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1 Úvod 
 Podle Evropské směrnice č. 1999/31/ES o skládkách odpadů, jeţ se promítla 

i v české legislativě, jsou všechny členské země povinny sníţit postupně mnoţství 

ukládaného biologicky rozloţitelného komunálního odpadu do roku 2020 na 35 % 

hmotnosti tohoto druhu odpadu vzniklého v roce 1995. Proto je velice důleţité najít pro 

tento odpad vhodné způsoby vyuţití a co nejúčinnější metody zpracování. Ukládání těchto 

odpadů na skládky má velice negativní dopady nejen na ţivotní prostředí. [9] 

Jedním ze způsobů vyuţití bioodpadu je vermikompostování. Oproti kompostování 

bez vyuţití ţíţal dosahuje kompost získaný vermikompostováním vyššího stupně přeměny 

organické hmoty. Vermikompostování je velmi výhodnou alternativou kompostování 

i přesto, ţe je kvůli nízké maximální výšce základy (0,6 – 0,8 m) značně náročné na 

prostor. Ačkoli vermikompost neobsahuje ţádné minerální částice, má velkou vodní 

kapacitu a velký počet mikroorganismů, coţ pozitivně ovlivňuje ţivotní funkce rostlin. 

[2, 7, 8] 

Tato práce se zabývá biologicky rozloţitelnými odpady a různými způsoby jejich 

zpracování. Hlavním tématem však zůstávají ţíţaly, vermikompostování, vyuţití 

a vlastnosti vzniklého vermikompostu. 
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2 Charakteristika biologicky rozloţitelných 
odpadů 

2.1 Co jsou to bioodpady? 

Biologicky rozložitelný odpad (Obrázek 1) – jakýkoli aerobně nebo anaerobně 

rozloţitelný odpad. [4], v němţ hodnota respirační aktivity po čtyřech dnech (AT4) je vyšší 

neţ 10 mg O2/g sušiny a hodnota dynamického respiračního indexu přesahuje 

1000 mg kyslíku na kilogram spalitelných látek za hodinu. [5] 

Biologicky rozložitelný komunální odpad – biologicky rozloţitelný odpad 

obsaţený v komunálním odpadu a v odpadu podobném komunálnímu. [6] 

Sloţení bioodpadu můţe být různé podle jeho původu. Nejrůznorodější bývá 

bioodpad komunální. Můţe obsahovat například: zbytky zeleniny, ovoce, vařených jídel, 

potravin, kávovou sedlinu, čaj, vaječné skořápky, papír, odpad ze zahrad, piliny, hobliny, 

peří, vlasy, popel atd.[6] 

 

Obrázek 1 – Bioodpad. [11] 

2.2 Kde vznikají? 

Má-li být bioodpad efektivně vyuţíván, je třeba lokalizovat místa jeho vzniku. Dvě 

základní skupiny dělíme podle následujících kritérií: [1] 

a) Odpady přibliţně závislé na počtu obyvatel (a nezávislé na průmyslu 

a zemědělství): 

- odpady z komunální zeleně (posečená tráva, ořezky stromů, keřů, listí apod.), 

- bioodpad ze tříděného sběru, 

- kaly z ČOV. 

b) Odpady ze sluţeb, průmyslu a zemědělství: 

- odpady z kuchyní a restaurací, 

- odpady z potravinářského průmyslu (odpady produkované mlékárnami, 

pivovary, pekárnami, konzervárnami, lihovary apod.), 
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- odpady ze zemědělství (exkrementy hospodářských zvířat a jiné odpady 

ţivočišné výroby, materiály a odpady z rostlinné výroby…), 

- odpady jateční. 

2.3 Legislativa v oblasti bioodpadů 
 Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadu. 

 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. 

 Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech). 

 Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o ochraně ovzduší). 

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

rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských 

půd (zákon o hnojivech). 

 Vyhláška č. 381/2001 Sb., Ministerstva ţivotního prostředí, kterou se stanoví 

Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 

vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 

 Vyhláška č. 383/2001 Sb., Ministerstva ţivotního prostředí o podrobnostech 

nakládání s odpady. 

 Vyhláška č. 294/2005 Sb., Ministerstva ţivotního prostředí o podmínkách ukládání 

odpadů na skládky a o jejich vyuţívání na povrchu terénu a změně vyhlášky 

č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

 Vyhláška č. 341/2008 Sb., Ministerstva ţivotního prostředí o podrobnostech 

nakládání s biologicky rozloţitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., 

o podmínkách ukládání odpadů na skládky a o jejich vyuţívání na povrchu terénu 

a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

 Vyhláška č. 374/2008 Sb., Ministerstva ţivotního prostředí o přepravě odpadů 

a o změně vyhlášky č. 381/2005 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu 

a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška č. 376/2001 Sb., Ministerstva ţivotního prostředí a Ministerstva 

zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

 Nařízení vlády č. 63/2003 Sb., o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny 

informací o nejlepších dostupných technikách. 

 Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky. 

2.3.1 Kompostovatelné odpady 

Kompostovatelné odpady, které uvádí seznam, je dle platné legislativy zakázáno 

ukládat na skládky. Proto by měla obec nebo firma zajistit jejich oddělený sběr a vyuţití. 

Seznam kompostovatelných odpadů s výjimkou kompostovatelných odpadů 

v komunálním odpadu (s číslováním odpovídajícím seznamu v Katalogu odpadů): [10] 
02 01  Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 

02 01 01  Kaly z praní a z čištění 

02 01 02  Odpad ţivočišných tkání 
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02 01 03  Odpad rostlinných pletiv 

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

odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku 

02 01 07  Odpady z lesnictví 

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

02 02 01  Kaly z praní a z čistění 

02 02 02  Odpad ţivočišných tkání 

02 02 03  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

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

02 03  Odpady z výroby a ze zpracovaní ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy 

a tabáku, odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu z výroby droţdí a kvasničného 

extraktu, z přípravy a kvašení melasy 

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

02 03 04  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

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

02 04  Odpady z výroby cukru 

02 04 01  Zemina z čištění a praní řepy 

02 04 02  Uhličitan vápenatý nevyhovující jakosti 

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

02 05  Odpady z mlékárenského průmyslu 

02 05 01  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

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

02 06  Odpady z pekáren a výroby cukrovinek 

02 06 01  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

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

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

a kakaa) 

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

02 07 02  Odpad z destilace lihovin 

02 07 04  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

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

03 01  Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku 

03 01 01  Odpadní kůra a korek 

03 01 02  Piliny 

03 01 03  Hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod 03 01 04 

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

03 03 01  Odpadní kůra a dřevo 

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

03 03 05  Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru 

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

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

03 03 09  Odpadní kaustifikační kal 

03 03 10  Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně 

a povrchové vrstvy z mechanického třídění 

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

04 01  Odpady z koţedělného a koţešnického průmyslu 

04 01 01  Odpadní klihovka a štípenka 

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

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

04 02  Odpady z textilního průmyslu 

04 02 10  Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) 
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04 02 20  Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 

04 02 19 

04 02 21  Odpady z nezpracovaných textilních vláken 

04 02 22  Odpady ze zpracovaných textilních vláken 

10 01  Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení 

10 01 03  Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva 

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

10 13 04  Odpady z kalcinace a hašení vápna 

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

15 01  Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

15 01 01  Papírové a lepenkové obaly 

15 01 03  Dřevěné obaly 

17 02  Dřevo, sklo, plasty 

17 02 01  Dřevo 

19 05  Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů 

19 05 03  Kompost nevyhovující jakosti 

19 06  Odpady z anaerobního zpracování odpadu 

19 06 04  Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu 

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

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

19 08  Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené 

19 08 05  Kaly z čištění komunálních odpadních vod 

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

19 08 11 

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

19 08 13 

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

19 09 01  Pevné odpady z primárního čištění 

19 09 02  Kaly z čiření vody 

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

19 12 01  Papír a lepenka 

19 12 07  Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 

Biologicky rozloţitelné komunální odpady: [10] 

20 01 00  Frakce získané odděleným sběrem 

20 01 01  Papír a lepenka 

20 01 07  Dřevo 

20 01 08  Organické kompostovatelné kuchyňské odpady (včetně olejů na smaţení 

a kuchyňského odpadu z jídelen a restaurací) 

20 01 10  Oděvy 

20 01 11  Textilní materiály 

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

20 02 01  Kompostovatelné odpady 

20 02 03  Ostatní nekompostovatelné odpady (částečně) 

20 03 00  Ostatní komunální odpady 

20 03 01  Směsný komunální odpad (částečně) 

20 03 02  Odpad z trţišť (částečně) 
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2.4 Důvody separace a vyuţívání bioodpadu 

2.4.1 Hlavní důvody separace bioodpadů 

Pro separaci bioodpadů existují tyto hlavní důvody:    - environmentální, 

 - agronomický, 

 - ekonomický, 

 - legislativní. 

Environmentální – existují dva hlavní důvody proč z tohoto pohledu třídit 

biologicky rozloţitelný odpad. Jedním z nich je omezená kapacita skládky. BRKO tvoří 

přibliţně 40% hmotnosti komunálního odpadu a tím, ţe by zbytečně zabíral místo odpadu, 

pro který nemáme jiné vhodné vyuţití, by zbytečně navyšoval počet skládek, coţ by mělo 

na ekosystém negativní vliv. Hlavním a velice závaţným environmentálním problémem 

však zůstává fakt, ţe BRO uloţený na skládku podléhá anaerobnímu rozkladu, při němţ 

uniká velké mnoţství skládkového plynu (methanu a dusíku), coţ má za následek 

zvyšování koncentrace skleníkových plynů v atmosféře. Dalšími negativními projevy 

skládkování BRO jsou zápach (provázející všechny technologické procesy) a transport 

většího mnoţství odpadů do větších vzdálenosti. [1, 2] 

Agronomický – většina půd v ČR trpí nedostatkem organické hmoty. Zároveň je 

třeba přibliţně polovinu zemědělských půd v ČR přihnojovat fosforem, který má pro 

rostliny význam při biochemických reakcích a při přenosu energie a asi 39% 

(cca 1 400 000 ha) zemědělské půdy je nutno přihnojit draslíkem, jenţ hraje důleţitou roli 

při fotosyntéze a vodním hospodářství rostlin, zpevňuje pletiva a zvyšuje odolnost proti 

chorobám a škůdcům. V současnosti je tento nedostatek řešen přidáváním minerálních 

hnojiv do půdy, coţ je moţné šetrněji řešit vyuţitím kompostu z BRKO, který by byl jinak 

uloţen na skládku. [1, 3] 

Ekonomický – bude-li v obci vhodným způsobem zorganizován oddělený sběr 

BRO a BRKO od ostatních odpadů, vybudováním zařízení (bioplynová stanice, 

kompostárna) na zpracování těchto odpadů můţou pro obec vyplynout značné ekonomické 

výhody. Největším přínosem bude značné sníţení nákladů na skládkování odpadů, ale svou 

roli hrají i finance získané prodejem kvalitního kompostu nebo vyuţitím energie (elektřina, 

teplo) ze zpracování těchto odpadů v bioplynových stanicích. Na tyto projekty je moţno 

získat řadu dotací, které sníţí počáteční náklady. [1] 

Legislativní – z legislativních podkladů, uvedených v kapitole 2.2 plyne důvod, 

který společně s ekonomickými výhodami nejvíce motivuje firmy a obce ke zpracovávání 

a vyuţívání BRO a BRKO. Evropská směrnice 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999, 

o skládkách odpadů, nařizuje do roku 2020 postupně (2010 – 75 %, 2013 – 50 %) sníţit 

podíl ukládaného biologicky rozloţitelného odpadu v komunálním odpadu na 35% jeho 

mnoţství obsaţeného v skládkovaném komunálním odpadu v roce 1995.  

