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Anotace: 

V této bakalářské práci jsou uvedeny patogenní mikroorganismy, vyskytující se 

v kompostu vzniklém degradací biologicky rozloţitelných komunálních látek. První část 

práce popisuje kompost, a jaké jsou výhody a nevýhody kompostování. Zaměřuje se na 

faktory, které ovlivňují prŧběh kompostování, na rozdělení kompostování z hlediska 

zpracování materiálŧ, na druhy a technologie kompostáren. Hlavní část je věnována 

mikroorganismŧm, patogenním druhŧm primárně se vyskytujícím v kompostu.  

Klíčová slova: kompostování, kompost, patogenní organismy, bakterie, houby 

 

Summary: 

This bachelor thesis introduces pathogenic microorganisms and their appearance in a 

compost, which was created by degradation of biological, communal metarials. The first 

part of bachelor work describes a compost and its pros,cons. Work is also focused on 

factors, which have impact on a process of composting and also on a diversification of a 

composting in light of manipulating with materials, types and technology of 

composting.The main part of my work includes microorganisms, especially pathogenic 

kinds occuring in the compost. 

Keywords: composting, compost, pathogenic organism, bacterie, fungi    
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1. Úvod a cíl bakalářské práce 

Kompostování z biochemického pohledu znamená aerobní proces biologicky rozloţitelných 

organických látek vlivem mikrobiální aktivity. Cílem kompostování je rychle a šetrně 

odbourat organické látky nacházející se v odpadech a přeměnit je na kvalitní humusové 

látky, které se následně vrátí do koloběhu látek v přírodě. 

Kompostování nezatěţuje ovzduší a přispívá k obnově pŧdní úrodnosti aplikací humusu, 

který mimo jiné pŧdní mikroorganismy vyuţívají jako zdroj ţivin.  

Dŧleţité je věnovat pozornost materiálu vhodného pro kompostování a to především 

chemickému sloţení a obsahu cizorodých látek. Při nesprávném zacházení se mŧţe stát 

kompost ohniskem výskytu škodlivých organismŧ a mikroorganismŧ, které svou 

infekčností a toxicitou začnou ohroţovat zdraví všech, kteří s ním přijdou do styku. 

Kompostování je z ekonomického hlediska levné, protoţe degradaci biologicky 

rozloţitelných látek provádí mikroorganismy vyskytující se v kompostu a zároveň 

ekologické, protoţe je šetrné k ţivotnímu prostředí. 

 

Cíl 

Cílem bakalářské práce je uvedení do procesu kompostování z hlediska moţné mikrobiální 

kontaminace. Popsat prŧběh kompostování od fáze odbourávání aţ po fázi syntézy, tedy do 

fáze dozrávání kompostu. Během celého procesu kompostování se nachází v kompostu 

řada rŧzných mikroorganismŧ a mým úkolem je stanovit patogenní druhy, jejich vlastnosti 

a vliv na lidský organismus. 
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2. CHARAKTERISTIKA KOMPOSTOVÁNÍ 

Tato kapitola vysvětluje co je cílem kompostování, jaké má výhody a nevýhody a zabývá 

se kompostem a humusem. 

2.1 Kompostování 

Cílem kompostování je opětovné uvedení organických látek do přírody. Lze jej také 

vysvětlit jako přeměnu energie, kterou opět navracíme do pŧdy. Tím vytváříme optimální 

podmínky pro rŧst rostlin a jejich významnou produkci kyslíku. 

Kompostování je biologická metoda vyuţívání biologicky rozloţitelného odpadu (dále uţ 

jen BRO), kterou se za kontrolovaných podmínek aerobních procesŧ a činnosti 

mikroorganismŧ přeměňuje na kompost [2]. 

 

2.1.1 Proč kompostovat 

V dnešní době končí většina biologicky rozloţitelných komunálních odpadŧ (dále uţ jen 

BRKO) na skládkách, které jsou přeplněné a ohroţují ţivotní prostředí. 

Kompostováním dochází ke sníţení vzniku skleníkových plynŧ, jako jsou oxid uhličitý a 

metan. Dále dochází k redukci objemu odpadu a k výsledným menším potřebám výstavby 

nové skládky. Velký význam má splnění podmínek legislativy a návrat organické hmoty 

do pŧdy [23]. 

Organická hmota  

Pŧda není mrtvou horninou, nýbrţ ţivým systémem z minerálních látek a humusu. Humus 

je částí organické hmoty v pŧdě a jedním z rozhodujících činitelŧ její úrodnosti [30]. 

Úbytek organické hmoty v pŧdě zpŧsobuje [23] 

 sníţení retenční kapacity pŧdy pro vodu, 

 zvýšení náchylnosti k větrné i vodní erozi, 

 zvýšená pohyblivost rizikových látek v koloběhu ţivin, 

 horší obdělávání pŧdy. 
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2.1.2 Výhody kompostování 

Během kompostování probíhá přeměna organických látek stejným zpŧsobem jako v pŧdě, 

ale mŧţeme ji technologicky ovládat a získat co největší mnoţství humusu v nejkratším 

čase [52]. 

 aţ 100 % dusíku je organicky vázáno a nemŧţe se uţ ztratit, 

 tvorba cenných humusových látek, které pŧdu oţivují, coţ znamená, ţe zvyšují a 

podporují nejen mnoţství, ale i druhovou pestrost bakterií a hub, 

 zničení všech hnilobných a jedovatých látek během velmi krátké doby. 

 spolehlivé zničení většiny pŧvodcŧ chorob, 

 usmrcení většiny semen plevelŧ, 

 inaktivace antibiotik a jiných přísad do krmiv, 

 rozklad těţko rozpustných základních ţivin i stopových prvkŧ (např. surových fosfátŧ) 

a tím zabezpečení zásobování těmito ţivinami ve vyrovnaném poměru, 

 tvorba přírodních antibiotik, které zčásti přijímají přímo rostliny a zvyšují odolnost 

proti škŧdcŧm, 

 kompost pŧsobí příznivě na ţivotní prostředí, protoţe ţiviny, zejména dusičnany, se 

nevyplavují do podzemních vod, 

 lze zpracovat veškeré organické zbytky a hnojivé odpady [30, 50]. 

2.1.3 Nevýhody kompostování 

Ve své podstatě jsou nevýhody zanedbatelné ve srovnání s přínosem. Hlavními 

nevýhodami jsou: 

 vysoká pracnost (podle některých zemědělcŧ), 

 ztráty ţivin, i kdyţ dochází při tlení v kompostu k nejmenším ztrátám, 

 únik dusíku (mŧţe unikat pouze ve formě plynného čpavku), ztráty se pohybují okolo 

20 %, 

 únik uhlíku (uniká do vzduchu ve formě oxidu uhličitého), v mnoţství do 30 %, 

 přísady a přípravky ke kompostování, jsou drahé nebo sloţité na přípravu, 

 ztráta draslíku ve větších mnoţstvích, pouze ale ve formě prŧsakových šťáv [30]. 
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2.2 Kompost 

Kompost (viz obrázek č. 1) je organické hnojivo pro zlepšení pŧdy obsahující 

stabilizované organické látky a rostlinné ţiviny [33]. Vlastnosti a kvalita kompostu závisí 

na kvalitě vstupních surovin [28].  

Díky tomu, ţe kompost obsahuje humus a jiné sloţky, je pro pŧdu mnohem vhodnější, neţ 

odpady organického pŧvodu nebo hnŧj.  

Dŧvod, proč je kompost upřednostňován před hnojem je také ekonomický, kdy nejsou tak 

vysoké náklady na dopravu, ekologický, kompost má redukovaný objem hmoty a obsah 

vody a v neposlední řadě je to dŧvod zdravotní [34]. 

Vlastnosti kompostu 

Při srovnání s pŧdami u nás, jsou komposty velmi bohaté na ţiviny. Lze to vysvětlit tím, ţe 

během procesu kompostování jsou organické látky z velké části odbourávány na oxid 

uhličitý nebo mineralizovány a tím je zbývající kompost obohacen minerálními látkami. 

Komposty mají také vysokou hodnotu pH, mají tedy většinou alkalickou reakci [30]. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Druhy kompostu  

Podle stupně biochemické degradace a konečného zpracování se rozlišují čtyři druhy 

kompostu. 

• surový kompost – odpady jsou mechanicky upraveny pro kompostování bez rozkladu 

nebo dezinfekce,  

Obrázek 1: Kompost [28] 
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• čerstvý kompost – kompostované materiály jsou v počátečním stupni biochemické 

degradace a po úplné dezinfekci,  

• vyzrálý kompost – plně rozloţený a dezinfikovaný produkt,  

• speciální kompost – kompost dále zpracovaný a tříděný, skládá se z více odpadu rŧzného 

druhu [52]. 

2.3 Humus 

Humus je soubor odumřelých organických látek rostlinného i ţivočišného pŧvodu. Tyto 

látky jsou v rŧzném stupni přeměny. Je to nejúrodnější část pŧdy [26]. 

Spadlý materiál je totiţ zdrojem výţivy pro miliony organismŧ v pŧdě. Tyto organismy, ke 

kterým patří bakterie, řasy, houby, svinky, stonoţky, hmyz, jeho larvy a mnoho dalších, 

jsou specializované na rozklad a přeměnu organických zbytkŧ a mění je na humus. Ten je 

základem přirozené úrodnosti pŧdy. Ţiviny vázané na humusové částice se nevyplavují 

vodou a jsou dobře přípustné rostlinám v době, kdy je právě potřebují. Ţiviny obsaţené 

v odumřelých částech rostlin jsou takto činností pŧdních organismŧ zachycovány a 

předávány opět rostlinám [30]. Nikdy nekončící koloběh ţivota v pŧdě. 

2.3.1 Hnití a tlení 

Kaţdá organická hmota se rozkládá, ale s rozdílem, jestli za přístupu vzduchu (tlení) nebo 

bez přístupu vzduchu (hnití). 

