné proteiny, teplota nad 20 °C, 

anaerobní prostředí) a tedy i pro produkci těchto škodlivin. Navíc má každá bakterie tohoto 

druhu schopnost vytváření vlastního okolního anaerobního mikroklimatu i v prostředí 

s vlastnostmi zcela aerobními. Konečné prosívání finálních kompostů pak pouze bakteriální 

společenství a jejich toxické metabolity rozptýlí do okolní masy substrátu. A následně může 

velmi snadno docházet k dalšímu růstu a množení Clostridia, což znamená, že kontaminace 

kompostu proběhne i při přístupu vzduchu. 

Velmi závažným problémem šíření této nebezpečné bakterie rovněž skutečnost, že 

v nádobách na shromažďování a transport BRKO se v letních měsících běžně a ve velkém 

množství vyskytují muší larvy (rod Calliphoridae), které především ve svém druhém a třetím 

vývojovém stupni koncentrují kolonie Clostridia uvnitř trávicího ústrojí, čímž napomáhají 

jeho dalšímu šíření a přežívání. [93] 

Je třeba zdůraznit skutečnost vysoké potence zdravotních rizik vzhledem ke 

schopnostem klíčení každé bakteriální spóry, jejímu množení logaritmickou řadou a tím také 

dalšímu vytváření botulotoxinů. Riziko skryté kontaminace je v případě Clostridia ještě 

závažnější z toho důvodu, že izolace této bakterie od hmoty vzorku vykazuje velkou 

komplikovanost, neboť při manipulacích v laboratořích přestává produkovat toxiny. Jejich 

obsah ve vzorcích kompostu také může být snadno zkreslen přítomností dalších bakterií, hub, 

plísní a jejich toxických metabolitů. [94] [108] 

Z těchto důvodů vědečtí pracovníci vyslovili některá doporučení, která se týkají 

zavedení standardního evropského protokolu sloužícího k analýze zdravotních rizik 

plynoucích z přítomnosti Clostridia v kompostech. Tento protokol je v současné době ve fázi 

legislativního návrhu v Evropském parlamentu. Další navržené opatření směřuje k výraznému 
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zlepšování použitých technologií při nakládání s BRKO, jež by minimalizovalo kontaminaci 

finálního produktu. Jiným vhodným krokem by měla být novelizace zákonodárství ve vztahu 

k přesnému určení odpovědnosti za zdravotní nezávadnost komerčně vyráběných kompostů 

včetně zavedení konceptu systému analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů tak, 

jak je již v současné době aplikován v případě potravin. [95] [96] 

4.6. Problematika dvoukřídlého hmyzu při nakládání s BRKO 

Některé druhy dvoukřídlého hmyzu (Diptera) mohou způsobovat závažný stupeň 

zamoření (infestaci) lidského organismu nebo organismů vyšších živočichů svými larvami, 

které jako svou potravu přijímají živé či mrtvé buňky těl svých hostitelů. Tato onemocnění se 

nazývají myiasis a pseudomyiasis, přičemž první z nich vzniká následkem nakladení vajíček 

hmyzu do krvácejících ran či do zplstnatělého a znečištěného osrstění (nejčastěji u králíků a 

ovcí). Myiasis může také vzniknout, jsou-li larvy hmyzu pozřeny a nadále přežívají v GIT 

hostitele. Pseudomyiasis naopak nastane tehdy, projdou-li larvy přes GIT pasivním způsobem 

a bez poškození hostitelského organismu jsou vyloučeny v hmotě exkrementů. [97] [98] 

Na rozkládajících se bioodpadech se nejčastěji lze setkat s četnými druhy velké čeledi 

Calliphoridae (bzučivkovití), z nichž nejpočetněji je zastoupena bzučivka obecná (Calliphora 

vinica) spolu s masařkou rodu Phormia regina. Po vstupu do GIT obratlovců mohou larvy 

tohoto hmyzu způsobovat zanícení a krvácení sliznic. Bzučivka je zobrazena na Obrázku 5. 

 

Obrázek 5: Bzučivka obecná (Calliphora vinica) 

Zdroj: (http://hmyz.fotobarvinek.cz/index.php?gallery=em-small-bzucivkoviti-calliphoridae-small-em) 

Jako velmi zajímavý příklad lze uvést infestaci dvouletého chlapce z jižní Moravy 

larvami rodu Calliphoridae, k níž došlo po konzumaci napůl shnilého ovoce vyjmutého ze 

zakládky domácího kompostu. Následkem pozření byla u dítěte prokázána silná 
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pseudomyiasis. Tento prvně zdokumentovaný případ pseudomyiasis v České republice přímo 

souvisí s ekologickou likvidací biologických odpadů z domácností, která není řádně a 

hygienicky bezpečně prováděna. [99] 

Odborné studie uvádějí jako příklady pseudomyiasis infestaci lidského organismu 

larvami druhu Dacus dorsalis Hendel (po požití nahnilých plodů tropického ovoce), druhu 

Eristalis fenax (při nedostatečné hygieně – lékařsky zaznamenáno před deseti lety na 

brazilském venkově), rodu Sarcophaga (závažné střevní myiasis prokázané při pitvě – ve 

slepém střevě bylo nalezeno velké množství larev) a konečně i larvami naprosto obyčejné 

mouchy domácí (Musca domestica), která je zobrazena na Obrázku 6. [100] 

 

Obrázek 6: Moucha domácí (Musca domestica) 

Zdroj: (http://www.obrazky.cz/?q=larvy%20mouchy.seznam.) 

Velice závažným problémem v souvislosti s výskytem dvoukřídlého hmyzu (Diptera) 

při nakládání s BRKO je rovněž kontaminace tohoto biologického materiálu patogenními 

mikroorganismy, jejichž přenašeči jsou právě hmyzí dospělci i jejich larvy (viz předcházející 

Kapitola 4.5). 

4.7. Charakteristika vybraných druhů mikrobiálních patogenů 

Jak již bylo doloženo výstupy z rešeršního studia zahraniční literatury v předcházejících 

kapitolách, rozličné druhy mikrobiálních patogenů mají schopnost přežít hygienizační teploty 

ve zrajícím kompostu či při fermentaci gastroodpadu a jsou nadále přítomny i ve finálním 

produktu a spolu s ním či jeho prostřednictvím opět vystupují do složek životního prostředí. 

V následujícím textu jsou charakterizovány pouze ty z nich, o nichž byly nejčastější zmínky 

ve výše uvedených odborných studiích zabývajícími se biologickými riziky při kompostování. 
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Grammnegativní bakterie 

U druhů příslušných do této rozsáhlé skupiny nedochází k rozmnožování spórami. 

Bakteriální jedinci se množí pomocí pučení nebo příčného dělení. Jejich nebezpečnost tkví ve 

vytváření endotoxinů, jež jsou uvolňovány zejména při rozkladu bakterií. Mezi nejvíce 

toxické patogeny patří bakterie rodu Salmonellae. [101] 

Bakterie rodu Salmonellae  

Variety této bakterie se vyznačují velikou pohyblivostí, rychlým růstem a jsou velmi 

odolné vůči nepříznivým okolním podmínkám. Bakterie Salmonella typhi (viz Obrázek 7) 

způsobuje kdysi velmi rozšířené infekční onemocnění typhus abdominalis neboli tyfus 

střevní, dříve nazývaný „hlavnička“, jenž má mnoho příznaků (bolesti hlavy, horečky, kašel, 

zácpa, výrazné poškození svalstva, perforace střeva). Nebezpečnost infekce touto bakterií 

spočívá v tom, že může po velmi dlouhou dobu žít a rozmnožovat se v zánětlivě změněných 

žlučovodech a močových cestách hostitele a močí a stolicí se vylučovat do vnějšího prostředí 

(tzv. „bacilonosičství“). 

 

Obrázek 7: Salmonella typhi 

Zdroj: (https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&sourc2Fsalmonellatyphi.org%.) 

Bacilonosičství a následně i další závažná onemocnění – paratyfus typu A, B a C 

způsobují variety Salmonella paratyphi A, B a C. Po průniku do těla hostitele procházejí tyto 

bakterie přes střevní sliznici do tkání a usazují se v kostní dřeni, játrech a žlučníku. Projevy 

paratyfů jsou obdobné jako u střevního tyfu, ale jsou většinou méně výrazné. Bakterie druhu 

Salmonella enteriditis je velmi často přítomna v odpadech, které obsahují frakce živočišného 

původu (odřezky masa, kůží, kostí apod.). Je příčinou prudkých a velmi infekčních 

onemocnění GIT. [102] 
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Bakterie druhu Escherichia coli 

Přítomnost kolonií této bakterie v mikrobiální flóře na povrchu střevních sliznic všech 

savců (včetně člověka) je svým hostitelům v podstatě ku prospěchu. E. coli totiž jako 

produkty svého metabolismu vylučuje látky toxické pro patogenní mikroorganismy. 