V tomto roce činil hmotnostní podíl BRKO ve skládkovaném komunálním odpadu 

41%, coţ představuje 1 530 000 tun. Mnoţství BRKO ukládaného na skládky se za 

posledních patnáct let příliš nezměnilo a stále se ho ukládá přibliţně stejné mnoţství, coţ 

vede MŢP k tomu, ţe se chystá násilnou cestou, čili zvýšením cen za skládkování 

bioodpadů, donutit firmy a obce odpad vyuţívat jinak. A činí tak proto, ţe v současnosti 
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České republice hrozí pokuta aţ 350 miliónů korun ročně za nedodrţování limitů EU pro 

objem bioodpadu ukládaných na skládky. [1, 9, 17] 

2.4.2 Procesy probíhající na skládkách 

Jedním z několika důvodů zákazu ukládání biologicky rozloţitelných odpadů na 

skládky byl právě vznik skládkového plynu, který uvolněním do atmosféry způsobuje tzv. 

skleníkový efekt, jehoţ důsledkem je globální oteplování. Mnoţství a sloţení skládkového 

plynu ovlivňuje právě sloţení a mnoţství skládkovaného odpadu, pH, teplota, vlhkost 

a další faktory. Objem BRO obsaţeného ve skladovaném odpadu přímo úměrně ovlivňuje 

vznik skládkového plynu. 

Všechny skládky musí být dle současné legislativy vybaveny odplyňovacím 

zařízením, jeţ můţe jímaný plyn buď zneškodnit pomocí biofiltrů, nebo, v případě 

kvalitního a vyuţitelného plynu, jej po přečištění například spalovat a vyuţívat ke vzniku 

tepla nebo elektrické energie. [7, 12] 

Jakmile se odpad uskladní do tělesa skládky a je zhutněn, samovolně se zahájí 

postupné fáze biologického rozkladu. Průběh reakcí je ovlivněn vlhkostí odpadu, pH, 

dosaţeným stupněm anaerobních podmínek, stářím skládky, rychlostí zaváţení, stupněm 

hutnění, hloubkou zaváţky, sloţením odpadu atd. [7, 13] 

Aerobní procesy [13] 

- probíhají při sběru, svozu a ukládání odpadu na skládku. Bývají rychle 

ukončeny spotřebováním kyslíku ve zhutněné vrstvě, která z tělesa skládky 

vytvoří uzavřené těleso bez přístupu vzduchu. Během těchto procesů 

se rozkládají jen nejméně stabilní sloţky odpadu. 

- doba trvání: několik dnů aţ týdnů. 

Acidogenní procesy [13, 14] 

- jsou nastartovány hydrolýzním rozkladem vysokomolekulárních látek (proteiny, 

sacharidy, lipidy) na níţemolekulární za současného rozvoje acidogenních 

mikroorganismů produkujících převáţně oxid uhličitý a alifatické kyseliny. 

Kyselinotvorné mikroorganismy jsou tzv. fakultativními anaeroby - mohou 

se rozvíjet i v přítomnosti kyslíku. 

- methan zatím nevzniká 

- důleţité je udrţení podmínek pro rozvoj následné methanogenní fáze, tedy 

dostatečná hloubka skládky (min 4 m), aby nedocházelo při změnách 

barometrického tlaku k přístupu kyslíku (pak by proces skončil u fáze 

acidogenní). 

- tato fáze je typická kyselými průsakovými vodami (pH < 6,5), vysokým 

obsahem mastných kyselin (500 mg/l aţ desítky g/l), jejichţ působení na odpad 

způsobuje zvýšený obsah aminového dusíku a těţkých kovů. CHSK bývá 

v řádech desítek tisíc mg O2/l. 

- doba trvání: týdny aţ měsíce. 
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Methanogenní procesy [7, 13, 14] 

- tyto procesy zpracují nízkomolekulární látky vzniklé acidogenními procesy 

na konečné plynné produkty – methan a oxid uhličitý.  

- celé těleso skládky fungující podobně jako „biochemický reaktor“ se dostane 

do stabilizovaného stavu, ve kterém se vytvoří právě tolik methanogenních 

bakterií (ty jsou striktními anaeroby), aby stihly spotřebovat veškeré produkty 

acidogenů. 

- optimální pro vznik methanu je pH 6,5 – 8,0, vlhkost větší neţ 20 – 30 % 

a teplota 25 – 40 °C. 

- kvalita průsakových vod se v této fázi zásadně mění. pH se dostává do zásadité 

oblasti (7,5 a výše). CHSK a obsah mastných kyselin klesá (< desítky mg/l) 

společně s obsahem těţkých kovů (ty se váţí na nerozpustné sulfidy a zároveň 

se přestávají uvolňovat z odpadů působením kyselin vzniklých acidogenními 

procesy). 

- sloţení skládkového plynu dosahuje maximálně 75 % obj. methanu a 25 % obj. 

oxidu uhličitého. Obvyklý obsah methanu ve skládkovém plynu bývá nejčastěji 

60 – 65 % obj., vyuţívat se dá ovšem i plyn obsahující jen 45 % obj. methanu. 

Pokud je plyn ještě méně kvalitní, musí se i přesto skládka odplynit, 

ale skládkový plyn se nevyuţitý pouze filtruje pomocí biofiltrů. 

- sloţení plynu se odvíjí od stáří skládky. Mladé skládky mívají vlivem ještě 

intenzivně probíhající acidogenní fáze vysoký obsah oxidu uhličitého, který při 

rozvoji methanogenní fáze klesá a zvyšuje se obsah methanu. 
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3 Moţnosti vyuţití bioodpadů 

3.1 Sběr bioodpadů 

Jedním ze základních problémů ve vyuţívání bioodpadů je jejich oddělený sběr. 

V mnoha městech ČR zatím bohuţel není zaveden oddělený sběr bioodpadů z domácností, 

který tvoří značnou část produkce bioodpadů. Odpady z údrţby zeleně, specifické 

bioodpady z některých provozů a podobné bioodpady vznikající ve velkém na jednom 

místě bývají čím dál tím častěji vyuţívány díky jejich snadnému svozu. Protoţe je není 

nutno sloţitě sbírat a sváţet, jako odpady z domácností. 

Při zavádění sběru bioodpadů z domácností je nutno překonat několik překáţek: 

- investice do sběrných nádob a svozových vozů, 

- přesvědčení občanů o důleţitosti odděleného sběru, 

- občany můţe odradit jistá „nepohodlnost“ odděleného sběru bioodpadů – 

zápach, náročnost na prostor (další nádoba na odpad v kuchyni) i samotný fakt, 

ţe pro ně bude sloţitější na třídění odpadu myslet a budou muset zjišťovat, které 

odpady sbírat lze a které ne. Proto je nejdůleţitější fází předchozí bod, kdy je 

nutné občany správně motivovat a do jisté míry vychovat. 

3.1.1 Sběrové systémy 

Pytlový sběr na úrovni domácností [1, 6] 

Vzhledem k tomu, ţe je pro maximální výtěţnost a čistotu BRKO důleţité vyjít 

lidem co nejvíce vstříc, je tento způsob jedním z nejlepších. Občané s odpadem zacházejí 

podobně jako s komunálním, jen jej shromaţďují odděleně v jiných pytlích, které posléze 

umisťují před dům (např. ke kontejnerům). Pytle jsou pak pravidelně (např. jednou týdně, 

v létě častěji) odváţeny místní svozovou firmou. Obrázek 2 a obrázek 3 znázorňují svoz 

bioodpadů v obci. 

Z hlediska ekonomického je ovšem tato varianta velice nákladná. Je nutno shánět 

neustále nové pytle, svoz je komplikovaný zajíţděním ke kaţdému domu zvlášť a sloţitější 

manipulace s pytli prodluţuje dobu sběru odpadů. 

Díky vysoké kvalitě takto sbíraného odpadu je tato metoda pouţívána v řadě států 

Evropské unie (Belgie, Nizozemsko…). U nás je několik zatím zkušebních provozů tohoto 

způsobu sběru odpadů, které jsou pro větší motivaci obyvatel vylepšeny systémem, v němţ 

si občané svůj pytel opatří nálepkou s čárovým kódem, jeţ se při odvozu načte a vede se 

díky těmto údajům evidence sběru odpadů jednotlivých obyvatel, kteří jsou za svou snahu 

odměněni např. finančními úlevami za svoz odpadů. Tato varianta je velice nákladná, 

ale zatím účinná, coţ je v současné době, kdy se občané o správnosti této metody zatím jen 

přesvědčují a vychovávají se ke správnému zacházení s odpady, nejdůleţitější. 
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 Obrázek 2 - Pytle s bioodpadem. [16]  Obrázek 3 - Svoz odpadů multikárou. [16] 

Sběr do nádob na úrovni domácností [1] 

Tento způsob sběru je jiţ na vyšší úrovni neţ předešlý. Princip je podobný, jen 

místo pytlů slouţí ke shromaţďování odpadů kontejnery různých objemů (70 – 240 l) 

umístěné v kaţdé domácnosti vedle ostatních nádob na odpad. Vyváţeny bývají 

speciálními vozidly. 

Tato varianta odděleného sběru BRKO je finančně nejnáročnější. K její realizaci 

je třeba obrovských počátečních investic na nákup speciálních sběrných nádob a svozových 

vozů. Po zaběhnutí je jiţ metoda na provoz přibliţně stejně finančně náročná jako svoz 

pytlů. Technologicky je však tato metoda na mnohem vyšší úrovni, protoţe je jak 

estetičtější, tak hygieničtější. 

Tříděný sběr BRKO do kontejnerů [1, 15] 

Princip této a výše uvedené metody sběru zůstává v podstatě stejný, liší se jen 

v tom, ţe sběr do kontejnerů je značně ekonomičtější, tím pádem obcím dostupnější. 

Bohuţel pro občany se stává demotivující fakt, ţe musí odpady do kontejnerů donášet, coţ 

značně sniţuje výtěţnost a čistotu BRKO. 

Kontejnery na BRKO jsou nádoby o objemu 110 – 1 100 l, nejčastěji hnědé barvy. 

Umísťovány bývají nejčastěji společně s dalšími kontejnery na separovaný odpad 

(tj. plasty, sklo, papír, nápojové kartony) na významných místech v obci (např. 

u městského úřadu, v místech hustější zástavby, blízko zastávky apod.) 

Compostainer – speciální nádoba na shromaţďování bioodpadu (Obrázek 4). Díky 

intenzivnímu provětrávání je zabráněno hnití odpadu, tím pádem i vzniku zápachu, zároveň 

je okysličením podpořena činnost mikroorganismů zajišťujících materiálovou přeměnu 

bioodpadu. Bioodpad díky provětrávání během čtrnácti dnů ztratí tolik vody, jeţ odpovídá 

přibliţně 13 % hmotnosti odpadu. pH uloţeného odpadu má hodnotu kolem 7, coţ je pro 

kompostování ideální. 
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Obrázek 4 – Compostainer. [15] 

Sezónní sběr zahradního odpadu [1, 6] 

Na rozdíl od domovního bioodpadu, jehoţ produkce je během roku přibliţně 

konstantní se produkce bioodpadu ze zahrad liší svou sezónností. Např. ořezávání stromů 

na jaře, sekání trávy v letních měsících, odplevelování, opadané listí na podzim… Naopak 

v zimních měsících je produkce zahradního bioodpadu téměř nulová. 

