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SUMMARY 

Bachelor thesis describes formation of biodegradable waste, its composition and their 

use. It deals with composting and its meaning, focusing on one of its options -

 vermicomposting, which is a method of processing biological waste using earthworms, 

especially at home. 
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ANOTACE 

Bakalářská práce popisuje vznik biologicky rozložitelných odpadů, jejich složení a 

možnosti jejich využití. Detailněji se zabývá kompostováním a jeho významem, se zaměřením 

na jednu z jeho možností – vermikompostováním, což je metoda zpracovávající bioodpad 

pomocí žížal, především v domácím prostředí.  
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BRKO Biologicky rozložitelné komunální odpady  

ČAOH Česká asociace odpadového hospodářství   

ČSÚ Český statistický úřad 

ISOH Informační systém odpadového hospodářství 

SKO Směsný komunální odpad 
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1 ÚVOD 

Vermikompost je přírodní substrát, na jehož výrobě se podílejí žížaly. Je bohatý 

na minerální látky, enzymy a živiny. Exkrementy žížal mají vyšší obsah auxinových látek 

(přirozené látky, ovlivňující růst rostlin, tzv. růstové látky [54]), cytokininů (skupina 

růstových regulátorů rostlin, které podporují buněčné dělení, zabraňují stárnutí listů 

a zpomalují rozklad bílkovin [30]), giberelinů (přirozené růstové látky rostlin, které 

podporují hlavně růst stonku, klíčení semen a u některých rostlin urychlují vývoj [34]) 

a volných aminokyselin než běžný kompost. Díky obsahu těchto látek vermikompost 

podporuje růst rostlin až o 20 % víc než běžný kompost [67]. 

Systém nakládání s odpady by měl vést ke snižování množství směsného 

komunálního odpadu a negenerovat velké množství biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu. Ve většině případů se sběr bioodpadu zaměřuje na rodinné domy 

se zahradami a materiál, který občané kompostovali na svých pozemcích, a nyní se z něho 

stává odpad. Občané přestávají kompostovat, zvyšuje se množství biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu, a tím i směsného komunálního odpadu. Systém 

nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem by měl občany v bytových 

i rodinných domech motivovat ke snižování směsného komunálního odpadu tím, že vytřídí 

biologicky rozložitelné složky, a k využití těchto složek na vlastních pozemcích [38]. 

Zároveň je vermikompost kvalitnější než klasický kompost, avšak je ekonomicky 

výhodnější. Výrobu vermikompostu zvládne každý a to i v domácím prostředí, jelikož mu 

s touto výrobou pomůže intenzivní práce žížal. 

1.1 CÍL PRÁCE 

Cílem této práce je kompletace užitečných informací týkajících 

se vermikompostování tak, aby sloužily jako návod ke zřízení vlastní vermikompostárny 

v panelovém domě, rodinném domě, či v kanceláři. 
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2 KOMPOSTOVÁNÍ A JEHO VÝZNAM 

Kompostování je biologická metoda, která využívá biologicky rozložitelné 

odpady, kdy se za kontrolovaných podmínek, přístupu vzduchu a s pomocí 

mikroorganismů přeměňuje biologicky rozložitelný odpad na kompost [9]. 

 Kompost je finální produkt zpracování vytříděného biologického odpadu, který 

se rozkládá za přístupu vzduchu a pomocí plísní, bakterií a dalších živých organismů. 

Vzniklý humus na sebe váže při kompostování živiny, které se pozvolna uvolňují do půdy 

a nehrozí tak jejich vyluhování do podzemních vod. Bioodpad se mění v kompost, který 

navrací živiny a organické látky zpět do půdy. Bioodpad se zpracovává v kompostárnách 

(počet kompostáren v České republice je uveden na Obrázku 1, zdrojem uvedených údajů 

je ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.)  nebo bioplynových 

stanicích [50]. 

 

Obrázek 1: Počet kompostáren v ČR [32] 
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Transformace organické hmoty odpadů na humusové látky je při kompostování 

zajištěna převážně mikroorganismy, kdy dochází k přeměně na organické látky týmž 

způsobem jako v půdě, jen se dá technologicky ovládat.  

Při kompostování probíhá přeměna organických látek ve fázi rozkladu, která 

je doprovázena uvolňováním tepla a zahříváním substrátu na 50 až 60° C. Rozkládá 

se celulóza, škrob, hemicelulóza, bílkoviny a tuk na nižší látky a vlivem tvorby 

organických kyselin se zvyšuje i kyselost substrátu. Vytváří se oxid uhličitý a při nadbytku 

dusíku se uvolňuje čpavek. Dochází k velké objemové redukci substrátu (Obrázek 2). Tato 

fáze trvá 2 až 3 týdny, u kompostu, který obsahuje dřevní štěpku, může trvat i 2 měsíce. 

 

Obrázek 2: Pokles hmotnosti kompostovatelného materiálu [9] 

Další fází je fáze přeměny, která se vyznačuje poklesem teploty na 40 až 45° C. 

Kompost má jiný vzhled, kde nelze rozeznat původní hmoty odpadů. Vzniká drobovitá 
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struktura se stejnoměrně hnědou barvou a slabou vůní po lesní zemině. Musí být dobrý 

přísun kyslíku, aby kompost nezkysl.  

Třetí fází je fáze dozrávání, kdy se zvyšuje stabilita kompostu, vznikají nové 

humusové látky (především huminové kyseliny) a roste molekulová hmotnost humusových 

látek. Zmenšuje se kyselost substrátu a pH se zvedá. Teplota kompostu klesá na okolní 

teplotu [19]. 

Úbytek organické hmoty v půdě směřuje i ke snížení její retenční schopnosti 

(schopnost půdy vsakovat a uchovat vodu [3]), a tím se i zmenšuje zhutňování půdy, 

redukuje se obsah humusu a vodní eroze. Tento nedostatek lze částečně snížit uplatněním 

vyšších dávek kompostu získaného z biologicky rozložitelných odpadů a zároveň i značně 

zlepšit zastoupení humusových látek v půdě [2], [6]. 

Z organizačního hlediska se kompostování odpadů ze zeleně a dalších bioodpadů 

může realizovat na úrovni domácího kompostování např. v zahradách rodinných domů, což 

je jednou z možností prevence vzniku bioodpadu v oblasti řízení bioodpadů na místní 

rovině. Komunitní kompostování je další úrovní, které se provádí na sídlištích, u škol nebo 

v zahrádkářských koloniích, nebo na úrovni centrálního kompostování, jako je průmyslové 

a zemědělské kompostování [9], [24]. 

Bioodpad se z hlediska přístupu kyslíku biologicky rozkládá hnitím nebo tlením. 

Při hnití bez přístupu kyslíku dochází k anaerobnímu rozkladu (označuje kontrolovanou 

mikrobiální přeměnu organických látek bez přístupu vzduchu za vzniku bioplynu 

a digestátu, což je organické hnojivo, které vzniká při výrobě bioplynu v bioplynových 

stanicích a musí splňovat kvalitativní požadavky na hnojiva [3]). Vedle organické hmoty 

při hnití vzniká i skleníkový plyn metan CH4 – nejjednodušší uhlovodík, hořlavý, výbušný, 

se schopností pohlcovat ultrafialové záření. Produkce metanu se používá v reaktorech 

bioplynových stanic k výrobě elektrické energie a tepla. Rozklad bioodpadu za přístupu 

kyslíku tzv. aerobním rozkladem (rozklad organických materiálů činností organismů 

a mikroorganismů, které pro svou činnost potřebují kyslík ze vzduchu [3]) se nazývá tlení. 