Dojde-li ale k výraznému přemnožení E. coli v GIT, je hostitel postižen průjmovými 

onemocněními provázenými výraznou dehydratací. Při nežádoucím průniku do krevního 

řečiště nebo močových cest může však E. coli způsobit i zánětlivá a někdy velmi závažná až 

smrtelná onemocnění (průjmy, záněty, hnisání ran apod.). Infekčnost tohoto mikroorganismu 

je nadmíru vysoká – stačí pouze několik bakteriálních jednotek v jednom gramu materiálu 

(kompostu) nebo v malém množství vody z oplachů nádob a kontejnerů na gastroodpad. Je 

původcem tzv. nosokomiální neboli nemocniční infekce, přičemž vykazuje vysokou rezistenci 

vůči antibiotikům [103]. Tato bakterie je zobrazena na Obrázku 8. 

 

Obrázek 8: Bakterie Escherichia coli 

Zdroj: (http://phys.org/news/2013-05-environment-patterns-emerge-tracks-coli.html) 

 

Oddělení Ascomycota (houby vřeckovýtrusné) 

Do největší taxonomické skupiny, tedy do říše Fungi (houby), patří obrovská škála živých 

organismů, které jsou rozšířeny ve všech složkách životního prostředí po celé naší planetě a 

vyznačují se nesmírnou přizpůsobivostí a odolností vůči nepříznivým okolním podmínkám. 

Bioodpady i komposty obsahují vždy různé druhy plísní. Jejich četnost je nesmírná, jelikož 

plísně se množí růstem na celulosových a lignocelulosových materiálech obsažených v 

bioodpadu. Teplo, které vzniká při rozkladných procesech biomateriálů, podporuje jejich růst, 

přežívání i rozmnožování. [103] 
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Plísně rodu Aspergillus (kropidlák) 

Všechny druhy tohoto rozsáhlého rodu tvoří kolonie různých barev (bílá, žlutá, hnědá, 

černá) podle vnějších podmínek. V obecném povědomí jsou tyto plísně známy jako významní 

původci biodegradačních procesů na stavebních materiálech, ačkoliv jejich výskyt je 

posuzován většinou pouze jako problém estetický (povlaky na zdivu ve špatně větraných 

místnostech). Jeho toxické účinky na lidský organismus však mohou být smrtelné. 

V kompostu se běžně vyskytuje druh Aspergillus fumigatus, který prokazatelně vykazuje 

vysokou patogenitu. Je původcem velmi závažného onemocnění, tzv. aspergilosis, které má 

veliké spektrum příznaků (podle imunity napadeného jednotlivce), a proto je obtížně 

diagnostikovatelné. Jako nejběžnější byly popsány alergické reakce po vdechnutí spór této 

plísně v nosohltanu a v oblasti horních cest dýchacích. Po průniku do dolních cest dýchacích 

vytváří A. fumigatus kolonie v prohlubních a dutinách plicní tkáně a postupným šířením 

zasahuje i do srdce, mozku, jater atd., přičemž způsobuje nekrózu zasažených orgánů 

(invazivní neboli systémová mykóza). A. fumigatis a další příbuzné plísně, např. A. flavus (viz 

Obrázek 9) jsou velice nebezpečné i tím, že jsou producenty vysoce toxických aflatoxinů, 

které jsou řazeny mezi nevýraznější karcinogenní látky a zasahují především tkáň jater. [104] 

 

Obrázek 9: Aspergillus flavus na klasu kukuřice 

Zdroj: 

(https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=F%2Fbalitsereal.litbang.pertanian.go.id%2) 

 

Kvasinka druhu Candida albicans 

Na povrchu ústní a střevní sliznice se nacházejí v hojném počtu i kvasinky, z nichž 

nejčastější je C. albicans (viz Obrázek 10). Tato a ostatní kvasinky jsou u zdravých lidských 

jedinců naprosto neškodné. Je-li však imunita organismu hostitele oslabena, např. při 

rakovině, AIDS apod., mohou se kolonie těchto kvasinek přemnožit a způsobit těžké 

mykotické choroby. Tato onemocnění mohou být orální (moučnivka, soor), urogenitální 
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(záněty pohlavních orgánů a močových cest) či mohou zasahovat i krevní řečiště. V některých 

případech mohou způsobovat i selhání organismu a smrt. I tato kvasinka se běžně nachází 

v gastroodpadu. [105] 

 

Obrázek 10: Candida albicans 

Zdroj: (https://ceaseanddecyst.wordpress.com/2012/04/03/my-war-against-candida/) 

Tento výčet biopatogenů je pouze výběrový, neboť jejich celkový počet je obrovský a 

charakteristika všech zjištěných druhů mikroorganismů v BRKO a v kompostech překračuje 

možnosti této práce.  
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5 MOŽNOSTI SANITACE 

Jak již bylo popsáno v předcházejících kapitolách této práce, v posledních letech veřejnost 

i státní orgány podporují integrální procedury pro nakládání s BRKO. Na tomto místě je třeba 

se zmínit i o možnostech prevence biologických rizik a jejich možného vzniku při nakládání 

s BRKO. Jde o provádění v podstatě jednoduchých technických opatření v souvislé řadě od 

sběru BRKO až po jeho kompostování a distribuci finálního produktu ke spotřebiteli.  

Při sběru a shromažďování biologicky rozložitelných odpadů je nutno dbát toho, aby 

nebyl možný nežádoucí průnik dvoukřídlého hmyzu, ptáků a savců do sběrných nádob a 

kontejnerů. To znamená, že sběrné nádoby musí být snadno a dobře uzavíratelné. Tímto 

způsobem lze zamezit rozšiřování patogenních mikroorganismů jednak z bioodpadu do okolí 

a také naopak jejich vstup z okolí do bioodpadu. Je také třeba zajistit kvalitní sanitaci těchto 

nádob vhodnými desinfekčními prostředky v příslušných časových intervalech v závislosti na 

ročním období a meteorologických podmínkách. S tím souvisí i provádění sanitace a 

desinfekce přepravních obalů a dopravních prostředků, jimiž je BRKO svážen k dalšímu 

zpracování. K omezení kontaminace je především nutno vytvořit příslušné logistické plány 

svážení tohoto odpadu s vhodnými časovými intervaly. Tím se omezí nežádoucí rozklad 

BRKO již ve sběrných nádobách. 

Jak již bylo podrobně popsáno v textu předcházejících kapitol, je kompostování 

biologicky rozložitelných složek komunálního odpadu nejvyužívanějším způsobem nakládání 

s tímto druhem odpadu. Vykazuje totiž ve srovnání s jinými způsoby mnoho výhod, ovšem na 

druhou stranu při něm existuje reálné nebezpečí vstupu i emisí biologických kontaminantů 

[83]. Přítomnost těchto mikrobiologických znečišťujících látek vypouštěných zejména do 

ovzduší může znamenat zdravotní rizika pro pracovníky v kompostovacích zařízeních. Z toho 

vyplývá nutnost kontrolovat koncentrace těchto škodlivin, aby se zabránilo nepříznivým 

účinkům na zdraví. Skutečnost, že emise z nakládání s BRKO jsou problémem nejenom při 

zajištování ochrany zdraví při práci, ale že mají i negativní vliv na různé složky životního 

prostředí, se projevuje především v poslední době, kdy jednotlivé státy a regiony zavádějí 

opatření s cílem splnit nařízení směrnice EU o skládkách odpadů, v níž je požadováno snížení 

množství BRKO ukládaného na skládkách. Proto jsou zaváděny nové metodiky nakládání a 

zpracování s BRKO tak, aby z tohoto druhu odpadu bylo možno získat co nejvíce finálních 

produktů použitelných např. v zemědělské výrobě (kompost). Bohužel v pokynech pro 

předcházení rizik expozicí toxických látek s BRKO byly přesně definovány limitní 
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koncentrace pouze pro několik druhů chemických kontaminantů. Prahové hodnoty pro 

bioaerosoly na pracovištích nebyly dosud stanoveny, ačkoliv na základě mnoha provedených 

výzkumů je nezbytně nutné vzít v úvahu, že potencionální expozice mikrobiálních 

kontaminantů v atmosféře kompostáren i v okolí může být příčinou zdravotních problémů 

pracovníků i obyvatelstva. Mělo by proto být samozřejmostí používání výkonných biofiltrů 

v kompostárenských halách zejména při překopávání zakládky a při třídění substrátů.[106] 