Sběr těchto odpadů bývá většinou řešen jednorázově, přistavením velkoobjemového 

kontejneru určeného pouze na tento odpad. Občané bývají předem informováni o době, kdy 

bude kontejner přistaven. Bohuţel někdy dochází ke znečišťování tohoto odpadu 

nezodpovědnými osobami, které vyuţívají přistavený kontejner k odloţení různých 

objemných odpadů. 

Tyto velkoobjemové kontejnery bývají také trvale přistaveny u hřbitovů, kde opět 

dochází k drobnému znečištění plasty, sklem, kovy nebo parafínem. Ale i tak jde o velice 

efektivní způsob odděleného sběru hřbitovního bioodpadu. 

Sběrný dvůr [1, 6] 

Donáškový způsob sběru je pro firmu zpracovávající odpady tím nejlepším, 

nejlevnějším a nejjednodušším řešením. Odpadají problémy se svozem odpadu, pracovník 

sběrného dvora kontroluje odevzdávaný odpad, z čehoţ plyne, ţe jeho čistota je na nejvyšší 

moţné úrovni. 

Tento způsob je nejvhodnější pro likvidaci velkého mnoţství bioodpadů (např. 

údrţba veřejné zeleně). Pro sběr domácího bioodpadu je tento způsob sběru téměř nereálný, 

protoţe občané by museli vynakládat neúměrné úsilí k separaci tohoto odpadu a donáška 

aţ do sběrných dvorů je pro ně demotivující a příliš náročná.  

3.2 Zneškodňování bioodpadů 

V současnosti je bohuţel v ČR většina komunálních odpadů ukládána na skládky. 

Bioodpady, jako sloţka komunálních odpadů, z nich bohuţel většinou nebývají odděleny 

za účelem dalšího vyuţití, proto jich takto většina končí na skládkách, coţ má za následek 

1. Stříška proti dešti a vlhkosti 

2. Odpařovací a provětrávací 

otvory ve víku  

3. Vnitřní svislá ţebra  zabraňují 

přiléhání odpadu na stěny  a umoţňují 

tak cirkulaci vzduchu 

4. Mříţka,  pod kterou odkapává 

vlhkost z odpadu 

5. Horní a dolní provětrávací 

otvory v bočních stěnách nádoby 
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spoustu negativních dopadů (zábor půdy pro skládku, produkce skládkového plynu, zápach 

aj.). Druhou nejčastější metodou zpracování BRKO je energetické vyuţití. Tyto metody by 

však pro jejich nedostatky a negativní následky měly být aţ poslední variantou 

zneškodňování BRKO a přednostně by měly být uplatňovány šetrnější a ekologičtější 

metody, které přepracovávají bioodpad v jiné cenné suroviny (kompost, bioplyn). [1, 18] 

3.2.1 Skládkování 

Procesům probíhajících na skládkách se věnuje jiţ kapitola 2.3.2., kde jsou také 

popsány negativní dopady skládkování na ţivotní prostředí.  

 

Obrázek 5 - Skládka odpadů. [24] 

Tato metoda je, i přes vydanou Evropskou směrnici č. 1999/31/ES o skládkách 

odpadů, omezující ukládání BRKO na skládky, v současnosti nejčastěji pouţívanou 

metodou odstranění komunálních odpadů. Na grafu - Graf 1 je znázorněn vývoj nakládání 

se směsným komunálním odpadem v letech 2003 – 2007, kde by se mělo mnoţství 

skládkovaného odpadu podle Evropské směrnice sniţovat. Bohuţel je z grafu patrné, ţe 

trend je spíše rostoucí (vzhledem ke stoupající produkci komunálního odpadu a vzhledem 

k absenci zásadních změn v systému vyuţívání odpadů). [20] Jako sloţka komunálního 

odpadu končí na skládkách i BRKO. V roce 2008 bylo vyprodukováno v ČR 3,176 Mt KO, 

z něhoţ bylo 71,3% uloţeno na skládku (Obrázek 5). [1] A situace se ani v současnosti 

zásadně nezměnila. 
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Graf 1- Vývoj nakládání se směsným komunálním odpadem v České republice v letech 2003 - 2007. [20] 

3.2.2 Spalování 

Cílem spalování odpadů je hlavně omezení jejich celkového mnoţství. Tím se sníţí 

zaplnění skládek, také například těţké kovy jsou zkoncentrovány jen do malého objemu 

zachyceného popílku, jeţ se uloţí jako nebezpečný odpad. Hlavní výhodou spalování 

odpadů je však produkce tepla a elektrické energie. Legislativně je spalování odpadů 

hodnoceno jako jejich odstraňování, ale některé odpady mají pro spalování tak vhodné 

vlastnosti (vysoká výhřevnost, homogenita apod.), ţe se dá hovořit spíše o jejich vyuţívání. 

V případě komunálních odpadů jde spíše o odstraňování, protoţe při jejich spalování 

nastávají problémy spojené s jejich různorodostí, vysokým obsahem vody, rozměrech 

jednotlivých sloţek. A právě BRKO, jako sloţka komunálních odpadů, obsahují velké 

mnoţství vody, coţ způsobuje zmíněné problémy. Je zde sice moţnost sušení odpadů, 

ale tato moţnost je neekonomická a kvůli vysoké spotřebě energie také neekologická. 

Odpady sice bývají do jisté míry předsušovány, ale pro bioodpady tento postup není 

dostačující, je nutno přidávat podpůrné palivo. Navíc se cenné minerální ţiviny 

z bioodpadů stanou součástí popela, který je díky obsahu těţkých kovů nepouţitelný 

(nebezpečný odpad). [1, 13] 

Ve srovnání například s kompostováním, které má na 1 tunu instalované kapacity 

17 – 20 krát příznivější investiční náklady a i cena za zpracování bioodpadů 

v kompostárnách (150 – 350 Kč/t v roce 1999) je několikanásobně niţší neţ cena za spálení 

odpadu ve spalovnách (706 – 1877 Kč/t v roce 1999), je spalování méně vhodnou variantou 

zneškodnění. Přesto ale spalování nad kompostováním převaţuje. Jedním z důvodů, proč 

tomu tak je, je nedostatek zemědělců odebírajících vyrobený kompost, dalším důvodem 

je nedostačující kapacita kompostáren na mnoţství vyprodukovaného bioodpadu. [18] 

V České republice fungují tři spalovny komunálního odpadu (Praha, Brno, Liberec) 

a několik dalších zařízení zpracovávající dohromady 11, 1 % komunálních odpadů ročně. 

[1] Spalovny zpracovávající biologicky rozloţitelný odpad v České republice jsou 

znázorněny na obrázku - Obrázek 6. 
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Obrázek 6 - Spalovny v ČR zpracovávající bioodpad. [22] 

Na obrázku - Obrázek 7 je znázorněno schéma technologického procesu spalování 

odpadu a čištění spalin spalovny SAKO Brno, a.s. 

 

 

Obrázek 7 - Schéma technologického procesu spalování odpadu a čištění spalin. [19] 

3.3 Kompostování 

Organická část půdy, tvořící asi 2 – 5 % celkové hmotnosti, zásadním způsobem 

ovlivňuje vlastnosti půdy i ţivot v ní. Právě obsah uhlíku z organických sloučenin odlišuje 
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půdu od původního geologického substrátu. Organická sloţka je tvořena ţivou a neţivou 

částí (Obrázek 8). 

 

Obrázek 8 - Rozdělení organické části půdy. [21] 

Různorodé látky vstupující do půdy jako primární organická hmota bývají 

přepracovány mikroorganismy. Doba rozkladu těchto látek je závislá na jejich stabilitě 

a půdních podmínkách (biologická aktivita půdy, pH, zrnitost atd.) a pohybuje v rozmezí 

od několika dní (kořenové sekrety) aţ po dobu několika let (hrubší kořeny, části rostlin). 

Primární organická hmota je zdrojem pro tvorbu humusových látek. [21] Humus 

je významný hlavně díky těmto vlastnostem: 

- pomalé uvolňování dusíku a fosforu, 

- rozpouštění ţivin pro rostliny z půdních minerálů, 

- zlepšuje výţivu rostlin stopovými prvky, 

- má vysokou výměnná kapacita pro kationty, 

- zlepšuje struktury půdy, 

- zlepšuje jímavost půdy pro vodu, 

- tmavá barva půdy zlepšuje záhřevnost půdy, 

- větší biologická aktivita, 

- určité sloţky humusu mají charakter stimulátorů růstu, 

- sniţuje toxicitu přírodních jedovatých látek a pesticidů, 

- zvyšuje pufrovací (tlumicí) kapacitu půdy. [2] 

 Větší část primární organické hmoty však podléhá mineralizaci. Během roku 

je většina organických látek mineralizována a za přirozené se povaţuje navrácení 

organických látek do půdy posklizňovými zbytky a statkovými hnojivy. Důleţité však není 

jen mnoţství dodávaných organických látek, ale také jejich kvalita. Do půdy je třeba 

dodávat jak rychle, tak i pozvolně rozloţitelné organické látky. Velmi kvalitním zdrojem 

organických látek je právě kompost. A vyuţívání bioodpadů metodou kompostování 

se povaţuje z ekologického hlediska za velmi prospěšné. Naopak neţádoucím se jeví únik 

organických látek ze zemědělského koloběhu (spalovny apod.). [21] 

3.3.1 O kompostování 

Kompostování je biologické odbourávání primárních organických látek za přístupu 

vzduchu, při němţ dojde k transformaci bioodpadů na kompost (organicko – minerální 

hnojivo). Díky kompostování se zpátky do půdy vrací jak organická hmota, tak ţiviny – 

dusík, fosfor, draslík, vápník, hořčík a další, které jsou díky vysoké stabilitě kompostu 
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uvolňovány do půdy pozvolna, díky čemuţ nehrozí jejich vyluhování do podzemních vod. 

[23] 

Tato přeměna organické hmoty probíhá podobně jako v půdě, jen díky řízenému 

zlepšování podmínek (provzdušňování, naočkování mikroorganismy apod.) je tento proces 

výrazně efektivnější. Přeměnu hmoty zajišťují převáţně mikroorganismy, podílejí se však 

na ní také houby, drobní ţivočichové (roztoči, chvostoskoci, ţíţaly…). [6] 

Optimální podmínky pro rozvoj mikroorganismů: [6] 

- správný poměr uhlíku a dusíku (C:N=25-30:1 u zralého kompostu, 30-35:1 

v čerstvém kompostu) – zabezpečí se vhodným poměrem zpracovávaných 

odpadů (hodnoty C:N jednotlivých bioodpadů ukazuje Tabulka 1), 

- správná vlhkost (70 % pórovitosti kompostu zaplněno vodou) – zemité 

komposty – 50-55 %, komposty s převahou dřevní štěpky – 65-70 %, travní 

komposty –  60–62 %, 

- minimální přítomnost fosforu, 

- správné pH (čerstvý kompost 6-8, zralý kompost 7-7,5), 

- správná zrnitost a homogenita substrátu, 

- provzdušněný substrát, 

- správně regulovaná teplota v průběhu kompostování (v období termofilní 

hydrolýzní fáze > 45°C, překročí-li však 75°C, mohou se poškodit některé 

mikroorganismy). 