Živé organismy požírají organickou hmotu, uvolňují z organické hmoty vodu, dýcháním 

a probíháním chemických reakcí a dalších procesů se kompostovaný materiál zahřívá 

a uvolňuje se oxid uhličitý. V případě rostlinného materiálu, který z atmosféry oxid 
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uhličitý přijímal, nyní stejné množství oxidu uhličitého uvolní zpět do atmosféry. Množství 

oxidu uhličitého je tak stále vyrovnané [29]. 

2.1 BIOODPAD 

Bioodpad je zkratka pro biologicky rozložitelný odpad, kterým se dle zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění [51] rozumí odpad, který podléhá aerobnímu 

rozkladu nebo anaerobnímu rozkladu [29]. 

Bioodpadu vyprodukuje každý člověk průměrně 20 – 30 kg ročně. Tento druh 

odpadu najdeme nejen kolem domu - ořezané větve, spadané listí, odpady ze zahrádky, 

ale i v kuchyni, které můžeme rozdělit do dvou skupin a to bez hygienických rizik, 

což je např. kávová sedlina, slupky od brambor a banánů, popel při topení dřevem, zbytky 

zelených natí, slupky z vajíček, zbytky zeleniny z přípravy jídel, papírové ubrousky, 

a bioodpad, který může mít hygienická rizika, jako jsou zbytky jídel (gastroodpad) [23]. 

Bioodpady můžeme rozdělit na dvě skupiny, první skupinou jsou biologicky 

rozložitelné odpady, tzv. BRO. Množství zpracovaného BRO v kompostárnách je uvedeno 

na Obrázku 3. Druhou skupinou jsou biologicky rozložitelné komunální odpady, 

tzv. BRKO.  

 

Obrázek 3: Množství zpracovaného BRO v kompostárnách [26] 
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BRO jsou kompostovatelné odpady z: 

 prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství,  

 výroby a zpracování potravin, dřeva, celulózy, papíru a lepenky, 

 kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu,  

 čistíren odpadních vod. 

 BRKO jsou separované odpady z: 

 domácností a zahrad, 

 veřejné zeleně, 

 tržišť, 

 kuchyní a stravoven [29]. 

 

Produkce vybraných biologicky rozložitelných odpadů je uvedena na Obrázku 4. 

Tyto údaje pochází z dvou různých zdrojů. Prvním zdrojem je ISOH (Informační systém 

odpadového hospodářství) a druhým zdrojem informací o produkci odpadů je ČSÚ (Český 

statistický úřad) [26]. 

 

Obrázek 4: Produkce vybraných biologicky rozložitelných odpadů [26] 
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Na složení bioodpadů může mít vliv i socio-ekonomická charakteristika oblasti. 

Rozdíl může být v kvalitě surovin, tudíž i v kvalitě odpadů. Odpady odebrané 

z venkovských částí se mohou výrazně lišit od kvality odpadů odebraných z městských 

částí. Kuchyňský odpad představuje zhruba 69 % komunálního odpadu, přičemž 80 % 

tvoří kompostovatelný podíl. Složení bioodpadu se může lišit i podle sezóny. Sezónní 

vývoj kompozice bioodpadu může mít vliv na způsob zpracování a může vést k potřebě 

upravit složení zpracovávaného bioodpadu přidáním látek potřebných k dosažení optimální 

kombinace živin a uhlíku [7]. Sestavením vhodné surovinové skladby kompostu 

se rozhoduje o příznivém průběhu vlastního kompostování a o konečné kvalitě vyzrálého 

kompostu [9]. 

2.2 VÝVOJ SVOZU SEPAROVANÉHO BIOODPADU 

V této kapitole byly použity údaje o městě Chomutově, které poskytla 

příspěvková organizace Technické služby města Chomutova. Ve městě Chomutově 

probíhá svoz bioodpadu od roku 2005, sběr bioodpadu je zajištěn především u rodinných 

domů, kde je rozmístěno 2 650 ks hnědých nádob na bioodpad. Podíl bioodpadu 

v komunálním odpadu se pohybuje mezi 10 – 15 % [17]. Chomutov je středně velké město 

na severozápadě České republiky s více jak 52 000 obyvateli a rozlohou 2 934 ha [35]. 

Celkové sebrané množství bioodpadu za rok 2014 ve městě Chomutově, které 

se odevzdalo ke zpracování na kompostárnu pro výrobu kompostu, činilo 4 316 t 

(Obrázek 5). Z uvedeného množství se vyrobí kolem 1 500 t kompostu [17]. 

 

Obrázek 5: Sebrané množství bioodpadu od občanů za rok 2014 [17] 
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Jak je uvedeno v grafu na Obrázku 6, množství separovaného sběru bioodpadu 

neustále narůstá. Kdyby se veškerý separovaný bioodpad, který se sebere u rodinných 

domů, využil k výrobě vermikompostu již v domácnosti - v místě vzniku bioodpadu, 

snížily by se náklady na svoz bioodpadu, kterého v posledních letech tvoří kolem 700 t. 

V tomto množství by se vytvořilo zhruba 230 t kompostu. 

 

Obrázek 6: Vývoj separovaného sběru bioodpadu od občanů v letech 2005 – 2014 [17] 
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je škoda dávat větve a posekanou trávu na skládku, když je z nich po zkompostování velmi 

kvalitní hnojivo [23]. 

 

Obrázek 7: Popis funkčnosti 240 l nádoby [26] 

Legenda k Obrázku č. 7: 

1. Stříška proti dešti a vlhkosti 

2. Odpařovací a provětrávací otvory ve víku 

3. Vnitřní svislá žebra zabraňují přiléhání odpadu na stěny a umožňují tak cirkulaci vzduchu 

4. Mřížka, pod kterou odkapává vlhkost z odpadu 

5. Horní a dolní odvětrávací otvory 

 

Výhodné je vybudovat kompostárnu přímo na skládce, jelikož jsou na skládce 

k dispozici příhodné plochy ke kompostování (zajištěné jak vodohospodářsky, 

tak i vzdálené od obydlí pro případ zápachu).  

Skládkování je v České republice nejrozšířenější forma odstraňování komunálních 

odpadů. Po dobu užívání skládky odpadů musí její umístění a technické provedení 

zabezpečit ochranu životního prostředí a to i po ukončení jejího užívání. Další využití 

území skládky a podmínky pro rekultivaci skládky musí být v souladu se schválenou 

územně plánovací dokumentací [9]. Vývoj nakládání s komunálním odpadem je uveden 
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na Obrázku 8, který uvádí vývoj od roku 2006 až do roku 2013 (zdrojem uvedených údajů 

je ČSÚ – Český statistický úřad).  

 

Obrázek 8: Vývoj nakládání s komunálním odpadem [49] 

 Při vstupu do Evropské unie se Česká republika zavázala ke snížení množství 

bioodpadů ukládaných na skládky. V roce 2010 mělo dojít ke snížení množství bioodpadu 

na skládkách o 25 %, v roce 2013 mělo dojít ke snížení o 50 % a v roce 2020 by mělo dojít 

ke snížení až o 65%, v porovnání s rokem 1995. Jelikož Česká republika své závazky 

neplní, hrozí České republice miliardové pokuty (v Kč). Občané mohou odvrátit 

zbytečným penalizacím svým odpovědným přístupem ve třídění bioodpadů [48]. 