Negativní účinky patogenních organismů přítomných v kompostech lze vysledovat 

během jejich výroby, skladování, transportu i konečného používání. Z toho důvodu je nutno 

provádět vhodnou sanitaci a hygienizaci nejenom vstupujícího materiálu, ale i konečného 

produktu, právě tak jako výrobních prostor a zařízení, případně i použitých obalů. Pracovníci 

kompostáren vdechují prachové částice z atmosféry, na nichž jsou přichyceny patogenní 

mikroorganismy. Stejný jev lze pozorovat při konečném používání kompostu v prostorách 

zahradnictví, ve sklenících a při dalších způsobech aplikace. Jiné riziko vstupu patogenů 

z kompostu do lidského nebo zvířecího těla může nastat při požití nedostatečně očištěných 

rostlin (zelenina, ovoce, okopaniny). Při používání kompostů jsou patogenní mikroorganismy 

běžně vyplavovány srážkami jak do vodoteče, tak do podzemních horizontů se zásobami 

podzemní vody. Zvláštním případem je přímý vstup patogenů do organismu následkem 

zranění při práci s kompostem nebo při sportovních a jiných činnostech na plochách, které 

byly kontaminovaným kompostem ošetřeny. [26] 

Vzhledem k tomu, že možností biologických a zdravotních rizik existuje veliký počet, je 

také nutné zvýšit kvalitu i kvantitu prováděné sanitace. K tomu je zapotřebí naprosto přesně 

stanovit limity mikrobiálního znečištění, které musejí být závazné pro všechny producenty 

kompostu. Je zapotřebí přihlédnout k tomu, že sanitační opatření pouze při technologii výroby 

jsou nedostačující, neboť tzv. druhotná kontaminace nastává naprosto běžně během 

skladování a transportu kompostu ke spotřebiteli. 

S možnostmi praktické sanitace a hygienizace přímo souvisejí požadavky na 

biologickou a zdravotní nezávadnost kompostů. Vzhledem k pokračujícímu trendu v zemích 

EU směřujícího k maximálnímu využívání BRKO je bezesporu nutné soustředit se i na 

problematiku eliminace biologických a zdravotních rizik plynoucích z kompostování tohoto 

materiálu. Lze říci, že biologická nezávadnost kompostu je podmíněna již vysokou kvalitou 

vstupujících odpadů. Některé státy EU (SRN, státy Beneluxu, Rakousko) již legislativně 

určily kvalitativní podmínky pro BRKO vstupující do kompostování. V dalších zemích (Itálie, 
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Francie, Finsko, Švédsko a V. Británie) se tato legislativa teprve formuje. Jižní státy a Irsko 

nemají stanovena žádná kritéria a kompostuje se jakýkoliv tuhý komunální odpad. [107] 

Ve Spolkové republice Německo jsou předpisy pro kompostování velmi přísné, finální 

produkt musí být naprosto zdravotně a biologicky nezávadný, přičemž je především zcela 

vyloučena přítomnost jakýchkoli patogenních mikroorganismů. Navíc jsou určeny i druhy 

BRKO, které mohou být vkládány do kompostu, a to včetně obsahu toxických kovů. Jsou 

rovněž stanoveny i striktní hygienické limity a postup vzorkování. Rovněž rakouská 

legislativa definuje zcela konkrétní kritéria kompostování, např. teplota kompostované hmoty 

musí dosahovat 65 °C během čtyř dnů, přičemž požadavky jsou určovány pro každou 

jednotlivou kompostárnu zvlášť. V Nizozemsku podléhají kompostárny individuální 

akreditační certifikaci. [47] 

V důsledku různých podmínek při vzorkování jsou zjištěné hodnoty koncentrací plísní a 

dalších biopatogenů v různých studiích velmi rozdílné, což znamená jejich vzájemnou 

neporovnatelnost. Ovšem některá zevšeobecňující doporučení již byla vyslovena, např. 

bezrizikové koncentrace mikrobiologických patogenů ve vnitřních a vnějších prostorách 

kompostárny nebo určení mediánu koncentrace KTJ.m-3 bakterií a plísní v různých 

pracovních objektech kompostáren. [40] 

Jak již bylo zmíněno, neexistují žádné normy koncentrací kontaminantů 

v bioaerosolech, ačkoli zdravotní rizika související s expozicí těchto patogenů jsou již 

prokázaná. Pouze národní institut pro bezpečnost práce a zdraví (NIOSH) a Americká 

konference hygieniků (ACGIH) vydaly určitá doporučení týkající se koncentrací 

mikrobiologických činitelů na pracovištích – 100-1000 a 1 000 KTJ.m-3 pro plísně a celkový 

počet bioaerosolových částic. Kromě toho někteří vědci navrhli mezní hodnotu 10 000 

KTJ.m-3 pro všechny druhy bakterií. [30] 

Výše zmíněná doporučení se týkají i používání pracovních ochranných prostředků proti 

expozici mikrobiologických kontaminantů. Tyto pomůcky jsou obdobné jako ty, které se 

používají v provozech elektráren. Pracovníci kompostáren by měli používat integrovaný 

respirační filtr v P3 masce k zabránění expozic částic bioaerosolů. V každém případě by 

všichni pracovníci měli používat ochranné rukavice, a to nejenom při třídění BRKO, ale ve 

všech zónách pracoviště. Kromě toho doporučení směřují k minimalizaci emisí a rozptýlení 

bioaerosolu během zpracovatelského procesu pomocí vhodných technologických opatření, 

jako je např. zvlhčování odpadů a instalace výkonných digestoří a filtrů v zónách s vysokým 

potencionálem rizika. Především biologický způsob filtrace může být vhodnou metodou pro 
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snižování emisí pachů a zachytávání mikrobiologických i chemických kontaminantů. 

Komplexní studií z devíti různých komponovacích zařízení ve Španělsku bylo zjištěno téměř 

100% snížení zápachu při využití biofiltrů. Rovněž v kompostárnách opatřených biofiltry, 

bylo prokázáno snížení koncentrace Aspergillus fumigatus o 90 %. [84]  

5.1. Provoz kompostárny PITTERLING 

V rámci výzkumu prováděného pro vypracování této práce bylo osloveno několik 

kompostáren na území Ústeckého kraje, které zpracovávají BRKO, s žádostí o poskytnutí 

praktických poznatků k dané problematice. Vstřícná odpověď byla poskytnuta pouze 

majitelem kompostárny PITTERLING Bílina (součást firmy. EKOENDRA). Z následně 

realizované exkurze a získaných informací vychází následující text coby příklad nakládání 

s BRKO včetně provádění vhodné sanitace potřebné k eliminaci vzniku biologických rizik 

v praxi. 

Zařízení pro kompostování všech druhů biologicky rozložitelných odpadů v Bílině – 

Chudeřicích bylo postaveno v roce 2000, přičemž kapacita přijímaného bioodpadu překračuje 

70 000 tun za rok. Svoz bioodpadu do kompostárny je buďto individuální nebo je prováděn na 

základě dlouhodobých smluv dopravními prostředky firem zabývajících se sběrem a svozem 

odpadů na Teplicku, Mostecku, Ústecku a Litoměřicku. Kompostárna přijímá ke zpracování 

BRKO, dále různé frakce dřevního odpadu, trávu, chlévskou mrvu, čistírenské kaly apod. a 

jako jediná v kraji i tzv. gastroodpad (kuchyňský odpad). Finálním produktem kompostování 

je několik druhů kompostů (zahradnický, zemědělský), rekultivačních substrátů a organo-

minerálních hnojiv pro stromy a keře. Provoz kompostárny je vybaven nejmodernější 

dostupnou technologií (BAT), což mimo jiné umožnilo účast tohoto zpracovatelského zařízení 

na dvou výzkumných pilotních projektech zaměřených na třídění komunálního bioodpadu (v 

roce 2003 v příměstské zástavbě v Bílině a v roce 2004 v panelovém sídlišti na okraji téhož 

města). 