Tabulka 1 - Poměr C:N v kompostovatelných bioodpadech [7] 

Odpady Poměr C:N 

Mladá tráva 22-30:1 

Tráva ze stařin 30-40:1 

Listí 40-60:1 

Štěpka z průřezů stromů 90-120:1 

Štěpka z kmenů 100-200:1 

Kůra jehličnatých stromů 100-120:1 

Kuchyňské odpady 20-30:1 

Papír 150-200:1 

Piliny, hobliny 120-200:1 

Králičí trus 15:1 

Zvířecí fekálie, drůbeţí trus 8-10:1 

Koňský hnůj 15-25:1 

Čistírenské kaly 5-8:1 
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3.3.2 Fáze fermentace bioodpadu 

Fermentace bioodpadu probíhá v několika na sebe navazujících fázích: [6, 7] 

Fáze rozkladu (nazývána také  hydrolýzní, mineralizační, horká) 

- během této fáze bývá uvolňováno teplo a substrát se zahřívá na teplotu 50-60°C. 

Této fáze se účastní aerobní mikroorganismy vyuţívající ke svému metabolismu 

ţiviny uvolněné z rozkladu celulózy, škrobu, hemicelulózy, bílkovin a tuků na 

niţší látky a produkující při svém dýchání oxid uhličitý. Lignocelulózová 

pletiva se rozkládají pomocí termofilních hub. Během této fáze se intenzivně 

tvoří organické kyseliny sniţující pH substrátu. Je-li v nadbytku dusík, uvolňuje 

se čpavek. V této fázi bývá významně redukován objem substrátu (hmotnostní 

ztráta cca 20%). Tvoří se základy ke stavbě humusových látek. 

- doba trvání: 2 – 3 týdny, je-li vysoký obsah dřevní štěpky v substrátu, trvá aţ 

2 měsíce. 

Fáze přeměny 

- teplota klesá na 40 – 45 °C, mění se sloţení mikroorganismů, kompost mění 

vzhled tak, ţe jiţ není rozeznatelná původní hmota odpadů, struktura 

je drobtovitá. Činné zde začínají být ţíţaly a drobní ţivočichové. Hmotnostní 

ztráta je menší neţ v předešlé fázi, činí asi 10%. Barva se mění na stejnoměrně 

hnědou a kompost jde lehce cítit po lesní zemině. Aby kompost nezkysl, 

je důleţité udrţovat dobré aerobní podmínky, areace jiţ nemusí být tak 

intenzivní jako na počátku zrání. 

Fáze dozrávání 

- zvyšuje se stabilita kompostu, tvoří se humusové látky (hlavně huminové 

kyseliny), jejichţ molekulová hmotnost se zvyšuje, ţiviny se pevně 

zabudovávají do organických vazeb, pH substrátu opět stoupá, struktura by měla 

být drobtovitá, silný zápach po lesní zemině, teplota substrátu odpovídá teplotě 

okolí. V této fázi by jiţ v substrátu měla být absence čpavku a fytotoxických 

látek.  Hmotnostní ztráta v této fázi činí opět přibliţně 10%. 

3.3.3 Organizace kompostování 

Kompostování na hromadách [2] 

Tento způsob se pouţívá v místech, kde vzniká poměrně velké mnoţství surovin. 

Materiál je kupen na hromadu 1,2 aţ 1,5 m vysokou, u země širokou 1,5 aţ 2 m, délka 

je libovolná. Očkuje se chlévským hnojem nebo kompostem. Suroviny je nutno řádně 

promíchat ještě v kyprém stavu. Vrstvení materiálů není správné. Příliš suchý materiál 

je nutno zvlhčit, k vlhkému se přidá suchá hmota. Slámou, trávou, listím apod. je chráněn 

kompost před slunečním zářením. V období silných dešťů chrání hromadu dočasně folie. 

Postup zakládání kompostu znázorňuje Obrázek 9. 

Hromada se den nebo dva po zaloţení zahřeje na teplotu přes 50°C. Tato fáze tlení 

trvá několik dní aţ týdnů. Teplota plynule klesá a hromada klesne na polovinu své výšky, 
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coţ má za následek hutnění materiálu a z toho plynoucí nedostatek vzduchu. Dochází také 

ke vzniku různých zón: suchá, vlhká, eventuálně i hnijící. Hromadu je proto nutné 

po jednom aţ dvou měsících promíchat. 

Asi po šesti měsících je kompost hotov, nerozloţené a hrubé částice se oddělí sítem 

o velikosti ok 20 mm. Těmito zbytky očkujeme další kompost. 

 

Obrázek 9 - Postup při zakládání kompostu. [2] 

Kompostování v boxech (kompostérech) [2] 

Pouţívá se při menším mnoţství surovin a nedostatku místa pro zakládání hromady. 

Jeho největší výhodou je, ţe horká fáze můţe probíhat jiţ u 1 m
3
 surovin. 

Velikost boxu pro kompostování je nutno přizpůsobit produkci bioodpadů, jelikoţ 

ve sběrných zásobnících by suroviny neměly být déle neţ dva měsíce a při zaloţení 

kompostu musí být box plný. Při zakládání kompostu v boxech platí stejná pravidla jako při 

zakládání kompostu na hromadách. I při kompostování v kompostérech je třeba dbát na 

výměnu vzduchu a správnou, rovnoměrnou vlhkost. 

U tohoto druhu kompostování se pracuje se třemi boxy. Jeden slouţí ke sběru 

surovin, jeden je pro samotné kompostování a poslední slouţí pro materiál po přehození 

kompostu. Na obrázcích, Obrázek 10 a 12, je ukázka některých typů kompostérů. 
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Obrázek 10 – Kompostér. [24]  Obrázek 11 – Kompostéry. [25] 

Vermikompostování 

Jde o kompostování s vyuţitím ţíţal. Tomuto typu kompostování bude věnována 

kapitola 4. 

Plošné kompostování a mulčování [2, 26] 

Provádí se na místech, kde přímo odpadají odumřelé části rostlin a jsou rozděleny 

přímo na půdě (např. pokrytí polí odpadem ze sklizně, pouţití listí z ovocné zahrady 

na zeleninový záhon, osypávání stromů starým materiálem z trvalek, keřů apod.) 

Mulčování představuje pokrytí půdy vrstvou (3 – 5 cm) biologického materiálu 

(listí, rozdrcených zbytků keřů, posečené trávy aj.) nebo pokrytí plochy fólií či textilií. 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat mulčování kůrou z jehličnatých stromů, která 

obsahuje kyseliny, jeţ řada rostlin nesnáší. Výhody mulčování jsou: 

- ochrana proti plevelům (bez pouţití chemikálií), 

- ochrana vrchní vrstvy půdy, 

- zlepšení závlahových poměrů, 

- zabraňuje erozi půdy, 

- chrání kořeny v zimě před mrazy a na jaře před horkem (kvůli předčasnému 

rašení), 

- zvýšení obsahu humusu, 

- zvýšení mikrobiální činnosti, 

- sklízené plody jsou čisté (nejsou zablácené), 

- podle pouţitého materiálu můţe mít mulčování i funkci estetickou (např. štěrk 

a drobné kamínky v okrasných zahradách, viz Obrázek 12). 
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Obrázek 12 - Mulčování drcenými kameny v japonských zahradách. [26] 

Mulčování je vhodné zejména na zeleninové záhony, je třeba ovšem posoudit 

vhodnost mulčování pro dané podmínky (např. svah pozemku, nadmořská výška, 

klimatické podmínky, typ rostlin apod.). 

Společné kompostování zahrádkářů, komunitní kompostování 

Jakékoli společné kompostování je výhodné zejména pro občany, kteří nemají 

prostor pro zaloţení vlastního kompostu. Organizace takového kompostování je ovšem 

poněkud náročná. Důleţitá je dobrá informovanost účastníků o odpadech, které mohou 

do kompostu přinášet a nezbytný je závazný provozní řád. Aby se předcházelo 

samovolnému odkládání různých odpadů (které do kompostu např. ani nepatří), mělo 

by být společné kompostoviště uzavřeno občanům, jeţ nejsou účastníky kompostování. 

Úzký okruh účastníků si naopak mezi sebou můţe vyměňovat zkušenosti a kvalita 

kompostu pak můţe dosahovat vyšší úrovně. Obec můţe společné kompostování různým 

způsobem podporovat (granty, půjčování obecních strojů apod.), naopak kompost vyrobený 

na těchto kompostovištích můţe být poskytnut obci pro údrţbu veřejné zeleně. [6] 

Komunitní kompostování u nás často organizují různé ekologické organizace, 

školy, zahrádkářské kolonie apod. Jde zpravidla o výrobu v rozsahu 10 – 20 t kompostu 

za rok. Vyuţívá se kompostové základky a kompostování v otevřených boxech. [6] 

V případě, ţe objem získaného bioodpadu (listí, trávy, zbytky z ořezů stromů apod.) 

dosáhne alespoň 50 m
3
, lze vyuţít kompost zároveň jako biomilíř produkující teplo. 

Ve velkém kompostu, jak jiţ bylo popsáno v kapitole 3.3.2., vzniká velké mnoţství tepla, 

kterého lze vyuţít pomocí výměníku tepla např. pro ohřev vody (asi na 40°C) 

ke sprchování, mytí rukou, teplo lze vyuţít i ve sklenících. V Berlíně byla tato moţnost 

vyzkoušena a biomilíř z drtě keřů o objemu 80 m
3
 dodával nejméně 6 měsíců asi 100 l teplé 

vody (40°C) za hodinu. Je však nutná důkladná kontrola vhodných podmínek – vlhčení, 

provzdušňování hromady apod. [2] 

Centrální (průmyslové) kompostování 

Centrální kompostování bývá organizováno obcí, jejím podnikem veřejných sluţeb 

a jinými podnikatelskými subjekty. Tato činnost je jiţ značně náročná, vyţaduje plnění 

řady legislativních předpisů (vodohospodářských, hygienických, odpadářských). Je-li 

kompost prodáván dále do oběhu, jsou na něj také kladeny různé poţadavky. [6] Zařízení 

označené jako průmyslové kompostárny musejí mít výrobu kompostu usměrněnou platnou 

normou ČSN 46 5735 – Průmyslové komposty. [6, 30] 
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Kompostování probíhá na kompostovišti (roční produkce kompostu 50 – 500 t) 

nebo na průmyslové kompostárně (minimálně 500 t kompostu za rok), a to na 

kompostových základkách nebo v biofermentorech [6] (zajistí ideální podmínky pro 

fermentaci) [29]. Jedná se o finančně velice náročnou činnost. Finance mohou být uspořeny 

při volbě vhodného místa pro kompostárnu. Kompostování podléhá vyhlášce č. 6/1997 Sb., 

o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod, podle které jsou kompostovatelné 

odpady i kompost samotný látkou ohroţující jakost a zdravotní nezávadnost vod. Z tohoto 

důvodu musí být celá výrobní plocha kompostárny nepropustná, zabezpečena proti úniku 

závadných látek do půdy nebo vody, dále je třeba zabránit smísení látek se sráţkovými 

vodami a zajistit odvod sráţkových vod. Tato opatření zvyšují investiční náklady na stavbu 

kompostárny aţ na 3000 Kč za 1m
2
. Tyto náklady lze sníţit vybudováním kompostárny na 

místě vodohospodářsky zabezpečeného siláţního ţlabu, hnojiště, zemědělského sloţiště 

nebo areálu bývalých uhelných skladů. Finančně náročné je rovněţ mechanizační zařízení. 

Účelné je dle studií také vybudování malého sběrného dvora u kompostárny, kdy lidé 

zároveň s odpadem ze zahrad přinášejí také ostatní (objemné, elektro, nebezpečné) odpady 

z domácnosti. [6] 

V České republice je okolo dvou set kompostáren, které znázorňuje Obrázek 13. 

