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Summary: 
 

This thesis treats of an overview of used soil microorganisms involved in process of 
decomposition biological degradable waste. In the first part there is described development 
of composting and microorganisms which naturally affect the soil. These microorganisms 
could be also found in compost. Subsequently an overview of the valid legal enactment 
connected with composting issue. Next part is focused on conditions required for starting 
and optimal progression of composting process. In the next part there is an overview of 
bacteria and fungi according to substrate, phase they are responsible for and finally in 
accordance with taxonomy comprehensive of specification genus and species. In the end 
there are placed selected applied or tested compost maturity and stability test methods. 

Keywords: compost, composting, soil microorganisms, biodegradation, fungi, bacteria, 
edaphon 

 

Anotace: 
 

V p�edložené práci je zpracován p�ehled p�dních mikroorganism� ú�astnících se degradace 
biologicky rozložitelných odpad�, nalezených p�i procesu kompostování. V první �ásti 
je popsán vývoj technologie kompostování a v p�d� p�irozen� se vyskytující organismy, 
které najdeme v kompostu. Následn� je za�azen p�ehled platných legislativních p�edpis�, 
souvisejících s problematikou kompostování. Další �ást se podrobn� v�nuje podmínkám 
nutným pro nastartování a optimální pr�b�h procesu kompostování. V další �ásti 
je zpracován p�ehled bakterií a hub dle rozkládaného substrátu, fáze p�sobení a na konci 
dle taxonomického za�azení v�etn� vý�tu jednotlivých druh�. V záv�ru práce jsou za�azeny 
vybrané aplikované �i zkoušené metody testování stability a zralosti kompostu. 

Klí�ová slova: kompost, kompostování , p�dní mikroorganismy, biodegradace, houby, 
bakterie, edafon 

 



Seznam používaných zkratek: 
 
BRKO  Biologicky rozložitelný komunální odpad 

�SN  �eská státní norma 

DRI Dynamický respira�ní index 

EP     Evropský parlament 

ES     Evropská spole�enství 

MZe     Ministerstvo zem�d�lství 

MŽP      Ministerstvo životního prost�edí 

PCB    Polychlorované bifenyly 

POH    Plán odpadového hospodá�ství 

RP   Realiza�ní plán 

TKO   Tuhý komunální odpad 

CLPP    Community level physiological profiling 
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1. Úvod  

Zneškodn�ní bioodpad� kompostováním je jedna z perspektivních biotechnologií 

p�ispívajících trvale udržitelnému rozvoji na Zemi. Jak již úvodní v�ta napovídá, jedná 

se o využití poznatk� z biologie a o jejich následnou aplikaci na úpravu odpadu. 

Z  úhlu pohledu odpadového inženýra lze pomocí kompostování efektivn� odstranit 

jak odpady ze zem�d�lství, tak odpady z obce, nap�íklad z úpravy ve�ejné zelen�. 

Kompostovat je také možné �ást komunálních odpad�, v�tšinu odpad� z kuchyn� a jiné 

organické zbytky. Lze tedy �íci, že kompostováním m�žeme ušet�it za svoz odpadu. 

Z úhlu pohledu zem�d�lce lze kompostováním získat všestranné organické hnojivo, 

založené na humusovém komplexu, který je p�d� vlastní, tudíž ho rostliny dokážou pln� 

využít a narozdíl od chemických hnojiv nenabourá rovnováhu v p�d�. 

Z ekonomického hlediska se jedná o velmi levný zp�sob odstra�ování biologicky 

rozložitelných odpad�. P�i rozkladu nám totiž pomáhají mikroorganismy, které jsou 

v surovinách ur�ených pro kompostování v�tšinou p�irozen� obsaženy.  

Co se tý�e vlivu procesu na životní prost�edí, kompostování provád�né správným 

zp�sobem je velmi ekologické a šetrné k životnímu prost�edí, obzvlášt� k ovzduší. P�i 

kompostování dochází k minimálnímu vzniku skleníkového plynu metanu, který b�žn� 

vzniká nap�íklad p�i skládkování bioodpadu. Nedochází ani k vzniku toxických slou�enin, 

což je obávaný jev p�i spalování biologického odpadu. 

Kompostování v �eské republice v minulých letech zažívalo etapy rozvoje 

a poklesu zájmu, zpravidla podle výše poskytovaných dotací. Nyní však nastává nová 

situace, do Plánu odpadového hospodá�ství �R a kraj� byly zakomponovány požadavky 

Evropské unie na snižování množství biologicky rozložitelného odpadu na skládky. 

Zdá se tedy, že zájem o kompostování by m�l v následujících letech zna�n� posílit. 

Tématem mé bakalá�ské práce jsou možnosti využití p�dních mikroorganism� 

p�i kompostování. Je zde stru�n� shrnuta historie kompostování, nezbytná legislativa, 

technologie kompostování, pr�b�h kompostování a úloha mikroorganism� p�i rozkladu 

jednotlivých složek odpadní biomasy. 
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2. Cíl bakalá�ské práce 

Cílem této práce je formou literární rešerše podat ucelený pohled na kompostování 

z biotechnologického hlediska. Tedy provést jednotlivými fázemi procesu biodegradace 

od vstupních surovin, p�es jednotlivé fáze rozkladu a zrání až po vznik stabilního 

kompostu. V každém okamžiku procesu rozkladu je kompost osídlen spole�enstvem 

mikroorganism�, mým zám�rem je ur�it tyto mikroorganismy a u významných �initel� 

objasnit jejich význam v procesu degradace. 

3. Základní pojmy 

Tuto kapitolu v�nuji úvodu do problematiky kompostování a p�dních 

mikroorganism�. Postupn� budou objasn�ny pojmy kompostování, kompost a p�dní 

edafon. 

3.1. Kompostování 

Z technologického hlediska je kompostování proces, p�i kterém dochází k rozkladu 

organického odpadu p�sobením mikroorganism�, vody a kyslíku. Odborn�ji m�žeme 

proces rozkladu organických látek za p�ístupu kyslíku ozna�it za aerobní tlení.  

V pr�b�hu kompostování dochází k rozkladu složitých organických látek 

a následné syntéze nových slou�enin trvalého humusu mimo p�dní prost�edí. Jak rozklad, 

tak následná syntéza probíhá za vydatné pomoci p�dních mikroorganism� (VÁ	A, 1994). 

3.2. Kompost 

Kompost je organickým prost�edkem pro úpravu p�dy, který má požadované 

kvalitativní vlastnosti. Kompost vzniká ze sm�si organických zbytk� biologickým 

rozkladem, je to tedy sm�s organických a minerálních látek s užite�nou p�dní mikroflórou, 

v níž probíhají nebo již prob�hly mineraliza�ní a humusotvorné procesy. Kompost 

je všestranným organickým hnojivem, obsahuje nejen všechny druhy rostlinných živin, 

ale i látky p�dotvorné (MARENDIAK, 1987). 

 Dobrý kompost obsahuje 45 % vody a 20 % i více organických látek, z nichž je asi 

40-50 % humifikovaných. Obsah živin je velmi variabilní a kolísá podle složení výchozích 

surovin (ZEMÁNEK, 2001). 
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3.3. P�dní organismy v procesu kompostování 

B�hem celého procesu je kompost osídlen r�znými drobnými organismy. Podle 

p�íslušnosti k rostlinné nebo živo�išné �íši je m�žeme rozd�lit na bakterie, aktinomycety, 

houby a �asy, které �adíme pod souhrnný název fytoedafon a p�dní živo�ichy, které 

sjednocujeme pod názvem zooedafon. Organismy fytoedafonu i zooedafonu se nacházejí 

v kompostu bu
to sou�asn�, nebo v ur�itém sledu (MARENDIAK, 1987). 

O fytoedafonu pojednává blíže kapitola Možnosti využití p�dních mikroorganism� 

p�i kompostování. 

Zooedafon m�žeme dle velikosti jednotlivých organism� dále d�lit na mikrofaunu, 

tvo�enou prvoky, mezofaunu, tvo�enou hlísticemi, rozto�i a chvostoskoky, makrofaunu, 

do níž pat�í mnohonožky, stonožky a hmyz. Poslední skupinou pat�ící do zooedafonu 

je megafauna zahrnující žížaly a obratlovce (VRBA, HULEŠ, 2006). 

Organismy zooedafonu osidlují kompost ihned po založení. Mouchy nakladou 

larvy a ty zpracují velké množství organické hmoty, z�stanou po nich jemné drobty – 

nestrávené podíly. Po mouchách nastupují rozto�i, kte�í jsou nejpo�etn�jší skupinou mezi 

všemi živo�ichy v kompostu (MARENDIAK, 1987; DIAZ, 2007). 

 

Obrázek 1: moucha (A; B) 

a) Životní cyklus mouchy [5] 
b) Larva mouchy „masa�ky“ [22] 

 

Rozto�i jsou drobní pavoukovci (Arachnida), všechny �ásti jejich t�la splývají 

v jediný celek. Voln� žijící rozto�i jsou draví, n�kte�í (zejména Oribatida - pancí�níci) se 

podílejí na destrukci organických zbytk� v p�d�, v�etn� h��e rozložitelných látek. Po�ty 

a) b) 
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rozto��, kte�í se vyskytují p�evážn� v nejsvrchn�jších vrstvách p�dy, jsou odhadovány na 

n�kolik desítek až stovek tisíc jedinc� na m2 (MALACHOVÁ, 2004; VRBA, HULEŠ, 

2006). 

Druhou po�etnou skupinou jsou chvostoskoci (Collembola), drobní živo�ichové, 

žijící v p�d� nebo na povrchu p�dy, humusu, opadu, n�kdy i na vodní hladin�. Pat�í mezi 

šestinohé �lenovce a mají speciální aparát na zade�ku. Jsou to velmi odolné organismy, 

snáší dob�e výkyvy podmínek prost�edí. Jejich potravní spektrum je velmi pestré 

a zahrnuje drobné p�dní živo�ichy, detrit i t�la rostlin nebo pyl. Jsou šk�dci, ale na druhé 

stran� také d�ležití p�dotvorní �initelé (VRBA, HULEŠ, 2006). 

 

Obrázek 2: Chvostoskok (A, B) 

a) Chvostoskok [2] 

b) popis t�la  chvostoskoka [27] 

 

Dalším významným zástupcem zooedafonu jsou žížaly. Žížaly hrají 

nezastupitelnou roli p�i prvotním rozm�ln�ní pevné organické hmoty �ástí rostlin a ko�en�. 

Zpracovávají velké množství organických zbytk� a smíchávají je ve svém trávicím traktu 

s anorganickými látkami. K tomu jim dopomáhají mikroorganismy a enzymy v trávicím 

traktu. V t�lech žížal se nacházejí stejné mikroorganismy jako v okolní p�d�, ale v jejich 

exkrementech se nacházejí ve vyšších po�tech, �ímž m�že trus žížal podpo�it 

dekompozi�ní proces. Krom� chemického zpracování hmoty také celou sm�s p�irozen� 

provzduš�ují (MALACHOVÁ, 2004). Mimo to existuje speciální forma kompostování, 

a) 

b) 
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ve které využíváme p�irozené schopnosti žížal zintenziv�ovat rozkladné procesy - 

vermikompostování. Využíváno je p�itom známých druh� deš�ovek: Eisenia foetida, 

E. andrei, Lumbricus rubellus, Eudrilus eugenie, Perionyx excavatus (SLEJŠKA, 1997). 

 

Obrázek 3: Žížaly využívané pro vermikompostování 

a) Eisenia foetida [35] 

b) Lumbricus rubellus [16] 

c) Perionyx excavatus[39] 

 

4. Vývoj kompostárenství 

Tato �ást zahrnuje stru�nou sv�tovou a �eskou historii kompostování od prvních 

zjišt�ných záznam� až po sou�asnost.  