Bioodpady přijaté ke kompostování jsou po zvážení zavezeny do krytých a uzavřených 

kompostárenských hal, kde je z nich utvořena zakládka kompostu. Podle potřeby a složení 

vsázky se promíchávají s drcenou dřevní štěpkou. Podlaha haly je betonová a je opatřena 

soustavou provzdušňovacích kanálků, které jednak přivádějí zespodu do zakládky potřebný 

čerstvý vzduch a také odvádějí přebytečnou vodu (ta je používána jednak pro skrápění 

zakládky při suchém a horkém počasí, jinak je odváděna do ČOV). V obou polovinách haly je 

celkem dvanáct těchto aeračních soustav, které jsou opatřeny vlastními vzduchovými čerpadly 
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s možností individuálního nastavení. Celkový objem zakládky v každé kompostárenské hale 

je 2 000-2 500 m3. Doba zrání kompostu trvá 2 až 3 měsíce podle druhu a složení materiálu ve 

vsázce, přičemž 3x až 4x během této doby je kompost překopáván. Překopávání je prováděno 

pomocí překopávače DU 320 GRIZZLY firmy DOPPSTADT, který patří k nemodernějším 

typům strojů pro toto použití.  

Při překopávání se uvolňuje velké množství bioaerosolu o teplotě až 45 °C, který může 

obsahovat nebezpečné a zdraví škodlivé mikrobiální patogeny. Proto je při této činnosti vždy 

uváděno do provozu účinné odsávací zařízení, které odvádí bioaerosol z atmosféry 

kompostárny do biologického filtru tvořeného několik metrů silnou vrstvou drcené borové 

kůry (mění se vždy po třech letech). V letních měsících je biofiltr skrápěn vodou, aby nedošlo 

k jeho vyschnutí, a tím ke zničení bakterií, které likvidují nežádoucí biopatogeny. 

Celý technologický proces je monitorován pomocí příslušných čidel ke sledování 

vlhkosti, teploměrů (2 metry dlouhý teploměr v zakládce, který měří teplotu na povrchu 

materiálu, v jeho středu a u podlahy haly) apod. Data jsou přenášena prostřednictvím 

radiovysílaček do počítače v místnosti obsluhy, kde jsou vyhodnocována a ukládána pro 

potřeby kontroly. Tak je zajištěna potřebná vlhkost, hodnota pH, obsah fosforu, teplota, 

provzdušnění i optimalizace poměru uhlíku a dusíku.  

Vyzrálý kompost je pomocí nakladače transportován do další haly, kde jsou umístěny 

mobilní třídiče (viz Obrázek 11), na nichž dochází třídění materiálu na potřebnou zrnitost dle 

požadavku spotřebitele (rekultivační substrát 3x3 cm, zahradnické substráty 2x2 a 1x1 cm). 

Do vytříděných substrátů se jako minerální přísada přidává jemně drcený odval 

z kamenolomu, který obsahuje především bentonit (k pojímání nadbytečné vlhkosti) a znělec 

neboli fonolit (k zajištění potřebných minerálních anorganických látek). 

 

Obrázek 11 : Mobilní třídič zralého kompostu – kompostárna PITTERLING 
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Technologie zpracování tzv. gastroodpadu (odpady u kuchyní) a BRKO s podobnými 

příměsemi vykazuje určitá specifika vycházející z legislativních požadavků o hygienizaci 

těchto druhů odpadu (viz Kapitola 3.2 této práce). Gastroodpad je svážen z oblasti 20-30 km 

okolo města Bíliny v objemu přibližně 5 500 tun ročně. 

Vstupní gastroodpad je vyjmut z plastových sudů nebo jiných vhodných dobře 

uzavíratelných nádob a drcen v drtiči vlastní výroby na meziprodukt o zrnitosti 1,2 cm. Tento 

drtič má hmotnost asi 200 kg a je schopen za jednu pracovní směnu zpracovat přibližně 5 tun 

materiálu. Podrcený meziprodukt je v kontejneru promíchán s drcenou dřevní štěpkou nebo 

trávou v potřebném poměru a odvezen do fermentačního boxu. Box, který byl vyroben 

v rakouské firmě COMPOST SYSTEMS v roce 2003, má objem 160 m3 a je na vstupních 

dveřích opatřen speciální fólií, která propouští zevnitř a dovnitř boxu pouze čistý vzduch a 

zachycuje všechny nežádoucí složky bioaresolu vzniklého při fermentaci (zápachové částice, 

mikrobiální patogeny atd.). Tato fólie je součástí „know-how“ zmíněné firmy a její cena se 

pohybuje kolem 2 milionů Kč (viz Obrázek 12). 

 

Obrázek 12: Speciální fólie na dveřích fermentačního boxu 

Podlaha boxu je rovněž betonová a je opatřena soustavou aeračních kanálků jako 

v případě kompostárenských hal. Rovněž tak při překopávání je uvedeno do provozu odsávací 

zařízení k odvádění bioaresolu do biologického filtru. Na stropě boxu jsou umístěna čidla ke 

sledování teplot ve vnitřním prostoru, která jsou opatřena radiovysílačkami k přenosu dat do 

počítače obsluhy. K dosažení potřebné hygienizační teploty (70 °C po dobu 1 hodiny) dochází 

přibližně po týdnu průběhu fermentace. K monitoringu této teploty slouží teploměr vsunutý 

do hmoty zakládky, přičemž jeho nastavení a kalibraci provádějí zaměstnanci rakouského 

dodavatele technologie. 
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Finálním produktem po zpracování gastroodpadu je substrát 1x1 cm, který je 

podrobován pravidelným kontrolám Státní veterinární správy (2x ročně). Namátkové kontroly 

provádějí také pracovníci Ústředního a kontrolního ústavu zemědělského. Jimi odebrané a 

analyzované vzorky slouží jako podklad k vydání či odebrání registrace daného zařízení. 

V odebraných vorcích se sleduje zejména přítomnost bakterií rodu Salmonellae a různých 

druhů plísní. Všechny odebrané vzorky z fermentačního boxu kompostárny PITTERLING 

doposud pokaždé vyhověly požadavkům na hygienizaci a nebyly v nich zjištěny nadlimitní 

koncentrace biopatogenů. 

Čištění a dezinfekce je prováděna pouze u nádob, v nichž je gastroodpad do 

kompostárny přivážen, dále u přepravního kontejneru, v němž je po dezintegraci v drtiči 

transportován do fermentačního boxu. Čištění je realizováno pomocí vysokotlakého čistícího 

stroje typu WAP s dezinfekčním prostředkem 4Cleaner-10 při ředění v poměru 1:10 s vodou. 

Mycí a dezinfekční box má nepropustnou úpravu podlahy, která je spádována do zvláštní 

jímky, z níž je odpadní voda dle potřeby vyvážena do ČOV. 

Komunikace a ostatní provozní prostory jsou čištěny technikou, jež je běžná při údržbě 

a čištění veřejných komunikací ve městech. Pro zaměstnance kompostárny nejsou vydány 

žádné zvláštní hygienické předpisy, jsou pro ně závazné platné normy BOZP a dodržování 

běžné osobní hygieny. 

Sanitace finálních produktů nebyla v kompostárně PITTERLING prozatím řešena, 

neboť výsledky prováděných kontrolních odběrů byly vždy negativní na nadměrnou 

přítomnost biopatogenů. 
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6 ZÁVĚR 

Biologická degradace BRKO budou mít v příštích desetiletích klíčový význam při 

rozvoji udržitelné strategie odpadového hospodářství. Tříděný sběr a biologické způsoby 

zpracování biomasy a organické frakce TKO jsou zásadním faktorem pro úspěch moderního 

odpadového hospodářství. Z toho důvodu by mělo hrát zásadní roli ve způsobech s nakládání 

s BRKO kompostování, neboť jeho ekologické a ekonomické výhody jsou zcela zřejmé. 

Nicméně z hlediska environmentálního při výrobě kompostu v průmyslovém měřítku existují 

i prokazatelná rizika. V tomto smyslu je třeba poukázat na zdravotní problémy pro pracovníky 

zaměstnané v tomto oboru, aniž by se zapomínalo na negativa působící vně směrem k okolí, 

která jsou odvozena od zpracování a nakládání s BRKO i přímým použitím finálního 

kompostu zemědělství a na zahrádkách. Výsledky epidemiologických studií prokazatelně 

dokázaly souvislosti mezi zpracováváním BRKO v kompostárenských zařízeních a 

potencionálními riziky z hlediska ochrany zdraví při práci.  