 

Obrázek 13 - Kompostárny v ČR. [22] 

3.4 Anaerobní fermentace 

Jedná se o několik, na sebe navazujících, procesů rozkladu biologicky rozloţitelné 

organické hmoty, která je zpracovávána směsnou kulturou mikroorganismů bez přístupu 

vzduchu. Proces je provázen vznikem biomasy, plynů (methanu, oxidu uhličitého, vodíku, 

dusíku, sirovodíku) a stabilizovaného nerozloţeného zbytku organické hmoty (hygienicky 
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nezávadný). Jelikoţ produkt jedné skupiny anaerobních mikroorganismů se stává ţivným 

substrátem další, navazující, skupiny, můţe výpadek jednoho procesu způsobit problémy 

v celém dalším řetězci. [27] Tato technologie je vyuţívána v tzv. bioplynových stanicích. 

3.4.1 Fáze anaerobní fermentace 

Procesy anaerobní fermentace probíhají ve čtyřech fázích: [28] 

Hydrolýza 

- pomocí anaerobních bakterií (zatím ne methanových) dochází za pomoci 

extracelulárních hydrolytických enzymů, produkovaných fermentačními bakteriemi, 

k přeměně makromolekulárních rozpuštěných i nerozpuštěných organických látek 

(bílkoviny, polysacharidy, tuk, celulóza) na nízkomolekulární látky (monosacharidy, 

aminokyseliny, mastné kyseliny, voda) rozpustné ve vodě. 

Acidogeneze 

- nízkomolekulární látky vzniklé při hydrolýze jsou zde dále rozkládány na 

kyseliny, alkoholy, oxid uhličitý a vodík. Vznik těchto produktů závisí na podmínkách 

a charakteru substrátu. Při nízkém parciálním tlaku vodíku vzniká kyselina octová, oxid 

uhličitý a vodík, je-li tlak vyšší, dochází ke vzniku vyšších organických kyselin, kyselinky 

mléčné, ethanolu apod. 

Acetogeneze 

- produkty acidogeneze jsou oxidovány na oxid uhličitý, vodík a kyselinu octovou, 

ta je tvořena také acetogenní respirací oxidu uhličitého a vodíku homoacetogenními 

mikroorganismy, jeţ jsou nezbytně důleţité pro rozklad kyseliny propinové a ostatních 

organických kyselin vyšších neţ je octová, alkoholů a některých aromatických sloučenin. 

Procesu se účastní i minoritní skupiny organismů (sulfátreduktanty, nitrátreduktanty), které 

vedle kyseliny octové a vodíku produkují také sulfan a dusík. 

Methanogeneze 

- jednouhlíkaté látky (methanol, kyselina mravenčí, methylamin, oxid uhličitý, 

vodík, oxid uhelnatý) a kyselina octová jsou v této fázi rozkládány methanogenními 

organismy, jeţ jsou nejdůleţitější trofickou skupinou. Mají speciální poţadavky na substrát 

i ţivotní podmínky. Podle specifiky substrátu se dělí na pouze hydrogenotrofní (produkují 

methan z oxidu uhličitého a vodíku – jeho odstraněním vytvářejí podmínky pro ţivot 

acetogenním bakteriím rozkládajícím kyselinu máselnou a propinovou, jejich generační 

doba je 6 hodin, v anaerobním procesu působí jako samoregulátor) a pouze acetotrofní 

(produkují dvě třetiny methanu v bioplynu, rozkládají kyselinu octovou, čímţ udrţují pH 

fermentačního média, a směs methanu a oxidu uhličitého, jejich generační doba je několik 

týdnů). Methanogenní organismy jsou limitujícím faktorem celého procesu. 

Názorně anaerobní rozklad za tvorby bioplynu znázorňuje Obrázek 14. 
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Obrázek 14 - Schéma anaerobního rozkladu za tvorby bioplynu. [27] 

Vysvětlivky k obrázku 15: 

1 – hydrolyzační a fermentační mikroorganismy 

2 – obligátní acetogenní bakterie 

3 – methanogenní bakterie 

V bioplynovém reaktoru jsou methanogeny v plné aktivitě díky ustálenému stavu. 

Tok uhlíku v těchto podmínkách znázorňuje Obrázek 15. 

 

Obrázek 15 - Schéma toku uhlíku za rovnováţného stavu procesu. [27] 
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3.4.2 Faktory limitující anaerobní procesy 

Stabilita procesu bývá ovlivňována různými faktory, které buď přímo ovlivňují 

ţivotní prostředí mikroorganismů, nebo musí být brány v potaz při návrhu anaerobního 

reaktoru. Těmito faktory jsou: [27, 28] 

Teplota 

- pro udrţení stability procesu je nutné udrţovat konstantní teplotu, jelikoţ teplota 

ovlivňuje interakce mezi mikroorganismy a její změna můţe porušením dynamické 

rovnováhy vést k havárii procesu. Dlouhodobá změna teploty vede ke změně sloţení 

mikroorganismů, coţ má za následek změnu rychlosti anaerobního rozkladu. A to obecně 

tak, ţe čím je teplota vyšší, tím je rychlost procesů větší. V praxi pracují anaerobní reaktory 

většinou v oblasti mezofilních teplot (30-40°C), méně pak v oblasti termofilních teplot 

(45 - 60°C), i kdyţ samotná tvorba methanu můţe probíhat v širokém teplotním 

rozmenzí (5 - 95°C). V termofilní oblasti nesmí teplota kolísat o více neţ 1°C, jelikoţ 

s vyšší teplotou vzrůstá citlivost bakterií k teplotním výkyvům. V mezofilní oblasti jsou 

bakterie schopné vyrovnat se s výkyvem teploty o 2-3°C.  

pH 

- důleţitým kritériem pro tvorbu methanu je poměrně úzký rozptyl hodnoty pH, 

jenţ je vhodné pro růst methanogenních bakterií. Tyto jsou nejvíce činné v neutrálním 

prostředí 6,5 – 7,5. Pod 6 nebo nad 8 je jejich aktivita silně inhibována. Nejkritičtějším 

bodem při udrţování pH je předmethanizační fáze, kdy rektor můţe být přetíţen 

a produkce kyselin rychlejšími mikroorganismy by v tom případě byla větší neţ její 

spotřeba. Tomuto lze předejít kontrolou mnoţství a sloţení mastných kyselin a přídavkem 

alkalizačních činidel. 

Přítomnost nutrientů 

- pro správnou funkci reaktorů je důleţitý správný poměr dusíku a fosforu 

k organickým látkám a to v tomto rozmezí: CHSK: N: P od 300: 6,7: 1 do 500: 6,7: 1. 

Přítomnost ostatních mikronutrientů (Na, K, Ca, Fe, S, Mg, Se, W) a růstových faktorů je 

také velice důleţitá. 

Toxické a inhibující látky 

- tyto ovlivňují nepříznivě biologický proces. Inhibice těmito látkami je závislá na 

pH, jde převáţně o inhibiční působení niţších mastných kyselin (nízké pH) a amoniaku 

(vysoké pH). 

Technologické faktory 

- jedná se hlavně o míchání a dobu zdrţení. Při nesprávném promíchání nedochází 

k co nejrychlejšímu a nejdokonalejšímu kontaktu mikroorganismů se substrátem. Doba 

zdrţení, jeţ představuje asi 20 aţ 40 dní, musí být přizpůsobena rozloţitelnosti materiálu 

a délce jednotlivých generačních dob mikroorganismů (0,5 aţ 12 dní), jinak by mohlo 

docházet k vyplavování potřebných mikroorganismů a k nedostatečnému rozkladu. 

Zapracování reaktoru 

- jedná se o nejdůleţitější fázi provozu anaerobního reaktoru. Zapracování zahrnuje 

adaptaci biomasy na daný substrát a podmínky a akumulaci takového mnoţství aktivní 

biomasy, aby byl reaktor schopen poţadované zatíţení zpracovávat. 
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3.4.3 Bioplynová stanice 

Bioplynová stanice (Obrázek 16) je zařízení vyuţívající procesu anaerobní 

fermentace k likvidaci bioodpadů [51] (odpad z údrţby veřejné zeleně, bioodpady 

z domácností a zahrad, prošlé potraviny a bioodpady z marketů, zbytky z provozoven 

veřejného stravování, bioodpady z podnikatelských provozů – pivovary, lihovary, pekárny 

apod., výstupy z chovu hospodářských zvířat – kejda, hnůj, podestýlka, cíleně pěstovanou 

biomasu – kukuřice, řepka, senáţ, vojtěška) [52] za vzniku bioplynu, alternativního zdroje 

energie, a biologicky stabilizovaného substrátu, vyuţitelného k přímé aplikaci na 

zemědělskou půdu, ke kompostování nebo k výrobě biopaliva. [7] 

 

Obrázek 16 - Schéma bioplynové stanice [53] 

 

Obrázek 17 - Bioplynové stanice v ČR [54] 
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Mapu bioplynových stanic v České republice z roku 2009 znázorňuje Obrázek 17. 

Velký vliv na produkci bioplynu a na účinnost bioplynové stanice má kvalita 

a sloţení vstupních materiálů. Pro anaerobní fermentaci můţe být teoreticky vyuţit 

jakýkoli organický materiál s vysokým obsahem těkavých látek a sušinou menší neţ 50 %. 

Pro efektivní zpracování je však zapotřebí, aby vlastnosti vstupních surovin odpovídaly 

optimálnímu rozmezí: 

podíl organické hmoty [% sušiny] .........  > 60%, 

sušina [%]  .............................................. 7 – 25 

poměr C:N  ............................................. 20 – 30 : 1 

pH  .......................................................... 6,5 – 7,5 

Ve vstupních surovinách je absolutně nevhodná přítomnost toxických a inhibujících 

látek, jeţ by narušily biologický proces ve fermentoru. Dalšími neţádoucími látkami ve 

vstupních surovinách jsou například těţké kovy negativně ovlivňující kvalitu zplynovaného 

substrátu. [7] 

3.5 Mechanicko – biologická úprava 

Cílem mechanicko – biologické úpravy odpadů je získat pro skládkování co 

nejstabilnější a co nejméně škodlivý materiál (hlavně sníţením objemu a stabilizací 

biologicky rozloţitelné frakce před uloţením na skládku). Toho je moţno dosáhnout 

pomocí poměrně nově vyvinuté technologie, jeţ se povaţuje za alternativu ke spalování 

odpadů (při přibliţně stejných nákladech na provoz). Výhodou oproti spalování je 

neomezená flexibilita procesu (průběh lze snadno přizpůsobit mnoţství odpadu a změnám 

jeho sloţení). Rozšíření mechanicko – biologické úpravy však bude omezovat fakt, ţe 

kompost získaný z komunálních odpadů je méně kvalitní neţ komposty z jiných zdrojů 

(např. zahradní) a takzvaná vysokovýhřevná lehká frakce má jen omezený odbyt. Navíc 

spalování ve spalovnách je stále o něco méně nákladné a méně rizikové. [13] 

Proces probíhá tak, ţe odpady (především zbytkový komunální odpad po vytřídění 

skla, plastů, papíru a dalších vyuţitelných sloţek) jsou nejprve pomocí sít, magnetických 

separátorů apod. roztříděny na několik částí. Podsítná část obsahuje hlavně biodegradabilní 

materiály (ty bývají nejčastěji aerobně stabilizovány), jeţ jsou po stabilizaci uloţeny na 

skládku, kde jejich uloţení nenese s sebou negativní dopady ukládání neupravených 

bioodpadů (zápach, tvorba skleníkových plynů apod.). Výstupy mechanicko – biologické 

úpravy odpadů jsou, kromě stabilizovaného bioodpadu, lehká frakce (palivo s vysokou 

výhřevností, nízkým obsahem popela a chloru), kovy, těţké materiály (kamínky, sklo). [7] 

3.6 Biosušení 

Jedná se o jakousi alternativu k mechanicko – biologické úpravě. Cílem přibliţně 

týdenního procesu je připravit z odpadů tzv. suchý stabilizát, jeţ vzniká v uzavřených 

boxech aerobním rozladem za velmi intenzivního provzdušňování. Při biosušení se 

rozkládají jen snadno rozloţitelné látky, suchý stabilizát bývá zbaven ţelezných 

i neţelezných kovů, skla a dalších anorganických podílů. [13] 
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4 Vermikompostování 

4.1 Legislativa spojená s pouţíváním vermikompostu 

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

pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém 

zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech). 