4.1. Historie kompostování od neolitu po 21 století 

Již s rozvojem prvních lidských sídel v neolitu za�ali lidé budovat místa 

pro skladování odpadu na okraji sídliš�. Na t�chto skládkách byl odpad p�ipraven 

k možnému použití jako zem�d�lské hnojivo (DIAZ, 2007).  

V antickém �ím�, v dob� kdy civilizace již p�esáhla milion obyvatel, vznikalo 

takové množství odpadu, že byli zam�stnáváni lidé na místech mimo m�sto, která sloužila 

k shromaž
ování odpadu. I tento odpad byl dále ur�en k aplikování na zem�d�lskou p�du. 

Poprvé termínem „kompostování“ ozna�ili rozkladný proces Templá�i ve 13 století. 

Templá�i žili ve Špan�lsku a jižní Francii a v�novali mnoho �asu zem�d�lství. 

Ze záznam�, které Templá�i zanechali se m�žeme domnívat, že dob�e rozum�li geologii, 

p�dní biologii, základ�m obd�lávání p�dy a jejímu zúrod�ování. Nalezeny byly podrobné 

popisy složení vstupních sm�sí pro kompostování i návrh kompostovacích prostor.  

a) b) c) 
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Od dob Templá�� z�stává základní technologie kompostování (pomineme-li 

mechanizaci) stále velice podobná (DIAZ, 2007). 

Detailn�jší zápisy o kompostování najdeme až v pr�b�hu 20. století, ve 30. letech 

20. století se rozvíjelo kompostování v Indii, kde se zprvu kompostovaly pouze zví�ecí 

podestýlky a exkrementy, pozd�ji k nim ve vrstvách byly p�idávány i ostatní organické 

odpady. V souvislosti s Indií bývá používáno ozna�ení Indoor process (vnit�ní zpracování), 

pod které je zahrnuto zpracování chlévské mrvy ve vnit�ních prostorách. Po p�ídavcích 

vrstev organických odpad� byly odpady kompostovány na otev�eném prostranství. 

V podstat� je možno �íci, že celé 20. století bylo globáln� rozvojem kompostování. 

Nejv�tší rozmach nastal zejména v jeho druhé polovin�. 

V USA se kompostováním za�ali zabývat na v�decké úrovni, byly testovány 

aplikace r�zných enzym� i nová mechanizace, nové zp�soby aerace, r�zné typy 

kompostovacích nádob pro urychlení procesu. Od 70. let bylo zapo�ato 

s mikrobiologickými studiemi, které m�ly odhalit patogenní �initele v kompostu, 

ekonomické studie hledaly možné využití kompostu jako zp�sobu degradace bioodpadu, 

�i jako ekonomického a ú�inného hnojiva. V souvislosti s hnojením byly provád�ny testy 

zralosti kompostu, jejichž cílem bylo zjistit optimální dobu zrání kompostu pro aplikaci 

na zem�d�lskou p�du. Mnoho studií sledujících výše zmín�né ukazatele bylo provedeno 

také v evropských zemích (DIAZ, 2007). 

Zem� západní Evropy, v �ele s N�meckem, Nizozemskem, Francií a Itálií cht�ly 

v 80. letech zpracovávat v kompostárnách p�es 30% tuhých komunálních odpad�. Tyto 

sm�lé p�edstavy však musely z d�vodu nízké kvality výsledného produktu ustoupit. Zhruba 

o 20 let pozd�ji je v t�chto zemích zaveden separovaný sb�r TKO a kompostuje se pouze 

�istá organická hmota, bez inertních látek s nízkým obsahem t�žkých kov�. Tato 

technologie se jeví úsp�šná, v N�mecku funguje okolo 600 kompostáren, ve Francii 

asi 300, zpracovávané množství je mén� než 10 % z celkového množství upravovaného 

TKO, protože kompostování se teprve rozvíjí (ST�ÍBRNÁ, 2001). 

V 70. letech byla v Japonsku vyzkoušena nová modifikace kompostování, 

využívající žížaly, tzv. vermikompostování. Tato technologie se ukázala být velice 

úsp�šná, vznikající hnojivo vykazovalo mimo�ádnou kvalitu. Pro tento druh kompostování 

je využíván speciální druh žížal. U nás je nejb�žn�jší žížala hnojní (Eisenia foetida), 
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známá také pod jménem žížala kalifornská. Tento druh žížal je možno p�i kompostování 

využít zejména proto, že je adaptován na vyšší teploty, kterých je p�i zrání kompostu 

dosahováno (DIAZ, 2007). 

P�estože podstata technologie kompostování z�stává po desetiletí stejná, stále jsou 

provád�ny výzkumy v této oblasti. Hledáme nové cesty jak proces zefektivnit, ud�lat 

jej ekonomi�t�jší, nebo jak co nejlépe naložit se vzniklým produktem. 

�

Obrázek 4: Domácí kompostování pomáhá zvyšovat statistickou míru recyklace [8] 

4.2. Kompostování biodegradabilních odpad� v �R 

Historie výroby pr�myslových kompost� u nás sahá až do roku 1913, kdy se za�alo 

v Praze vyráb�t ze zahušt�ných �istírenských kal�, rašeliny, drcené strusky a prosetých 

domovních odpad� humusové hnojivo s názvem „FEKA“. FEKA obsahovala pr�m�rn� 

37% organických látek, 34 % popelovin a 29 % vody. 

 Tato úsp�šná technologie se záhy rozší�ila do dalších evropských m�st. 

Kompostování se od té doby rozvíjelo, a to až do roku 1987, kdy byla zaznamenána 

na území �eské republiky maximální produkce kompostu 2,8 mil. tun. Toho bylo dosaženo 

p�edevším díky státní podpo�e kompostování, která byla intenzivní od r. 1955 až do roku 

1989 . Aplikací kompost� m�lo být dosaženo zvýšení úrodnosti p�d, a tím zajišt�ní 

sob�sta�nosti státu ve výrob� potravin (VÁ	A, 1994; MARENDIAK, 1987). 

Sou�asná p�ísná legislativa omezuje ukládání �istírenských kal� a znemož�uje 

d�íve b�žné kompostování rozdrcených tuhých domovních odpad�. Nejv�tší rezerva 
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�eského kompostárenství je v kompostování separovaného bioodpadu z vyt�íd�ného 

domovního odpadu. P�itom výroba kompostu s podílem separovaného bioodpadu 

dopln�ného stromovou k�rou a pilinami m�že pomoct p�eklenout ztráty vzniklé 

zpracováním recyklovatelných hmot o n�ž je v dob� ekonomické krize nezájem. 

Co se tý�e technických a technologických inovací v oblasti kompostárenství, jedná 

se zejména o nové prvky pro mechanizaci kompostování, zejména zahrani�ní provenience. 

Nákup speciální mechanizace je však velice drahou záležitostí, proto jsou �asto 

up�ednost�ovány služby pojízdných kompostovacích linek. Jedna takováto linka 

je schopna obsloužit 10-15 kompostáren. Tradi�ní zp�sob kompostování v p�ekopávaných 

zakládkách je stále nejb�žn�ji praktikovanou technologií (VÁ	A, 2001). 

Tento tradi�ní zp�sob bývá nahrazován termofilním kompostováním v aerovaných 

biofermentorech o objemu 10-20 tun. Sm�s bioodpad� je v n�m ponechána p�i teplot� 60-

70 °C po dobu 3-10 dní a pak dozrává na volné ploše 14-21 dní. Aplikováním této 

technologie je celý proces výrazn� zkrácen. 

Další rozvoj kompostování je možno o�ekávat jako d�sledek sla
ování �R s EU. 

I když v souvislosti se sm�rnicí o omezování biologicky rozložitelného komunálního 

odpadu na skládky se u nás uvažuje spíše o spalování (VÁ	A, 2001). 

Celkov� je otázka biologicky rozložitelných odpad� velice diskutovanou otázkou. 

V zahrani�í je v sou�asnosti velice moderní kombinace zpracovny bioodpadu 

s bioplynovou stanicí a s kompostárnou. Kontaminované bioodpady, nap�íklad pr�myslové 

�istírenské kaly by m�ly být spalovány a do skládek by m�l být ukládán jen popelnatý 

zbytek (VÁ	A, 2001). 

V roce 2008 fungovalo v �R celkem 160 kompostáren. Celková projektovaná 

kapacita existujících a p�ipravovaných kompostáren v �R je 1 521 608 tun zpracovaného 

bioodpadu za rok (JALOVECKÝ, 2009). 

4.2.1. Vize budoucnosti 

V sou�asnosti jsme dokázali pojmenovat problém, který poci�ujeme, a to p�emíru 

bioodpadu ukládaného do skládek, kterou je pot�eba rapidn� snížit. I p�es všechny snahy 

není možné ze dne na den nedisciplinované �eské ob�any nau�it na 100 % t�ídit.  
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Pro období nadcházejících 15ti let budou tedy zavád�na p�echodná opat�ení, než se 

separovaný sb�r pln� rozvine. Jedná se o linky mechanicko – biologické úpravy. Výhodou 

t�chto linek je velká flexibilita (obrázek �. 2). Takováto linka je tvo�ena soustavou r�zných 

sít a jiných separa�ních za�ízení. Obecn� má linka �ty�i výstupy (není to však pravidlem): 

� 40 % výstupu linky tvo�í certifikované palivo 

� 15 % tvo�í t�žká frakce (sklo, kamínky, zemina) – tedy odpad, který je možno 

ukládat na skládku inertních odpad� 

� 5 % zaujímají magnetické t�žké kovy, které budou sm��ovat k dalšímu využití 

� 40 % poslední podsítná frakce je tvo�ena odpadem sm��ujícímu k aerobní 

fermentaci, tedy ke kompostování. Výsledný kompost tvo�í zhruba 25 % 

z po�áte�ního množství zbytkového odpadu vstupujícího do linky – dochází 

k výparu vody a úniku CO2. Tento kompost, jelikož pochází ze sm�sného odpadu, 

obsahuje množství ne�istot, proto není možné jej využívat jako hnojivo. M�že však 

nahradit substrát používaný pro rekultivaci skládek.  

Nejd�ležit�jší však je, že biologicky stabilizovaný odpad již dle nové legislativy 

nebude považován za bioodpad, takže jej bude možno ukládat nap�íklad na skládku 

inertního odpadu. Takto se nám snáze poda�í docílit spln�ní sm�rnice 99/31 o snižování 

množství bioodpad� ukládaného na skládky (HABART, 2003). 