Proto je třeba vzít v úvahu doporučení, aby v kompostárnách byly prováděny co 

nejčastější důkladné kontroly možných biologických rizik. Tyto kontroly by měly zahrnovat 

přímá měření v kompostu v různých fázích jeho zrání, odběry vzorků z atmosféry v různých 

zónách kompostárny a vyhodnocení v textu zmíněných koncentrací patogenů v bioaerosolu, 

přičemž zvláštní pozornost by měla být věnována grammnegativním bakteriím a plísním rodu 

Aspergillus. Zaměstnanci těchto zařízení by měli být vhodným způsobem a s určitou 

pravidelností monitorováni z hlediska vlivu biopatogenů na jejich organismus.  

Je třeba poznamenat, že k dnešnímu dni je sice již dostatek dostupných informací 

týkajících se těchto rizik v souvislosti s kompostováním, ale jejich vzájemné srovnání a 

vyhodnocení je v podstatě nemožné, neboť každá odborná studie používá vlastní metody 

monitoringu i analýz.  Z toho důvodu je vhodné doporučit, aby byly vypracovány programy 

dozoru zaměřené na expozice biopatogenů na pracovištích zpracovávání BRKO. Na jejich 

základě by mohly být také vypracovány právní předpisy a stanoveny konkrétní limity expozic 

a koncentrací biopatogenů. To by mělo umožnit předcházení případným nepříznivým 

účinkům na zdraví. Je to důležité zejména proto, že v budoucnosti bude průmyslových 

kompostáren a dalších zpracovávatelských pracovišť v závislosti na ustanovení legislativy 

stále přibývat. Na druhou stranu, bereme-li v úvahu, že i komposty pocházející z BRKO 

mohou obsahovat mikrobiální škodliviny, které mohou v určitých situacích znamenat vážná 

zdravotní rizika i pro širokou veřejnost, lze jasně doporučit i provádění přísných pravidelných 

analytických kontrol kvality finálního kompostu, doprovázených odpovídajícím hodnocením 
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zdravotním a biologických rizik. Vždy by mělo být použití kompostu zásadně zamítnuto 

v těch případech, kdyby jeho aplikace mohla znamenat potencionální významný nárůst rizik 

pro lidské zdraví nebo ohrožení složek životního prostředí. 



Adriana Svejkovská: Biologická rizika při nakládání s BRKO 

2015  48 

SEZNAM LITERATURY 

1. FILIP, J., BOŽEK, F., HLUŠEK, J., KOMÁR, A., CHRISTIANOVÁ, A.: Odpadové 

hospodářství. Skriptum. Brno: MZLU v Brně, 2002. 118 s. ISBN 80-7157-608-5. 

2. ZEMÁNEK, P., et al.: Biologicky rozložitelné odpady a kompostování. Praha: 

Výzkumná ústav zemědělské techniky v Praze, 2010. 113 s. ISBN 978-80-86884-52-3. 

3. HLAVATÁ, M.: Odpadové hospodářství. Dotisk 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 

2007. 174 s. ISBN 978-80-248-0737-9. 

4. Biologicky rozložitelné odpady: Trvale udržitelný systém nakládání s bioodpady, 

kvalita vstupu a výstupu. In Sborník z 5. Konference, 9 – 11. 9. 2009, Náměšť nad 

Oslavou. Zemědělská a ekologická regionální agentura ZERA, 2009. 123 s. 

5. ŠKODOVÁ, A., HEJÁTKOVÁ, K.: Aktuální situace na poli biologicko rozložitelných 

odpadů. In Odpadové fórum: Odborný měsíčník o odpadech a druhotných surovinách, 

roč. 2012, č. 2. České ekologické manažerské centrum, 2012. ISSN 1212-7779. 

6. KRAJČOVIČOVÁ, A. Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z domácností. 

Bakalářská práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. 37 s. 

7. SBÍRKA ZÁKONŮ ČR. Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů. [online]. 2001. [cit. 

2014-11-10]. Dostupné na WWW: < 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=185/2001&typeLaw=zakon

&what=Cislo_zakona_smlouvy>. 

8. BENEŠOVÁ, L., HNAŤUKOVÁ, P., ČERNÍK, B., KOTOULOVÁ, Z.: Municipal 

Waste-Environmental and Social Problem of the Future. In 2424 International 

Conference on Solid Waste technology and Management, March 15. - 18. 2009, 

Philadelphia, PA, USA. [online]. 2001. [cit. 2014-11-10]. Dostupné na WWW: 

<http://www.komunalniodpad.eu/download/P2_cast1.pdf> 

9. Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o 

skládkách odpadů. [online]. 1999. [cit. 2014-11-10]. Dostupné na WWW: 

<http://www.ceho.cz/fileadmin/user_upload/pdf/31999L0031CS_1_Smer.1999-31.pdf> 

10. Směrnice Evropského parlamentu a Rady) č. 98/2008/ES ze dne 19. Listopadu 2008 o 

odpadech a o zrušení některých směrnic. [online]. 2008. [cit. 2014-11-10]. Dostupné 

na WWW:  <http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:CS:PDF> 

11. SBÍRKA ZÁKONŮ ČR. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. [online]. 2001. [cit. 2014-

11-10]. Dostupné na WWW: 



Adriana Svejkovská: Biologická rizika při nakládání s BRKO 

2015  49 

<http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=185/2001&typeLaw=zako

n&what=Cislo_zakona_smlouvy>. 

12. SBÍRKA ZÁKONŮ ČR. Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech. [online]. 2001. [cit. 2014-

11-10]. Dostupné na WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=185/2001&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouv

y>. 

13. SBÍRKA ZÁKONŮ ČR. 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. [online]. 1998. 

[cit. 2014-11-10]. Dostupné na WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=185/2001&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouv

y>. 

14. SBÍRKA ZÁKONŮ ČR. Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání 

s biologicky rozložitelnými odpady. [online]. 2008. [cit. 2014-11-10]. Dostupné na 

WWW:<http://aplikace.mvcr.cz/sbirka 

zakonu/SearchResult.aspx?q=185/2001&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouv

y>. 

15. SBÍRKA ZÁKONŮ ČR. Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládáni 

s odpady.[online]. 2001. [cit. 2014-11-10]. Dostupné na WWW: < 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=185/2001&typeLaw=zakon

&what=Cislo_zakona_smlouvy>. 

16. SBÍRKA ZÁKONŮ ČR. Nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o plánu odpadového 

hospodářství ČR pro období 2015 – 2024. [online]. 2015. [cit. 2015-04-02]. Dostupné 

na WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=352/2014&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouv

y> 

17. SBÍRKA ZÁKONŮ ČR. Zákon č. 229/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. [online]. 

2015. [cit. 2015-04-02]. Dostupné na WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=229/2014&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouv

y> 

18. SBÍRKA ZÁKONŮ ČR. Vyhláška MŽP č. 321/2015 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění 

odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů. [online]. 2015. [cit. 2015-04-

02]. Dostupné na WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-



Adriana Svejkovská: Biologická rizika při nakládání s BRKO 

2015  50 

zakonu/SearchResult.aspx?q=321/2014&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouv

y> 

19. ZIMOVÁ, M. Aktuální trendy a možná zdravotní a ekologická rizika při nakládání 

s biologicky rozložitelnými odpady. In EIA – IPPC – SEA, ročník XIV, číslo 1/2009. 

CENIA, Praha, 2009. ISSN 1801-6901 – MK ČR E 7678. 

20. SBÍRKA ZÁKONŮ ČR. Zákon č. 314/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. [online]. 2006. [cit. 2014-

11-10]. Dostupné na WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=314/2006&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouv

y>. 

21. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1774/2002/ES ze dne 3. října 2002, kterým 

se stanoví hygienická pravidla týkající se vedlejších živočišných produktů, které nejsou 

určeny k lidské spotřebě. [online]. 2002. [cit. 2014-11-10]. Dostupné na WWW: 

<http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/puda/legislativa_odpady/1774_2002.pdf.> 

22. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1069/2009/ES ze dne 21. října 2009 o 

hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, 

které nejsou určeny k lidské spotřebě. [online]. 2009. [cit. 2014-11-10]. Dostupné na 

WWW: <http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0001:0033:CS:PDF> 

23. Hygienizácia biologických odpadov. [online]. 2010. [cit. 2015-03-01]. Dostupné na 

WWW: <http://www.priateliazeme.sk/spz/ako-kompostovat/hygienizacia-biologickych-

odpadov> 

24. RUSHTON, L.: Health Hazards and Waste Management. In Br. Med. Bulletin, 2003, 

68. S. 183–197. 

25. EL-FADEL, M., FINDIKAKIS, A. N., LECKIE, J. O.: Environmental Impacts of Solid 

Waste Land Filling. In J. Environ. Manage., 1997, 50. s. 1–25. 