 Zákon České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu. 

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

zákon). 

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

některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. 

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

na hnojiva. 

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

zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních 

pozemků. 

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

pouţívání hnojiv. 

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

a chemických rozborech vzorků hnojiv. 

4.2 Co je vermikompostování? 

Na počátku sedmdesátých let začali v Japonsku zpracovávat bioodpady pomocí 

dešťovek. Tato technologie se i přes počáteční nedůvěru rozšířila do USA a Evropy. U nás 

se začala uplatňovat od roku 1985. V současnosti se pro chov vyuţívá především od 

počátku nejvíce pouţívaný a nejvíce rozšířený druh Eisenia fetida (ţíţala hnojní) [2] a od 

roku 1972 známý druh Eisenia andrei (červená kalifornská ţíţala). [56] 

Vermikompost vzniká přepracováním kompostovaných materiálů ţíţalami, jako 

produkt jejich metabolismu. [2] Kompost získaný vermikompostováním dosahuje vyššího 

stupně přeměny organické hmoty neţ běţné komposty při přeměně hmoty odpadů. [7] 

Takto získané hnojivo mimo vysokého podílu humusových látek obsahuje také regulátory 

růstu (auxiny, gibereliny a cytokyniny). [56]  
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4.3 Čím se vermikompost liší 

Informace pro tuto kapitolu poskytl Karel Pecl (EKOVERMES) z jiţ dříve 

prováděných výzkumů. 

- účinnost v porovnání s účinností chlévského hnoje je 60 aţ 70 krát vyšší, 

- obsah stabilní organické hmoty se pohybuje kolem 60 %, naproti tomu 

u rašeliny nebo chlévského hnoje se jedná jen o 12 – 15 %, 

- má velký vnitřní povrch, tedy i dobré sorpční vlastnosti, čímţ zabraňuje 

vysychání zeminy a optimalizuje vodní a vzdušný reţim půd, 

- jako jediné organické hnojivo obsahuje stimulátory růstu, růstové hormony 

a enzymy, 

- vermikompost je bez zápachu, dobře se s ním manipuluje, nezatěţuje ţivotní 

prostředí, coţ umoţňuje jeho pouţití v oblastech ochranného pásma vodních 

zdrojů a v lázeňských oblastech, 

- obsahuje kolem 15 % huminových kyselin v sušině. 

Díky obsahu humusové sloţky je při pouţívání vermikompostů potřeba mnohem 

menšího přihnojování, protoţe ţiviny se naváţí na stabilní humusovou sloţku, čímţ je 

zabráněno jejich vyplavování. Zároveň je moţno jej pouţít pro „obnovení ţivota“ ve 

sterilní půdě, kde by tohoto například průmyslová hnojiva bez obsahu humusu nebyla 

schopna. 

Chemické sloţení vermikompostu obsahuje experimentální část. 

Průměrné mikrobiální složení vermikompostu: 

 v gramu sušiny hodnocení 

Mikroorganismy celkem 2,7 · 10
9
 vysoké 

Půdní bakterie 2,4 · 10
9 

vysoké 

Aktonomycety 2,5 · 10
9
 střední 

Aerobní fixátory N 1800 vysoké 

Amonizační bakterie 2,4 · 10
6 

vysoké 

Nitrifikační bakterie 2,5 · 10
6 

střední 

Denitrifikační bakterie 3,9 · 10
6 

střední 

Aerobní celulolytické bakterie 2,5 · 10
7
 vysoké 

Výkalové coli bakterie 10
2
 nízké 

Nevýkalové coli bakterie 10
3
 nízké 
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4.4 Vermikompostování v praxi 

Při vermikompostování je třeba dodrţovat některé základní podmínky pro správný 

průběh: [6] 

Teplota....................................19 aţ 22°C 

- při teplotě pod 7°C a nad 33°C jsou ţíţaly netečné, při teplotě pod 0°C a nad 42°C 

hynou. 

Optimální vlhkost substrátu ...78 aţ 82 % 

- vlhkost niţší neţ 60 % a vyšší neţ 90 % ţíţaly zabíjí. 

pH ...........................................neutrální 

- vyšší pH neţ 8 a niţší neţ 6 způsobuje úhyn ţíţal. 

Dalšími podmínkami pro správný průběh jsou dostatek kyslíku, krmivo (bioodpad) 

s vyhovujícím (ne příliš vysokým) obsahem čpavku, bílkovin, pesticidů a ochrana před 

vlivy počasí (sluneční paprsky, vítr, déšť). 

Přirození nepřátelé ţíţal .........ptáci, ţáby, stonoţky, mravenci, krtci, hlodavci. 

Délka kompostování s pomocí ţíţal se pohybuje mezi 2-3 měsíci v létě a mezi 3-5 

měsíci v zimě. [8] 

Obrázek 18, 19 a Obrázek 20 ukazují chov ţíţal a výrobu vermikompostu v praxi, 

Obrázek 21 znázorňuje zakládání nového záhonu pro chov ţíţal. (zdroj: fotoarchiv Karel 

Pecl). 

 

Obrázek 18 - Ţíţaly přikrmené siláţí  Obrázek 19 - Vermikompostování 
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Obrázek 20 - Chov Ţabeň 

 

Obrázek 21 - Zakládání nového záhonu 

Domácí vermikompostování je poměrně náročné, ale i přesto má své příznivce. 

Častěji praktikované vermikompostování na zahradě spočívá v zaloţení nízkého záhonu 

(viz Obrázek 21), vysokého maximálně 30 cm, na fólii nebo vybetonované ploše. Do něj se 

navrství substrát na bázi částečně zkompostovaného přivápněného (mletým vápencem) 

bioodpadu (stáří cca 2 – 3 měsíce). Úplně zralý kompost pro ţíţaly není vhodný kvůli 

nedostatku sacharidů, bílkovin a vitamínů. Takto připravený se substrát zvlhčí na vlhkost 

asi 80 %. Na 1 m
2
 takto připraveného záhonu se přidává asi 50 000 jedinců ţíţal. Ty se 
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znovu přikrmují aţ po třiceti dnech od zaloţení přídavkem čerstvých rostlinných zbytků, 

odpadem z ovoce a zeleniny, nebo navlhčeným papírem či kartonem. Dále se ţíţaly 

přikrmují jiţ kaţdých sedm aţ deset dní (v zimním období kaţdých třicet dní). U čerstvých 

bioodpadů je třeba dbát na jejich dostatečnou mechanickou úpravu, a aby neplesnivěly, 

musí být prosypávány základním substrátem, který je nutno pravidelně kontrolovat, 

zvlhčovat a hlídat, zda se ve svrchní vrstvě ţíţaly dostatečně rozmnoţují. V zimních 

měsících se záhony zateplují vyšší vrstvou krmiva, listím, slámou apod. [6] 

Odběr ţíţal ze záhonu se provádí aplikací krmiva na jiţ zpracovaný záhon. Do této, 

pro ţíţaly mimořádně atraktivní, vrstvy se během čtrnácti dnů přesídlí 90 % ţíţal. Ty pak 

mohou být i se substrátem přemístěny např. do nového záhonu. Z jednoho dozrálého 

záhonu se však namnoţí tolik ţíţal, ţe je moţno z jejich mnoţství zaloţit tři nové záhony. 

To pak můţe vést k nedostatku bioodpadů pro krmení ţíţal nebo k nedostatku místa pro 

zakládání nových záhonů. Ţíţaly je však moţno poskytnout k prodeji jinému uţivateli nebo 

ke krmení drůbeţe či ryb. [6] 

4.5 Ţíţaly 

Naše ţíţaly rozdělujeme podle způsobu ţivota do tří skupin podle velikosti 

a způsobu ţivota. První jsou aţ 30 cm dlouzí rudí nebo hnědí ţivočichové tvořící aţ 

několik metrů hluboké chodby, do nichţ si vtahují potravu, kterou nacházejí na povrchu 

půdy. Druhou skupinu tvoří červi dlouzí 3 aţ 15 cm šedavé nebo mléčnobílé barvy ţivící se 

kořínky a rostlinnými zbytky (společně s tím poţírají i velké mnoţství hlíny). Třetí 

skupinou jsou ţíţaly, převáţně rudohnědé druhy, 3 aţ 12 cm dlouhé, ţijící ve vrstvě 

rostlinných zbytků na povrchu půdy a ţivící se tímto rozkládajícím se materiálem. [56] 

U nás ţije asi 50 druhů ţíţal, asi dvanáct patří do třetí uváděné skupiny. Jednou 

z nich je právě ţíţala hnojní, která se jako jediná z nich hodí ke kompostování. [56] 

4.5.1 Ţíţala hnojní – Eisenia fetida 

Eisenia fetida je rozšířena téměř po celé zeměkouli. Tomuto druhu se dobře daří při 

teplotě 25°C (pro ostatní druhy vysoká teplota), coţ úzce souvisí se zvýšenou spotřebou 

potravy (rychlejší zpracování bioodpadu). Rychlejší oproti ostatním druhům je 

i rozmnoţování, protoţe do jednoho kokonu kladou několik vajíček (ne jedno). Rozdíl 

mezi tímto druhem a kalifornskou Eistenia andrei je pouze ve zbarvení. Dospělé hnědorudé 

aţ rudofialové ţíţaly měří 40 aţ 120 mm, průměr těla se pohybuje mezi 2 aţ 4 mm, váha 

mezi 0,4 aţ 1,2 g. Tělo se skládá z 80 aţ 120 článků. Dospělé ţíţaly poznáme podle toho, 

ţe mají vyvinutý opasek, vylíhnutá mláďata měří 12 aţ 20 mm a mají průhlednou stěnu 

těla. Protoţe ţíţala patří k obojpohlavním ţivočichům, kaţdý jedinec má vyvinuty samčí 

i samičí orgány. Opasek (u kaţdého druhu charakteristický polohou) začíná u ţíţaly hnojní 

na 24. aţ 27. a končí na 31. aţ 33. článku. Má špinavě bílou aţ ţlutobílou barvu. 

4.5.2 Červená kalifornská ţíţala – Eisenia andrei 

Druh známý od roku 1972, původně rozšířen ve Francii a Itálii, se od naší ţíţaly 

hnojní liší pouze zbarvením. Ţíţala hnojní má zbarvení rozlišené v pruzích podle článků, 

kdeţto ţíţala kalifornská je jednobarevná, tmavě nebo světle rudá. Dalším rozdílem je, ţe 
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ţíţala hnojní při podráţdění vypouští z hřbetních pórů naţloutlou páchnoucí kapalinu, 

kdeţto ţíţala kalifornská vylučuje kapalinu bezbarvou, nepáchnoucí. 

Uţ od třicátých let se v USA začaly realizovat pokusy se šlechtěním ţíţal, které by 

vyhovovaly průmyslovému zpracování organických odpadů. A výsledkem bylo, ţe právě 

v roce 1976 byla do Itálie dovezena kalifornská červená ţíţala. 