 

Obrázek 9: Mostová váha [43] 
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 Na skládce jsou navíc k dispozici některé stroje potřebné pro kompostování, 

jako je mostová váha na (Obrázek 9) a čelní nakladač (Obrázek 10). Některé z těchto 

strojních zařízení (jako je překopávač a drtič) mohou sloužit k mechanicko-biologické 

úpravě zbytkového odpadu. Část méně kvalitního kompostu se může využít na rekultivaci 

skládky [9]. 

 

 

Obrázek 10: Čelní nakladač [41] 

2.4 OSVĚTA A JEJÍ VLIV NA TŘÍDĚNÍ BIOODPADU 

Na téma třídění a zpracování bioodpadů, komunální kompostování proběhlo 

a probíhá několik kampaní a projektů. 

Jedna z osvětových kampaní nese název Dejte šanci bioodpadu!. Tato kampaň, 

kterou v roce 2008 a 2009 realizovalo občanské sdružení Ekodomov, vycházela z výzkumu 

veřejného mínění, kdy nejdůležitějším zdrojem byl výzkum společnosti Dema. Tento 

výzkum byl prováděn v hlavním městě Praze, kde se občané vyjadřovali k otázkám 

týkajících se životního prostředí. Nejvíce se občané zajímali o čistotu vody a vzduchu 

a o zdraví, ale o odpady se zajímali jen okrajově. O odpady se zajímalo pouze 7 % 

obyvatel, avšak na otázku, jak mohou přispět ke zlepšení životního prostředí, v 77 % 

odpověděli, že tříděním odpadů. Z čehož vyplývá, že povědomí o třídění odpadů je vysoké, 

ale zájem o třídění odpadů je nízké [28]. 
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Posudky obcí, které se rozhodly řešit oddělený sběr bioodpadů a jejich využití, 

ukazují, že prevencí vzniku bioodpadů přináší úspory. Každý občan denně rozhoduje, 

zda např. slupku od banánu nebo ohryzek jablka bude zkompostován nebo se stane 

součástí směsného komunálního odpadu a skončí bez prospěchu na skládce. Jedním 

z dalších osvětových programů je Vivat Kompostela a kampaň Kompostuj.cz, které přináší 

obcím prostředek pro účinné motivování občanů k domácímu kompostování organických 

zbytků a oddělenému sběru bioodpadů. Interaktivní bioodpadový program nejen, 

že motivuje veřejnost k udržitelné spotřebě, ale i podnikatele k investicím do pokrokových 

technologií využívající obnovitelné zdroje a zemědělce k intenzívnější péči o půdu. Dále 

také poskytuje informace, zábavu i vzdělání, pomůcky pro třídění bioodpadů, 

kompostování a informační servis. 

Osvětový program Vivat Kompostela lze využít jako kombinaci několika aktivit: 

 Divadelní představení – Interaktivní divadelní vystoupení určené nejen pro děti 

ale i pro dospělé. Příběh o životní cestě jablka zaujme, pobaví a poučí diváky, kteří 

jsou zapojeni do průběhu hry. 

 Praktické ukázky a kompostovací poradna: 

- „Jak v domácnosti třídit organický materiál čistě a bez zápachu.“ 

- „Základní pravila kompostování svépomocí v domácnosti, ve firmě, na sídlišti 

či na zahradě.“ 

- „Získejte STARTSET s návodem a zjistěte si, kolik ušetříte odděleným sběrem 

organických zbytků, kolik získáte energie a jak přispíváte k obohacení půdy.“ 

 Obnovitelné zdroje energie – bioplyn – organický materiál může být 

i drahocenným zdrojem energie. V bioplynových stanicích se získá plyn se širokým 

spektrem využití, např. k vaření, k produkci elektrické energie prostřednictvím 

palivových článků nebo spalovacího motoru. Zbylý digestát slouží jako hnojivo.  

 Péče o půdu – Kompost jako nástroj pro udržení vody v půdě. Z půdy voda obvykle 

stéká společně s půdou z povrchu, u sypkých půd rychle voda prosakuje a odchází 

pryč. Množství vody v půdách určuje její odpařování a rozsahu ochlazení okolního 

prostředí v letním období. 

 Život v půdě a kompostu – K prezentaci života v půdě se používá 

vermikompostéru, ve kterém se s použitím mikroskopu a LCD monitoru sledují 

žížaly, kokony žížal, roztoči, hlístice a další organismy. S pomocí zvětšovacího 
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kelímku, ruční lupy, a určovacího klíče půdních organismů určují, 

co se v kompostu našlo. V herních aktivitách či haptických hrách mohou najít 

kompost nebo zopakovat si cyklus přeměny organického materiálu v kompost [33]. 

2.5 VYUŽITÍ KOMPOSTU 

Nejčastější využití kompostu je v zemědělství, tradiční pak pro domácí květiny, 

trávníky na zahradách či zeleninové záhony, při údržbě zeleně parků, k rekultivacím 

a k dalšímu využití, jelikož je mnoho trávníků v blízkostech bytových domů vytvářeno 

na stavební suti a podobném odpadním materiálu vznikajícího v průběhu výstavby, který 

se používá jako součást materiálu k terénním úpravám. Poté je vhodné použít kompost 

na trávník, který je vyset do tenké vrstvy zeminy, zapracovaný do půdy ve vrstvě 1 - 2 cm. 

V parcích, zatravněných hřištích a zahradách se dá použít méně zralý kompost 

ve formě nástýlky, kdy dozraje během sezóny na místě a na podzim se pak zapraví 

do země. Nástýlka potlačuje růst plevele. 

Kompost je využitelný na každé zahradě při rekultivacích a zúrodňování půdy, 

kde se hodí ke všem plodinám, např. ovocným stromům, trávníkům, okrasným keřům, 

květinám i zemědělským plodinám. Prospěšný je okurkám, dýním a cuketám, které se dají 

pěstovat přímo v kompostu. Kompost přispívá k rozvoji a rozkvětu rostlin v bytě, 

na polích, v parcích, na dvorku či terase, v bytě, na balkoně a za okny [37]. 

2.6 EXPEDICE HOTOVÉHO KOMPOSTU 

V řadě kompostáren se hrubý kompost jednou prosévá, tzv. nahrubo. Prosetý díl 

suroviny se distribuuje jako čerstvý kompost a to, co zůstane nad sítem, tzv. nadsítná 

frakce, se vrací zpátky do kompostovací zakládky. Běžnějším postupem je prosévání 

vyzrálého kompostu, který se může okamžitě expedovat či uskladňovat pro další 

zpracování ve formě ustáleného hnojiva.  

Volně ložený kompost se nakládá na dopravní prostředky nebo na ložnou plochu 

rozmetadla ihned po prosetí pomocí dopravníku síta nebo z hromad kompostu čelním 

nakladačem. 
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Balený kompost se nejčastěji plní do plastových pytlů o objemu 50 – 60 litrů. 

Balící linky se skládají z objemových dávkovačů a balících strojů, které se využívají 

k balení do dvojité folie nebo do jiných obalů, a ty jsou poté doplněny o paletizátory 

nebo stahovače. 

Způsob expedice hotového kompostu z kompostárny a kvalita jeho prosetí 

se výrazně podílí na jeho reálné hodnotě. Prodej volně loženého kompostu (Obrázek 11) 

je nejvýhodnější pro velkoodběratele, kteří si samy zajistí dopravu. Z hlediska podpory 

prodeje se často nabízí zapůjčení nebo prodej pytlů k naložení kompostu, nebo zapůjčení 

přívěsných vozíků s odpovídající konstrukcí korby. 

 

Obrázek 11: Prodej volně loženého kompostu [42] 

Výhodou baleného kompostu je možnost vyznačit na obal potřebné údaje 

o dodávaném kompostu, např. způsob použití, doporučené dávkování, označení výrobce. 