 

Obrázek 5: Srovnání spalování a biologické úpravy odpad� [8] 
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5. Platné legislativní p�edpisy  

Právní normy a technické p�edpisy mají za cíl vytvo�it právní rámec pro chování 

vlastník� movitých v�cí (podnikatelské subjekty, obce, fyzické osoby), stanovit technické 

požadavky na za�ízení ur�ená pro nakládání s t�mito movitými v�cmi, implementovat 

právní systém EU do našeho právního systému, stanovit funkce, pravomoci a podmínky 

�innosti správních a samosprávních orgán� tak, aby byla zabezpe�ena ochrana bezpe�ného 

a zdravého životního prost�edí na jedné stran� a právo na svobodné rozhodování ob�an� 

a podnikatelských subjekt� na stran� druhé (PASTOREK, 2004). 

Pokud chceme aplikovat tyto normy a p�edpisy na nakládání s vedlejšími produkty 

výroby nebo odpady, musí být dodržována pravidla týkající se bezpe�nosti ob�an� 

i ochrany životního prost�edí, výsledný kompost musí být zdravotn� nezávadný.  

Normy musí umož�ovat �ešit problémy vlastník� vedlejších produkt� �i odpad�, 

kterými mohou být fyzické �i právnické osoby, obce, kraje nebo �eská republika. Musí 

taktéž spl�ovat  požadavky EU (na�ízení, normy, sm�rnice). Musí umožnit regulování 

podnikatelských aktivit a v neposlední �ad� kontrolovat a evidovat �innost správních 

a samosprávních celk� (PASTOREK, 2004).  

�eská republika nemá žádný konkrétní zákon, který by se vztahoval pouze 

na problematiku kompostování. Legislativa je v�tšinou spole�ná i pro jiné druhy 

zpracování a využití biodegradabilních zbytkových materiál� a odpad� organického 

p�vodu. Velkým problémem naší legislativy je absence p�edpisu který by se zabýval jiným 

využitím biologicky rozložitelných odpad�, než aplikací na zem�d�lskou p�du 

(SIROTKOVÁ, 2006). 

Pro ú�ely právních norem a p�edpis� rozlišujeme t�i typy subjekt� nakládajících 

s komposty: 

� fyzické osoby, které výrobou kompostu nepodnikají (neuvád�jí produkt na trh),  

� komunitní a faremní výrobce kompost� (mohou, ale nemusí uvád�t produkt na trh),  

� podnikatelské subjekty, výrobce pr�myslových kompost� (uvád�jí produkt na trh).  
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Výroba kompost� je regulována dv�ma základními zákonnými normami, jsou 

to Zákon o hnojivech a Zákon o odpadech. 

Zákon o hnojivech �. 156/1998 Sb. ve zn�ní Zákona �. 308/2000 Sb. a na n�j 

navazující provád�cí vyhlášky: 

� o stanovení požadavk� na hnojiva,  

� o odb�rech a chemických odb�rech vzork� hnojiv,  

� o skladování a zp�sobu používání hnojiv  

� o agrochemickém zkoušení zem�d�lských p�d a zjiš�ování p�dních vlastností 

lesních pozemk�.  

Kompost ve smyslu zákona o hnojivech je považován za hnojivo se všemi právními 

d�sledky. Výroba kompostu se zákonem o hnojivech �ídí v p�ípad�, kdy je kompost 

vyráb�n a uvád�n na trh. Týká se tedy p�edevším výrobc� pr�myslových kompost� 

a výrobc� faremních a komunitních kompost�, za p�edpokladu, že uvád�jí kompost na trh 

(PASTOREK, 2004). 

Zákon o odpadech �. 185/2001 Sb. , v platném zn�ní a na n�j navazující provád�cí 

vyhlášky: 

� vyhl. MŽP �. 374/2008 o p�eprav� odpad� a o zm�n� vyhlášky �. 381/2001 Sb., 

kterou se stanoví Katalog odpad�,  

� o hodnocení nebezpe�ných vlastností odpad�,  

� o podmínkách použití upravených kal� na zem�d�lské p�d�,  

� o podrobnostech nakládání s odpady,  

� o nakládání s PCB.  

Režimem zákona o odpadech se musí �ídit všichni výrobci kompost�, pokud 

alespo� jedna složka vyráb�ného kompostu je deklarována vlastníkem jako odpad.  

Zákon o odpadech up�ednost�uje materiálové využití odpadu p�ed využitím 

energetickým, tedy up�ednost�uje recyklaci p�ed spalováním. Tento p�ístup otevírá cestu 

práv� kompostování (PASTOREK, 2004; SIROTKOVÁ, 2006).  
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Biologicky rozložitelný podíl komunálního odpadu ukládaný na skládky musí být 

postupn� omezován v souladu s harmonogramem stanoveným v Plánu odpadového 

hospodá�ství �R a kraj� (POH). To znamená snížit podíl t�chto odpad� na 75 % do roku 

2010, do roku 2013 na 50 % a do roku 2020 na 35 % BRKO ve srovnání s rokem 1995. 

Kompostování by m�lo být dle POH �R up�ednost�ováno p�ed spalováním a výsledný 

produkt by m�l být využit zejména v zem�d�lství , p�i rekultivacích a p�i zakládání 

a údržb� ve�ejné zelen� (SIROTKOVÁ, 2006). 

Zárove� v souladu s 6. rámcovým programem EU pro životní prost�edí by m�lo být 

do roku 2012 dosaženo využití odpadu 55 %. Dosáhnout by se tohoto cíle m�lo tak, 

že výstavba nových skládek, �i spaloven nebude hrazena ze státních prost�edk�. Uvidíme 

jak se tyto cíle poda�í splnit, každopádn� pro up�esn�ní a lepší sledování t�chto cíl� byla 

vyhlášena �ada realiza�ních plán� (RP). Souvislost s tématem kompostování by mohly mít 

tyto t�i: RP pro biologicky rozložitelné odpady, RP �R pro biodegradabilní odpady 

se zam��ením na odpady ze zem�d�lství, zahradnictví, rybá�ství, myslivosti, zpracování 

d�eva atd, (2. etapa) a RP �R pro kaly z �OV. K t�mto realiza�ním plán�m následn� vláda 

vydala usnesení (SIROTKOVÁ, 2006). 

Z dalších zákon� ovliv�ujících problematiku kompostování jmenuji nap�.: 

� Živnostenský zákon je jedním ze zákon�, které mohou ovliv�ovat výrobu, 

nakládání a obchod s komposty.  

� Zákon o ochran� ovzduší dopln�ný provád�cí vyhláškou, kterou se stanoví 

p�ípustná míra obt�žování zápachem 

� Vodní zákon - pro pot�eby tohoto zákona jsou aerobn� stabilizované komposty, 

stejn� jako statková a pr�myslová hnojiva, za�azeny mezi nebezpe�né látky.  

� Další zákony: Zákon o ochran� zem�d�lského p�dního fondu. Zákon o posuzování 

vliv� na životní prost�edí, Zákon o obalech, Zákon o ekologickém zem�d�lství, Zákon 

o životním prost�edí, Zákon o ochran� p�írody a krajiny, Zákon o integrované prevenci 

a omezování zne�išt�ní a další �eské i evropské zákony (PASTOREK, 2004). 

Z t�chto mnoha uvedu ješt� Na�ízení EP a Rady (ES) �. 1774/2002, kterým se stanoví 

hygienická pravidla týkající se vedlejších živo�išných produkt�, které nejsou ur�eny k 

lidské spot�eb�. Toto na�ízení razantn� zm�nilo nakládání nap�íklad se zbytky z jídelen a 

restaurací (SIROTKOVÁ, 2006). 
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�SN 4657 35 Pr�myslové komposty, tato norma p�esn� stanovuje požadované 

jakostní vlastnosti (Tabulka �. 1), které musí výsledný produkt kompostování spl�ovat, aby 

mohl být uveden na trh. Úmysln� tuto normu �adím až nakonec, protože její požadavky 

jsou již dnes p�ekonané. Vážným nedostatkem je, že nesleduje ani mikrobiologické 

ukazatele, ani organické polutanty (VÁ	A, 1994; SIROTKOVÁ, 2006) . 

Tabulka 1 : Jakostní požadavky na kompost dle �SN 46 5735 [32] 

 

Tento seznam norem není zdaleka úplný. Našt�stí komplikovaná legislativa 

v plném rozsahu musí být striktn� dodržována jen výrobci pr�myslových kompost�. 

Ve skute�nosti v p�ípad� výroby „domácích“ kompost� je t�eba dodržovat obecn� závazné 

složkové zákony o ochran� ovzduší, vody a p�dy.  

6. Faktory ovliv�ující kompostování  

Pro bezproblémový a správný pr�b�h kompostování je pot�eba zajistit optimální 

podmínky pro rozvoj mikroorganism�. Zásadní roli p�itom hrají níže podrobn�ji p�iblížené 

fyzikální a chemické faktory: vlhkost, obsah kyslíku, homogennost sm�si, sv�tlo, teplota. 

Proces ovlivní také složení výchozího materiálu - zejména pom�r uhlíku a dusíku. 

Proces je možno také optimalizovat aerací, snižováním teploty a vlh�ením. 

Regulaci provádíme nej�ast�ji pomocí p�ekopávek. Pro provedení p�ekopávky není p�esn� 

stanovená pevná doba. Dobu kdy p�ekopávat lze ur�it podle n�kolika klí�� (SLEJŠKA, 

1997): 
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� Provádíme p�ekopávku vždy když hmota dosáhne ur�itou teplotu, nap�íklad 

60 °C (Obrázek �. 6) 

Obrázek 6 : Graf teploty p�i p�ekopávkách provád�ných p�i dosažené konstantní teplot� [25] 

 

� Provádíme p�ekopávku jakmile zaznamenáme pokles teploty (to nám 

signalizuje, že kyslík je vy�erpán) – tato metoda je doporu�ována v �R. (Obrázek �. 7) 

Obrázek 7: Graf teploty p�i p�ekopávkách provád�ných p�i poklesu teploty [25] 

 

� P�ekopávky nejsou nutné u aerovaných hromad �i bioreaktor�, kde 

se p�ivád�ný vzduch dá regulovat. Regulací si m�žeme sami proces rozd�lit na dv� fáze 

a stanovit kdy p�echod z fáze sanita�ní na fázi biodegrada�ní prob�hne.( Obrázek �. 8) 

Obrázek 8: Pr�b�h kompostování v aerované hromad� �i bioreaktoru [25] 
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6.1. Fyzikální a chemické faktory 

Mezi tyto faktory �adíme: 

6.1.1. Vlhkost 

Voda je nezbytná pro mikrobiální aktivitu. Optimální vlhkost je taková, p�i níž 

je 60-70 % pórovitosti �erstvého kompostu zapln�no vodou. Každý materiál však má svá 

specifika, proto je nutno brát tuto hodnotu pouze jako orienta�ní. Konkrétní hodnota 

je stanovena stavem vstupní suroviny, zejména velikostí �ástic. V�tšinou je uspokojivá 

šedesátiprocentní vlhkost. Vhodné bývá držet se pravidla, že je lepší volit nižší vlhkost 

a pozd�ji ji podle pot�eby korigovat a tím p�edejít vývoji anaerobní mikroflóry 

a nežádoucímu p�echodu na proces kvašení (DIAZ, 2007; VÁ	A, 1994; KALINA, 2004). 

Zahradnické komposty, obsahující listí, d�evo a stromovou k�ru a komposty 

z chlévské mrvy se zeminou, kdy obsah organických látek v sušin� je v rozmezí 50-75 % 

vyžadují vlhkost 60-70 %. P�i kompostování se rovn�ž �ást vody odpa�uje a v n�kterých 

p�ípadech je nutno upravovat vlhkost v pr�b�hu zrání p�ídavkem dalších tekutin.  