Hnití 

Vyskytuje se tam, kde je nedostatek kyslíku. Při činnosti určitých druhŧ bakterií se tvoří 

zapáchající plyny, jako je například čpavek nebo sirovodík. Dále vznikají jedovaté 

sloučeniny jako například indol, skatol nebo dokonce mrtvolné jedy putrescin a kadaverin. 

Tento proces láká rŧzný škodlivý hmyz jako například drátovce, pochmurnatku mrkvovou, 

květilku cibulovou a květilku zelenou. Také podporuje pŧvodce chorob, například slepičí 

mor, mor prasat, paratyfus, tuberkulózu, tetanus, epidemickou ţloutenku a dětskou obrnu. 

Ještě k tomu se do pŧdy dostávají nevhodné mikroorganismy. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Organick%C3%A1_l%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFda_%28pedologie%29
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Hnití se vyskytuje hlavně v ukládaném hnoji, v kejdě a v močŧvce. V případech, kdy jde 

cítit zápach, dochází ke hnití [30].  

Samozřejmě je moţné pouţít produkty hnití ke hnojení, ale negativních vlastností je více, 

neţ těch kladných.                                              

Tlení 

Zde se podílejí zcela jiné mikroorganismy při rozkládání látek. Jsou to bakterie, plísně, 

kvasinky a aktinomycety, které vyţadují kyslík. Ţiviny nejsou přeměněny v zapáchající 

plyny, ale jsou nejdříve vázány v mikroorganismech a později jsou k dispozici pro tvorbu 

humusu. Organické látky jsou poté postupně mineralizovány a rozkládány. Tyto minerální 

látky jsou rostlinami dobře přijímány [30]. 

Při tomto procesu se vysokou teplotou a tvorbou přírodních antibiotik ničí nebezpečné 

mikroorganismy. A díky kontrolovanému dění během kompostování je tlení přesné a 

účinné. 

Během kompostování je usmrceno přibliţně 18 druhŧ pŧvodcŧ chorob. Tvoří se rovněţ 

fermenty a enzymy, které posilují zdraví rostlin a zvyšují jejich odolnost proti chorobám [30]. 
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3. PROCES KOMPOSTOVÁNÍ 

Mikroorganismy, které se podílejí na procesu kompostování, potřebují vytvoření 

podmínek, za kterých jsou schopny nejlépe pracovat. 

Kompostování je jednoduchý proces ovlivňovaný základními podmínkami prostředí, které 

ovlivňují všechny biologické činnosti. Pouze biologicky degradovatelný materiál mŧţe být 

stabilizován. Obsah vody se uvádí mezi 45 % - 65 %, přičemţ konečný produkt by měl 

obsahovat méně, neţ 40 % vlhkosti, aby se dal dobře aplikovat. Volné prostory 

v kompostu a póry zadrţující vzduch nejsou vytvářeny, pokud kompost obsahuje více neţ 

75 % vody [50].  

Mikroorganismy podílející se na prŧběhu kompostování jsou zastoupeny všude v přírodě, 

proto není potřeba jimi očkovat nebo je kupovat. Pouze je dŧleţité zabezpečit podmínky 

pro tyto bakterie a houby a proces uţ poté probíhá samostatně [30]. 

3.1 Přísady a přípravky ke kompostování 

Přísady a přípravky jsou velmi odlišné. U přípravkŧ není dokázána účinnost, a tudíţ nejsou 

pro kompostování tak dŧleţité. Nejdříve bychom se měli naučit správně kompostovat bez 

přípravkŧ a aţ poté srovnat výsledky s preparátem nebo očkovací látkou, jejíţ uţívání je 

nákladné. 

Přísady se přidávají kvŧli jejich obsahu ţivin, nebo jejich fyzikálním vlastnostem ke 

kompostovatelnému materiálu. Zlepšují proces tlení a kvalitu kompostu. Patří zde rŧzné 

druhy moučky a vápenatá hnojiva [30]. 

Přípravky se přidávají proto, aby celý proces tlení urychlily. Přidávají se do kompostu ve 

velmi malém mnoţství. Jedná se o preparáty z bylin a očkovací látky, které obsahují určité 

bakterie a kmeny hub [30]. 

3.2 Faktory ovlivňující proces kompostování 

Kvalitní výsledný produkt potřebuje faktory, které ovlivňují správnost a rychlost 

kompostování. Mezi ně patří provzdušňování (aerace), správná teplota, poměr uhlíku a 
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dusíku, vlhkost, sloţení výchozího materiálu, promíchávání, hodnota pH a v neposlední 

řadě tma a teplo. 

Provzdušňování 

Jiným slovem aerace, znamená zajištění dostatečného mnoţství vzduchu, tedy kyslíku pro 

vytvoření aerobních podmínek. Mikroorganismy potřebují neustále velké mnoţství 

kyslíku. 

Největší potřeba je ve velmi horké fázi tlení. Podle dosavadních informací je kyslík 

spotřebován v 1 m
3
 během dvou hodin. Coţ znamená, ţe materiál musí být dostatečně 

kyprý, aby mohl vzduch neustále přicházet aţ do středu kompostu. Z toho dŧvodu jsou 

fólie a další nepropustné kryty nepouţitelné [30]. Obsah vzduchu v kompostu není snadné 

určit, protoţe vysoká intenzita provzdušňování mŧţe vést ke ztrátě tepla, ochlazení 

hromady a nedostatečné stabilizace [50]. 

Provzdušňování je dŧleţité pro vývoj termofilních mikroorganismŧ, aby se zajistil rychlý 

rozklad, odstranil zápach a stabilizovaly se zbylé organické frakce, které zŧstávají jako 

kompost. Zajišťuje také sniţování obsahu vlhkosti materiálu, která mŧţe být zpočátku 

velmi vysoká [50]. 

Teplota 

Je dŧleţitý faktor, protoţe při vysokých teplotách dochází ke zničení patogenŧ. A při 

správných teplotách rostou námi potřebné mikroorganismy, které zrychlují proces rozkladu 

BRO.V rozmezí od 20 °C do 30 °C přeţívají mezofilní organismy, kdy je pro ně tato 

teplota optimální. 

S přibývající teplotou se stává dominantní skupina mikroorganismŧ, přesněji termofilních 

aerobních, které se vyvíjejí jen při vyšších teplotách a rostou nejrychleji v rozmezí teplot 

od 45 °C do 65 °C (viz obrázek č. 2) [50]. 

 

Obrázek 2: Zóny tlení [33] 
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Poměr uhlíku a dusíku C/N  

Parametr, který poskytuje uţitečný ukazatel pravděpodobné rychlosti rozkladu organické 

hmoty. Mikroorganismy uţívají asi 30 dílŧ uhlíku na kaţdý díl dusíku. Čistírenské kaly 

mají většinou poměr C/N menší neţ 15. V tu chvíli se mŧţe dusík ztrácet ve formě 

amoniaku [50]. 

Abychom docílili u zralého kompostu C:N v rozmezí 25-30:1 (vysoká stabilita a 

agronomická účinnost) je třeba optimalizovat C:N v čerstvém kompostu v rozmezí 30-

35:1. V prŧběhu zrání (fermentace) kompostu ubývá část uhlíku jako kysličník uhličitý a 

poměr C:N se zuţuje. Nadměrně široký poměr C:N prodluţuje zrání kompostu. V případě, 

ţe do pŧdy aplikujeme kompost nebo kteroukoliv jinou hmotu se širokým poměrem C:N, 

pokračuje její rozklad v pŧdě, k čemuţ se spotřebovává pŧdní dusík, kterého se pak 

nedostává rostlinám. Při příliš úzkém poměru C:N v čerstvém kompostu (pod 20:1) 

převyšuje obsah dusíku metabolickou potřebu mikroorganismŧ, přeměňujících organické 

látky na látky humusové. Doba zrání kompostu se tím rovněţ prodluţuje a produktivita 

tvorby humusových látek klesá. Poměr C:N optimalizujeme při sestavování surovinové 

skladby na 30-35:1 tak, ţe k hmotám se širokým poměrem (sláma, kŧra, piliny, listí, 

pazdeří, papír) přidáváme odpady s úzkým poměrem (kejda, drŧbeţí trus, chlévská mrva, 

fekálie) nebo je moţno přidávat dusík v dusíkatém hnojivu (síran amonný, močovinu) [51]. 

Vlhkost 

Vlhkost je dŧleţitá pro ţivot mikroorganismŧ. Pokud se jim nedostává vody, pozastaví 

svou činnost a počkají aţ do doby, neţ se jim vody dostane. Coţ mŧţe samozřejmě 

zpomalit proces. Lepší je zaloţit kompost sušší a poté vlhkost zvyšovat. 

Pokud je vlhkost nedostatečná, dochází k vývoji mikroflóry s převahou plísní a 

aktinomycet. Naopak při nadbytečné vlhkosti dochází k nedostatku kyslíku v kompostu, 

k vývoji anaerobní mikroflóry a ke zkysnutí kompostu. Za optimální vlhkost se povaţuje, 

kdyţ je 70 % pórovitosti čerstvého kompostu zaplněno vodou [51]. Voda totiţ vytlačuje 

vzduch z pórŧ a vede k anaerobním podmínkám [50]. 
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Promíchávání 

Jak uţ bylo uvedeno, bez kyslíku není moţné docílit správného výsledku, a tudíţ musí být 

dodáván do všech částí kompostu. Coţ znamená i do samotného jádra a to je docíleno 

promícháváním. Tím je také zamezeno vznikající hnilobě v jádru. 

Dalším dŧvodem je pravidelná homogenizace. Suchý se musí promíchávat s vlhkým a 

jemný s hrubým, aby byly všude stejné podmínky pro tlení. Čím častěji dochází 

k promíchávání, tím je kompost dříve hotový a kontrolovatelněji probíhá. Ale při správném 

zaloţení kompostu stačí přehazovat jednou za šest měsícŧ nebo vŧbec [30]. 