26. DOMINGO, J., L., NADAL, M.: Domestic Waste Composting Facilities: A Review of 

Human Health Risks. In Environment International, Vol. 35. Issue 2, February 2009. S. 

382–389.  

27. MAGRINHO, A., DIDELET, F., SEMIAO, V.: Municipal Solid Waste Disposal in 

Portugal. In Waste Management, 2006, 26. S. 1477–1489. 

28. MOY, P., KRISHNAN, N., ULLOA, P., COHEN, S., BRANDT-RAUF, P. W.: Options 

for Management of Municipal Solid Waste in New York City: a Preliminary 



Adriana Svejkovská: Biologická rizika při nakládání s BRKO 

2015  51 

Comparison of Health Risks and Policy Implications. In J. Environ. Manage., 2008, 87. 

S. 73–9. 

29. SHARHOLY, M., AHMAD, K., MAHMOOD, G., TRIVEDI, R. C.: Municipal Solid 

Waste Management in Indian Cities - a Review. In Waste Manag, 2008, 28. S. 459–467. 

30. DOMINGO, J. L.: Human Health Risks of Dioxins for Populations Living Near Modern 

Municipal Solid Waste Incinerators. In Rev. Environ. Health, 2002, 17. S. 135–147. 

31. MENESES, M., SCHUHMACHER, M., DOMINGO, J. L.: Health Risk Assessment of 

Emissions of Dioxins and Furans from a Municipal Waste Incinerator: Comparison with 

other Emission Sources. In Environ. Int., 2004, 30. S. 481–9. 

32. SCHUHMACHER, M., DOMINGO, J. L.: Long-term Study of Environmental Levels 

of Dioxins and Furans in the Vicinity of a Municipal Solid Waste Incinerator. In 

Environ. Int., 2006, 32. S. 97–404. 

33. KOTOULOVÁ, Z., VÁŇA, J.: Příručka pro nakládání s komunálním bioodpadem. 

MŽP a ČEÚ, 2001. [online]. 2010. [cit. 2015-03-01]. Dostupné na WWW: 

<http://biom.cz/soubory.shtml> 

34. KURAŠ. M.:  Odpadové hospodářství. Vydání 1. Chrudim: Ekomonitor, 2008. 143 s. 

ISBN 978-80-86832-34-0. 

35. PLÍVA, P., HAMŠÍK, T.: Bezdrátové měření teplot v hromadách kompostu. In Sborník 

z V. konference Biologicky rozložitelné odpady. 9. - 11. 2009, Náměšť nad Oslavou. 

ZERA, 2009. 123 s. ISBN 978-80-87226-03-2. 

36. PLÍVA, P. et al.: Zakládání, průběh a řízení kompostovacího procesu. [Foundation, 

course and kontrol of composting proces.]. Praha: Výzkumný ústav zemědelské 

techniky, Praha, 2006. 65 s. ISBN 80-86884-11-2. 

37. ZEMÁNEK, P., BURG, P. Nákladovost aplikace kompostů do půdy. In Sborník z V. 

konference Biologicky rozložitelné odpady. 9. - 11. 2009, Náměšť nad Oslavou. ZERA, 

2009. 123 s. ISBN 978-80-87226-03-2. 

38. MEIER-PLOEGER, A., VOGTMANN, H. Qualitätaspekte der Dungung mit 

Bioabfallkompost. In 64. Informationgesprach des ANS e. V. Die Zukunft der 

Getrennsammlung von Bioabfallen, 20 Jahren Biotonne Witzenhausenline 

Standortbestimmung. 2003. S. 225-238. 

39. KASPEROVÁ, V., JANDOVÁ, L., TOLLRIANOVÁ, Z., ŠEVČÍKOVÁ, I., 

KONVIČKOVÁ, V.: Využití kompostů a jiných organických přípravků v zemědělství. 

Biom.cz. ISSN 1801-2655. [online]. 2006. [cit. 20014-11-10]. Dostupné na WWW: 

<http://biom.cz/index.shtml?=1918409>. 



Adriana Svejkovská: Biologická rizika při nakládání s BRKO 

2015  52 

40. LAOS, E., SEMENAS, L., LABUŤ, V.: Factors Related to the Attraction of Flies at a 

Biosolids Composting Facility (Bariloche, Argentina). In Science of the Total 

Environment, 2004, 328 (6). S. 33-40. ISSN 0264-4123. 

41. DEPORTES, I., BENOIT-GUYONT, J., L., ZMIROU, D.: Hazard to Man and the 

Environment Posed by the Use of Urban Waste Compost: a Review. In Sci. Total 

Environ. Volume: 172, Issue:197, 1995. 

42. HENRY, C., L., HARRISON, R., B.: Fate of Trace Metal in Sewage Sludge Compost. 

In C. D. Adriano (Ed.), Biochemistry of Trace Metal, 1992. Lewis, London. S.. 195. 

43. GARCIA, C., HERNANDEZ, T., COSTA, F.: The Influence of Composting and 

Maturation Processes on the Heavy Metals Extractability. In Biol. Wastes, Volume: 31, 

Issue: 291, 1990. 

44. PEPPER, I., L., JOSEPHSON, K., L., BALLEY, R., L., BURR, M., D., GERBA, C., 

B.: Survival of Indicator Organisms in During and Application of Sewage Sludge. In 

Appl. Environ. Microbiol., Volume: 62, Issue: 296, 1996. 

45. SHEPPARD, S., C., GAUDET, C., SHEPPARD, M., I., URETON, P., M.,WRONG, 

M., P.: The Development of Assessment and Remediation Guidelines for Contaminated 

Soil: a Review of the Science. In Can. Journal Soil. Science, Volume: 72, Issue: 359, 

1992. 

46. HEIDA, H., BARTMANN, F., ZEE VAN DER, S., C.: Occupational Exposure and 

Indorr Air Quality Monitoring in a Composting Facility. In Am. Ind. Hyg. Assoc. 

Journal, Volume: 56, Issue: 39, 1995. 

47. ZIMOVÁ, M., MATĚJŮ, L.: Kompostování odpadů a potencionální riziko mikrobiální 

kontaminace. [online]. 2012. [cit. 2014-11-06]. Dostupné na WWW: < 

http://stary.biom.cz/sborniky/bioodp99/08.html>. 

48. STRAUCH, D.: Microbiological Specification of Disinfected Compost. In Compost: 

Production, Quality and Use. Elsevier Applied Science, Barking, England. S. 210, 

1987. 

49. EPSTEIN, E., EPSTEIN, J., J.: Health Risk of Composting. In Bio-Cycle, May – June, 

38, 1985. 

50. SHENYI, E., KURUP, V., P., FINK, J., N.: Circulating Antibodies against 

Thermophilic Actinomycetes in Farmers and Mushroom Workers. In Hig. Epidemiol. 

Mikrobiol. Immunol., 35:309, 1991. 

51. HUGHES, M., S., STEELE, T., W.: Occurence and Distribution of Legionella Species 

in Composted Plant Materials. In Appl. Environ. Microbiol., 60:2003, 1994. 



Adriana Svejkovská: Biologická rizika při nakládání s BRKO 

2015  53 

52. ZIMOVÁ, M., MATĚJŮ, L.: Hygienizace čistírenských kalů a vedlejších produktů 

v návaznosti na výrobu bioplynu a kompostování. In Sborník Biologicky rozložitelné 

odpady, jejich zpracování a využití v zemědělské komunální praxi, II. Mezinárodní 

konference, Náměšť nad Oslavou, 25. – 26. 4. 2006. ISBN 80-903548-1-5. 

53. MATĚJŮ, L.: Zásady a rizika využívání kalů. In Sborník Nové Metody a postupy při 

provozování čistíren odpadních vod X, Moravská Třebová, 4 – 5. dubna 2006. ISBN 80-

860-48-7. S. 25-29. 

54. ZIMOVÁ, M.: Hygienická problematika nakládání s odpady z výroby předvařených 

potravin a vařených potravin z veřejného stravování a kuchyňských odpadů. In 

Odpadové fórum, 2006, č. 12. S. 10-12. 