Úpravou vlhkosti s regulací p�ístupu vzduchu m�žeme ovlivnit �innost kompostové 

mikroflóry a tedy i teploty v pr�b�hu zrání kompostu (ZEMÁNEK, 2001). 

6.1.2. Provzdušn�ní 

Provzdušn�ní substrátu je mimo�ádn� d�ležité pro život termofilních 

mikroorganism�, které hrají klí�ovou roli v procesu degradace. Dostate�né provzdušn�ní 

zabra�uje nežádoucím ztrátám dusíku, v d�sledku snížení emisí amoniaku. Zvýšenou 

aerací se navíc zkracuje doba zrání kompostu. Optimální koncentraci kyslíku v zakládce  

5-15 % docílíme mechanicky p�ekopáváním, nebo nucenou aerací. Klesne-li obsah kyslíku 

na 3 % objemu pór� zakládky, vznikají anaerobní podmínky (MARENDIAK, 1987; 

ZEMÁNEK, 2001). 

V závislosti na vlhkosti a teplot� se m�ní i množství kyslíku spot�ebovaného 

mikroorganismy. Maximální spot�eba je p�i obsahu vody okolo 60 %, nejnižší p�i 20 %. 

Spot�eba kyslíku zralého materiálu je ve srovnání se vstupním materiálem malá. 
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Optimální aerace je zajišt�na, pokud respira�ní koeficient je roven 1 (DIAZ,2007): 

 

6.1.3. Homogenita a zrnitost  

Homogenita je stejnorodost fyzikálních vlastností a chemického složení zakládky 

pr�myslového kompostu sv�d�ící o �ádném zpracování surovin.  

Rovnom�rné zrnitosti m�žeme docílit drcením jednotlivých komponent�. Velikost 

a tvar zrn ovliv�uje vzájemné p�sobení �ástic na sebe a tím i správné nastartování procesu 

samozah�ívání. Zárove� však struktura musí z�stat dostate�n� porézní tak, aby umož�ovala 

vým�nu plynu vznikajícího v základce s okolním vzduchem a tím umožnila provzdušn�ní 

a hlavn� okysli�ení tlející hmoty. Aby byl umožn�n spontánní r�st mikroorganism�, 

je vhodné kompost d�kladn� promísit (ZEMÁNEK, 2001). 

6.1.4. Sv�tlo 

Mikroorganismy p�sobící v kompostu pracují pouze v absolutní tm�. Z tohoto 

d�vodu je vhodné kompostování bu
to ve speciáln� navrženém kompostéru, nebo použít 

pro p�ekrytí jakýkoliv materiál, který je propustný pro vzduch (seno, sláma, listí, rohože 

z rákosu, jutové pytle nebo staré koberce) (KALINA, 2004). 

6.1.5. Teplota 

Teplota ovliv�uje zásadním zp�sobem délku zrání kompostu a je zpravidla odvislá 

od kvality použitých vstupních komponent�. Nejen použité odpady, ale i vhodn� zvolený 

technologický postup teplotu ovlivní. 

Teplota má vliv na r�st a aktivitu mikroflóry, a tím také na rychlost degradace 

biomateriál�. Zvýšením teploty je spušt�n proces hygienizace, p�i kterém jsou zni�eny 

patogenní mikroorganismy a dochází k zastavení klí�ivosti semen plevel�. 

P�i kompostování zakládky, která je potenciáln� patogenní by m�la teplota p�esahovat 

55 °C po dobu nejmén� 21 dní. U b�žných kompost� je dostate�ná teplota 45 °C po dobu 

p�ti dn�. (ZEMÁNEK, 2001) Ze sanitárního hlediska je pro hygienizaci nutné udržovat 

teplotu 55-60 °C nejmén� 2 týdny (MARENDIAK, 1987). 

Respira�ní koeficient: 

Vyprodukovaný CO2 / Spot�ebovaný O2= 1 
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Obecn� lze vliv teplot na jednotlivé procesy popsat dle tabulky �. 2. Podle ú�elu 

kompostování se rozhodujeme pro optimální zvolené rozmezí, které spl�uje legislativní 

požadavky (SLEJŠKA, 1997). 

Tabulka 2 : Optimální teploty dle požadovaného výsledku kompostování [25] 

Teplota Požadavek 

 > 55 °C Maximalizace sanitace 

45 -55 °C Optimum pro biodegradaci 

35-40 °C Zvýšení mikrobiální diverzity 

 

Vzestup teplot u �erstvého kompostu signalizuje vhodné podmínky, naopak žádná 

reakce, nebo prudký pokles teplot upozor�uje na nep�íznivé podmínky, nap�íklad 

nedostatek kyslíku, dusíku �i vody. 

Vzestup teplot nad teplotu 70 °C je také nežádoucí, jelikož dochází k odumírání 

pot�ebných mikroorganism�, �ímž se proces zastavuje a prodlužuje se doba zrání. 

V p�ípad� nadm�rného vzr�stu teploty je vhodné zavlažování. 

Trvalý pokles teploty obvykle znamená zralost kompostu. 

U kompostu jehož teplota je vyšší než teplota okolí stále probíhají mikrobiologické 

a biochemické pochody. Kompost v nezralém stavu obsahuje velké množství organických 

kyselin a je fytotoxický, proto by nem�l být používán ke hnojení (ZEMÁNEK, 2001). 

6.1.6. Hodnota pH 

Optimální hodnota pH je mezi 5,5 a 8. Zatímco bakterie požadují pH blízké 

neutrální hodnot�, houby preferují mírn� kyselé prost�edí. Rozmezí uvád�ných hodnot 

se zna�n� r�zní, v každém p�ípad� horní hranice kompostovatelnosti se nachází okolo 11, 

dolní okolo 5, ale zahrani�ní literatura p�ipouští u vstupního materiálu pH  od 3. 

U �erstvého kompostu je požadovaná hodnota mezi 6-8, což se dá p�i vhodné 

skladb� surovin v zakládce dodržet bez p�ídavku vápenatých hnojiv. V pr�b�hu procesu 

se pH m�ní, b�hem mineraliza�ní fáze zpravidla klesá pod hodnotu 5 a po jejím ukon�ení 

za�íná stoupat až k hodnotám 8-8,5 (DIAZ, 2007;KALINA, 2004). 



Kate�ina Špakovská: Možnosti využití p�dních mikroorganism� p�i kompostování 

2009   25 

Vysoké pH v zakládce ve spojením s rostoucí teplotou b�hem fáze mineralizace 

a m�že zap�í�init nežádoucí ztráty dusíku zp�sobené vypa�ováním amoniaku. P�estože 

k ur�itým ztrátám p�i procesu aerobní biodegradace vždy dojde, je vhodný p�ídavek 

hydroxidu vápenatého. Ca(OH)2 pohlcuje p�ebyte�nou vlhkost, a tak vylepšuje fyzikální 

vlastnosti kompostu (ZEMÁNEK, 2001; DIAZ, 2007). 

6.1.7. Fosfor 

Kompostová mikroflóra pot�ebuje pro zabezpe�ení tvorby humusu minimální obsah 

fosforu ve vstupní organické hmot�. P�i p�em�n� látek vznikají energeticky bohaté vazby. 

Pro zabezpe�ení dostatku fosforu se používá hnojivou superfosfát. Minimum pot�ebné pro 

pot�eby mikroflóry je 0,2 % P2O5 v sušin�. V�tšinou je tento obsah zajišt�n samotnými 

odpady a kompostovanými stájovými produkty (mrva, kejda atd.) (ZEMÁNEK, 2001). 

6.2. Výchozí materiály 

Jedním z nejd�ležit�jších aspekt� celkové nutri�ní rovnováhy je pom�r organického 

uhlíku k celkovému dusíku, tzv. C/N. U v�tšiny odpad� je pro vstupní materiál optimální 

pom�r C/N 25:1 – 30:1. 

Živé mikroorganismy zužitkují pro sv�j metabolismus okolo t�iceti díl� uhlíku 

na jediný díl dusíku. Okolo dvaceti �ástí uhlíku je oxidováno na oxid uhli�itý, zbytek 

je zužitkován na syntézu protoplazmy (cytoplazmy a proteoplazmy). Pr�m�rná hodnota 

C/N v t�lech bakterií je 9-10:1 (DIAZ, 2007). 

Anorganické látky s vyšší hodnotou C/N jsou spíše balastní složkou, protože 

neposkytují kvalitní živnou p�du pro mikroorganismy, p�i nadbytku anorganické složky 

je humifikace organických složek pomalá. 

D�ležitá je i forma organických látek, zvlášt� pot�ebné jsou lehce odbouratelné 

bílkoviny a cukry. Pokud je jich dostatek, dojde k rychlému nastartování procesu a celý 

proces je urychlen. U stabilních složek je proces zdlouhavý (VÁ	A, 1994). 

V dob�e sestavené zakládce pom�r C/N konstantn� klesá, d�je se tak v d�sledku 

úniku CO2 a biologické mineralizace. Pokud je pom�r C/N p�íliš vysoký, je vhodné upravit 

jej p�ídavkem dusíkatého odpadu, nap�. kravský hn�j (C/N=18). Pokud je p�íliš nízké, 

p�idává se uhlíkatý odpad, nap�. r�zné druhy sena, slámy. P�i nedostatku dusíku 
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se humifikace zpomaluje, p�i nadm�rném množství dusíku dochází k nadm�rné 

mineralizaci, jejíž vinou se m�žou biochemické reakce v kompostu zcela zastavit. 

Pro komer�ní komposty je stanoven maximální pom�r C/N maximáln� 30:1. Takto 

je pom�r stanoven,aby se rostlinám dostalo všech pot�ebných látek a kompost skute�n� 

p�sobil jako fertilizer. V p�ípad� že je C/N širší, kompost je nestabilní, pokra�uje rozklad 

v p�d�, k tomuto rozkladu se spot�ebovává p�dní dusík, a ten pak chybí rostlinám 

(ZEMÁNEK, 2001). 

6.2.1. P�ísady a p�ípravky ke kompostování 

P�ísady mají za úkol zlepšit fyzikální vlastnosti výsledného produktu, nebo zvýšit 

obsah živin, jsou to v�tšinou r�zné typy mou�ek – minerální i organické. 

P�ípravky jsou p�ísady, které mají p�ekonat potíže. Rozeznáváme p�ípravky dvojího 

druhu bylinné p�ípravky a o�kovací látky. 

Základní rozdíl mezi p�ípravky a p�ísadami je ten, že první zmín�né mohou zm�nit 

proces tlení a zvýšit kvalitu kompostu. Dopad bylinných p�ípravk� je posuzován jako 

neprokazatelný �i zpochybnitelný. O�kovací preparáty mají pouze psychologický vliv 

na jejich uživatele. O�kování je nákladné , p�itom prokazateln� není v�bec nutné, jelikož 

mikroorganismy nezbytné k p�em�n� substrátu jsou již v samotném substrátu p�irozen� 

obsaženy. Pokud chceme získat kvalitní produkt, neobejdeme se bez p�ídavku p�dy. Takto 

p�irozenou metodou nao�kujeme do kompostu celou kulturu p�dních mikroorganism�. 

Poté už jen sta�í dodržet podmínky, které mikroorganismy pro r�st pot�ebují (VÁ	A, 

1994; KALINA, 2004). 