Hodnota pH 

Rozdílná počáteční hodnota pH, jak se ukázalo ani tak nerozhoduje o tom, jaká bude 

mikrobiální aktivita, bývá zpoţdění asi o jeden nebo dva dny. Ke konci kompostování se 

pH upravuje na normální. 

Nicméně je nejpříznivější rozmezí pH od 6 do 8, protoţe většina mikroorganismŧ vykazuje 

maximální rŧst a aktivitu právě v této chvíli [50]. 

Tma  

Bakterie a houby, které jsou v kompostu, pracují pouze při absolutní tmě. Z toho dŧvodu je 

dŧleţité kompost zakrýt a k tomu je vhodný kaţdý materiál, který propustný pro vzduch, 

jako je například sláma, seno, listí, rohoţe z rákosu nebo staré koberce [50]. 

3.3 Fáze při procesu kompostování 

Kompostování je nepřetrţitý proces a je proto těţké určit přesné fáze. Ale i tak se rozděluje 

do fáze rozkladu, fáze přeměny a fáze syntézy (viz obrázek č. 3).  

3.3.1 Fáze rozkladu 

Vyznačuje se rychlým nárŧstem teploty a jejím následným, relativně rychlým poklesem [33]. 

Tato fáze trvá asi 3 aţ 4 týdny, teplota se pohybuje v rozmezí od 50 °C do 70 °C. Je to 

činnost miliónŧ bakterií a hub, které rozkládají lehce rozloţitelné sloučeniny, jako jsou 

cukry, bílkoviny a škrob. Konečným produktem jsou například dusičnany, oxid uhličitý, 

čpavek, aminokyseliny a polysacharidy. Tento proces je také nazývám jako mineralizace. 
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3.3.2 Fáze přeměny 

Vyznačuje se pomalým poklesem teploty aţ na 25
o
C. Termofilní bakterie nahrazuje jiná 

skupina mikroorganismŧ [33]. 

Fáze trvá od čtvrtého aţ do desátého týdne. Ţiviny jsou zabudovány do humusového 

komplexu. Kompost získává stejnoměrně hnědou barvu, drobtovitou strukturu. V tuto 

chvíli má nejlepší výţivový účinek [30]. 

3.3.3 Fáze syntézy 

Dochází k dozrávání kompostu. Teplota klesá na hodnotu teploty okolí a dochází k 

vytvoření vazeb mezi anorganickými a organickými látkami [33]. 

Ţivný humus se přeměňuje na humus trvalý, kdy se jeho účinnost zvyšuje [33]. 

 

 

 

 

  

Obrázek 3: Prŧběh teploty a fáze tlení [33] 
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4. DRUHY KOMPOSTOVÁNÍ 

Kompostování je moţné rozdělit podle toho, zda se jedná o jedince, skupinu lidí, nebo zda 

zařizuje veškeré potřebné záleţitosti obec. Samostatnou kapitolou by mohlo být 

vermikompostování, ale to není cílem této práce a proto je uveden tento zpŧsob 

kompostování pouze okrajově. 

4.1 Domácí/ školní kompostování 

Domácí nebo taky domovní kompostování provádí jedinec nebo rodina z bioodpadu, který 

pochází z domácnosti nebo ze zahrad a svŧj vlastní kompostér si vyrobí na zahradě, 

například ze dřeva nebo plastu. Školní kompostování je dobrý zpŧsob vyuţití bioodpadu, 

který škola vyprodukuje. Na svém pozemku si zřídí kompostér, kdy je doporučováno mít 

tři a kaţdý na jinou fázi procesu. 

a) Na kompostových zakládkách 

Nejvhodnější je kompostování na 1 zakládce, kdy doporučovaná šířka u země 2 m, výška 1 

– 1,5 m a délka je libovolná (viz obrázek č. 4). 

b) Kompostování v boxech nebo kompostérech 

Menší mnoţství odpadu pro docílení poţadované teploty, tvarování kompostové figury a 

mŧţe slouţit jako dekorativní prvek zahrady (viz obrázek č. 5) [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Kompostová zakládka [16] Obrázek 5: Kompostování na zahradě [16] 
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4.2 Komunitní kompostování 

Na tomto typu kompostování se podílí větší skupina lidí. Mŧţou to být sousedé, pracovníci 

nějakého institutu nebo školy. Například pokud nemají vlastní pozemek, kde by kompost 

mohli vytvořit. 

4.3 Komunální kompostování 

Je určen pro osoby, které nemohou kompostovat, například nemají pozemek. Zde se o 

BRKO stará obec. Kdy lidé mohou svŧj bioodpad odkládat do speciálních nádob, které se 

nacházejí vedle nádob na papír, plast apod. Zpŧsob zacházení s bioodpadem není všude 

stejný, záleţí na podmínkách, které jsou v dané obci. Dále je BRKO zpracováván v místní 

kompostárně nebo bioplynové stanici a pouţíván na místní hřiště, trávníky apod. nebo na 

výrobu energie. 

4.4 Vermikompostování 

Při vermikompostování se vyuţívá schopnosti ţíţal přeměňovat rostlinné zbytky na velmi 

kvalitní organické hnojivo – vermikompost. V České republice ţije okolo 50 druhŧ a 

poddruhŧ ţíţal. Všechny druhy nejsou schopné rychle a efektivně přeměňovat organické 

zbytky [17]. 

Vermikompostování je metodou aerobní fermentace organických materiálŧ, která vyuţívá 

značného potenciálu některých druhŧ dešťovek přeměňovat organickou hmotu (viz 

obrázek č. 6). Vzniklé hnojivo má vysoký podíl humusových látek a obsahuje regulátor 

rŧstu [13]. 

Druhy žížal 

Pro vermikompostování nejsou vhodné všechny druhy. Vhodné jsou například Eisenia 

foetida, E. andrei, Lumbricus rubellus, Eudrilus eugenie a Perionyx excavatus [13]. 

Biohumus 

Biohumus získaný s pomocí ţíţal je povaţován za nejúčinnější organické hnojivo. Uvádí 

se, ţe má vyšší účinnost, 60 aţ 70krát, v porovnání s hnojem [13]. 
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5. KOMPOSTOVATELNÉ ODPADY 

Odpadŧ, kterých je moţné kompostovat je většina. Je to skupina, která je ve velkém 

objemu. V dnešní době, ale končí na skládkách, kde ohroţuje ţivotní prostředí. Tato 

kapitola je zaměřena na vysvětlení pojmŧ BRO, BRKO, dále na materiály, které zde patří a 

na jejich následné vyuţití. 

5.1 Biologicky rozložitelný odpad (BRO) 

Jinak také biodegradabilní odpad (obsahuje biodegradabilní látky, které jsou zcela 

rozloţitelné a nezatěţují ţivotní prostředí). Jsou to všechny odpady, které podléhají 

aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu. Na konci procesu biodegradace je odpad 

stabilizovaný. BRO je tedy dobře pouţitelný pro kompostování. 

Jedná se o kvantitativně významnou skupinu odpadŧ, protoţe v České republice se jedná o 

produkci přibliţně 9 milionŧ tun BRO ročně, coţ znamená asi 25 % celkové produkce 

odpadŧ. Patří zde biologicky rozloţitelný komunální odpad, opad ze zemědělského, 

lesnického, potravinářského, papírenského prŧmyslu, ze zpracování dřeva, kŧţí, 

z textilního prŧmyslu a také čistírenské a vodárenské kaly. V komunálním odpadu tvoří 

BRO aţ 72 % hmotnosti, z čehoţ je 42 % separovatelný BRO. Při nedostatečném 

zpracování hrozí, jak zdravotní, tak ekologická rizika [33]. 

5.2 Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) 

Biologicky rozloţitelným komunálním odpadem je vše, co podléhá biodegradaci a je 

vyprodukováno člověkem (viz obrázek č. 6). Patří sem: 

 tráva, listí, plevel dřevo, 

 zbytky z ovoce a zeleniny, 

 slupky z citrusových plodŧ, 

 zbytky pečiva a obilnin, 

 skořápky od vajec a ořechŧ, 

 papírové kapesníky, ubrousky, 

 kartonové obaly od vajec, 

 papírové sáčky i jednotlivé, 
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 listy novin, 

 sedliny kávy (i s filtrem), čajové, 

 sáčky,  

 piliny, jemné nebo nadrcené, 

 větve, popel ze dřeva, 

 hnŧj z chovu drobného zvířectva, např. slepičí, 

 a králičí trus. 

 

  

 

Co do kompostu nepatří 

Do kompostu nepatří látky, které nejsou biologicky rozloţitelné, které patří mezi nebezpečné 

odpady, produkují toxické a jedovaté látky atd. Co do kompostu nepatří: Maso, ryby a kosti, 

sklo, kov, plasty, baterie, veškerý barevně potištěný papír, laky, zbytky barev, léky, 

chemikálie, pouţitý olej, obalové materiály, pleny, obaly od mléka a dţusŧ [40]. 

5.3 Využití kompostu  

Kompost mŧţe nahradit umělá hnojiva, protoţe při jejich výrobě dochází k zatěţování 

ţivotního prostředí emisemi (těţba a výroba z fosilních surovin, doprava, energetická 

náročnost) [40]. 

 Obrázek 6: BRKO [40] 
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Nelze říct, ţe je k vyuţití pouze kompost. Protoţe během přípravy kompostu dochází např. 

k drcení, takţe se podle potřeby výsledný produkt upraví a mŧţe být pouţitelný třeba pro 

odpadářské firmy, které provádějí rekultivaci skládek. 

Pro vlastní potřebu 

Evidence podle zák. č. 156/1998 Sb. o hnojivech [23]. 

 na zahradě (ovocné stromy, zelenina, okrasné stromy, květiny, keře aj.), 

 v domácnosti (do květináčŧ nebo truhlíkŧ). 