Z hlediska praktického vyuţití je mezi ţíţalou hnojní a kalifornskou červenou rozdíl 

hlavně v produktivnosti. Laboratorními testy bylo prokázáno, ţe červená kalifornská ţíţala 

vydává na jednotku hmotnosti těla větší mnoţství oxidu uhličitého, coţ ukazuje na její 

rychlejší ţivotní pochody, a tím pádem na intenzivnější spotřebu potravy neţ je tomu 

u ţíţaly hnojní. Kalifornské ţíţaly taky produkují těţší kokony s více vajíčky, proto i jejich 

rozmnoţování probíhá intenzivněji. Základním předpokladem co největší produkce 

vermikompostu však zůstává udrţování optimálních podmínek průběhu procesu. 

Kromě těchto dvou druhů se občas zmiňují i druhy africké či asijské, pro jejich 

chov však u nás nejsou příliš vhodné podmínky (hlavně teplotní). 

4.5.3 Příjem potravy 

Ţíţaly jsou denně schopny zkonzumovat mnoţství potravy odpovídající čtvrtině aţ 

polovině své hmotnosti v závislosti na podmínkách. Příjem potravy klesá při nedostatečné 

vlhkosti nebo při extrémních teplotách. Kdyţ je potrava velmi výţivná, přijímají ji méně 

neţ potravy s nízkým obsahem ţivin. Potrava projde střevem ţíţaly za 2,5 aţ 7 hodin (při 

teplotě 25 aţ 15°C). Podstatou vermikompostu jsou jejich výkaly tvaru válečků 

o rozměrech cca 1 x 0,5 mm, jeţ jsou charakteristické obsahem mikroorganismů 

ovlivňujících proměnu organické hmoty v půdě. 

 

Obrázek 22 - Kalifornská červená ţíţala [57] 
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5 Experimentální část 
V experimentální části je ověřována účinnost dvou typů vermikompostů, 

vyrobených z různých surovin, pomocí biologického testu prováděného s rostlinami 

špenátu zeleného a hořčice bílé. První typ vermikompostu je vyroben z hnoje a posečené 

trávy a u druhého typu tvoří 50% vstupních surovin kal z ČOV. Vedle vegetačního 

pozorování růstu rostlin jsou v testu pomocí dostupných analýz porovnávány také obsahy 

základních a rizikových prvků u obou typů vermikompostů a hodnoceno je také sloţení 

rostlin pěstovaných v půdách obohacených jednotlivými vermikomposty. První 

vermikompost je běţně vyuţíván v zemědělství a druhý typ (vyrobený z kalů z ČOV) je 

zatím pouţíván k rekultivačním účelům. S pomocí dostupných výsledků je zvaţována 

moţnost jeho širšího vyuţití. 

5.1 Úvod 

Pro ověření vlivu pouţití vermikompostu na růst rostlin byl proveden biologický 

test, v němţ byly pozorovány rozdíly růstu rostlin pěstovaných ve srovnávacím vzorku 

půdy a pěstovaných v půdách obohacených dvěma druhy vermikompostu. Zároveň byl 

porovnáván příjem ţivin a rizikových prvků z půdy do rostlin u jednotlivých variant. Tento 

test byl zvolen na základě dřívějších poznatků, jeţ potvrzují splnění základních poţadavků: 

[31] 

- spotřeba malého mnoţství materiálu (půda, vermikompost), 

- časová nenáročnost, 

- moţnost pouţití i mimo vegetační dobu, 

- schopnost rostlin indikovat příjem ţivin a rizikových prvků, 

- dobrá opakovatelnost a srovnatelnost výsledků. 

Na základě těchto poţadavků byla uskutečněna řada testů ověřujících postupy 

a vhodné testovací rostliny. Jako nejvhodnější pro testování se mezi ostatními vhodnými 

(hořčice bílá, řeřicha, čínské zelí) prokázal špenát. [31] 

Tato metodika byla rovněţ několikrát ověřována v ÚKZÚZ Opava (např. pro 

ověření moţností sníţení průniku kadmia a niklu z půdy do rostlinné produkce), kde se pro 

svou jednoduchost, průkaznost a opakovatelnost osvědčila. [32] 

V tomto experimentu byl v první fázi sázen špenát, kde byl test pro nevyhovující 

podmínky ukončen. Pro další pokus byla zaseta hořčice bílá, kvůli její vyšší odolnosti. 

Sklizené rostliny byly porovnávány a analyzovány na obsah ţivin a rizikových prvků. Půda 

byla analyzována v několika krocích. U kontrolního vzorku a čistých vzorků 

vermikompostů byly určeny původní obsahy ţivin a rizikových prvků a po sklizni byly 

znovu analyzovány jak půda kontrolní, tak půdy hnojené vermikomposty, kvůli změnám 

obsahů pozorovaných prvků. 

Veškeré analýzy provedl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Národní 

referenční laboratoř, Regionální oddělení Opava, akreditovaná ČIA pod číslem 1071.4. 
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5.2 Materiál 

V této části je podrobně popsán pouţitý materiál a výchozí data důleţitá pro 

srovnání prováděné na konci pokusu. 

Provozní vzorky vermikompostů pro experiment poskytla firma EKOVERMES – 

Karel Pecl, výroba vermikompostu, enzymatických směsí pro zemědělství a do čističek 

odpadních vod, chov ţíţal, Pustějov 41, okr. Nový Jičín. [33] 

5.2.1 Půda 

Půda pouţitá pro test byla odebrána z ornice u osady Pusté Jakartice leţící asi 6 km 

severovýchodně od Opavy. Základní charakteristika odběrového místa: [34] 

- nadmořská výška: 295 m.n.m.,  

- poloha: rovina,  

- dlouhodobý průměrný úhrn sráţek: 584 mm, 

- dlouhodobá průměrná teplota: 8,3°C. 

Charakteristika půdy: 

Půdní typ a subtyp:  luvizem modální. 

Zrnitostní ráz:  písčito-hlinitá. 

Mateční substrát:  sprašová hlína. 

Půdní druh:  středně těţká. 

Dle aktuálně provedených analýz se jedná o půdu se slabě kyselou reakcí (pH na 

hranici slabě kyselé a neutrální), středně humózní (obsah humusu 2,7 %) - podle obsahu 

organických látek (výpočet viz příloha 1, zařazení viz příloha 20). Zásoba přijatelných 

ţivin je podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení 

zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků následující: obsah 

fosforu je vysoký, obsah draslíku dobrý, hořčíku vyhovující a vápníku střední. Viz Tabulka 

2.  Poměr draslíku k hořčíku je vyhovující (viz. příloha 2). Tabulka 3 znázorňuje základní 

parametry kontrolního vzorku půdy a Tabulka 4 obsahy stopových prvků v půdě a jejich 

maximální přípustné hodnoty podle tabulky č. 2 přílohy č. 1 vyhlášky 13/1994 Sb., kterou 

se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. 

Tabulka 2 - Přijatelné ţiviny v kontrolním vzorku půdy 

Parametr Hodnota Jednotka Metoda 

P 118,7 mg·kg
-1

 Melich 3/spektrofotometrie 

K 268,5 mg·kg
-1

 Melich 3/FAES 

Mg 135,1 mg·kg
-1

 Melich 3/FAAS 

Ca 1700 mg·kg
-1

 Melich 3/FAAS 
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Tabulka 3 - Základní parametry kontrolního vzorku půdy 

Parametr Hodnota Jednotka Metoda 

pH/CaCl2 6,51  ISE 

Obsah organických látek 

v sušině 

3,08 % Gravimetrie 

Sušina suchého vzorku 98,34 % Gravimetrie 

N celkový 0,11 % Titrace 

Vodivost 90 µS·cm
-1

 Konduktometrie 

 

Tabulka 4 - Obsah stopových a rizikových prvků v půdě (lučavkou královskou) 

Parametr Hodnota Maximální 

přípustné 

hodnoty 

(lehké půdy) 

Maximální 

přípustné 

hodnoty 

(ostatní půdy) 

Jednotka Metoda 

As 6,21 30,0 30,0 mg·kg
-1

 OES ICP 

Be 0,65 7,0 7,0 mg·kg
-1

 OES ICP 

Cd 0,3283 0,4 1,0 mg·kg
-1

 OES ICP 

Co 6,897 25,0 50,0 mg·kg
-1

 OES ICP 

Cr 20,74 100,0 200,0 mg·kg
-1

 OES ICP 

Cu 10,43 60,0 100,0 mg·kg
-1

 OES ICP 

Mo <1,5 5,0 5,0 mg·kg
-1

 OES ICP 

Ni 12,87 60,0 80,0 mg·kg
-1

 OES ICP 

Pb 17,21 100,0 140,0 mg·kg
-1

 OES ICP 

V 27 150,0 220,0 mg·kg
-1

 OES ICP 

Zn 44,22 130,0 200,0 mg·kg
-1

 OES ICP 

Hg 0,039 0,6 0,8 mg·kg
-1

 AMA 

 

5.2.2 Vermikompost 

K ověření agrochemické účinnosti byly pouţity dva vzorky vermikompostů v textu 

označeny jako A a B. 
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Charakteristika vermikompostů 

Vzorek A – vermikompost vyrobený z klasického rostlinného odpadu (sláma, 

odpadní zeleň – posečená tráva (nejvyšší podíl), odřezky keřů apod.) a hnoje. Dle údajů od 

výrobce pouţíván k hnojení zeleniny, okrasných zahrad, pokojových rostlin, ovocných 

stromů a keřů. 

Vzorek B – vermikompost vyrobený z organického odpadu (tráva) a 50% obj. kalu 

z ČOV. Bývá v současnosti vyuţíván k rekultivačním účelům. 

Vzorek A   

Obsah organických (spalitelných) látek vyhovuje poţadavkům přílohy 

č. 3 k vyhlášce č. 474/2000 Sb., o stanovení poţadavků na hnojiva, ve znění pozdějších 

předpisů. Celkový obsah dusíku je příznivý vzhledem k obsahu organických látek - poměr 

C:N = 11, 2 (výpočet viz příloha 1). Obsahy přijatelných ţivin jsou podle kritérií pro 

zemědělské půdy vysoké. Reakce je slabě kyselá. Obsahy rizikových prvků jsou nízké a 

splňují poţadavky přílohy č. 1, odstavce 2 (organická hnojiva, substráty, statková hnojiva) 

k vyhlášce č. 474/2000 Sb. Relativně nejvyšší obsah vykazuje zinek, jde ale jen o 40, 3 % 

jeho limitního obsahu, jak jej stanovuje citovaná vyhláška. 

Vzorek B 

Obsah organických (spalitelných) látek (28, 66%) je niţší neţ poţaduje 

příloha č. 3 (35 % spalitelných látek) k vyhlášce č. 474/2000 Sb., o stanovení poţadavků na 

hnojiva, ve znění pozdějších předpisů. Obsah celkového dusíku je vzhledem k obsahu 

spalitelných látek, stejně jako u vzorku A, příznivý - C:N = 10, 9 (výpočet viz příloha 1). 

Vyhovuje také poţadavkům legislativním (min 1%) – viz příloha č. 3 výše uvedené 

vyhlášky. Reakce je alkalická. Obsahy přijatelných ţivin, hlavně draslíku, jsou vysoké. 

Obsahy rizikových prvků vzorku B jsou obecně vyšší neţ u vzorku A, ale přesto splňují 

podmínky přílohy č. 1 k vyhlášce č. 474/2000 Sb., o stanovení poţadavků na hnojiva. 

Kromě arsenu, jehoţ hodnota dosahuje 99 % limitní hodnoty, čímţ dosahuje maxima 

přípustné hranice. 