6.3. Pr�b�h kompostování 

Standardní proces rozkladu organických látek v p�írod� probíhá bu
to v tenké 

vrstv� sediment�, v p�d� nebo v organismech. Rozkládající se materiál má tedy v d�sledku 

p�ímého kontaktu s okolím teplotu okolního prost�edí. Z toho vyplývá, že v p�írod� 

za normálních podmínek kompostování nenastane. Obvykle �inností �lov�ka jsou 

materiály shromážd�ny a navršeny do tvaru, který umožní samozah�átí organické hmoty. 

Vzhledem k tomu, že v�tšina biochemických reakcí je závislá na teplot�, mnoho 

chemických, fyzických a biologických vlastností se b�hem kontinuálního procesu m�ní 

(DIAZ, 2007). 
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Proces kompostování prochází t�emi stádii, z nichž každé je možno charakterizovat 

teplotním rozmezím a také probíhajícím procesem. P�vodní hmota se v �ase m�ní jednak 

vizuáln� a jednak z hlediska chemického složení.  

Na grafu jsou zachyceny jednotlivé fáze kompostování, k�ivka znázor�uje pr�b�h 

teploty v �ase. (Obrázek �. 9) 

 

Obrázek 9 : Pr�b�h teploty a fáze tlení [12] 

6.3.1. Fáze rozkladu 

Délka této fáze je zhruba 3-4 týdny od založení kompostové zakládky, teplota 

v ní prudce roste, v závislosti na výchozím materiálu na 50 až 70 °C. Dochází k rozkladu 

snadno rozložitelných slou�enin tj. škrob�, cukr� a bílkovin, pozd�ji i celulózy a ligninu. 

Ty jsou rozloženy na jednodušší molekuly nap�íklad dusi�nany, oxid uhli�itý, amoniak, 

aminokyseliny a polysacharidy. Tlející hmota má velkou spot�ebu kyslíku a vysokou 

produkci oxidu uhli�itého. P�i p�ebytku dusíku ve sm�si m�že vznikat amoniak. Objem 

se snižuje až na 70 % p�vodní hmotnosti. Jednak se z materiálu odpa�uje d�sledkem 

zah�ívání velké množství vody a jednak se prvky p�vodn� pevných �ástic uvolní 

v unikajícím plynu, nap�íklad uhlík v CO2. Živiny z p�vodní organické hmoty se uvol�ují 

a p�echázejí do minerální formy, proto se této fázi také �íká fáze mineralizace.  

D�ležité na této fázi je, že dochází k hygienizaci kompostu (KALINA, 2004; ZEMÁNEK, 

2001). 
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V zahrani�ní literatu�e tato fáze �asto bývá d�lena na startovací a termofilní fázi. 

Jako startovací fáze je ozna�ována doba b�hem níž se aktivují mikroorganismy p�irozen� 

obsažené v odpadu a významnou roli hraje zooedafon. B�hem startovací fáze je teplota 

kompostované hmoty zvýšena na teplotu optimální pro �innost termofilních bakterií. 

Aktivací termofilních bakterií je plynule navázána fáze termofilní. K tomuto p�echodu 

dojde p�i zah�átí hmoty na teplotu 35-40 °C (KALINA, 2004; ZEMÁNEK, 2001). 

Vzhled ani zápach p�vodní sm�si se p�íliš nem�ní, kompost nemá vlastnosti 

humusu a m�že vykazovat známky fytotoxicity. Prob�hnutím první fáze se kompost 

biologicky stabilizuje, konec fáze je zp�soben vy�erpáním dusíku, nebo snadno 

rozložitelných látek. P�idáním dusíku �i nových surovin je možné tuto fázi znova 

inicializovat. Také p�ekopávkou je možné krátkodob� zvýšit teplotu, ta ale zpravidla 

nedosáhne p�vodních vysokých teplot a je podstatn� kratší (VÁ	A, 1994; KALINA, 

2004).  

6.3.2. Fáze p�em�nná 

Trvá od �tvrtého do osmého (desátého). Teplota klesá až na 25 °C. 

Z mineralizovaných živin vznikají humusové složky na n�ž se váží jílovité �ástice – vzniká 

stabilní komplex, který odolává mikrobiálnímu rozkladu. Kompost získává stejnom�rnou 

barvu, drobtovitou strukturu, zápach po zemin�. V pr�b�hu této fáze dojde ke ztrát� dalších 

10 % hmoty. Kompost také ztrácí fytotoxicitu, takže ke konci p�em�nné fáze je možné jej 

použít jako hnojivo. (DIAZ,2007; ZEMÁNEK, 2001) 

6.3.3. Fáze syntézy- dozrávání kompostu 

Kompost se stále více podobá zemin�, živiny jsou pevn�ji vázány, dochází k vzniku 

trvalého humusu. Ú�innost humusu se zvyšuje, vytvá�í se vazby mezi organickými 

a anorganickými látkami. Teplota hmoty klesá na hodnotu okolí. V poslední fázi nedochází 

tém�� k žádným zm�nám hmotnosti, celková ztráta hmotnosti od po�átku kompostování 

však m�že dosáhnout až 40 % , u objemových procent ješt� více (ZEMÁNEK, 2001). 
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7. Možnosti využití p�dních mikroorganism� p�i 

kompostování  

P�em�nu organické hmoty na humusové látky v procesu kompostování zabezpe�ují 

z p�evážné �ásti mikroorganismy. Jde o obdobné pochody jako p�i p�em�n� organické 

hmoty v p�dním prost�edí. V kompostu je však možné vytvo�it lepší podmínky pro rozvoj 

mikroorganism� a dosáhnout až desetkrát jejich v�tšího po�tu ve srovnání s p�dou 

(VÁ	A, 1994). 

Mikroorganismy m�žeme rozd�lit podle n�kolika kritérií – krom� taxonomického 

rozd�lení (tabulky 4 a 5) podle substrátu, na kterém rostou a který degradují. Další 

kritérium je teplotní optimum a rozmezí, tzv. teplotní nika. 

7.1. Živné p�dy (substráty) 

Organická hmota v kompostu je obvykle velmi pestrá a obsahuje hned n�kolik 

možných substrát� najednou. Jedná se z �ásti o odpadní rostlinnou biomasu (fytomasu), 

ta však nemá vždy stejné vlastnosti, záleží na p�vodu vstupu pro kompostování. 

V kompostu nalezneme p�edevším celulózu a lignin, ale i další druhy rostlinné vlákniny 

(nap�. hemicelulózy). Každá tato vláknina pot�ebuje specifické podmínky ke svému 

rozkladu a ty jí zabezpe�í ur�itý organismus. Další zmín�né substráty tvo�í také bun��né 

st�ny, chitin je sou�ástí hub, peptidoglykan murein je stavební jednotkou bakteriálních 

bun�k (MALACHOVÁ, 2004). 

7.1.1. Lignin 

Lignin je hlavní strukturní složkou rostlin, nalezneme jej nap�íklad v cévních 

svazcích. Skládá se ze základních stavebních jednotek – jsou to deriváty fenylpropanu, 

které ozna�ujeme jako prekurzory ligninu. Jsou to p-kumaryl alkohol, koniferyl alkohol 

a sinapyl alkohol. Lignin je jednou ze složek, jejichž degradace je nejpomalejší. Podíl 

ligninu ve d�ev� se r�zní od 18 až do 30 %. Jeho degradace je velmi složitá, protože 

obsahuje neobvyklé vazby jednotlivých monomer� (zejména na koniferyl alkohol ). Jinak 

je lignin pom�rn� málo stálý, za�íná se rozkládat již p�i teplot� 140 °C, d�sledkem 

rozkladu ligninu d�evo p�i tlení hn�dne (DIAZ, 2007). 
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Rozklad ligninu je primárn� zp�soben houbami, které jsou známé patogeny 

na žijících d�evinách, nap�íklad choroši outkovka pestrá (Trametes versicolor) nebo pevník 

chlupatý (Stereum hirsutum). Tito zástupci degradují lignin a zanechávají sv�tle zbarvené 

celulózové �ásti. N�které houby, jako nap�íklad hlíva úst�i�ná (Pleurotus ostreatus) 

dokážou degradovat celulózu i lignin sou�asn� (DIAZ, 2007). 

7.1.2. Celulóza 

Celulóza je složitý polysacharid známý pod �eským názvem buni�ina, nebo pod 

ozna�ením nerozpustná vláknina. Celulóza je hlavní stavební látkou rostlinných primárních 

bun��ných st�n. Pro v�tšinu živo�ich� je nestravitelnou složkou potravy, je zcela 

nerozpustná ve vod�.  

Celulóza je nejrozší�en�jším biopolymerem na zemi a nalezneme ji tém�� v každém 

typu bioodpadu – v odpadu z d�eva�ského pr�myslu, ze zem�d�lství i z domácností. 

Na rozkladu celulózy se v aerobních podmínkách podílí mnoho hub, bakterií a také 

hlenky (slizovky �i myxomycety) (DIAZ, 2007). 

Obecn� houby hrají nejd�ležit�jší roli p�i degradaci celulózy, obzvlášt� pokud 

je inkrustována ligninem (jako nap�íklad u d�eva nebo slámy). Celulóza je bohatá na uhlík, 

ale neobsahuje dusík, což poskytuje konkuren�ní výhodu houbám p�ed bakteriemi. 

S rozkladem celulózy jsou spojeny kmeny hub Chaetomium, Fusarium a Aspergillus, 

z bakteriálních kmen� jsou to pak skupina slizovek a p�íbuzné taxonomické skupiny 

(Cytophaga, Polyangium, Sorangium). V aerobních podmínkách se rozkladu dále ú�astní 

n�kolik zástupc� kmene aktinomycet a rodu Pseudomonas. 

Rozklad v anaerobních podmínkách probíhá za pomocí rodu Clostridia (DIAZ, 

2007). 

7.1.3. Hemicelulózy 

Xylan – je nejvýznamn�jší hemicelulózou, nalezneme ho ve slám�, vylisované 

cukrové t�tin� (až 30 %) a ve d�ev� (2-25 %). Xylan je tvo�en bu
to pentózami nebo 

hexózami (glukóza, manóza, galaktóza). Hlavním enzymem který rozkládá xylan 

je xylanáza, produkovaná mnoha bakteriemi a houbami (DIAZ, 2007). 
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Pektin – je uhlohydrát, který se vyskytuje v bun��né st�n� rostlin. Pektin 

je rozpustná vláknina, která vzniká p�i dozrávání ovoce. Degraduje se za pomocí enzymu 

pektinázy, která se b�žn� vyskytuje u bakterií a hub. Mnoho rostlinných patogen� vylu�uje 

pektinázu (enzym degradující pektin). 

Škrob – je makromolekulární látka bez chuti a bez zápachu, je to kone�ný produkt 

fotosyntézy rostlin. Je nerozpustná ve studené vod�. Chemicky je to polysacharid složený 

z amylosy (cca 20%) a amylopektinu. Skládá se z mnoha molekul glukózy, ale obsahuje 

v malém množství také lipidy. Rozklad škrobu je možný dv�ma zp�soby: fosforylací 

(enzymem fosforylázou) nebo hydrolýzou za pomocí enzymu �-amylázy(DIAZ, 2007). 