Pro tržní využití  

Registrace podle zák. 156/1998 Sb. O hnojivech, vyhláška č. 401/2004 Sb. o stanovení 

poţadavkŧ na hnojiva a poţadavky na kvalitu podle ČSN prŧmyslové komposty ČSN 

465735 [23]. 

 zemědělci, 

 zahradníci a technické sluţby, 

 stavební společnosti, 

 odpadářské firmy. 

 

Rekultivační digestát 

Stabilizovaný výstup z anaerobního zpracování bioodpadŧ, pouţitelný mimo zemědělskou 

a lesní pŧdu [13]. 

Rekultivační kompost 

Stabilizovaný výstup z aerobního zpracování  bioodpadŧ, určený pro udrţení nebo zlepšení 

vlastností pŧdy, pouţitelný mimo zemědělskou a lesní pŧdu [13]. 
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6. KOMPOSTÁRNY 

Obec má povinnost bioodpad vyprodukovaný občanem, nebo při úpravě zeleně v obci 

(např. větve) zlikvidovat a to ekologickou formou. 

Kompostárna je zařízení, které ekologicky zpracovává bioodpad [52]. 

6.1 Projektování kompostáren  

Při jejich navrhování se musí přihlíţet k rŧzným druhŧm bioodpadŧ nebo například k 

objemu, který bude muset kompostárna zpracovávat [23]. 

Projektování podle kvality 

 obsah organických látek, 

 obsah dusíku,  

 sušina, 

 obsah těţkých kovŧ (Pb, Hg, AS, CR, Cu, Mo, Ni, Zi, Cd) [2]. 

Projektování podle množství a místa vzniku 

 objemy nádob a kapacita svozové techniky, 

 kapacita samotné kompostárna, 

 vzdálenost od místa vzniku bioodpadŧ [23]. 

Projektování podle technologie produkce 

  přítomnost patogenních mikroorganismŧ, 

 Moţnosti financování, 

 předpoklad dalších vlastností a kvality [23]. 

6.2 Podklady pro povolení provozu 

Provoz kompostárny je povolován krajským úřadem na základě provozního řádu zařízení. 

Pro provoz je také nutné zpracovat havarijní plán z pohledu ochrany vod a provozní řád 

z hlediska ovzduší. Všechny operace na kompostárně musí být zaznamenány v provozním 
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deníku, který má předepsané náleţitosti (vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady) [40]. 

U komunitní kompostárny není třeba těchto dokumentŧ, o vlivech na ţivotní prostředí a  

zdraví, kompostuje se na základě obecní vyhlášky[40]. 

Provoz malého zařízení schvaluje úřad obce s rozšířenou pŧsobností, podrobnosti upravuje 

vyhláška o nakládání s bioodpady[40]. 

6.3 6.3. Typy kompostáren 

6.3.1 Podle organizace a kapacity 

Komunitní kompostárna 

Kompostárna by měla mít osobu, která bude zodpovědná za prŧběh procesu aerobního 

kompostování, za správné vyuţití kompostu a za pořádek v kompostárně a přilehlém okolí [39]. 

Komunitní kompostování je zpŧsob, jak předcházet vzniku odpadŧ a naopak podporuje 

jejich následné vyuţití. Kompost se poté vyuţívá na hnojení pozemkŧ v obci nebo je bez 

poplatku darován občanŧm [40]. 

Výhody 

 malé legislativní poţadavky na vybudování a provoz kompostárny, 

Nevýhody 

 nelze zpracovávat bioodpad, který pochází z kuchyně nebo od podnikatelŧ a klubŧ, 

kdyţ jsou na území obce [40]. 

Malé zařízení 

Tato kompostárna má kapacitu zpracovaného materiálu za rok do 150 tun. Dále je určen 

odpad, který se zde zpracovává a od komunitní kompostárny se liší hlavně tím, ţe smí 

zpracovat odpad i od jiných pŧvodcŧ, neţ je samotná obec. Ale i tak má na rozdíl od 

klasické kompostárny mírnější legislativní podmínky. Zařízení musí být umístěno tak, aby 

neobtěţovalo okolí případným zápachem [40]. 
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Centrální kompostárna 

Tato kompostárna je zařízena pro svoz odpadu od více obcí a jiných objektŧ v určitém okolí. 

Legislativně jsou na centrální kompostárnu klady větší nároky, neţ na malou. Je zajištěno 

kvalitní zpracování bioodpadu [40]. 

6.3.2 Podle technologie  

Podle technologie rozlišujeme intenzivní a centrální kompostování. 

Intenzivní kompostování probíhá na volné ploše a s přirozenou aerací, coţ znamená, ţe vyuţívá 

přirozeného proudění vzduchu (viz obrázek č. 7). 

Centrální kompostování je uzavřenou technologií, kdy k provzdušňování dochází za pomoci 

mechanických prostředkŧ. Jde o tzv. nucenou aeraci [33]. 

 

Obrázek 7: Kompostárna na volné ploše [33]. 

1. Váţení, 2. Surovinová skladba, 3. Zakládání hromad,  

4. Překopávání, 5. Zrání, 6. Měření, 7. Odvoz přebytečné vody, 8. Odvoz kompostu 

 

 

6.4 Zakládka kompostu  

Na zakládku se naváţí suroviny organického pŧvodu, je zaloţená na stejném termínu a jedné nebo na více 

hromadách. V malých zařízeních je pouze jedna zakládka a technologie výroby se uskutečňuje přímo na 

zemědělské pŧdě, na tzv. kompostovišti. Kompostoviště je dočasnou zakládkou kompostŧ s kapacitou 

3500 tun na jednu zakládku po dobu fermentace a po dobu skladování kompostu před expedicí nebo aţ 

do doby před aplikací na zemědělskou pŧdu. Zakládka musí být udělána tak, aby se docílilo nejvyšší 

účinnosti tvorby humusových látek. Samozřejmě zde nesmí chybět organická hmota [52]. 
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7. MIKROORGANISMY  

Tato kapitola se zabývá mikroorganismy (Protophyty) v biosféře, jejich rozdělením 

vzhledem na potřebu kyslíku, jak snášejí teplotu a podle nárokŧ na výţivu.  

Mikroorganismy jsou jednobuněčné organismy nebo vícebuněčné organismy, které nejsou 

schopny tvořit funkčně diferencované tkáně nebo pletiva. Společným znakem 

mikroorganismŧ jsou malé rozměry těla, coţ vedlo k jejich pojmenování z řeckého slova 

mikros neboli v překladu malý [19]. 

Pozorovat mikroorganismy je moţné pouze mikroskopicky, nelze je spatřit pouhým okem. 

Často ţijí v koloniích, shlucích nebo v symbióze s jinými organismy. Díky tomu, ţe jsou 

schopni přeţít ve velmi nepříznivých podmínkách, se vyskytují téměř všude. Jejich 

studiem se zabývá mikrobiologie a studiem jejich vyuţití se zabývá biotechnologie [37]. 

Tak jako v jiných ţivých organismech, tak i v mikroorganismech probíhá přeměna látek 

neboli metabolismus (soubor chemických procesŧ probíhajících v organismu). Zajišťuje 

buňkám stavební materiál a dostatečné mnoţství energie pro zachování ţivota. Ale i tato 

přeměna je značně ovlivněna vnějšími podmínkami. Například pokud nemají dostatek 

ţivin, tak se buňky nerozmnoţují a metabolismus se zpomaluje [19]. 

Mikroorganismy se dělí na prokaryotu (nemají jádro) a eukaryotu (mají jádro) [19]. 

 Prokaryota 

Řadí se zde cyanobakterie a bakterie. Patří mezi nejstarší buněčné organismy na světě, 

pravděpodobně vznikly před 3-3,5 miliardami let. Jsou to jednobuněčné organismy (viz 

obrázek 7), jejíţ velikost je mezi desetinami a desítkami mikrometrŧ. Prokaryoty jsou 

schopné tvořit kolonie, ţijí v rŧzných typech prostředí, v rŧzných rozmezích teplot a jsou 

také schopny přeţít vysoké hodnoty radiace. Některé z nich jsou i patogenní [40]. 

 Eukaryota 

Do této skupiny patří řasy ( Algae), houby (Fungi), kvasinky, plísně, protozoa [19]. Je to 

velká skupina jednobuněčných a mnohobuněčných organismŧ (viz obrázek 8), např. 

ţivočichové, rostliny nebo prvoci. Patří zde také bakterie. Ţijí všude, kde je dostatečný 
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přívod energie, a to buď ve formě slunečního záření, nebo ţivin. Omezující faktor pro 

eukaryotické organismy je teplota, která nesmí přesáhnout 70 °C [31]. 

7.1 Rozdělení mikroorganismů podle fyziologických vlastností 

Mikroorganismy mají velkou škálu zástupcŧ, kteří jsou rŧzně nároční na výţivu, kyslík, 

teplotu a zpŧsob získávání energie. Tato kapitola popisuje jejich rozdělení vzhledem 

k rŧzným potřebám. 

7.1.1 Rozdělení podle nároků na výživu  

1) Autotrofní – Autotrofie je zpŧsob získávání uhlíku z anorganických látek. 

Autotrofní mikroorganismy získávají uhlík z oxidu uhličitého a energii získávají oxidací 

anorganických sloučenin, jiné vyuţívají světelnou energii. Naopak organické sloučeniny 

jejich rozmnoţování brzdí. Patří zde některé druhy bakterií a řasy [19]. 

2)  Heterotrofní – Heterotrofie je zpŧsob získávání uhlíku z organických látek. 

Heterotrofní mikroorganismy vyţadují přítomnost organických sloučenin v ţivém 

prostředí. Dále se rozdělují na prototrofií (potřebují k výţivě jednoduché uhlíkaté 

sloučeniny, jako jsou např. sacharidy) a auxotrofní (k výţivě potřebují sloţité sloučeniny, 

jako jsou např. vitamíny). Patří zde většina bakterií, kvasinky a plísně [19]. 