Balení kompostu do pytlů je pro výrobce sice náročnější, ale ekonomicky efektivnější, 

jelikož je balený kompost prodáván trojnásobně až čtyřnásobně dráž [26]. 



Anna Benešová: Kompostování v domácnosti - vermikompostování 

 

2015  15 

3 CHARAKTERISTIKA VERMIKOMPOSTOVÁNÍ 

Vermikompostování neboli kompostování s využitím žížal je biooxidační proces, 

který přeměňuje organické materiály za využití interakce mezi činností mikroorganismů 

a žížal. Zároveň se vermikompostování řadí mezi nízkonákladové systémy zpracování 

odpadů a technologii přátelské k životnímu prostředí. Zároveň zabraňuje shromažďování 

biologického odpadu a teoreticky snižuje materiálové a energetické zpracování odpadů. 

Vermikompostování nevyžaduje velký prostor ani objemný materiál. Domácí 

vermikompostování lze považovat za vhodnou alternativu odbourání části biologických 

odpadů z klasického systému nakládání s odpady [13]. 

Vermikompost je nejen bohatý na živiny, ale také omezuje vstup cizorodých látek 

do rostlin a zvyšuje nutriční hodnotu produktů. Dále také obsahuje velmi kvalitní humus, 

enzymy, růstové hormony a látky, které jsou schopné chránit rostliny před chorobami 

a škůdci [8]. 

Na základě technické jednoduchosti se vermikompostování řadí mezi 

nízkonákladové systémy a hospodárným postupům zpracování odpadů. Je označováno jako 

„ecologic friendly“ (přátelský k životnímu prostředí).  

 

Vhodné optimální podmínky:  

 dostatečná vlhkost prostředí (55 – 80 %) 

 teplotní podmínky (< 35°C) 

 míra provzdušnění 

 vhodné krmivo 

 

Vermikompostovat lze i v zimním období, kdy je pouze proces zpomalen, 

dokonce i obtížný biologicky rozložitelný odpad jako je digestát z bioplynových stanic 

a čistírenské kaly [31]. 
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3.1 LEGISLATIVA SPOJENÁ S POUŽÍVÁNÍM VERMIKOMPOSTU 

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

rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských 

půd, v platném znění. 

 Zákon České národní rady č. 334/1992 Sb. O ochraně zemědělského půdního fondu, 

v platném znění. 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů. 

 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 

podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. 

 Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na 

hnojiva, v platném znění. 

 Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení 

zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků. 

 Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skládkování a způsobu 

používání hnojiv. 

 Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 273/1998 Sb., o odběrech a chemických 

rozborech vzorků hnojiv [51]. 

3.2 VYUŽITÍ ŽÍŽAL KE KOMPOSTOVÁNÍ 

V České republice žije kolem 50 druhů a poddruhů žížal. Ne všechny jsou 

ale vhodné k vermikompostování. Žížala kalifornská (Eisenia andrei), která je 

na Obrázku 12, je příbuzná žížale hnojní, ale je mnohem větší a žravější. Tento druh žížaly 

je vhodný ke kompostování, likvidaci biologického odpadu a tím i k výrobě 

vermikompostu. Jelikož dokáží rychle zpracovávat odpad, rychle se množí, ke své aktivitě 

potřebují vyšší teploty, jsou nejvhodnější k interiérovému kompostování. Dorůstají délky 

až 13 cm.  

Dalším známým druhem je Africká dešťovka (Eudrillus eugeniae), největší druh 

žížaly vhodný ke kompostování, který se velmi rychle množí. K reprodukci potřebuje 

velmi vysoké teploty. Pokud tyto podmínky nemá, tak utíká, proto se pro 

vermikompostování příliš nehodí. Při podráždění skáče a mrská sebou. Dorůstá délky 

až 20 cm. 
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Nejuniverzálnějším druhem je Evropská dešťovka (Dendrobaena veneta). Tento 

druh konzumuje kompost velmi pomalu a pomalu se i množí, proto není vhodný 

k vermikompostování. Nesnáší vysoké teploty (maximálně do 20° C) a dorůstá do délky 

15 cm. 

Dalším druhem je Žížala obecná (Lumbricus terrestris), tzv. rousnice, která 

se v našich podmínkách nedá efektivně chovat, jelikož je potřeba udržovat teploty 

v rozmezí od 0 – 3° C. Dorůstá do délky až 30 cm. 

Nejrozšířenějším druhem je Žížala hnojní (Eisenia fetida), kterou běžně najdeme 

v zahradě v kompostu. Sice se používá k vermikompostování, ale mnohem vhodnější jsou 

speciálně vyšlechtěné kalifornské hybridy, které se nejen rychle množí, ale i velmi 

intenzivně přeměňují bioodpad na vermikompost, a proto se používají nejčastěji [4], [62]. 

  

Obrázek 12: Kalifornské žížaly (Eisenia andrei) [40] 

Cena za žížaly se pohybuje okolo necelé 1 Kč až do 3 Kč za kus v závislosti 

na druhu. Žížaly se dají sehnat u specializovaných prodejců, chovatelů či v rybářských 

potřebách. Sehnat se dají i prostřednictvím e-shopů, které zašlou žížaly poštou. 

Pokud je o žížaly dobře postaráno, za 3 – 4 měsíce vytvoří humus a během této 

doby se jejich počet až zdvojnásobí. Nikdy se ale nepřemnoží, jelikož je jejich délka 

vývojového cyklu v řádech měsíců [67]. 

Při vermikompostování se využívá intenzivní aktivity žížal, kdy stráví bioodpad 

živočišného i rostlinného původu, který projde trávicím ústrojím (Obrázek 13), který 

vylučují v podobě hutně černého trusu připomínající černozem. Prostřednictvím jejich 
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enzymů tak přetváří bioodpad na vermikompost [36]. Využití žížal pro odstranění 

jedovatých iontů těžkých kovů (především kadmia a železa) z organických městských 

odpadů studují různí odborníci, jejichž názory se liší. Trávicí ústrojí žížal dobře vstřebává 

tyto těžké kovy v komplexu s huminovými kyselinami, ale někteří z odborníků mají 

o tomto způsobu odstranění těžkých kovů značné pochybnosti. Jejich ionty jsou jedovaté 

nejen pro lidi, ale i pro žížaly. V prostředí s jejich velkým obsahem žížaly buď uhynou, 

nebo se z něj odstěhují [46]. 

 

Obrázek 13: Trávicí ústrojí žížaly [21] 

3.3 SYSTÉM VERMIKOMPOSTOVÁNÍ 

Kompostování obecně napodobuje běžné přírodní procesy. Působením žížal, 

plísní, bakterií a nižších hub z rostlinných zbytků vznikne humus jako ideální hnojivo 

i tím, že zlepšuje strukturu půdy. Kvalita kompostu je závislá na vstupní surovině. 
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Dostane-li se do kompostu něco nevhodného, žížaly i bakterie se mohou otrávit a kompost 

nevznikne [23]. 

Malé domácí vermikompostéry se používají převážně k vermikompostování 

kuchyňských zbytků zejména v bytech a kancelářích, kde se používají zakryté nádoby, 

vyráběné z plastu či dřeva v patrovém provedení. 

Podmínky pro optimální prostředí během vermikompostování jsou zajištěny 

dostatečným přísunem zpracovávaných biologických odpadů, míry provzdušnění, vlhkosti 

prostředí, teplotních podmínek, obsahu solí a dalších méně důležitých parametrů [8]. 