55. KAZDA, J. Výskyt škodlivých organismů při kompostování. Praha: Česká zemědělská 

univerzita v Praze – Katedra ochrany rostlin, 2005. [online]. 2005. [cit. 2014-11-06]. 

Dostupné na WWW: <http://ekodomov.cz/index.php?id=vyskyt_skodl_organiz> 

56. VÁŇA, J.: Využití kompostů v zemědělství. Praha, 1997. 38 s. ISBN 80-7105-144-6.  

57. AHMAD, R., JILANI, G., ARSHAD, M., ZAHIR, Z. A., KHALID, A.: Bio-conversion 

of Organic Wastes for their Recycling in Agriculture: an Overview of Perspectives and 

Prospects. In Ann. Microbiol., 2007, 57. S. 471-479. 

58. ALVARENGA, P., PALMA, P, GONÇALVES, A. P., FERNANDES, R. M., CUNHA-

QUEDA, A. C., DUARTE, E., et al.: Evaluation of Chemical and Ecotoxicological 

Characteristics of Biodegradace Organic Residues for Application to Agricultural Land. 

In Environ. Int., 2007, 33. S. 505–513. 

59. HARGREAVES, J. C., ADL, M. S., WARMAN, P. R.: A Review of the Use of 

Composted Municipal Solid Waste in Agriculture. In Agr. Ecosyst. Environ., 2008, 123. 

S. 1–14. 

60. ŠTÝS, S.: Rekultivace území devastovaných těžbou nerostů. Vydání 1. Praha: Státní 

nakladatelství technické literatury, 1990. 186 s.  ISBN 80-85087-10-3. 

61. MANIOS, T.: The Composting Potential of Different Organic Solid Wastes: Experience 

from the Island of Crete. In Environ. Int., 2004, 29. S. 1079–1089. 

62. POLLARD, S. J., SMITH, R., LONGHURST, P. J., EDULJEE, G. H., HALL, D.: 

Recent Developments in the Application of Risk Analysis to Waste Technologies. In 

Environ. Int., 2006, 32. S. 1010–1020. 

63. MÜLLER, T., THISSEN, R., BRAUN, S., DOTT, W., FISCHER, G.: (M)VOC and 

Composting Facilities. Part 1: (M)VOC Emissions from Municipal Biowaste and Plant 

Refuse. In Environ. Sci. Pollut. Res. Int., 2004a, 11. S. 91–97. 



Adriana Svejkovská: Biologická rizika při nakládání s BRKO 

2015  54 

64. MÜLLER, T., THISSEN, R., BRAUN, S., DOTT,W., FISCHER, G.: (M)VOC and 

Composting Facilities. Part 2: (M)VOC Dispersal in the Environment. In Environ. Sci. 

Pollut. Res. Int., 2004b, 11. s. 152–157. 

65. HARRISON, E. Z.: Health Impacts of Composting Air Emissions. In Bio Cycle, 2007, 

48. S. 44–50. 

66. SCHLOSSER, O., HUYARD, A.: Bioaerosols in Composting Plants: Occupational 

Exposure and Health. In Environ. Risques Sante, Volume: 7, 2008. S. 37–45. 

67. VAN TONGEREN, M., VAN AMELSVOORT, L., HEEDERIK, D.: Exposure to 

Organic Dusts, Endotoxins, and Microorganisms in the Municipal Waste industry. In J. 

Occup. Environ. Health, Volume:3, 1997. S. 30–6. 

68. REIJULA, K., TUOMI, T.: Mycotoxins of aspergilli; exposure and health effects. In 

Front. Biosci, Volume: 8, 2003. S. 232–235. 

69. MARCHAND, G., LAVOIE, J., LAZURE, L.: Evaluation of Bioaerosols in a 

Municipal Solid Waste Recycling and Composting Plant. In J. Air Waste Manage 

Assoc., Volume: 45, 1995. S. 778–781. 

70. DOUWES, J., WOUTERS, I., DUBBELD, H., VAN ZWIETEN, L., STEERENBERG, 

P., DOEKES, G., et al.: Upper Airway Inflammation Assessed by Nasal Lavage in 

Compost Workers: a Relation with Bio-aerosol Exposure. In Am. J. Ind. Med., Volume: 

37, 2000. S. 459–468. 

71. ALLMERS, H., HUBER, H., BAUR, X.: Two Year Follow-up of a Garbage Collector 

with Allergic Bronchopulmonary Aspergillosis (ABPA). In Am. J. Ind. Med., Volume 

37, 2000. S. 438–442. 

72. FRIES, G. F.: Transport of Organic Environmental Contaminants to Animal Products. 

In Rev. Environ. Contam. Toxicol, 1995, 141. S. 71–109. 

73. BÜNGER, J., ANTLAUF-LAMMERS, M., WESTPHAL, G., MÜLLER, M., 

HALLIER, E.: Immunological Reactions and Health Complaints in Biological Refuse 

Personnel and Composting by Biological Aerosol Exposure. In Schriftenr Ver Wasser 

Boden Lufthyg, 1999, 104. S. 141–148. 

74. BÜNGER, J., ANTLAUF-LAMMERS, M., SCHULZ, T. G., WESTPHAL, G. A., 

MÜLLER, M. M., RUHNAN, P., et al.: Health Complaints and Immunological Makers 

of Exposure to Bioaerosols among Biowaste Collectors and Compost Workers. In 

Occup. Environ. Med., 2000, 57. S. 458–464. 



Adriana Svejkovská: Biologická rizika při nakládání s BRKO 

2015  55 

75. BÜNGER, J., WESTPHAL, G., MÖNNICH, A., HINNENDAHL, B., HALLIER, E., 

MÜLLER, M.: Cytotoxicity of Occupationally and Environmentally Relevant 

Mycotoxins. In Toxicology, Volume:202, 2004. S. 199–211. 

76. BÜNGER, J., SCHAPPLER-SCHEELE, B., HILGERS, R., HALLIER, E., A.: 5-year 

Follow-up Study on Respiratory Disorders and Lung Function in Workers Exposed to 

Organic Dust from Composting Plants. In Int. Arch. Occup. Environ. Health, Volume: 

80, 2007. S. 306–312. 

77. TOLVANEN, O. K., HÄNNINEN, K. I.: Occupational Hygiene in Two Combined-

Drum-and-tunnel Composting Plants Managing Source Separated Biowaste and Sludge. 

In J. Environ. Health, 2007, 69. S. 64–71. 

78. OSTROWSKI, R., FISCHER, G., DOTT, W.: Monitoring Airborne Fungal Spores 

inside and in the Surrounding of a Compost Plant. In Wissenschaft Umwelt , 997, 2. S. 

159–164. 

79. MARTH, E., REINTHALER, F. F., SCHAFFLER, K., JELOVCAN, S., 

HASELBACHER, S., BIBEL, U., et al.: Occupational Health Risks to Employees of 

Waste Treatment Facilities. In Ann. Agr. Environ. Med., 1997,4. S. 143–7. 

80. IVENS, U. I., HANSEN, J., BREUM, N. O., EBBEHOJ, N., NIELSEN, M., 

POULSEN, O. M., et al.: Diarrhoea among Waste Collectors Associated with 

Bioaerosol Exposure. In Ann. Agr. Environ. Med., 1997, 4. S. 63–68. 

81. HAAS, D. U., REINTHALER, F. F., WÜRST, G., SKOFITSCH, G., GROTH, I., 

DEGENKOLB, T., et al.: Emission of Thermophilic Actinomycetes in Composting 

Facilities, their Immediate Surroundings and in an Urban Area. In Central Eur. J. 

Public. Health, 1999, 7. S. 94–99. 

82. WOUTERS, I. M., SPAAN, S., DOUWES, J., DOEKES, G., HEEDERIK, D.: 

Overview of Personal Occupational Exposure Levels to Inhalable Dust, Endotoxin, beta 

(1-N3)-glucan and Fungal Extracellular Polysaccharides in the Waste Management 

Chain. In Ann. Occup. Hyg., 2006, 50. S. 39–53. 

83. ALBRECHT, A., WITZENBERGER, R., BERNZEN, U., JÄCKEL, U.: Detection of 

Airborne Microbes in a Composting Facility by Cultivation Based and Cultivation-

Independent Methods. In Ann. Agric. Environ. Med., 2007, 14. S. 81–85. 