7.1.2 Rozdělení podle potřeby kyslíku  

1) Aerobní – Aerobní mikroorganismy potřebují k ţivotu vzdušný kyslík, protoţe 

mají pouze aerobní metabolismus [19]. 

 Plísně, octové bakterie, některé druhy hnilobných bakterií a kvasinek. 

2) Anaerobní – Mají pouze anaerobní metabolismus, a tudíţ nepotřebují k ţivotu 

vzdušný kyslík, který je zpomaluje nebo dokonce vyvolává otravu [19]. 

 Sporotvorné bakterie (Clostridium) atd. 

3) Mikroaerofilní – Mají anaerobní metabolismus, ale nízké koncentrace kyslíku 

urychlují jejich rozmnoţování. Vhodná koncentrace kyslíku je niţší, neţ v zemské 

atmosféře a to okolo 2 % [19]. 
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 Mléčné bakterie (Lactobacillus) a další druhy bakterií. 

4) Fakultativně anaerobní – Mají aerobní i anaerobní metabolismus a tudíţ není 

koncentrace kyslíku ţivotně dŧleţitá, ale za jeho přítomnosti se rychleji rozmnoţují [19]. 

7.1.3 Rozdělení podle způsobu získávání energie 

1) Fototrofní – Energii získávají ze světla, tedy přeměnou světelné energie v energii 

chemickou, kterou poté vyuţívají pro ţivotně dŧleţité pochody buňky. Stejně jako rostliny 

potřebují k přeměně energie zelené barvivo chlorofyl. Dále také obsahují karotenoidní 

barviva (absorbují světlo a předávají jej do reakčního centra v chlorofylu) [19]. 

2) Chemoautotrofní – Energii získávají přeměnou chemických sloučenin, které 

přijímají z okolí [19]. 

3) Chemoorganotrofní nebo také chemohetefotrofní – Energii získávají oxidací 

organických sloučenin, odkud vyuţívají uhlík, vodík a také kyslík k syntéze své buněčné 

hmoty. Patří zde kvasinky, plísně a většina bakterií. Jejich činnost je velmi dŧleţitá. 

V přírodě rozkládají organické sloučeniny a vracejí poté tyto látky zpět do koloběhu ţivota 

na Zemi. V prŧmyslu hrají také dŧleţitou roli, například při tzv. samočištění vod. Tyto 

mikroorganismy jsou ale také neţádoucí, protoţe ve vlhku zpŧsobují rozklad 

nepotravinářských organických látek a samozřejmě také potravin a některé z nich jsou i 

patogenní [19,49]. 

7.1.4 Rozdělení podle vztahu k teplotě  

1) Psychrofilní – Tyto mikroorganismy ţijí při teplotách niţších, neţ je 20 °C a dobře 

se rozmnoţují i pokud se teplota pohybuje okolo 0 °C aţ 5 °C. Extrémně psychrofilní 

mikroorganismy se vyskytují hojně i 100 m pod hladinou moře, kde je stálá teplota od 0 °C 

do 2 °C a relativní tma. Například některé plísně jsou schopny pomalého rŧstu i při teplotě 

-10 °C a to díky jejich vysokému vnitrobuněčnému osmotickému tlaku [19]. 

2) . Mezofilní – Mikroorganismy, které zde patří, jsou schopné ţít v rozmezí teplot od 

5 °C do 45 °C. Většina mikroorganismŧ se řadí do této skupiny, kdy téměř všechny 

patogenní bakterie mají optimální teplotu rŧstu okolo 37 °C, coţ je teplota lidského těla a u 

kvasinek a plísní je to okolo 30 °C [19]. 
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3) Termofilní – Jsou to mikroorganismy, které ţijí v prostředí vysokých teplot. 

Optimální teplota je od 45 °C do 60 °C (ţijí např. v rŧzných vřídlech). Některé ţijí a rostou 

aţ při teplotě 80 °C (Bacillus stearothermophilus) a extrémní termofily jsou schopné rŧst 

aţ při teplotě dosahující 100 °C [19]. 

7.2 Vztah mikro a makroorganismus 

Určité druhy mikroorganismŧ mají schopnost napadnout jiné druhy makroorganismŧ a 

zpŧsobit jim onemocnění. Jinak řečeno, některé druhy mikroorganismŧ jsou patogenní, coţ 

znamená, ţe mají schopnost zpŧsobit infekční onemocnění. Patogenitu určuje virulence, která 

je pro daný ţivočišný druh mírou patogenity. Virulence se určuje například schopností 

mikroba vniknout do tkáně a pomnoţit se tam, vyvolat onemocnění nebo dokonce schopností 

usmrtit. Proto je nesprávné označení, ţe mikrob je patogenní, ve skutečnosti je více virulentní. 

Mikroby s přirozenou patogenitou vniknout do organismu, jinak zdravého a zpŧsobí 

onemocnění a podmíněné patogeny nebo oportunní patogeny vyvolávají onemocnění jen za 

určitých podmínek, jako je například oslabená imunita [36,44]. 
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8. MIKROBIÁLNÍ RIZIKO PŘI KOMPOSTOVÁNÍ 

Při vyuţívání, sběru, skladování a zpracování biologicky rozloţitelných odpadŧ mohou 

vzniknout ekologická, ale hlavně zdravotní rizika, která souvisí s pŧvodem a sloţením 

odpadŧ. Jedním z moţných rizik je toxicita zpŧsobená hromaděním těţkých kovŧ a jiných 

nebezpečných látek. Ale výskyt toxických látek anorganického pŧvodu je dŧvěrně znám a 

proto je potřeba věnovat pozornost mikrobiologické kontaminaci a následných moţných 

rizik z ní vyplývajících [56]. 

BRO s vysokým podílem biologicky odbouratelných látek umoţňuje velké mnoţení 

autochtonních mikroorganismŧ. Zejména rizikové je aplikovat nedostatečně zpracovaný 

BRO do pŧdy, která je zapojena do potravinového řetězce. Existuje více moţných rizik, 

jako je zoocenóza (ţivočišné společenstvo) z patogenních a podmíněně patogenních 

mikroorganismŧ nebo mikrobiologická rizika pro člověka. Dalším rizikem mŧţe být přímá 

nebo latentní (skrytá) forma mikrobiální kontaminace potravního řetězce nebo vody [56]. 

8.1 Biologická rizika 

Nepříznivým vlivŧm kompostŧ při jejich výrobě, skladování, zrání a následné aplikaci je 

vystaveno ţivotní prostředí a lidé. Proto je dŧleţité posuzovat výskyt patogenních 

mikroorganismŧ během celého procesu kompostování a ne pouze v konečném produktu. 

Při výrobě a skladování dochází k rozprachu (při nucené aeraci) a tím jsou pracovníci 

vystaveni bioaerosolŧm, které mohou být patogenní nebo zpŧsobovat alergie. Lidé jsou 

poté ohroţení inhalací mikroorganismŧ vyskytujících se na prachových částicích. Bakterie 

a plísně se tímto zpŧsobem šíří vzduchem a vzniká tak nebezpečí ohroţení zdraví. 

Ohroţené jsou přímo dýchací cesty, mohou vznikat alergie na pokoţce, dále 

mikroorganismy vyvolávají infekční onemocnění a produkují toxické látky. Při následné 

aplikaci kompostu dochází opět k rozprachu, mikroorganismy mohou ulpět na zelenině a 

čím dál více si lidé nosí kompost aţ do domu pro pěstování květin. Je proto dŧleţité při 

nakládání s BRO věnovat velkou pozornost hygieně pracovního prostředí [55,56]. 
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8.1.1 Bioaerosol  

Lze definovat jako aerosol biologického pŧvodu, který obsahuje viry, bakterie, roztoče, 

spory plísní, ţivé i mrtvé buňky, zbytky organismŧ atd. Bioaerosol mŧţeme rozdělit na 

ţivotaschopné (obsahuje ţivé organismy, které mohou rŧst a tvořit kolonie) a na mrtvé 

(obsahuje mrtvé organismy, zbytky zvířat, pyl, exkrementy hmyzu). Nejrozšířenější 

bioaerosoly jsou spory hub a bakterií [10]. 

Koncentrace v ovzduší  

Postupem času koncentrace bioaerosolŧ v ovzduší klesá, protoţe dochází k usazování na 

zemský povrch nebo roznesení větrem. U ţivých bioaerosolŧ klesá biologická aktivita 

v dŧsledku relativní vlhkosti, mnoţství kyslíku a jiných plynŧ vyskytujících se v ovzduší [10]. 

Zdroje bioaerosolu 

Přirozeným zdrojem jsou zvířata, rostliny, voda, pŧda a v nemalé míře i lidská činnost. 

Významný antropogenní zdroj je nakládání s komunálním odpadem, kompostování, čištění 

odpadních vod a zacházení s kaly, potravinářská výroba a mnoho dalších [10]. 

Vliv na lidské zdraví 

Bioaerosoly jsou pŧvodci velkého mnoţství zdravotních problémŧ. Bakterie, viry, houby 

nebo prvoci zpŧsobují infekce, mohou zpŧsobit předčasné porody, respirační nemoci, 

rakovinu (např. Aspergillus flavus) a mnoho dalších závaţných zdravotních problémŧ [10]. 

8.2 Výskyt škodlivých organismů při kompostování  

Škŧdce a tedy pŧvodce chorob si zpravidla přineseme do kompostu sami a to rostlinnými 

zbytky. Do kompostu patří pouze zdravé rostliny, ale to je zavádějící, protoţe i silně 

poškozené a napadené rostliny nemusí zpŧsobit v kompostu ţádnou škodu a naopak se 

zdravou rostlinou mŧţeme přinést do kompostu škodlivé organismy. To je moţné tím, ţe 

je daná rostlina vŧči těmto organismŧm odolná [32]. 
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8.2.1 Rozdělení škodlivých organismů v závislosti na jejich přežití během 

kompostování  

Organismy mŧţeme rozdělit do 3 skupin, a to podle jejich schopnosti přeţit rŧzné fáze 

kompostování. Tyto organismy jsou nebezpečné zejména pro zeleninu, okrasné a uţitkové 

rostliny. 