3.4 BIOODPAD VHODNÝ K POUŽITÍ 

K shromažďování bioodpadu se může použít několik variant, ale ve všech 

případech se bioodpad shromažďuje odděleně od ostatního odpadu. Výhodné je ukládat 

bioodpad do odvětrávaných košů, které umožňují bioodpad odvětrávat a tím snižovat 

proces hnití a vznik zápachu. Bioodpad je možno také rovnou házet přímo 

do vermikompostéru [39]. 

Při použití bioodpadu z kuchyní a použitého papíru se při vermikompostování 

zvyšuje celkově obsah živin. Vhodným krmivem pro žížaly je přídavek použitého papíru 

do kuchyňského bioodpadu [8]. 

Jako biologický materiál neboli krmivo pro žížaly slouží: 

 drcený pivovarský slad, pivovarské mláto, a pivovarské kvasinky,  

 odpady z pekáren a výroby cukrovinek,  

 obilné plevy,  

 kaly z čistíren odpadních vod,  

 papír, tráva, seno, listí, siláž, ovocné výlisky a zbytky z palíren,  

 biologicky rozložitelný odpad z domácnosti a další [1].  

 

Při kompostování odpadů z čerstvého ovoce a zeleniny bez použití žížal vede 

k rychlému snížení elektrické vodivosti a ztráty uhlíku a dusíku už po dvou týdnech.  
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Žížaly výrazně zvyšují bakteriální a houbové struktury, neboli přítomnost žížal podporuje 

aktivitu populace bakterií a plísní, které upravují své komunity a tím mění rozkladovou 

dráhu odpadů z čerstvého ovoce a zeleniny [10], [11]. 

3.5 KVALITA A VYUŽITÍ VERMIKOMPOSTU 

Kvalita vermikompostu je značně vyšší než u běžného kompostu. Vermikompost 

obsahuje kromě živin i velice kvalitní organické látky především ze skupiny huminových 

kyselin, dále růstové hormony jako jsou gibereliny, auxiny a cytokininy a také enzymy, 

které se dostávají do výměšků žížal z jejich trávicího ústrojí. Vermikompost umožní 

rostlinám lépe zužitkovat minerální látky již obsažené v půdě. Čím je vermikompost 

jemnější, což znamená, že obsahuje více žížalích výměšků, tím je kvalitnější a proto 

i dražší [8]. 

I když má každá půda svá specifika, nepochybně největší využití kompostu 

představuje využití pro zemědělskou půdu (Obrázek 14) – nejméně polovina celkové 

produkce [22]. 

 

Obrázek 14: Uplatnění kompostu ve vybraných sektorech [22] 

Vermikompost je unikátní hnojivo s optimálním poměrem uhlíku a dusíku 

a obsahem stopových prvků - mangan, bór a zinek, a skýtá mnoho výhod. Podporuje 
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tvorbu kořenového systému, zvyšuje výnosy produkce a rezistenci porostů proti škůdcům 

a chorobám, vitalitu rostliny, zvyšuje obsah vitamínů v plodech a urychluje dozrávání, 

zároveň snižuje množství postřiků a chemických hnojiv. Jelikož se zvýší obsah 

minerálních látek v naturhumusu, především fosforu, sníží se dávkování hnojiva obsahující 

minerály, tím se sníží znečištění spodních vod. K doplnění je potřeba pouze obsah vápníků, 

který se přidává do půdy společně s vermikompostem [36], [44]. Na kvalitu konečných 

výrobků a biologické parametry mají vliv i celkové množství a složení rozpustných solí 

v potravinách [16]. 

Vermikompost se zapracovává do půdy několika způsoby. Při sadbě se používá 

bez ředění zeminou a to přímým přidáváním ke kořenům. V případech, kde se nekypří 

půda, se volně pohodí na trávník nebo vinohrad. Zakopáním, zarýváním či orbou 

se vermikompost zapracovává do půdy u vzrostlých rostlin, keřů či stromů [36]. 

Přednosti vermikompostu: 

 zkracuje se doba zrání plodů, 

 neobsahuje žádné chemické látky, 

 je netoxický a nezatěžuje životní prostředí, 

 zvyšuje úrodnost půdy, 

 bez zápachu, 

 má velkou absorpční schopnost, 

 zvyšuje množství květů a plodů, 

 zlepšuje vitalitu rostlin, 

 urychluje dobu zrání rostlin, 

 neodplavuje se do spodních vod [55]. 

 

Vermikompostování vyrovnává obsah vodíku a poměr uhlíku a dusíku. Přidáním 

hnoje skotu se zlepšuje proces humifikace a zvyšuje se kvalita huminových kyselin [27]. 

Podíl různých organických odpadů má vliv na podíl huminových kyselin 

ve vermikompostu. Při vermikompostování rostlinných zbytků z rajčat a zbytků 

z papírenství, vermikompost z rostlinných zbytků rajčat obsahoval větší množství 

huminových kyselin a to o 24 %. Jinak vykazoval vermikompost v obou případech 
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obdobné vlastnosti. Různý podíl různých odpadů má vliv na složení a vlastnosti 

vermikompostu [5].  

Některé studie prokazují, při srovnání obsahu těžkých kovů v průběhu 

kompostování a vermikompostování, že vermikompostování významně snižuje obsah 

kadmia a to o 43,3 – 73,5 %, obsah chromu o 11,3 – 52,8 %, obsah mědi o 18,9 – 62,5 %, 

obsah zinku o 34,6 % a niklu o 19,9 – 49,6% v porovnání s kompostováním, který ukazuje 

nárůst. Přidávání červů neprokazuje žádný vliv na obsah železa a manganu. Při využití 

Afrických dešťovek, kterým jsou indikovány vysoké hodnoty kadmia, niklu, mědi, 

kryptonu a zinku – v tomto pořadí, zvyšují množství těchto kovů v tkáni žížal 

při vermikompostovacích procesech. Získané hodnoty jsou různé dle druhu těžkých kovů, 

které způsobují různé metabolické mechanismy. Doporučuje se použít Africké dešťovky 

za účelem zmírnění obsahu toxických těžkých kovů [20]. Při použití vodního hyacintu jako 

škodlivého plevele s vysokým obsahem těžkých kovů, je vermikompostování jednou 

z nejlepších alternativ pro řízení růstu tohoto plevele. Toxicita těžkých kovů u rostlin 

a zvířat závisí na různých formách těžkých kovů, než na jejich celkové koncentraci. 

Při vermikompostování vodního hyacintu a pilin pomocí Žížaly hnojní se po přidání hnoje 

ze statku urychlí růst a produktivita žížal. Hodnota pH se zvýší, což je důležité pro snížení 

biologické dostupnosti těžkých kovů [18]. 

Vermikompostování je tradiční postup i pro zpracování kalů. Proces humifikace 

organických látek má významný vliv na distribuci těžkých kovů. Průmyslový kal 

kontaminovaný arsenem představuje významný problém s ohledem na účinné 

odstraňování. Při kombinovaném vermikompostování s využitím Žížal hnojních 

a kompostování s použitím kalu, koňského hnoje a trávy v poměru 3:6:1, výsledky ukazují 

snížení arsenu. Kombinovaný proces vermikompostování a kompostování vykazuje větší 

účinek než kompostování a vermikompostování samotné [15]. 

Žížala hnojní při vermikompostování čistírenských kalů má vliv i na vodní 

extrakci. Po třech týdnech vede vermikompostování čistírenských kalů ke snižování pH 

a organického uhlíku a zvýšení elektrické vodivosti. Navíc se zdvojnásobil obsah 

vody [25]. 
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3.6 EKOLOGICKÉ HLEDISKO 

Vermikompostování je proces převzatý z přírody, proto se během procesu 

vermikompostování do zpracovávaného materiálu nepřidávají žádné chemické látky. 