7.1.4. Peptidoglykan (murein)  

Polymer, tvo�ící jednu z vrstev bakteriální bun��né st�ny, skládá 

se z modifikovaných cukr�, spojených krátkými polypeptidy. Murein je hlavní složkou 

bun��ných st�n v�tšiny bakterií. Na obsahu peptidoglykanu v bun��né st�n� je založeno 

Gramovo barvení (DIAZ, 2001) . 

7.1.5. Chitin 

Chitin je nejd�ležit�jším stavebním materiálem bun��ných st�n hub, tvo�í vn�jší 

kostru hmyzu a je hlavní složkou schránek korýš�. V oblastech s rozvinutým obchodem 

s mo�skými škeblemi je chitin významným odpadním materiálem. 

Chemicky je chitin velice podobný celulóze, avšak vzhledem k množství v n�mž 

se vyskytuje je mén� významný. Hlavním rozdílem mezi celulózou a chitinem je vysoký 

obsah dusíku v chitinu (cca 7 %). Pom�r C/N v chitinu je zhruba 5. 

Mnoho hub, nap�íklad Aspergillus, a bakterií (nap� Flavobacterium, Cytophaga, 

Pseudomonas) jsou schopny využít chitin jako zdroj dusíku a uhlíku (DIAZ, 2001). 
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Tabulka 3 : Hlavní p�írodní složky , rozkládané substráty [4] 

Složka Složení P�sobí jako /v P A M Odstranitelnost 
Lignin Polymeráty derivát� 

fenylpropanu nap�., koniferyl 
alkohol 

Strukturní složka 3 0 0 Velmi odolný, 
v�tšinou odstra�ován 
houbami 

Celulóza �-1,4 vazba Strukturní složka  
(listy a stonky 
rostlin) 

3 0 0 Snadn�ji, v�tšinou 
pomocí hub, ale také 
bakterií a aktinomycet 

Škrob Amylosa: lineární -1,4 
vazby; Amylopektin: 
v�tvené  -1,4 vazby 

Zásobní látka, 
v semenech  
a ko�enech 

2 0 1 Dobrá, 
aerobn� i anaerobn� 

(Clostridium) 
Glykogen -1,4 a -1,6 vazba Ve svalech 

živo�ich� 
0 1 0 Dobrá 

Laminarin �-1,3 vazba V mo�ských �asách 
(Phaeophyta) 

2 0 0 Snadná 

Paramylon �-1,3 vazba V �asách 
(Euglenophyta a 
Xanthophyta) 

1 0 0 Snadná 

Dextran 

 (C
6H

10
O

5)
n p

ol
ym

er
y 

gl
uk

óz
y 

1,6 vazby Kapsula a slizové 
obaly bakterií 

0 0 1 Snadná 

Agar Lineární polymer galaktózy Mo�ské �asy 
(Rhodophyta) 

2   Odolný 

Suberin, kutin Vyšší estery saturovaných a 
nesaturovaných mastných kyselin 

Strukturní složka 1 0 0 Špatná 

H
em

ic
el

lu
lo

se
s 

 
• Xylan 
• Araban 
• Mannan 
• Galaktan 

 
Nízký stupe� polymerace 
cukerných monomer� (pentózy a 
hexózy) a uronové kyseliny; 
obvykle 20 - 100 monomer� 
 

 
Složka bun��ných 
st�n v semenech, 
slám�, d�evu, 
�asách 

 
3 

 
0 

 
0 

 
�asto odbourávány 
spole�n� s ligninem, 
odstranitelnost je 
prom�nlivá 

Pektin �et�zec tvo�ený kyselinou 
galakturonovou (3 x 104 - 5 x 105 
monomer�) 

Rozpušt�n ve 
st�nách bun�k, 
v semenech, ovoci 
a v mladém d�ev� 

2 0 0 Snadná, v�tšinou 
mikroorganism�, mezi 
nimi i šk�dci 

Sacharóza Glukóza-fruktóza (disacharid) Vakuoly 2 0 1 Snadno v�tšinou 
mikroorganism� 

Laktóza Glukóza-galaktóza (disacharid) Mléko 0 1  Snadno, bakteriemi 
mlé�ného kvašení 

Kyselina 
hyaluronová 

Polysacharid D-glukoronové 
kyseliny a N-acetylglukosaminu 

Pojivová a nervová 
tká� 

0 1 0 Snadno 

Chlorofyl a  
ostatní pigmenty  

 Plastidy 1 0 0 Snadno 

Alkaloidy, 
taniny 

Cukry, hlavn� alfa-D-glukóza Vakuoly 1  0 Prom�nlivá 

Tuky, vosky Glycerin a mastné kyseliny Zásobní látky 1 3 1 Prom�nlivá 

DNA, RNA Nukleové kyseliny Jádro, 
mitochondrie 

1 1 2 Snadno 

Poly-�-hydroxy 
máselná kyselina 

 Vakuoly, zásobní 
látky 

0 0 2 Snadno 

Murein Peptidoglykan Bun��ná st�na 
bakterií 

0 0 3 Snadno 

Chitin Poly-N-acetylglukosamin Bun��ná st�na hub; 
korýš� a hmyzu 

0 2 3 Docela snadno 

Tyto materiály nalezneme v ur�itém podílu, dle významu zna�eno 0 (nevyskytuje se) až 3 (obsažen ve velkém 

množství) v rostlinách(P), zví�atech (A) a mikroorganismech (M) 
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7.2. Rozd�lení bakterií a hub dle fáze p�sobení 

P�i studiu r�zných výzkum� jsem nenarazila na jednotné výsledky. Výzkumy 

se liší množstvím zaznamenaných kultur a jejich zastoupením. Kompost je nutno vnímat 

jako heterogenní celek a vyslovení pr�m�rné hodnoty zastoupení plísní , aktinomycet 

�i bakterií je velice obtížné. V sou�asné dob� zárove� neexistuje žádné normalizované 

zastoupení mikroorganism� v kompostu. 

7.2.1. Mineraliza�ní fáze  (Fáze rozkladu) 

1. �ást - Startovací fáze = 1. mezofilní fáze (25-40 °C) 

V této po�áte�ní fázi jsou degradovány energeticky bohaté, snadno odbouratelné složky, 

jako cukry a bílkoviny. Rozkladu se ú�astní houby, aktinomycety a bakterie, souhrnn� 

ozna�ované jako primární rozklada�i. Proces probíhá za vydatné pomoci zooedafonu, 

drobní živo�ichové pomáhají p�i provzduš�ování a p�sobí jako katalyzátory celého 

procesu. Záleží na zvolené form� kompostování, zda jejich p�isp�ní má zanedbatelnou 

váhu nebo, jako ve speciálním p�ípad� vermikompostování, zásadní význam. V p�vodním 

materiálu je obsah mezofilních t�ikrát p�evyšuje obsah termofilních mikroorganism�, avšak 

�inností primárních rozklada�� dochází k výraznému teplotnímu r�stu (DIAZ, 2007; 

MARENDIAK, 1987). 

2. �ást - Termofilní fáze (35-65°C) 

Organismy adaptované na vyšší teploty vyt�s�ují mezofilní floru. Bující mezofilní 

organismy odumírají �i sporulují. Tato fáze je rovn�ž charakteristická rozvrstvením teploty 

do �ty� teplotních zón (Obrázek �. 10). Vn�jší okrajová zóna je chladn�jší, dosahuje 

v�tšinou teploty okolo 25-30 °C , d�sledkem kontaktu s vn�jším prost�edím. Nižší teplota 

jádra kompostu je naopak d�sledkem nedostate�ného okysli�ení. Tvo�ení teplotních zón 

je nežádoucí, eliminujeme ho p�ekopávkami (KALINA, 2004). 

Rozklad pokra�uje stále rychleji až do doby kdy teplota dosáhne 62 °C. Termofilní 

houby rostou nejlépe p�i teplotách do 55 °C, p�i vyšších teplotách obvykle ustává jejich 

r�st. Bakterie z�stávají aktivní až do teploty 65 °C, p�estože tato teplota znamená 

pro v�tšinu mikroorganism� úhyn, mohou teploty v kompostu dosáhnout i 80 °C. Tento jev 

však již není zap�í�in�n mikrobiální aktivitou, ale exotermními reakcemi tepeln�-stabilních 

enzym� vyprodukovaných aktinomycetami (ZEMÁNEK, 2001; DIAZ, 2007). 
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Obrázek 10: Rozložení teplot p�i kompostování [12] 

7.2.2. Fáze p�em�ny a syntézy  

Taktéž fáze ochlazování nebo 2. mezofilní fáze. 

V dob� kdy teplota kompostu za�íná pozvolna klesat na hodnoty teplot okolního 

prost�edí, populace termofilních organism� klesá z d�vodu vy�erpání substrátu, vrací 

se postupn� zp�t také zástupci mezofilních baktérií a plísní. Narozdíl od mezofilních 

organism� p�sobících ve startovací fázi, které rozkládají oligosacharidy a proteiny, tato 

fáze je charakteristická organismy se schopností rozkládat škrob nebo celulózu. Jsou mezi 

nimi jak bakterie, tak houby. (DIAZ, 2007) St�ídají se skupiny nenáro�ných 

mikroorganism�, typické jsou periody rozvoje a útlumu. Objevují se zde rovn�ž baktérie 

fixující vzdušný dusík (KÄMPFER, WEIßENFELS, 2001). 

7.2.3. Fáze dozrávání 

Klesá kvalita substrátu, d�sledkem toho se m�ní složení mikrobiálního 

spole�enstva. Klesá množství bakterií a vzr�stá množství hub. Složky nejsou již dále 

rozložitelné s výjimkou složitých látek jako je lignin. Ve hmot� p�evládají složité 

humusové komplexy (ZEMÁNEK, 2001). 

Na grafu (Obrázek �. 11) jsou zachyceny teplotní rozp�tí psychrofilních, 

mezofilních a termofilních organism� a doby pot�ebné k d�lení bun�k. Ze schématu 

je patrné, že termofilní bakterie generují nejrychleji(DIAZ, 2007). 



Kate�ina Špakovská: Možnosti využití p�dních mikroorganism� p�i kompostování 

2009   35 

 

Obrázek 11 : Teplotní rozmezí psychrofilních, mezofilních a termofilních bakterií [4] 

7.3. Taxonomické rozd�lení mikroorganism� 

Taxonomické za�azení mikroorganism� znamená za�azení do systému. Toto �azení 

probíhá hierarchicky, dle p�edem teorií a praxí daných kategorií. 

7.3.1. Bakterie 

Význam bakterií bez podhoubí byl dlouhou dobu opomíjen, možná z d�vodu lepší 

viditelnosti hub a aktinomycet. P�i zpracování n�kterých druh� odpad�, nap�íklad splašk� 

nebo �istírenských kal� hrají bakterie již od za�átku d�ležit�jší roli než houby. 

Nep�esáhne-li teplota 60 °C, rozloží se více než 40% pevných látek b�hem prvních sedmi 

dní, a to p�edevším �inností bakterií. Teplotní rozsah 50-65 °C je p�íznivý zejména 

pro bakterie, obzvlášt� pro rod Bacillus. P�esáhnou-li teploty 65 °C p�evládá �asto jako 

�istá kultura B. stearothermophilus (DIAZ, 2007).  