1) Organizmy, které nepřežijí proces kompostování 

Tyto organismy nepřeţijí kompostování, protoţe nevytvářejí během svého vývoje odolná 

stádia. Jejich následné šíření pŧdou, pokud jsou dodrţeny správné zásady kompostování, je 

nemoţné. Tyto organismy se vyskytují nejčastěji, jsou to například mšice (jsou spolehlivě 

vyhubeny), ploštice, puklice, štítenky (rovněţ nepřeţijí), larvy motýlŧ, housenic a 

fytofágní roztoči rozklad bioodpadu také nepřeţijí. 

Co se týče fytofágní houby, tak ta je závislá na svém hostiteli a je schopna přeţívat dlouho 

i na odumřelých pletivech pŧvodní hostitelské rostliny. Takto přeţívá i moniliová hniloba. 

Oba dva jsou poté primárním zdrojem infekce. Ale za správných podmínek jsou pletiva 

hostitelských plodŧ rozkládána saprofytickými pŧdními organismy, a jakmile se rostlina 

rozpadne, houba zahyne. A podobně to chodí i u jiných druhŧ hub [32]. 

2) Organizmy přežívající v kompostu i několik let, ale které se dále nemnoží 

Tyto organismy se mohou dále šířit na nové stanoviště. Do této skupiny patří fytofágní 

háďátka, která jsou nejnebezpečnější. Přeţívají více neţ 6 let a některé druhy jsou schopné 

vytvořit tzv. cysty – útvary obsahující i několik stovek vajíček. Některé druhy upadnout do 

anabatického stavu, přeţijí extrémní podmínky a přeţijí i několik let. V kompostu se na 

zahrádce nejčastěji vyskytuje háďátko zhoubné, v prŧmyslových kompostech háďátko řepné 

nebo bramborové. Nebezpečné je zavedení hub a to nejčastěji houbu hlízečku atd. [32]. 

3) Organismy, které se v kompostu rozmnožují 

Zpŧsobují váţné onemocnění rostlin a mohou se šířit dále do okolí. Některé druhy 

vyhledávají přímo kompost a nachází zde místo pro svŧj další vývoj. Nejčastěji se zde 

nachází drátovce, larvy tiplic a muchnic, zemní housenky, mŧry osenice a další. Všechny 
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druhy jsou velmi dobře přizpŧsobeny ţivotu v pŧdě, některé mají vývoj několik týdnŧ a 

jiné i několik let. Na kompostu se rozmnoţují a druhy slimákŧ, škvoři, svinky atd. [32]. 

Na volných a nekontrolovaných hromadách se mohou vyskytovat nebezpečné organismy 

ze všech 3 skupin. 

8.3 Mikroorganismy v procesu kompostování 

Na degradaci organické hmoty se podílejí ve většině případŧ mezofilní i termofilní bakterie 

a plísně, mezi kterými je i několik podmíněně patogenních druhŧ. Jsou to organismy, 

jejichţ spory i toxiny (endotoxiny gramnegativních bakterií) zpŧsobují zdravotní problémy 

jak uţivatelŧm kompostŧ, tak pracovníkŧm z kompostáren. Mezi nebezpečné 

mikroorganismy patří zejména grampozitivní bakterie, aktinomycety, gramnegativní 

bakterie, plísně, parazité a viry. Během procesu kompostování ale dochází ke sniţování 

druhŧ a to v závislosti na zvyšující se teplotě. Postupně začínají mizet vyšší organismy, 

houby, aktinomycety, mezofilní bakterie a nakonec zŧstávají bakterie termofilní. Některé 

patogenní organismy přeţijí proces kompostování a poté jsou zaneseny spolu s kompostem 

do pŧdy [55]. 

Tato kapitola se zabývá popisem bakterií (grampozitivních a gramnegativních), 

aktinomycet, hub, plísní a jejich nejběţnějších zástupcŧ vyskytujících se během 

kompostování. 

8.3.1 Bakterie 

Bakterie jsou nejrozšířenější skupinou organismŧ na světě, ale jejich celkový počet není 

přesně znám. V jednom gramu pŧdy ţije asi 40 miliónŧ bakterií. Jejich velikost je 

rozmanitá, mezi desetinami a desítkami mikrometrŧ. Vyvinuly se asi 4 miliardy let zpátky, 

a tudíţ patří k prvním formám ţivota na naší planetě [8]. 

Bakterie jsou po fyziologické stránce rozmanité, ale po stránce morfologické nejsou velké 

rozdíly mezi jednotlivými druhy. Nejrozšířenější tvary bakterií jsou tyčinkovité, vláknité a 

méně často kulovité. Některé bakterie tyčinkovitého tvaru se pohybují s pomocí jednoho 

nebo více bičíkŧ, coţ jsou tenká a dlouhá vlákna sloţená z bílkoviny tzv. flagelinu. Pokud 
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bakterie nemají bičíky, jsou nazývány atricha. Většina z bakterií se rozmnoţuje dělením a pouze pár druhŧ 

pučením. Buněčná hmota obsahuje 70 – 95 % vody [19]. 

Bakterie hrají dŧleţitou roli při zpracování některých druhŧ odpadŧ. Více neţ 40 % pevných látek rozloţí 

během prvních 7 dní bakterie, ale pouze za předpokladu, ţe teplota nepřesáhne 60 °C (viz tabulka č. 1) [15]. 

Tabulka 1: Bakteriální druhy v kompostu [15] 

Bakteriální druh Ekologický význam Stádium rozkladu 
PROTEOBAKTERIE   

Pseudomonas putida Patogenní  

Pseudomonas sp.   

Methylosinus trichosporium Metanotrofní  

Caulobacter spp.  Ranné 

Erythrobacter longus  Ranné 

Nitrosospira briensis   

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 

Actinomadura sp.  Termofilní 

GRAM-POZITIVNÍ BAKTERIE   

Bacillus stearothermophilus Běţně v kompostech Termofilní 

B. thermodenitrificans Denitrifikační Termofilní 

B. brevis   

B. circulans   

B. coagulans   

B. sphaericus   

B. subtilis   

B. licheniformis   

Bacillus sp. Moţný patogen  

Clostridium thermocellum   

Clostirdium sp. Někdy fixátor dusíku Anaerobní 

Klebsiella sp. N-fixace  

AKTINOMYCETY   

Saccharomonospora viridis Patogenní  

Streptomyces thermovulgaris Patogenní Termofilní 

Actinobifida chromogena   

Thermoactinomyces vulgaris  Termofilní 

Micropolyspora faeni   

Pseudonocardia thermophila   

Micropolyspora faeni   

Pseudonocardia thermophila   

Thermomonospora curvata   
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8.3.1.1 Grampozitivní bakterie 

Mají buněčnou stěnu obsahující silnou vrstvu peptidoglykanu. Tvary bakterií jsou kokální 

či tyčinkovité a rozmnoţují se příčným dělením. Tvoří termorezistentní endospory (neboli 

schopnost přeţít nepříznivé podmínky prostředí) [43]. 

 Rod Bacillus  

Pro tento rod je nepříznivější teplota v rozmezí od 50 do 65 °C. Jsou to bakterie aerobní 

nebo fakultativně aerobní a jejich spory (buňka, která slouţí k dlouhodobému přeţití) jsou 

schopny odolávat teplotě 120 
o
C po dobu 30 minut. Optimální pH je 5,5 – 8,5.  

Pokud teplota přesáhne 65 °C, přichází na řadu Bacillus stearothermophilus [15]. Tato 

bakterie je teplomilná, hojně se vyskytuje v pŧdě, horkých pramenech a zapříčiňuje kaţení 

potravin [7]. 

 Druh Bacillus anthracis 

Z rodu Bacillus je nejzávaţnější právě tento patogen (viz obrázek č. 8). Primárně napadá 

zvířata, ale jsou také případy, kdy se přenesl na člověka. Pokud není včas léčen, je více neţ 

pravděpodobná smrt. Tento mikroorganismus je aerobní, extrémně odolný, jak na vnější 

vlivy, tak na čas. Díky svým vlastnostem je nejsnadněji pouţívaný agens (pŧvodce 

onemocnění) v bioterorismu [36]. 

 

 

 

 

 

 

 

 Rod Streptococcus 

Bakterii rodu Streptococcus má charakteristické řetízkové uspořádání. Některé druhy se 

pouţívají v potravinářském prŧmyslu a jiné jsou patogenní. V dnešní době je známo 70 

Obrázek 8: Bacillus anthracis [29] 
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druhŧ streptokokŧ, kteří zpŧsobují rŧzně závaţné infekce. U muţŧ i u ţen se streptokoky 

nacházejí v hrtanu, v ústech, na kŧţi a v respiračním systému. U ţen se navíc vyskytují 

v děloze, coţ mŧţe poškodit novorozeně a u muţŧ se navíc vyskytují ve stolici, moči nebo 

v horních cestách dýchacích. Strepotokok do těla proniká sliznicí nosohltanu. Nejznámější 

patologické druhy streptokokŧ jsou Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae a 

Streptococcus pneumoniae (viz obrázek č. 9) [47]. 

 Druh Streptococcus pneumoniae 

Tento pneumokok je závaţný patogen převáţně pro celý dýchací trakt (bronchitida, 

bakteriální rýma), zpŧsobuje otitidy (záněty středního ucha), těţké meningitidy (záněty 

mozkových blan), mŧţe zpŧsobit onemocnění srdce, zpŧsobuje zubní kaz a je pŧvodce 

sepsí (otrava krve) [44]. 