Využití technologie vermikompostování a vyrobeného vermikompostu je vhodné 

především pro ekologické zemědělce [8]. 

Kalifornské žížaly se využívají i na jaře při likvidaci starého kompostu, staré 

trávy, ale i listí z minulého roku, čím se snižuje riziko pálení starých biologických odpadů.  

Zároveň se jako krmivo může výhodně využít i plevel, neboť kalifornské žížaly zničí jeho 

semena, a tím zabrání rozšíření plevele při hnojení vermikompostem. Trávicími enzymy 

žížaly likvidují i patogenní látky, proto lze využít i zkažené potraviny, shnilé ovoce 

a ostatní biologické odpady bez jakéhokoliv nebezpečí [63]. 

3.7 RYCHLOST ZPRACOVÁNÍ BIOODPADU  

Nejvhodnější doba pro vytěžení vermikompostu je jaro a doporučovaná doba pro 

proces vermikompostování je 10 měsíců. Tudíž je na téměř celý rok vyřešený problém 

s biologickým odpadem z domácnosti i ze zahrady [63]. 

Kalifornské žížaly zpracovávají bioodpad velice intenzivně. Živé organismy 

v běžném kompostu ani zahradní žížaly nerozkládají bioodpad takovou rychlostí 

a intenzitou jako Kalifornské žížaly. Rychlost se odvíjí dle poměru hmotnosti násady 

a hmotnosti bioodpadu. Kalifornské žížaly zvládnou plně zpracovat bioodpad za 7 měsíců, 

přičemž rozklad u běžného kompostu trvá 2 roky, ale užitná hodnota je u běžného 

kompostu nesrovnatelně menší než u vermikompostu [61]. 

3.8 OBNOVA PŮDY POMOCÍ VERMIKOMPOSTU 

V posledním desetiletí vzrostla intenzita postupů degradace zemědělské půdy, což 

má podstatný vliv na další oblasti společného zájmu, jako je ochrana vody, lidského zdraví, 

změna klimatu, ochrana přírody a biologické rozmanitosti a bezpečnost potravin. Jedním 

z významných a dostupných opatření k nápravě je aplikace vermikompostu.  

Na jednoho obyvatele České republiky připadá v průměru 0,41 ha zemědělské 

půdy, z toho 0,29 ha orné půdy. Za posledních 80 – 90 let obyvatelé přišli o jednu pětinu 
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veškeré zemědělské půdy. Polovina ze zbývající části půdy je ohrožena např. erozí či 

kontaminací. 

Vodní eroze ohrožuje více jak polovinu ploch zemědělské půdy. Odhaduje se, 

že je poškozeno kolem 1,4 milionu ha, z toho je přibližně 450 tisíc ha poškozeno výrazně. 

Orná půda je v České republice ohrožena různým stupněm větrné eroze: 23 % v Čechách, 

41 % na Moravě a ve Slezsku.  

Drastický pokles spotřeby vápenaté hmoty má vliv na trend v okyselování půd. 

V České republice se za posledních 25 let snížila hodnota pH v průměru o 0,1 stupně 

u orné půdy, chmelnic, vinic i ovocných sadů, a u stálých travnatých ploch je průměrný 

pokles o 0,2 stupně pH. Vývojový trend obsahu přístupného vápníku v půdě má vazbu 

na hodnotu pH s mírně se zhoršující tendencí. Obsah přípustného fosforu u orných půd 

se za posledních 25 let v České republice průměrně snížil o 13 mg·kg
-1

 půdy, a u stálých 

travnatých ploch je patrná stagnace obsahu přístupného fosforu v půdě. 

Vývoj obsahu přístupného draslíku má jednoznačně negativní vliv na půdy všech 

druhů. V České republice se na orné půdě snížil obsah draslíku v průměru 

o 54 mg·kg
-1 

půdy. Hmotnostní poměr draslíku k hořčíku se neustále snižuje. Vývojový 

trend obsahu přístupného hořčíku u všech druhů půdy není jednoznačný. 

Zhutněním (špatnou strukturou půd) je zasaženo kolem 30 - 50 % všech 

zemědělských půd, které je převážně způsobené použitím nevhodné mechanizace. 

V zasažených oblastech zhutněním se nachází 44 % z celkové výměry zemědělské půdy 

v České republice, což představuje 49 % orné půdy. 

Půda je živý systém, který se formuje a je ovlivňován okolním prostředím. 

Jednotlivé složky půdy na sebe navzájem reagují společně s živými organismy, např. různé 

druhy hlodavců, plžů, kroužkovců, mikrobů (Tabulka 1) a dalších, pro které je půda 

životním prostředím podmíněné dostatečným obsahem organické hmoty. V průměru tvoří 

organický podíl 6 % půdy. Organický obsah se pohybuje v rozmezí od 1 % (v chudých 

písčitých půdách) až po 80 % (v rašelinných půdách) a obsahuje neživou organickou 

hmotu v různém stupni rozkladu (85 % půdní organické hmoty) a živé organismy a kořeny 

(15 % půdní organické hmoty) [22]. 
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Vermikompost navrací zpět do půdy potřebné látky a živiny, aby se mohla znovu 

používat k pěstování rostlin, a tím i využívat k vytvoření optimálních podmínek pro jejich 

důležitou roli, a tou je produkce kyslíku. Obsah organické hmoty v půdě, která se zvyšuje 

vermikompostem, znamená zvyšování schopnosti vázat neboli uskladňovat v půdě emise 

uhlíku.  

Vermikompostem se zlepšuje zpracovatelnost půdy tím, že: 

 zvyšuje se sorpční schopnost (schopnost půdy zadržovat různé složky obsažené 

v půdním roztoku) lehčích půd,  

 nakypřuje zpevněné a těžké půdy,  

 redukuje choroby rostlin a působení škůdců,  

 zabraňuje vodní erozi na svazích,  

 snižuje spotřebu vody, jelikož brání vysychání půd,  

 dlouhodobě zabezpečuje rostliny důležitými živinami,  

 zvyšuje klíčivost osiv i sadby,  

 regeneruje narušené půdy,  

 podporuje život v půdě [45]. 

Tabulka 1: Průměrné mikrobiální složení vermikompostu [45] 

  v gramu sušiny hodnocení 

Mikroorganismy celkem 2,7 · 109 vysoké 

Půdní bakterie 2,4 · 109 vysoké 

Aktonomycety 2,5 · 109 střední 

Aerobní fixátory N 1800 vysoké 

Amonizační bakterie 2,4 · 106 vysoké 

Nitrifikační bakterie 2,5 · 106 střední 

Denitrifikační bakterie 3,9 · 106 střední 

Aerobní celulolytické bakterie 2,5 · 107 vysoké 

Výkalové coli bakterie 102 nízké 

Nevýkalové coli bakterie 103 nízké 
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4 MOŽNOSTI VYUŽITÍ VERMIKOMPOSTOVÁNÍ V DOMÁCÍCH 

PODMÍNKÁCH 

Umístit domácí vermikompostér lze na balkón, na chodbu, do garáže, kuchyně, 

dílny nebo do třídy ve škole či do kanceláře. Důležité je pouze zajistit pro žížaly správnou 

vlhkost substrátu a optimální teplotu kolem 20°C. V zimě je nutné nenechávat 

vermikompostér  venku bez izolace a v létě naopak nevystavovat přímému slunci, 

aby nedocházelo k přehřívání a k výparu vody. Jelikož žížaly potřebují ke svému životu 

dostatek vzduchu, je nutné při výběru nádoby dbát na to, aby byla prostorná ne však příliš 

hluboká [8]. 