Aktinomycety 

Tato skupina je �azena k baktériím hlavn� podle pr�m�ru hyf a složení bun��né 

st�ny. Jejich bu�ky se však �áste�n� nebo úpln� v�tví a u n�kterých rod� se z t�chto 

rozv�tvených bun�k tvo�í mycelium. Svou morfologií se podobají houbám, mohou tvo�it 

vláknité kolonie viditelné pouhým okem.  

Uvádí se, že po�ty aktinomycet v p�d� tvo�í pr�m�rn� desetinu množství baktérií, 

v kompostu však toto množství m�že být díky vhodným podmínkám vyšší. 
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Aktinomycety up�ednost�ují neutrální až mírn� zásadité pH a jsou schopné 

rozkládat složité živné p�dy (substráty). N�které druhy tolerují vyšší teploty, nebo jsou 

až termofilní. V�tšina aktinomycet roste nejlépe na vlhkém, kyslíkem dob�e zásobeném 

substrátu. T�chto optimálních podmínek je dosaženo jakmile snadno degradovatelné 

substráty jsou rozloženy bakteriemi a teplota p�esáhne hodnotu 45 °C. Aktinomycety 

se také vyskytují v pozd�jších fázích rozkladu ve spole�enstvích s jinými mikroorganismy. 

R�st aktinomycet je obzvlášt� silný b�hem druhé fáze, pokud jsou sou�ástí 

substrátu, na n�mž rostou basidiomycety (houby)( MARENDIAK, 1987;DIAZ, 2007).  

Deinococcus-Thermus 

�lenové tohoto kmene rostou na organickém substrátu za teplot od 40 °C do 80 °C, 

optimum leží mezi 65-75 °C. 

Thermus species byl d�íve znám pouze z geotermálních stanoviš� (nap�. horké 

prameny), možná se tento druh adaptoval na systém horkého kompostování a má hlavní 

význam ve fázi nejvyššího zah�átí. 

Další izolovanou bakterií této skupiny je Hydrogenobacter . Rovn�ž tento druh je 

znám z geotermálních stanoviš�. Tento autotrofní druh získává energii oxidací síry nebo 

vodíku a slu�uje je s organickou hmotou z CO2 (CHUMCHALOVÁ; DIAZ, 2007).  

V kompostu nalezneme mnoho jiných autotrofních organism�. P�ehled bakterií 

nalezených v kompostu poskytne tabulka �. 4. 

  

Obrázek 12 : Bakterie v procesu kompostování 

a) nejb�žn�jší – Bacillus stearothermophillus[14] 

b) odolávající vysokým teplotám – rod Thermus (Thermus filiformis) [31] 

a) b) 
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Tabulka 4 : Bakteriální druhy objevené v kompostu [4] 

Fylogenetická 
skupina 

Druh Ekologický význam Stádium rozkladu 

Pseudomonas putida kmen 
ATCC 11172 

Patogenní  

Pseudomonas sp.   
Methylosinus trichosporium Metanotrofní  
Caulobacter spp.  Ranné 

A
lf

a 

Erythrobacter longus  Ranné 
Nitrosospira briensis Nitrifika�ní bakterie  
Nitrosomonas europaea Nitrifika�ní bakterie  

B
et

a 

Nitrosolobus multiformis Nitrifika�ní bakterie St�ední 
Escherichia coli Potenciální patogen  
Methylomonas methanica Metanotrofní  
Azotobacter chroococcum Fixátor dusíku Pozdní 
Salmonella sp. Patogenní  
Streptomyces rectus   
S. thermofusus   
S. violaceus-ruber   
S. thermoviolaceus   
Streptomyces sp.   
Nocardia sp.   
Microbispora bispora  Termofilní 

Pr
ot

eo
ba

kt
er

ie
 

G
am

a 

Actinomadura sp.  Termofilní 
Bacillus stearothermophilus B�žn� v kompostech, Termofilní 
B. thermodenitrificans Denitrifika�ní Termofilní 
B. brevis   
B. circulans   
B. coagulans   
B. sphaericus   
B. subtilis   
B. licheniformis   
Bacillus sp. Možný patogen  
Clostridium thermocellum   
Clostirdium sp. N�kdy fixátor dusíku Anaerobní 

Sp
or

ul
uj

íc
í 

Klebsiella sp. N-fixace  
Saccharomonospora viridis Patogenní  
Streptomyces thermovulgaris Patogenní Termofilní 
Actinobifida chromogena   
Thermoactinomyces vulgaris  Termofilní 
Micropolyspora faeni   
Pseudonocardia thermophila   
Thermomonospora curvata   
Th. viridis   

G
ra

m
-p

oz
iti

vn
í b

ak
te

ri
e 

A
kt

in
om

yc
et

y 

Th. sacchari   
Thermus sp.  Termofilní kmen 

Deinococcus-
Thermus  

Hydrogenobacter   
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7.3.2. Houby 

Houby jsou heterotrofními organismy, které využívají organické látky jako zdroj 

energie a uhlíku. Jsou schopny rozkládat jak celulózu, lignin, tak i leh�eji rozložitelné 

bílkoviny, cukry a další látky. P�i rozkladu organické hmoty v p�d� pracují efektivn�ji než 

baktérie tím, že do svých t�l transformují asi 50 % rozložených látek, zatímco bakterie 

pouze kolem 20 % (DIAZ, 2007). 

V po�áte�ní fázi bojují houby s bakteriemi o využití substrátu, vzhledem 

ke vzr�stajícím teplotám, snižujícímu se obsahu kyslíku a exponenciáln� rozmnožující 

se populaci bakterií jsou velmi rychle vytla�eny. Práv� z d�vodu nižší teplotní tolerance 

a vyššímu nároku na zásobení kyslíkem nemají houby b�hem termofilní fáze tém�� žádný 

význam. I zde však existuje jedna výjimka a tou je kompostování substrátu bohatého 

na celulózu a lignin, zde mají houby nezastupitelnou roli v pr�b�hu celého procesu 

rozkladu. 

Z �íše hub (fungi) pat�í mezi p�dní mikroorganismy mikroskopické vláknité houby 

(vláknité mikromycety). Podle zp�sobu rozmnožování jsou pak dále za�azovány bu
 

do podkmene Zygomycota, nebo Ascomycota, nebo do nesystematické um�lé skupiny 

mitosporických hub (Deuteromycetes, Fungi imperfecti). Mikroskopické vláknité houby 

plní v p�írod� nezastupitelnou roli destruent� p�i rozkladu rostlinných a živo�išných 

zbytk�, nebo� jsou schopny produkovat celou �adu enzym� (nap�. celulázy, chitinázy, 

amylázy atd.). Mnohé z nich jsou v d�sledku toho i mnohem �ast�jší na ur�itém typu 

substrátu. Jsou to nap�íklad houby d�evní, entomofágní (žijící paraziticky na hmyzu) atd. 

(CHUMCHALOVÁ; MALACHOVÁ, 2004; DIAZ, 2007). 

Z mnoha odd�lení hub je p�i kompostování využito zejména t�chto skupin: 

Zygomycota (houby spájivé) – pro kompostování velice významná skupina, parazité 

�i saprofyté živící se rozkladem organické hmoty, zygomycety tvo�í mnohojaderné v�tvené 

podhoubí, bun��ná st�na je tvo�ena glukanem. Známé jako plísn�. 

Ascomycota (houby v�eckovýtrusné) -v�tšina jsou houby s viditelnými plodnicemi, pat�í 

mezi n� ale i kvasinky. 

Basidiomycota (houby stopkovýtrusé)- sesterská skupina k houbám v�eckovýtrusným, také 

obsahuje kvasinky, liší se rozmnožováním. 
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Mitosporické houby – tato skupina bývá ozna�ována jako houby nedokonalé. Jako houby 

nedokonalé ozna�ujeme asi 25 000 druh� hub. �azeny jsou mezi n� houby u nichž nebylo 

pozorováno pohlavní rozmnožování. Systematicky jsou to jak houby v�eckovýtrusné, 

tak houby stopkovýtrusné, nejedná se tedy o zvláš� ze systému vyd�lenou skupinu. Pat�í 

sem mikroskopické houby Aspergillus, �i Penicillinum (CHUMCHALOVÁ). 

 

 

 

 

Obrázek 13 : Zástupci mikroskopických hub v kompostu 

a) Mucor spp, [7] 

b) Rhizomucor pussilus, [30] 

c)  Aspergillus fumigatus, [29]  

d) Paecilomyces [28] 

d) c) 

b) a) 
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Kompletní p�ehled hub izolovaných z kompostované hmoty poskytuje tabulka �.5. 

Tento p�ehled zahrnuje veškeré druhy pat�ící do �íše hub, tedy i houby s makroskopickými 

plodnicemi. 

Tabulka 5 : Houby nalezené b�hem procesu kompostování [4] 

Fylogenetická 
skupina 

Druh Ekologický význam Stádium rozkladu 

Mortierella turficola Rozklada�, št�pi�  
Mucor miehei Produkuje enzymy, 

zap�í�i�uje fermentaci 
Ranné 

M. pusillus   
Rhizomucor pusillus  

Z
yg

om
yc

ot
a 

(H
ou

by
 s

pá
jiv

é)
 

Rhizomucor sp. 
20 - 55°C, typický 
kolonizátor ve 
startovací fázi, rozklad 
jednoduchých cukr�, 
aminokyselin, atd.; 
neaktivní ve fázi 
nejvyšší teploty , poté 
již znovu nekolonizuje 

 

Chaetomium elatum P�dní organismus Ranné a pozdní 
Chaetomium thermophilum Rozklada�, št�pi� Termofilní 
Dactylomyces crustaceus   
Aporothielavia leptoderma   
Thermoascus aurantiacus  Termofilní 

A
sc

om
yc

ot
a 

(V
�e

ck
ov

ýt
ru

s 
né

 h
ou

by
) 

Thielavia thermophilia   
Armillaria mellea Rozkládá celulózu a lignin Mezofilní 
Clitopilus insitus   
Pleurotus ostreatus   
Lentinus lepideus   
Fomes sp.   
Coprinus sp., C. cinereus Zpracovává výkaly Ranné 

B
as

id
io

m
yc

ot
a 

(S
to

pk
ov

ýt
ru

sé
 

ho
ub

y)
 

Lenzites sp., L. trabea   
Aspergillus fumigatus Rozkládá d�evo Mezofilní a termofilní 
Humicola insolens Heterotrofní, možný 

patogen a alergen 
Ranné a dozrávání, 
termofilní 

Thermomyces lanuginosus  Termofilní 
Paecilomyces sp. Rozkládá celulózu  

M
ito

- 
sp

or
ic

ké
 

ho
ub

y 

Scopulariopsis brevicaulis Rozkládá celulózu  
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7.4. Patogenní druhy p�dních hub a bakterií 

Cílem této práce je vyzvednout využití mikroorganism�. P�esto problém patogen� 

je natolik závažný, že není možné jej opomenout. Hrozba možných poz�statk� 

patogenních druh� je �astým d�vodem, pro� zem�d�lci odmítají použít kompost pro 

hnojení. Možnost infekce patogenními bakteriemi také omezuje použitelnost n�kterých 

�istírenských kal�. 

Zde jsou p�íklady n�kterých patogenních druh� bakterií izolovaných 

z biologického a domovního odpadu : 

Patogenní: Salmonella, Shigella, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Yersinia enterocolitica, Clostridium tetani, Clostridium perfringens, Clostridium 

botulinum, Bacillus anthracis, Listeria monocytogenes, Vibrio cholerae, Mycobacterium, 

Leptospira, Campylobacter, Staphylococcus, Streptococcus. 