 

 

 

 

 

 

 

 Rod Staphylococcus 

Stafylokok je nejvýznamnější z čeledi Staphylococcaceae. Jsou to nepohyblivé, 

nesportující, fakultativně anaerobní koky (bakterie kulovitého tvaru), s chemoautotrofním 

typem metabolismu a s buňkami uspořádanými do typického tvaru hroznu. Jsou to 

mezofilní bakterie, ale přesto jsou schopny dlouhodobě přeţít při teplotách blíţících se 

bodu mrazu a při teplotě +60 °C přeţijí pŧl hodiny. Stafylokok štěpí močovinu, zkvašuje 

manitol (organická sloučenina), dále štěpí trehalózu, sacharózu a redukuje nitráty. Tato 

bakterie se nevyskytuje ve všech vzorcích kompostŧ. Patří zde asi 50 druhŧ, ale většina 

z nich je nepatogenní, pouze pár jich je nebezpečných pro člověka, z kterých je 

Staphylococcus aureus (viz obrázek č. 10), neboli zlatý stafylokok, a Staphylococcus 

epidermidis nejvýznamnější [45, 56]. 

Obrázek 9: Streptococcus pneumoniae [18] 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Staphylococcaceae&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Staphylococcus_epidermidis&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Staphylococcus_epidermidis&action=edit&redlink=1
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 Druh Staphylococcus aureus 

Zpŧsobuje sepsi, hnisavá onemocnění a jiné infekce, které v případě neadekvátní léčby 

jsou smrtelné. Má velkou rezistenci na antibiotika [36]. 

 

 

 

 

 

Aktinomycety 

S jejich výskytem souvisí velké riziko, protoţe byl u aktinomycet prokázán negativní vliv na 

zaměstnance kompostáren. Nejběţnější zástupce mikrobiálního ţivota v pŧdě, prŧměrně tvoří 

desetinu mnoţství vyskytujících se bakterií v pŧdě a hraje velkou roli v rozkladu organických látek. 

Aktinomycety mají schopnost rozkládat sloţité substráty [3, 15]. 

8.3.1.2 Gramnegativní bakterie 

Zde je bohatší chemické sloţení, neţ u bakterií grampozitivních. Zástupci těchto bakterií netvoří 

spory, pohyb jim zajišťují bičíky nebo se pohybují plazivým pohybem po substrátu. Rozmnoţují se 

příčným dělením nebo pučením [42]. Gramnegativní bakterie jsou nebezpečné, protoţe tvoří 

endotoxiny (jsou součástí bakterie a uvolňují se hlavně v situaci, kdy se bakterie rozpadá). 

Koncentrační limit těchto bakterií je v 1 m
3
 vzduchu 1000 KTJ (kolonie tvořící jednotku) [55]. 

Čeleď Enterobacteriaceae (enterobakterie) 

Jsou nenáročné, chemoautotrofní, fakultativně anaerobní, rŧstové optimum je 37 °C. Většina z těchto 

bakterií ţije ve střevní mikroflóře jako její normální součást. Ale některé z nich jsou patogenní a 

zpŧsobují onemocnění, jako jsou mor, tyfus, salmonelóza a další [36]. 

 

 Rod Citrobacter 

Vyskytují se téměř všude i v lidském střevě, někdy se špatně odlišují od salmonel. Zřídka kdy jsou 

zdrojem onemocnění, kromě infekce močových cest nebo meningitidě kojencŧ [36]. 

Obrázek 10: Staphylococcus aureus [46] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus


Karolína Bernatová: Potenciální riziko mikrobiální kontaminace při kompostování odpadŧ 

 

33 

 

2010 

 Rod Klebsiella 

Zcela normálně se vyskytuje ve vodě, v pŧdě, v trávicím a dýchacím ústrojí člověka. Je 

nepohyblivá a sama od sebe vŧbec škodit nemusí. Často se vyskytuje v nemocnicích u 

oslabených lidí a zpŧsobuje mozokomiální infekci. Nejznámější 4 druhy rodu Klebsiella jsou 

Klebsiella oxytoca, K. ozaenae, K. rhinoscleromatis a K. pneumoniae (viz obrázek č. 11) [48]. 

 Druh Klebsiella pneumoniae 

Nejvýznamnější druh rodu Klebsiella. Pŧsobí závaţná onemocnění močového a respiračního 

traktu a u dětí meningitidu. Tyto nepohyblivé, fakultativně anaerobní bakterie se běţně vyskytují 

na kŧţi, ústech a ve střevech. 

 

 

 

 Rod Salmonella 

Salmonely (viz obrázek č. 12) jsou pohyblivé, nenáročné na podmínky a rychle rostou. 

Nejvýznamnější onemocnění, které zpŧsobují je břišní tyfus a paratyfus a salmonelóza z potravin.  

Salmonella vyvolává onemocnění s horečkami a bolestí hlavy a s pocity obluzenosti. Před antibiotiky 

byla úmrtnost aţ 20 %. Nenachází se ale ve všech kompostech, nejsou primárním mikroorganismem 

vyskytujícím se při kaţdém kompostování [15, 56]. 

 

 

 

 

Obrázek 11: Klebsiella pneumoniae [21] 

Obrázek 12: Salmonella [22] 
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 Rod Escherichia 

Escherichia je součástí střevní flóry nejen u člověka, mŧţe být příčinou závaţných nemocí. 

Nejčastěji se vyskytuje druh Escherichia coli (viz obrázek č. 13), coţ je anaerobní bakterie, 

ţijící v tlustém střevě. Je nezbytnou součástí střevní mikroflóry pro správný prŧběh 

trávicích procesŧ probíhajících ve střevě. Ale i zde platí, ţe za určitých podmínek mohou 

zpŧsobit onemocnění, jako je např. zánětlivé onemocnění močového měchýře [36]. 

 

 

 

 

 

 Rod Hafnia 

Fakultativně anaerobní bakterie, která zpŧsobuje střevní onemocnění, nevyskytuje se ale ve 

všech kompostech. 

 Rod Pseudomonas 

Díky tomu, ţe se dobře přizpŧsobují, se hojně vyskytují v přírodě. Jsou pohyblivé, 

tyčinkovitého tvaru a netvoří spory. Produkují řadu látek, kdy mnoho z nich jsou toxické. 

Výsledkem těchto látek je poté chudokrevnost, poškození nervové soustavy nebo nekróza 

(odumírání) tkání [36,44]. 

 Druh Pseudomonas aeruginosa 

Pseudomonas aeruginosa (viz obrázek č. 14) vyvolává řadu onemocnění, jako je zánět 

středního ucha nebo močových cest a hnisání popálenin. Produkují toxické látky a jsou 

velice odolní vŧči antibiotikŧm [36]. 

Obrázek 13: Escherichia coli [29] 
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Patogenní organismy, které byly zjištěny během procesu kompostování je zhruba 20 druhŧ 

virŧ, 30 druhŧ a rodŧ bakterií, 15 druhŧ protozoí, 15 druhŧ plísní a 14 druhŧ parazitŧ [56]. 

 

 

 

 

8.3.2 Houby 

Tato velká skupina byla dříve řazena k rostlinám, ale nyní má svou vlastní říši. Rŧzné 

druhy hub mŧţeme nalézt téměř kdekoliv, také ve formě parazitŧ nebo rozkladačŧ. Houby 

(Fungi) mají rŧzný tvar a velikost, heterotrofní výţivu a jsou to jak jednobuněčné, tak 

mnohobuněčné organismy. Rozmnoţují se vegetativně (rozpadem vlákna) nebo pohlavními 

a nepohlavními výtrusy. V počáteční fázi kompostování bojují houby s bakteriemi, ale postupem 

času mají kvŧli vnějším podmínkám převahu bakterie [24]. 

Houby jsou eukaryontní mikroorganismy. Některé z vyskytujících se několika desítek tisíc druhŧ 

jsou patogenní a zpŧsobují koţní onemocnění, podkoţní nebo systémové onemocnění. Jsou to 

aerobní mikroorganismy a výţivu získávají enzymatickým štěpením organických látek, jako jsou 

bílkoviny, keratin, celulóza. Spory plísní dobře rostou na celulosových (papír, len atd.) a 

lignocelulosových (sláma, dřevo atd.) materiálech. Houby jsou ve střední Evropě jedny 

z nejdŧleţitějších pŧvodcŧ onemocnění, která jsou často i smrtelná [44, 56]. 

Výskyt některých hub při kompostování je uveden v tabulce č. 2. 

 

  

Obrázek 14: Pseudomonas aeruginosa [41] 
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Tabulka 2: Některé druhy hub při kompostování [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rod Aspergillus 

Aspergillus je rod vřeckovýtrusných hub, ale patří do čeledi plísňovkovité a tudíţ je Aspergillus 

plíseň tvořící kolonie. Některé druhy zpŧsobují infekční onemocnění, tzv. aspergilózu. Osobám 

se s níţenou imunitou aspergilóza napadá nervový systém, trávicí trakt, ledviny, játra a jiné 

orgány. Nebezpečné jsou zejména z toho dŧvodu, ţe některé druhy z tohoto rodu produkují 

aflatoxin. Aflatoxiny jsou velice toxické a patří mezi nejsilnější karcinogeny. V těle se 

metabolizují v játrech. Tyto plísně napadají všechny moţné druhy substrátu, pokud mají příznivé 

podmínky, coţ je vlhkost okolo 7 % a vyšší teplota. Konidie (spory) houby Aspergillus se 

uvolňují, mohou být vdechnuty, poté v plících vyklíčí a vyvolají infekční proces [1, 44]. 