4.1 SESTAVA VERMIKOMPOSTÁRNY A POŘIZOVACÍ NÁKLADY 

Vhodnou nádobu na vybudování vermikompostéru si může každý snadno zhotovit 

nebo koupit. Plocha vermikompostéru se odvíjí od množství kompostovaného bioodpadu. 

Na 1 kg bioodpadu týdně je potřeba plocha zhruba 0,2 m
2
 [61]. Optimální rozměry jsou 

délka 40 cm x šířka 40 cm x hloubka 15 cm. Odvod přebytečné tekutiny, provzdušnění 

a pohyb žížal mezi jednotlivými patry zajišťují perforovaná dna u jednotlivých nádob [8]. 

Pořizovací cena kupovaného vermikompostéru (Obrázek 15) se pohybuje 

od 2 000 Kč do 3 000 Kč [60]. Cena se odvíjí od počtu pater tohoto vermikompostéru.  

 

Obrázek 15: Vermikompostér kupovaný [60] 
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Cena doma vyrobeného vermikompostéru (Obrázek 16) se také odvíjí od počtu 

pater, ale zároveň vliv na pořizovací cenu má i velikosti plastového boxu. Každé patro 

se cenově pohybuje od 80 Kč do 250 Kč (dle rozměrů a výrobce). 

 

Obrázek 16: Vermikompostér doma vyrobený [58] 

Pořizovací náklady se dají snížit i použitím nádob, které se dají sehnat 

i za nulovou hodnotu, např. kbelíky od barvy (Obrázek 17). 

 

Obrázek 17: Vermikompostér - kbelíky od barvy [56] 
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Jak je patrno z Obrázku 18 zásobník s vypouštěcím ventilem a s neděrovaným 

dnem, kam odtéká přebytečná tekutina z horních pater, je v dolní části vermikompostéru, 

kde se může průběžně odčerpávat. Tato tekutina se po naředění s vodou v poměru 1:1 

využívá jako kapalné hnojivo pro zahradu i pokojové květiny. Zásobník se musí pravidelně 

čistit. Pokud by do zásobníku napadaly žížaly, je zapotřebí umístit tam malé množství 

kokosového vlákna nebo natrhaného papíru, aby se mohly žížaly dostat zpět [8]. 

 

Obrázek 18: Schéma vermikompostéru [52] 

Legenda k Obrázku 18 

Schéma vermikompostéru:  

1. Víko 

2. Zásobníky – 3 patra 

3. Zásobník na vodu s ventilem 

4. Základna s nohama [57] 
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Výroba domácího vermikompostéru: 

 Vermikompostér se vyrobí ze třech stejných stojacích nádob.  

 Ve dvou ze třech nádob (1. a 2. patro) se z důvodu odkapávání přebytečné vlhkosti 

proděraví dno tak, jak je tomu na Obrázku č. 15. Díry by měly být dostatečně veliké 

(4 - 5 mm) tak, aby jimi měly možnost prolézat žížaly. 

 

Obrázek 19: Díry ve dně 1. a 2. patra vermikompostéru [56] 

 Do víka, které bude sloužit k upevnění pater mezi sebou, se udělá velká díra 

a pro připevnění dalšího patra i díry na šrouby, jako na Obrázku 20. 

 

Obrázek 20: Díra ve víku 2. a 3. patra vermikompostéru [56] 
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 Nádoba bez děravého dna poslouží jako sběrná nádoba (3. patro), kam odtéká tekutina 

tzv. žížalí čaj. Tato nádoba se umístí jako spodní patro vermikompostéru. Mezi 2. a 3. 

patro se může vložit geotextílie, aby nedocházelo k přelézání žížal z vermikompostu 

do nádoby na tekutinu, avšak přísun vzduchu i odtok tekutiny zůstal zachován.  

 Sběrná nádoba se přiklopí děrovaným víkem a postaví se na ni nádoba s děrovaným 

dnem (přišroubuje se k víku), která bude mít úlohu vermikompostovací nádoby, kde 

vzniká pevný produkt - černý vermikompost (Obrázek 21). 

 

Obrázek 21: 2. patro vermikompostéru [56] 

 Na vermikompostovací nádobu (2. patro vermikompostéru) se přiklopí víko s dírami 

a usadí druhá nádoba s děrovaným dnem (1. patro vermikompostéru), která se využije 

po naplnění vermikompostovací nádoby vermikompostem [56]. Pro lepší stabilitu, 

se můžou k sobě přišroubovat vždy víko spodního patra ke dnu vrchního patra 

s dírami. 

Pro založení vermikompostovacího procesu se nejčastěji jako podestýlka používá 

– tráva, roztrhaný a navlhčený papír, listí, rašelina, kokosové vlákno nebo hobliny. 

Nevhodná podestýlka může zapříčinit špatný průběh vermikompostovacího procesu. 

Je nutné udržovat lůžko přiměřeně vlhké a provzdušněné [8]. 
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4.2 ZAHÁJENÍ VERMIKOMPOSTOVÁNÍ 

Na dně vermikompostéru je umístěná podestýlka složená z trávy, půdy, rašeliny, 

kokosového vlákna, listí nebo roztrhaného a navlhčeného papíru. Podestýlka se udržuje 

přiměřeně vlhká a provzdušněná. Násada žížal se vloží do podestýlky společně s kousky 

bioodpadu, které nejsou větší než 5 cm. Z počátku je dobré bioodpad převažovat [65]. 

Žížaly se krmí jednou až dvakrát týdně. 0,5 kg žížal zkonzumuje přibližně 0,25 kg 

bioodpadů denně. Přibližně za 3 měsíce se zdvojnásobí počet žížal. Objem bioodpadu 

se postupným zpracováváním žížalami zmenšuje zhruba na 0,3 až 0,25 svého původního 

objemu [50]. 

Žížaly mají radši organický odpad jako je ovoce, zelenina, vlhká papírová 

lepenka, čajové sáčky, chlebové kůrky, papírové ubrousky, skořápky od vajíček, kávovou 

sedlinu. Naopak není vhodné dávat žížalám mléčné výrobky, tuky a zbytky masa [65]. 

4.3 PRŮBĚH VERMIKOMPOSTOVÁNÍ 

Ve vermikompostéru se postupně separuje hotový kompost od bioodpadu. 

Po naplnění prvního patra vermikompostéru se přichystá žížalám druhé patro, kdy 

se připraví nová podestýlka na přestěhování žížal. 

Biologický odpad je vkládán do druhého patra a první patro necháme 2 až 3 

měsíce v klidu, aby se v něm materiál přeměnil na kompost. Zároveň se odvádí přebytečná 

vlhkost do zásobníku na vodu. Jedná se o kapalné hnojivo pro pokojové květiny a zahradu, 

kterému se říká žížalí čaj. Kapalné hnojivo se ředí stejným dílem vody. 

Oddělit žížaly od vermikompostu lze třemi způsoby. První způsob spočívá v tom, 

že se bioodpad dává k jedné straně vermikompostéru, kam si většina žížal přeleze a z druhé 

strany lze snadno vermikompost odebrat. Druhý způsob je obdobný, kdy se vermikompost 

posype moukou, kterou mají žížaly rády. Žížaly se pak přemístí do horní části 

vermikompostu, který se dá stranou a spodní část vermikompostu se může odebrat. 