Fakultativn� patogenní: Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, 

Citrobacter, Bacillus cereus, Proteus, Providencia (DIAZ, 2007; LÖBL,1989; VÁ	A, 

1994). 

Houby bývají �astým nebezpe�ím pro rostliny, je zaznamenáno mnoho rostlinných 

patogen�, parazitujících p�edevším na zelenin�. Dob�e známá je nap�íklad Plasmodiophora 

brassicae. Ve spojitosti s nebezpe�ím pro teplokrevné živo�ichy, tedy i pro �lov�ka jsou 

druhy hub Candida albicans a Aspergillus fumigatus (plísn�) (DIAZ, 2007). 

Veške�í patogenní �initelé jsou sekundární mikrobiální populací, která p�edstavuje 

po�etn� nepatrnou frakci celkové mikrobiální populace. Nepatogenní organismy mají 

v kompostu p�ed patogenními konkuren�ní výhodu, nebo� se nachází v p�irozeném 

prost�edí (ST�ÍBRNÁ, 2001). 

Je-li kompost správn� stabilizován vhodnou metodou kontroly (�ízení) procesu, 

výsledný produkt bude obsahovat pouze humózní (ztrouchniv�lou) nebo lignocelulózovou 

organickou hmotu – a na t�chto materiálech se patogenní bakterie nemohou op�tovn� 

vyr�st (ST�ÍBRNÁ, 2001). 
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8. Kompost a perspektivní mikrobiologické analýzy ur�ení 

zralosti kompostu 

Moderní doba si žádá moderní metody testování. Nároky na hnojiva se s dobou 

zvyšují. Dále sledujeme u kompost� chemické faktory jako výše zmín�ný pom�r C/N, pH, 

�pavek nebo provádíme r�stové testy a testy germinace (klí�ení). Stále nejsou vždy 

provád�ny jednoduché mikrobiologické testy, p�estože jejich vypovídací schopnost je v�tší 

než r�stový test nebo test doby klí�ení, který je provád�n na jednom �i dvou rostlinných 

druzích. Mikrobiologické testy mohou poskytnout komplexní informace o chemických 

vlastnostech hmoty (DIAZ, 2007).  

Tato kapitola je v�nována p�íklad�m n�kterých mikrobiologických test� pro ur�ení 

kvality a zralosti kompostu.  

Termín zralost je �asto chybn� považován za synonymum k termínu stabilita. 

Je pravdou, že kompost biologicky stabilní je obvykle také zralý a u kompost� není rozdíl 

jasn� definován, protože spolu tyto dva jevy úzce souvisí (ADANI, HABART, 2003). 

Zralost kompostu znamená, že živiny jsou p�evedeny do stabilní organické formy. 

Zralý kompost je stejnom�rn� zrnitý a nejsou v n�m patrné struktury p�vodních materiál�. 

Zralost zkoumáme z d�vodu možné fytotoxicity. Zralý kompost nevykazuje fytotoxické 

vlastnosti a smí být použit jako hnojivo (KALINA, 2004). 

Stabilita je kvalitativním znakem kompostu. Biologicky stabilní kompost 

již nepodléhá biologickému rozkladu, hmota neubývá, nep�em��uje se, uchovává si své 

p�vodní fyzikální a chemické vlastnosti. Stabilizace znamená významné snížení biologicky 

rozložitelného obsahu (ADANI, HABART, 2003). 

8.1. Ur�ení zralosti na základ� obsažených mikroorganism� 

V sou�asné dob� není možno získat v�rohodné výsledky pouze na základ� této 

analýzy, tzn. že pro zvýšení spolehlivosti je nutno provést další výzkum. Metoda 

je založena na ur�itých koncentracích šesti funk�ních skupin mikroorganism�: aerobních 

bakterií, anaerobních bakterií, hub, aktinomycet, pseudomonád a bakterií fixujících dusík. 

(DIAZ, 2007) 
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8.2. Ur�ení zralosti na základ� vývoje teploty 

P�i použití této metody vycházíme z p�edpokladu, že pokud se teplota v kompostu 

liší o více než 8 °C od okolního vzduchu, m�žeme jej hodnotit jako nestabilní. Tento test 

byl poprvé proveden v roce 1963 a dnes je �asto užíván.  

Princip metody: Dewarova nádoba (Obrázek �. 14) o objemu 2l je napln�na 

kompostem, p�i�emž do horní t�etiny je umíst�n teplotní senzor. Maximální teplota 

je zaznamenávána po dobu 10ti dní a výsledek je p�eveden podle níže uvedené tabulky. 

Tento Dewar�v samozáh�evný test je považován za velice spolehlivou metodu ur�ení 

zralosti kompostu. Podstatou metody je samozah�ívací potenciál degradované organické 

hmoty prost�ednictvím mikrobiologické aktivity (DIAZ , 2007). 

Tabulka 6 : Stupn� rozkladu (zetlení) [4] 

Vzestup teploty 
(°C) 

Stupe� rozkladu Popis 

více než 40 I Surové zbytky, velmi nízký stupe� rozkladu 
30-40 II Nízký stupe� rozkladu 
20-30 III St�ední stupe� rozkladu 
10-20 IV Dob�e rozložený materiál 
mén� než 10 V Rozklad pokro�ilý nebo zcela ukon�en 
 

 

Obrázek 14: Popis Dewarovy nádoby [40] 
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8.3. Respira�ní test 

Degradace materiálu v aerobních podmínkách pomocí mikroorganism� se nazývá 

respirace (organická hmota se rozkládá na vodu, CO2, anorganické látky a slou�eniny 

trvalého humusu). Rozkládání materiál� je doprovázeno vým�nou plyn� s okolím. 

Díky tomu m�žeme ur�ovat z m��ení spot�eby kyslíku nebo produkce oxidu uhli�itého, 

zda je proces aktivní (DIAZ, 2007). 

 

Tabulka 7 : Typy užívaných respira�ních test� [4] 

Metoda Princip Postup 

Sklenicová 
optimaliza�ní 
zkouška 

produkce CO2 , 1-4 dny inkubace, 
nespojitá metoda 

Kompost je umíst�n do vzduchot�sných 
sklenic, CO2 je zachycován na alkalický 
roztok, který ke dále titrován. 
Levný a jednoduchý test. 

IR-gas Monitor pr�b�žné sledování uvoln�ného CO2, 
vysoká p�esnost testu   

Elektrolytický 
respirátor pr�b�žná spot�eba kyslíku   

Solvita® test 
Gelová technologie, respira�ní plyny 
jsou hodnoceny kolorimetricky. 
Krom� sledování CO2 test sleduje 
také uvol�ování amoniaku   

 

 

8.4. Stanovení funk�ní diverzity (CLPP)  

Stanovení funk�ní diverzity, nebo také hodnocení fyziologického profilu 

spole�enstva p�dních mikroorganism� (p�eklad z anglického Community-level 

physiological profilling) je relativn� nová metoda pro testování zralosti kompostu, �ast�ji 

používaná pro ur�ení biologické stability p�d. Princip metody: extrakt z kompostu je 

nao�kován na mikrotitra�ní mikrodesti�ky obsahující 31 r�zných uhlíkatých substrát�. 

Ukazatel (index) využití t�chto substrát� mikroorganismy nám indikuje, zda je kompost 

zralý �i ne (MONDINI, INSAM, 2003; DIAZ, 2007). 
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8.5. Dynamický respira�ní index (DRI) 

DRI je používán k hodnocení stability materiál� r�zných p�vod� nebo 

k ohodnocení r�zn� upravených produkt�. M��í se spot�eba kyslíku ve �ty�ech fázích: 

mezofilní, termofilní, ochlazovací a fázi zrání.  

M��ený materiál se vloží do tepeln� izolované a vzduchot�sné nádoby. Tam leží 

na sít�, které je umíst�no n�kolik centimetr� nade dnem. Pomocí hadice je do nádoby 

vhán�n známý objem vzduchu, který prochází skrze síto a m��ený materiál. U vzduchu, 

který vystupuje ven z nádoby se m��í koncentrace O2. Z rozdílných koncentrací O2, 

objemu vzduchu a množství materiálu se pak vypo�ítá spot�eba O2, která se vyjad�uje 

v miligramech na kilogram spalitelných látek m��eného materiálu za hodinu 

(ADANI,HABART,2003). 

Odpad není považován nadále za biologicky rozložitelný, pokud DRI je nižší 

než 1000 mg O2/kg. 

Další, n�meckou, metodou je m��ení respira�ní aktivity (AT4), požadavek 

pro biologicky stabilizovaný odpad je, aby respira�ní aktivita hmoty byla po �ty�ech dnech 

(AT4) nižší než 10 mg O2/g sušiny (ADANI,HABART,2003). 

8.6. Další užívané metody 

Pro m��ení stability a zralosti kompostu existuje �ada metod postavených 

na r�zných principech. Stále se testují další nové metody, jako nap�íklad zkouška aktivity 

enzym�, �i výhledov� perspektivní DNA testy spole�enstev mikroorganism� (DIAZ, 

2007). Cesta uvedení nových metod do praxe bývá �asto komplikovaná, protože aby 

metoda mohla být pr�myslov� aplikována, musí nejprve projít standardizací (schválením). 
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9. Záv�r 

A� už využíváme kompostování p�edevším pro zneškodn�ní odpadu, p�i�emž 

vzniklý, biologicky stabilizovaný, kompost již dále nepoužijeme, �i máme v úmyslu získat 

kvalitní hnojivo pro zúrodn�ní p�dy, neobejdeme se bez pomoci p�dních mikroorganism�, 

tedy p�dních bakterií a hub. 

Ukládáme-li odpad organického p�vodu do skládky, pomohou nám 

mikroorganismy snížit objem odpadu o polovinu, �ímž dojde k ušet�ení náklad�. Z pohledu 

environmentálního nám to p�inese ušet�ení místa na skládce a omezení produkce 

skládkového plynu. 

Máme-li v úmyslu zúrodnit p�du, a� už pole, nebo zahradu, ušet�íme 

za pr�myslová hnojiva , a do p�dy aplikujeme humusový komplex jí vlastní. Kompost 

však díky obsahu aktivních mikroorganism� m�že být využit v i pro další biotechnologie, 

jako nap�íklad bioremediace. 

Využití p�dních mikroorganism� p�i kompostování je velice ekonomickou 

biotechnologií, p�i které posta�í zajistit optimální podmínky pro rozmnožování konkrétních 

druh� bakterií a hub a biodegradace bude probíhat sama.  

Tímto procesem využijeme energii metabolismu organism� a ušet�íme tak energii 

jiných zdroj�, kterou bychom museli dodat nap�íklad pro odstran�ní odpad� spalováním. 

Plynné odpady jejich metabolismu p�itom nep�estavují žádnou zát�ž pro životní prost�edí. 

Proces m�žeme snadno udržovat pod kontrolou jednoduchými a levnými 

mechanickými zásahy jako je závlaha �i mechanické p�ekopání. 

Znalost správného složení výchozího substrátu, p�irozeného pr�b�hu aerobního 

tlení spole�n� s vlastnostmi a požadavky mikroorganism� nám umožní dosáhnout 

nejlepších výsledk�. 
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