Druh Ekologický význam Stádium rozkladu 

Mortierella turficola Rozkládá  

Mucor miehei Produkuje enzymy, 

zapříčiňuje fermentaci 

Ranné 

Rhizomucor pusillus 20 - 55°C, typický 

kolonizátor ve 

startovací fázi, rozklad 

jednoduchých cukrŧ, 

aminokyselin, atd.; 

neaktivní ve fázi 

nejvyšší teploty, poté 

jiţ znovu nekolonizuje 

 

Chaetomium elatum Pŧdní organismus Ranné a pozdní 

Chaetomium thermophilum Rozkládá Termofilní 

Dactylomyces crustaceus   

Thermoascus aurantiacus  Termofilní 

Armillaria mellea Rozkládá celulózu a lignin Mezofilní 

Coprinus sp., C. cinereus Zpracovává výkaly Ranné 

Aspergillus fumigatus Rozkládá dřevo Mezofilní a termofilní 

- Heterotrofní, moţný 

patogen a alergen 

Ranné a dozrávání, 

termofilní 

Paecilomyces sp. Rozkládá celulózu  

Scopulariopsis brevicaulis Rozkládá celulózu  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Houby_v%C5%99eckov%C3%BDtrusn%C3%A9
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 Druh Aspergillus fumigatus 

Nejběţnější druh rodu Aspergillus (viz obrázek č. 15). Nachází se v pŧdě a rozkládajících se 

organických látkách, coţ znamená, ţe je běţný zástupce mikroorganismŧ v kompostu. Ideální 

teplota rŧstu je od 37 ° C do 50° C, kdy konidie přeţívají v kompostu i tepotu 70 °. Výtrusy této 

houby se nacházejí všude v atmosféře, denně vdechujeme stovky spor, ale imunitní systém u 

zdravých jedincŧ je rychle odstraní, u nemocných lidí s oslabeným imunitním systémem uţ hrozí 

nákaza. 

 

 

 

 

8.3.3 Parazité 

Parazit či cizopasník je organismus, který má zisk z organismu druhého (hostitele). Parazitusmus je 

tedy vztah dvou organismŧ, který se dělí na obligátní parazitismus (parazit se primárně ţiví na úkor 

hostitele) a fakultativní parazitismus (organismus ţijící v přírodě a po náhodném vniknutí do hostitele 

mŧţe ţít parazitickým zpŧsobem). Cizopasníky dále mŧţeme dělit na ektoparazity (ţijí mimo 

hostitele nebo na jeho povrchu, např. komár) a na endoparazity (ţijí uvnitř hostitele, např. tasemnice). 

Parazit se ţiví tkáněmi hostitele, aniţ by ho zabíjel nebo se mŧţe přiţivovat na jeho potravě či 

profitovat z organismu a tím sniţovat zdatnost hostitele [54]. 

Čeleď Ascarididae 

Ascarididae je čeleď střevních hlístic, která parazituje primárně u suchozemských obratlovcŧ. 

Zástupci rodŧ jsou Ascaris, Baylisascaris, Parascaris, Porrocaecum a Toxascaris [54]. 

  

Obrázek 15: Aspergillus fumigatus [14] 
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 Rod Ascaris 

Rod Ascaris zahrnuje dva významné druhy střevních parazitŧ vyskytujících se u člověka a u prasat. 

U člověka to je druh Ascaris lumbricoides (škrkavka dětská) a u prasat Ascaris suum. Ascaris 

vyskytující se v kompostu byl nalezen aţ 3 roky po jeho aplikaci do pŧdy [54]. 

 

 

 Druh Ascaris lumbricoides 

Ascaris lumbricoides (viz obrázek č. 16) je celosvětově rozšířený parazit jak u člověka, tak u lidoopŧ, 

nacházející se v tenkém střevě a měřící 10 – 30 cm. Je to jeden z největších a nejběţnějších parazitŧ u 

člověka vŧbec. Vyskytuje se v tropických a subtropických oblastech. Na světě je infikováno cca 1,4 

miliardy lidí z čehoţ 8 000 – 100 000 lidí ročně umírá, ale ne kvŧli patogenitě škrkavky, protoţe ta je 

nízká, ale dŧvodem jsou perforace střeva nebo ucpání dýchacích cest během migrace larválních stádií 

[4]. 

 

  

 

 

 

  

Obrázek 16: Ascaris lumbricoides [77] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ascaris_lumbricoides
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ascaris_suum&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ascaris_lumbricoides
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9. Prevence zdravotních rizik 

Celý systém musí být zabezpečen tak, aby zápach neovlivňoval ţivotní prostředí a blízké 

okolí. Sběr nesmí být zdrojem výskytu hlodavcŧ a hmyzu, čímţ se zajistí minimalizace 

přenosu infekčních onemocnění. Musí být zajištěny vhodné sběrné nádoby, přepravní 

obaly a musí být zajištěno jejich čištění a dezinfekce. Dále je nutné zajistit časové intervaly 

svozu, aby nedocházelo ke hnití a vzniku potenciálních onemocnění. Kompostárny 

postavily minimalizaci moţných rizik na sníţení emisí prachu a zápachu, zanášení odpadu 

větrem, minimalizace hluku, výskytu parazitŧ, ptákŧ a hmyzu, omezení vzniku aerosolŧ a 

nutné opatření na ochranu pracovníkŧ [56]. 

Podmínky pro zařízení zpracovávající BRO 

Závody musí pro své umístění posuzovat několik kritérií. Převáţně to je sloţení odpadŧ, 

technologie jejich zpracování, vzdálenost od rekreačních a obytných oblastí, vzdálenost od 

pitné a povrchové vody, ochranných pásem a riziko kontaminace podzemních vod. Zde je 

potřeba věnovat pozornost prŧsaku do podzemních a povrchových vod. Nezbytnou 

součástí je hygienizace a kontroly produktŧ (viz tabulka č. 3) [56]. 

Tabulka 3: Teplotní režimy při hygienizaci kompostováním [27] 

Technologie Vstupy Teplota, doba 

Malé zařízení Odpady ze zahrad a zeleně ≥45 °C, 5 dní 

Kompostování 
Odpady ze zahrad a zeleně,  

zbytková biomasa ze zemědělství 
≥45 °C, 10 dní 

Kompostování 
Biologicky rozloţitelné odpady  

(dle přílohy č. 1 seznam A) 

≥55 °C, 21dní 

≥65 °C, 5 dní 

Kompostování v uzavřených prostorách 
Biologicky rozloţitelné odpady  

(dle přílohy č. 1, seznam A) 
≥65 °C, 5 dní 

 

Dále musí být zajištěny prostředky pro dezintegraci (rozklad) materiálu na částice menší, 

neţ je 12 mm. Musí mít uzavřený box, vak nebo zakrytý prostor, aby došlo k zahřátí 

materiálu na 70 °C po dobu alespoň jedné hodiny. Zabezpečovací systém, který brání 

nedostatečnému ohřevu a vybavení na záznam teploty. Pokud se v blízkosti vyskytují 

hospodářská zvířata, je nutné zabránit jejich vstupu a to jejich oddělením od bioodpadŧ. 
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Ohledně technických prostředkŧ je nutné vlastnit čistící a desinfekční prostředky na čištění 

kontejnerŧ, vozidel, nádob slouţících na přepravu (např. tlakovým oplachem s dávkováním 

desinfekčního prostředku, místem určeným k provádění čištění s vyspárovanou plochou do 

jímky a oddělené hygienické zařízení pro pracovníky) [57]. 

Kontrolu provozu výstupu a kvality konečných produktŧ provádí ČIŢP (česká inspekce 

ţivotního prostředí), obec s rozšířenou pŧsobností, krajský úřad a ÚKZÚZ (ústřední 

kontrolní a zkušební ústav zemědělský) [57].  Četnost zkoušek (viz tabulka č. 4) je moţné 

v prŧběhu dvou let sníţit, pokud byly hodnoty daného ukazatele trvale pod 75 % 

stanoveného limitu.  

 

Tabulka 4: Četnost kontrol výstupů ze zařízení k využívání bioodpadů [27]. 

Roční produkce výstupů Jednotky Četnost kontrol výstupů  

Do 150 – malé zařízení t 1 x za rok 

0 - 1000 t 2 x za rok* 

1001 - 5000 t 4 x za rok* 

5001 a více t 12 x za rok* 

 

Zatím není přesně určeno, kdo má hodnotit a odebírat vzorky [27]. 
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10. Závěr 

Biologicky rozloţitelné odpady zahrnují přibliţně 7 mil. tun odpadŧ ročně, přičemţ jejich 

environmentální dopad při skládkování je velice negativní. Zpŧsobují skleníkové plyny, 

kyselé výluhy při hydrogeologických procesech a zdravotní rizika. Proto je potřeba 

skládkování výrazně omezit a hledat cesty pro materiálové nebo energetické vyuţití těchto 

odpadŧ. 

Díky zvyšující se ţivotní úrovni obyvatelstva roste i produkce SKO, ale stále vyšší náklady 

některých technologií mohou být dobrým nástrojem pro prevenci vzniku odpadŧ a vyuţití 

kompostování pro odstranění BRKO.  

Kompostování je neocenitelný zpŧsob odstraňování odpadŧ a navrácení organických látek 

zpět do přírody. Ale při opomíjení podmínek, které je potřeba dodrţet při procesu 

kompostování mohou vzniknout daleko větší problémy, neţ se mŧţe na první pohled zdát. 

Patogenní mikroorganismy vyskytující se v kompostu jsou zdrojem váţných a v některých 

případech i smrtelných onemocnění.  

Biologicky rozloţitelný odpad obsahuje bakterie rodu Enterobacter, Streptococcus, 

Citrobacter, Pseudomonas atd. a v některých případech bakterie rodu Salmonella, Hafnia, 

Aeromonas, Escherichia, Staphylococcus a další. Z toho dŧvodu je na celém světě 

věnována pozornost technologickým postupŧm při zpracování BRKO, zda dostatečně 

odstraňují neţádoucí mikroorganismy. Doposud však není 100 % úspěšnost v hygienizaci 

bioodpadŧ. 

Správné kompostování potřebuje pouze zajistit dostatečné podmínky pro činnost 

mikroorganismŧ a ve své podstatě jde o nenáročný a samoobsluţný proces. Dŧleţité je vést 

rozsáhlé informační kampaně k osvětě obyvatelstva a zpřísnit kontroly během samotného 

procesu kompostování.  

Kompostování má velký potenciál, jak opětovně navrátit přírodě značnou část toho, co 

jsme si sami vzali. 
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