84. SÁNCHEZ-MONEDERO, M. A., STENTIFORD, E. I., URPILAINEN, S. T.: 

Bioaerosol Generation at Largescale Green Waste Composting Plants. In Journal Air. 

Waste Manag. Assoc., 2005, 55. S..612–618. 



Adriana Svejkovská: Biologická rizika při nakládání s BRKO 

2015  56 

85. LAVOIE, J., DUNKERLEY, C. J., KOSATSKY, T., DUFRESNE, A.: Exposure to 

Aerosolized Bacteria and Fungi among Collectors of Commercial, Mixed Residential, 

Recyclable and Compostable Waste. In Sci. Total. Environ., 2006, 370. S. 23–28. 

86. SCHILLING, B., HELLER, D., GRAULICH, Y., GÖTTLICH, E.: Determining the 

Emission of Microorganisms from Biofilters and Emission Concentrations at the Site of 

Composting Areas. In Schriftenr Ver Wasser Boden Lufthyg, 1999, 104. S. 685–701. 

87. RIEF, W., CUNTZ, U., FICHTER, M., M.: Diagnosis and Treatment of Somatoform 

Disorders (Functional Physical Complaints). In Versicherungsmedizin, 2001, 53. S. 12–

17. 

88. HERR, C., E., ZUR NIEDEN, A., BÖDEKER, R., H., GIELER, U., EIKMANN, T., F.: 

Ranking and Frequency of Somatic Symptoms in Residents Near Composting Sites with 

Odor Annoyance. In Int. J. Hyg. Environ. Health, 2003, 206. S. 61–64. 

89. HRYHORCZUK, D., CURTIS, L., SCHEFF, P., CHUNG, J., RIZZO, M., LEWIS, C., 

et al.: Bioaerosolemissions from a Suburban Yard Waste Composting Facility. In Ann 

agric. Environ. Med., 2001, 8. S. 177–85. 

90. BROWNE, M., L., C., L., RECER, G., M., KALLENBACH, L., R., MELIUS, J., M., 

HORN, E., G.: A Prospective Study of Health Symptoms and Aspergillus fumigatus 

Spore Counts Near a Grass and Lea Composting Facility. In Compost. Sci. Util, 2001, 9. 

S. 241–249. 

91. HERR, C., E., ZUR NIEDEN, A., STILIANAKIS, N., I., EIKMANN, T., F.: Health 

Effects Associated with Exposure to Residential Organic Dust. In Am. J. Ind. Med., 

2004a, 46. S. 381–5. 

92. DEPORTES, I., BENOIT-GUYOD, J. L., ZMIROU, D.: Hazard to Man and the 

Environment Posed by the Use of Urban Waste Compost: a Review. In Sci. Total. 

Environ., 1995, 172. S. 197–822. 

93. GESSLER, F., BOHNEL, H.: Persistence and Mobility of a Clostridium botulinum 

Spore Population Introduced to Soil with Spike Compost. In Fems Microbiology 

Ekology, 2006, 58 (3). S. 384-341. ISSN 0049-6496. 

94. BOHNEL, H.: Household Biowaste Containers (Bio-Bins) – Potencional Incubators for 

Clostridium botulinum Mand Botulinum Neurotoxins. In Water, Air and Soil Pollution, 

2002, 140 (1-4). S. 335-341. ISSN 0049-6979. 

95. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004/ES, o hygieně potravin – HACCP 

(Hazard analysis of critical control points). [online]. 2004. [cit. 2014-11-06]. Dostupné 

na WWW: 



Adriana Svejkovská: Biologická rizika při nakládání s BRKO 

2015  57 

<http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/veterinary_checks_and_food_hygi

ene/f84001_cs.htm> 

96. VONDRÁŠKOVÁ, Š.: Biokompost může být hrozbou přenosu bakterie Clostridium 

botulinum. In Journal of Veterinary Medicine, 2001, 47, 10. S. 785-787. [online]. 2001. 

[cit. 2014-11-06]. Dostupné na WWW: < http://www.agronavigator.> 

97. SEGHAL, R., BHATTI, H., P., S., BHASIN, D., K., SOOD, A., K., NADA, R., 

MALLA, N., SINGH, K.: Intestinal Myasis  Due to Musca domestica: a Report of Two 

Cases. In Japanese Journal of Infectious Diseases, 2002, 55, (5). S. 191-193. ISSN 

1344-6304. 

98. MANRIQUE, S., P., ROGER, I., RODRIQUEZ, V., R., I., MANUEL-QUINONES, R., 

M., QURIT, A., R.: A Case of Bovine Pseudomysiasis Cause by Hermetia illucens 

larva. In Revista Biomedica, 1999, 10 (4). S. 173-176. ISSN 0002-9173. 

99. BORKOVCOVÁ, M., VESELÝ, P.: Pseudomysiasis with Connectingto Organice 

Waste – First Case Reported in Czech Republic. In Acta Univ. Agric. Silv. Mendelianae 

Brun., Brno, 2008, 56. S. 19-24. 

100.  ŘÍHOVÁ-AMBROŽOVÁ, J.: : Bakterie grammnegativní. In Encyklopedie 

hydrobiologie: výkladový slovník. Praha:VŠCHT v Praze, 2007. [online]. 2007. [cit. 

2014-11-06]. Dostupné na WWW: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-

80-7080-007-2/anotace/.> 

101. ZIMMER, C.: Vládce parazit - pohled do světa nejnebezpečnějších tvorů planety. 

Vydání 1. Nakladatelství Paseka, Praha, 2005. S. 262. ISBN 80-7185-685-1. 

102. KRAMÁŘ, R.: Lékařská mikrobiologie. České Budějovice: Jihočeská Univerzita 

v Českých Budějovicích – Zdravotně-sociální fakulta, 2007. 73 s. ISBN 978-80-7394-

021-8. 

103. ŠILHÁNKOVÁ, L.: Mikrobiologie pro potravináře a biotechnology. Praha: Victoria 

Publishing, 1995. 361 s. ISBN 80-85605-71-6. 

104. SCHINDLER, J.: Mikrobiologie pro studenty zdravotnických škol. Vydání 1. Praha: 

Grada Publishing, a.s., 2010. 248 s. ISBN 978-80-247-3170-4. 

105. FEČKO, P., et al.: Environmentální biotechnologie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta 

Hornicko-geologická, Institut environmentálního inženýrství, 2004. 180 s. ISBN 80-

248- 0700-9. 

106. DIAZ, L., F., et al.: Compost Science and Technology. 1st Edition. Amsterdam: 

Elsevier, 2007. 364 s. ISBN 978-0-08-043960-0. 



Adriana Svejkovská: Biologická rizika při nakládání s BRKO 

2015  58 

107. SYKES, P., JONES, K., WILDSMITH, J. D.: Managing the Potential Public Health 

Risks from Bioaerosol Liberation at Commercial Composting Sites in the UK: an 

Analysis of the Evidence Base. In Resour. Conserv. Recycl, 2007, 52. S. 410–424. 

108. KALINA, T.; VÁŇA, J.. Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v 

současné biologii. Praha: Karolinum, 2005. 606 s. ISBN 80-246-1036-1 

  



Adriana Svejkovská: Biologická rizika při nakládání s BRKO 

2015  59 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1: Neudržovaná zakládka kompostu (vilová čtvrť v Mostě) ................................ 18 

Obrázek 2: Schéma šíření mikrobiální kontaminace v kompostárenském provozu ............ 20 

Obrázek 3: Aspergillus fumigatus ....................................................................................... 30 

Obrázek 4: Clostridium botulinum ...................................................................................... 31 

Obrázek 5: Bzučivka obecná (Calliphora vinica) ............................................................... 33 

Obrázek 6: Moucha domácí (Musca domestica) ................................................................. 34 

Obrázek 7: Salmonella typhi ............................................................................................... 35 

Obrázek 8: Bakterie Escherichia coli .................................................................................. 36 

Obrázek 9: Aspergillus flavus na klasu kukuřice ................................................................ 37 

Obrázek 10: Candida albicans……………………………………………………………………..38 

Obrázek 11: Mobilní třídič zralého kompostu – kompostárna PITTERLING…………….43 

Obrázek 12: Speciální fólie na dveřích fermentačního boxu ……………………………...44 



Adriana Svejkovská: Biologická rizika při nakládání s BRKO 

2015  60 



Adriana Svejkovská: Biologická rizika při nakládání s BRKO 

2015  61 

 