U třetího způsobu se využije sluneční světlo, které nemají žížaly rády. Vermikompost 

se sesype na hromadu a část hromady se rozhrne na tenkou vrstvu. Žížaly z tenké vrstvy 

přelezou do větší hromady a tenká vrstva vermikompostu se může odebrat. Takto 

rozhrneme postupně celou hromadu a tím oddělíme vermikompost od žížal. Tento třetí 

způsob je ze všech nejúčinnější [65]. 
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5 EKONOMICKÉ ASPEKTY VERMIKOMPOSTOVÁNÍ 

Jelikož se bioodpad zpracovává v místě vzniku odpadu, nikam se nemusí vozit 

k likvidaci a za likvidaci platit, je chov Kalifornských žížal méně nákladný, přičemž jsou 

výnosy produktů rostlin (ovoce a zelenina) a jejich kvalita vyšší. Zvýší se i ekonomický 

přínos za prodej produktů a domácnosti se sníží náklady za nákup ovoce a zeleniny. 

Ekonomický přínos pro domácnost lze získat i prodejem násady Kalifornských žížal 

a vermikompostu [29]. 

BRKO neobsahuje obalový materiál, který by podléhal zpětnému odběru, proto 

na nakládání s tímto druhem odpadu nelze získat finanční příspěvky od EKO-KOMu. 

Jelikož ale BRKO tvoří 40 % separovaného komunálního odpadu, správným tříděním, 

domácím a komunitním kompostováním lze předcházet jeho vzniku. Správným vytříděním 

BRKO a zpracováním v místě jeho vzniku se ušetří 40 % nákladů na transport a 

zpracování. Může jít i o kombinaci svozu a domácího či komunitního kompostování, proto 

i úspora bude nižší, v každém případě ale půjde o úsporu [38]. 

 Při použití vermikompostu, není potřeba do půdy dodávat další hnojiva, jelikož je 

vermikompost kvalitnější než běžně používaná hnojiva, z toho důvodu lze hovořit o další 

úspoře nákladů. Navíc je vermikompost i ekologičtější např. než hnůj [14], [61]. 

5.1 POROVNÁNÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ 

Do kalkulace provozních nákladů na výrobu kompostu je potřeba započítat 

náklady na manipulaci se vstupním materiálem a svoz BRO, náklady na vyskladnění 

neboli finalizaci, náklady na údržbu, náklad na obsluhu a další. 

Náklady na klasické kompostování  

Provozní náklady jsou vypočítány pro nejběžnější způsob kompostování, 

tj. v pásových hromadách na volné ploše překopávané překopávačem kompostu. 

 Překopávač kompostu 

- Agregovaný s energetickým prostředkem (kolový traktor): 70W 

- Hodinový náklad na soupravu: 630,- Kč·h
-1 

(dle metodiky používané 

pro výpočet nákladů na zemědělské stroje) 
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- Průměrná výkonnost soupravy: 100 m
3
·h

-1
 

- Pracovní záběr: 2,5 m 

 Velikost zabezpečené plochy: 2 500 m
2
 

 Střední objemová hmotnost založených surovin: 525 kg·m
-3

 

 Počet překopávacích zásahů v jednom kompostovacím cyklu: 5 

 Trvání jednoho cyklu: 90 dní 

 Zpracovávané množství BRO v jednom kompostovacím cyklu: 1 000 t. 

 

Výpočet nákladů na překopávání v jednom kompostovacím cyklu: 

1 000 t · 5 = 5 000 t 

5 000 t : 0,525 t·m
-3

 = 9 523 m
3
 

9 523 m
3
: 100 m

3
·h

-1
 = 95,23 h 

95,23 h · 630,- Kč·h
-1

 = 59 995,- Kč 

 

Náklady na obsluhu překopávače kompostu vycházejí z hodinové sazby 

136,- Kč·h
-1

 pro pracovníka, který je kvalifikován pro obsluhu mechanizačních prostředků 

jako je traktor, nakladač a další. 

 

Výpočet nákladů na obsluhu překopávače kompostu: 

95,23 h ·36,- Kč = 12 951,- Kč 

 

Celkové náklady na překopávání založených surovin (1 000 t) v jednom 

kompostovacím cyklu (90 dní) činí 72 946,- Kč. 

 

Náklady na vermikompostování 

 Zpracované množství BRO v jednom kompostovacím cyklu: 1000 t 

 Trvání jednoho cyklu: 300 dní 
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 Velikost zabezpečené plochy: 2500 m
2
 

 

Výpočet nákladů na pořízení násady žížal v jednom kompostovacím cyklu: 

Cena násady žížal pro zpracování 1 t BRO: 600,- Kč. 

 

Celkové náklady na pořízení násady žížal pro zpracování 1 000 t BRO 

v jednom kompostovacím cyklu (300 dní) činí 50 000,- Kč (je využíván již vlastní 

žížalový substrát). 

 

Porovnání 

Náklady na zpracování 1 000 t BRO jsou u vermikompostování nižší, i když délka 

kompostovacího cyklu (setrvání zpracovávaných surovin na kompostovací ploše) 

je u vermikompostování 3,3 násobně delší, tudíž jsou náklady u vermikompostování větší. 

Vzhledem k tomu, že násada žížal je pořizována na několik období bez nutnosti obnovy, 

jsou konečné náklady za určité období vyrovnány a dále oproti klasickému kompostování, 

u kterého je nezbytné překopávání provádět neustále, stále snižovány [8]. 
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6 ZÁVĚR 

Evropská unie prostřednictvím legislativy nutí své členské státy řešit stav 

s biologicky rozložitelnými odpady. Což by mělo směřovat k situaci, kdy se pro tyto 

odpady nalezne příhodné využití a jeho ohromné množství nebude zabírat plochu skládky. 

Navíc svými biochemickými pochody nebude negativně ovlivňovat životní prostředí 

ať už zápachem nebo emisí skleníkových plynů.  

Biologicky rozložitelný odpad pramení z přírody, proto by se tam měl i navracet.  

Tato organická hmota by neměla být znehodnocována uložením na skládku mezi 

komunální odpad nebo spalováním, nýbrž by měla být efektivně zužitkována. Jestliže 

je kompostovatelný organický materiál takto svépomocí zpracován, pak se tento materiál 

již odpadem nestává. Česká republika by měla řešit situaci, tak aby byl důkladně 

propracován systém separace a využití těchto odpadů.  

Technologie výroby vermikompostu je ekologická koncepce, kterou lze nabídnout 

nejen obcím, pěstitelům, zemědělským družstvům, ale i těm, kteří se potřebují zbavit 

nepotřebných biologických odpadů přeměnou na kvalitní hnojivo. Pro malé producenty 

bioodpadu, např. v domácnostech, může představovat velice prospěšný a vysoce efektivní 

způsob odstranění odpadů a získání výborného hnojiva, který prokazatelně zlepšuje půdní 

vlastnosti, a tím prospívá růstu rostlin a zvyšuje zisky v pěstování rostlin. 

S technickým a technologickým rozvojem se zasahuje do biochemického cyklu 

látek v přírodě, někdy i s krátkodobým pozitivním efektem, např. zvýšením produktivity 

či kvality. Problémem jsou efekty dlouhodobé, které se narušením přirozených cyklů 

projevují většinou negativně. Negativní přístup k půdě dosáhl takových rozměrů, 

že je považován za celospolečenský problém. Pro odbornou veřejnost to je jistě závažný 

varovný signál. Stav půdy bezprostředně působí na změny klimatu a má zásadní vliv 

na zachování biodiverzity. 
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