Tabulka 5 znázorňuje obsahy hlavních přijatelných ţivin v půdě a v testovaných 

vermikompostech. Tabulka 6 zobrazuje základní parametry vzorků vermikompostu a půdy 

a Tabulka 7 znázorňuje obsahy rizikových prvků vermikompostů a jejich limity dané 

přílohou č. 1 – odstavcem 2 (organická hnojiva, substráty, statková hnojiva) k vyhlášce 

č. 474/2000 Sb., o stanovení poţadavků na hnojiva. 

Tabulka 5 - obsahy hlavních přijatelných ţivin 

Parametr Půda [mg·kg
-1

] A [mg·kg
-1

] B [mg·kg
-1

] 

P 119 3 020 941 

K 269 6 440 11 300 

Mg 135 3 190 1 530 

Ca 1 700 9 460 7 810 
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Tabulka 6 - Základní parametry vzorků vermikompostu a půdy 

Parametr Půda A B 

pH/CaCl2 6,5 5,7 7,5 

Obsah organických látek 

v sušině [%] 

3,08 48,5 28,7 

Sušina suchého vzorku 

[%] 

98,3 89,6 97,7 

N celkový [%] 0,11 2,16 1,32 

Vodivost [µS·cm
-1

] 90 8010 4990 

 

Tabulka 7 - Rizikové prvky 

Parametr Limitní hodnota 

[mg·kg
-1

] 

A [mg·kg
-1

] B [mg·kg
-1

] 

As 20 2,33 19,8 

Be nestanovena 0,29 0,95 

Cd 2  

(pro pěstování 

ovoce a zeleniny 1) 

0,65 0,75 

Co nestanovena 2,85 8,45 

Cr 100 13,0 34,5 

Cu 150 30,8 63,9 

Mo 20 <1,50 2,14 

Ni 50 8,46 25,8 

Pb 100 10,3 63,5 

V nestanovena 11,3 34,0 

Zn 600 242 279 

Hg 1 0,07 0,24 

5.2.3 Pěstované rostliny 

K biologickému testu byly pouţity 2 druhy rostlin. V první fázi byl zaset špenát 

zelený, odrůda Matador. Ve druhé fázi byla zaseta hořčice bílá. 
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Špenát zelený – Spinacia oleracea 

 

Obrázek 23 - Špenát zelený [37] 

Špenát (Obrázek 23) je dvoudomá jednoletá jarní i ozimá bylina z čeledi 

merlíkovitých. Tato zelenina byla dovezena do Evropy z Persie v 15. století. [37] 

Matador je univerzální odrůda špenátu. Má velké růţice s oválnými mírně 

rýhovatými listy tmavě zelené barvy. Vyţaduje půdu bohatou na ţiviny a vodu, která nesmí 

být kyselá! Vysévá se v březnu aţ dubnu (sklizeň duben – červen), potom od srpna do 

poloviny října (sklizeň říjen - listopad).[38] 

Hořčice bílá – Sinapsis alba L. 

 

Obrázek 24 - Hořčice bílá [39] 

Jedná se o jednoletou plodinu rozmnoţující se semeny, patřící do čeledi 

brukvovitých. Květy bývají nejčastěji opylovány cizím pylem pomocí hmyzu, při 

nepříznivých podmínkách můţe být opylená vlastním pylem. Díky své slabé 

mrazuvzdornosti můţe být rostlina zničena jiţ při teplotách -5°C aţ -7°C. Důleţitou 
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vlastností hořčice je její fotoperiodismus (účinek délky dne na vývoj rostlin), je to rostlina 

dlouhého dne. [40, 41] 

Hořčice bílá (Obrázek 24) je v Evropě, zvláště v České republice, velmi významnou 

plodinou, pěstovanou hlavně na semeno (v posledních letech ročně osázeno na semeno 

cca 30 tisíc hektarů půdy) a jako strniskovou meziplodinu na zelené hnojení. Jde o rostlinu 

medonosnou, proto je významná také ve včelařství. Semeno je vyuţíváno k výrobě oleje, 

tabulové hořčice, v přírodní medicíně … [40] 

Úspěšně lze hořčici bílou pěstovat na všech produkčních oblastech maximálně do 

nadmořské výšky 600 m (ve vyšších chladnějších polohách nelze provést časný výsev). 

Velmi citlivá je také na vlhkost, nesnese dlouhotrvající sucho. Nejvhodnějšími půdami pro 

pěstování hořčice bílé jsou půdy hlinité, nevysýchavé. Nevhodné jsou suché písčité půdy 

nebo příliš jílovité, slévavé, kde dochází k tvorbě nezpracovatelných hrud. Zásev se 

provádí časně zjara (v ČR 20. březen – 10. duben). Při příliš časném setí by došlo ke 

zničení mrazem a později by se nedosáhlo poţadovaných výnosů kvůli příliš dlouhému dni. 

Sklizeň se provádí koncem srpna nebo na počátku září, je důleţité zachovat co nejniţší 

vlhkost semen (po dosušení pod 10%), aby nedocházelo k jejich znehodnocení. [40] 

5.3 Metodika 

Účel experimentu:  

Ověření účinnosti materiálu vyrobeného z organických odpadů pomoci činnosti 

ţíţal Eisenia foetida. 

Časový průběh experimentu: 

Výsev špenátu:  28. 7. 2010 Výsev hořčice:  4. 10. 2010 

Sklizeň špenátu: 27. 8. 2010 Sklizeň hořčice:  22. 12. 2010 

5.3.1 Metodika provedení testu 

1. Příprava půdy a vermikompostů 

Všechny vzorky vermikompostů i půdy byly pro analýzy upravovány v souladu 

s  ČSN ISO 11464. Se vzorky bylo nakládáno přesně podle aktuálně vydaných jednotných 

pracovních postupů pro ÚKZÚZ. 

Odebraná půda k experimentu byla při přípravě k pouţití proseta přes 5 mm síto 

(Obrázek 25), zhomogenizována a uchována v kyblících (aby příliš nevysychala). Pro 

analýzu byla půda vysušena na vzduchu a proseta přes prosévačku se sítem 2 mm. 

K některým analýzám byla půda také mleta na achátovém mlýnku. 
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Obrázek 25 - prosévání půdy 

Vermikompost A byl jiţ předem upraven výrobcem, proto bylo moţné jej přímo 

aplikovat do půdy. Pro analýzu byl pouze vysušen, neproséván, k některým analýzám 

pomlet. 

Jelikoţ se jednalo o neupravený vzorek, bylo nutno vermikompost B přesít přes síto 

5 mm, čímţ byl zbaven poměrně velkého mnoţství neţádoucích materiálů (klacíky, 

kamínky, kořínky). Pro analýzu byl pak vzorek vysušen, proset (2 mm), popřípadě pomlet 

na achátovém mlýnku. 

2. Příprava nádob pro pěstování 

Pro biologický test byly v kaţdé kombinaci pouţity dle daných moţností dva 

obdobné typy nádob. První o průměru 18 cm při výšce 12 cm (objem 3054 cm
3
) a druhé 

o průměru 21 cm a výšce 14 cm (objem 4849 cm
3
). Mnoţství aplikované půdy bylo u všech 

stejné. Nádoby byly označeny čísly 1 aţ 12. 

- Nádoby 1, 2, 3, 4 byly naplněny pouze kontrolním vzorkem půdy. 

- Do nádob 5, 6, 7, 8 bylo k půdě přidáno 100 g (200 ml) vermikompostu A – 

dávka byla odvozena z praktických zkušeností výrobce. V prvním pokusu 

(špenát) tvořil vermikompost svrchní vrstvu v nádobě (směs 100 g 

vermikompostu a cca 200 g půdy aplikovaná přímo na kontrolní vzorek půdy, 

nepromícháváno), při druhém pokusu (hořčice) byl celý objem nádoby 

rovnoměrně rozmíchán (100 g vermikompostu homogenně rozptýleno v celém 

objemu). 

- Do nádob 9, 10, 11, 12 byl aplikován vermikompost B stejným postupem jako 

u vzorku A. Tedy 100 g nejprve u špenátu aplikováno na půdu, u hořčice 

rozmícháno v celém objemu. 

Jeden den před zasetím byla připravená půda ve všech nádobách provlhčena. 

K zálivce byla poţita během celého experimentu pouze destilovaná voda. Rostliny nebyly 

po celou dobu experimentu ničím přihnojovány. 
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3. Osevní postup 

a) Špenát 

Do všech nádob bylo aplikováno 100 ks semen špenátu zeleného (odrůda Matador). 

b) Hořčice 

Do kaţdé nádoby bylo vyseto 10 g semen hořčice bílé. 

4. Průběh experimentu 

Po zasetí byl pozorován růst rostlin, byla prováděna pravidelná zálivka destilovanou 

vodou, rostliny byly porovnávány a byl hodnocen vliv pouţití vermikompostu na růst 

rostlin. 

Během provádění pokusu se špenátem došlo k neočekávaným technickým obtíţím. 

V celé budově ÚKZÚZ Opava, kde experiment probíhal, byla vyměňována okna a pokusné 

nádoby musely být z provozních důvodů umístěny na vlhké a tmavé místo, kde se okamţitě 

projevil negativní vliv nevhodných podmínek. Rostlinám se přestalo dařit, začaly uhnívat, 

rostly jen do délky, nevyvíjely se. Z těchto důvodů byl experiment ukončen a rostliny byly 

neprodleně sklizeny, aby s jejich minimální hmotou mohly být provedeny alespoň základní 

analýzy. Po návratu do běţného provozu budovy byl experiment zopakován se semeny 

hořčice bílé, kdy uţ k ţádným technickým obtíţím nedošlo. 

5.3.2 Postup při analýzách půd a rostlin 

Analýzy půd a vermikompostů [42, 43, 44] 

Kontrolní vzorek půdy byl analyzován před výsevem rostlin a po sklizni hořčice 

bílé. Jelikoţ špenát rostl tak krátkou dobu, ţe půdu nemohl nějak významně vyčerpat, 

neprováděla se analýza po jeho sklizni. Výsledky analýz by byly neúčelné a zbytečně 

nákladné. Vzorky vermikompostů A a B byly analyzovány před aplikací do půdy a poté 

byla analyzována vţdy půda, obohacená 100 g vermikompostu, po sklizni hořčice bílé. 

Analýzy prováděné u vzorků vermikompostů, půdy a u vyčerpané půdy: 

- stanovení pH (CaCl2 - postup pouţívaný v AZP), 

- stanovení vlhkosti gravimetricky, 

- stanovení obsahu spalitelných látek ţíháním, 

- stanovení specifické elektrické vodivosti (dle ČSN ISO 11265), 

- stanovení základních ţivin – P, K, Mg, Ca (extrakční roztok podle Melicha 3), 

- stanovení mikroelementů -  (lučavkou královskou, měřeno na OES ICP – 

optický emisní spektrometr s indukčně vázanou plazmou), 

- stanovení celkového dusíku včetně dusičnanů a dusitanů (postup podle 

Jodlbauera), 

-  stanovení obsahu rtuti (na přístroji AMA-254 - amalgamátor). 
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Analýzy rostlin [45] 

Rostliny byly vţdy po sklizni vysušeny přes noc při 105°C, zváţeny a pomlety na 

vibračním mlýnku v teflonových miskách s kuličkou. Takto upravené byly analyzovány. 

Kvůli nedostatku rostlinné hmoty špenátu u něj byla provedena jen základní analýza na 

obsah makroprvků. 

Analýzy prováděné u vzorků rostlin (Š – špenát, H – hořčice): 

- makroprvky (Š, H) – Ca, K, Mg, N, Na, P (mineralizace podle Kjeldahla), 

- mikroelementy (H) – Al, Be, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, V, Zn (mineralizace 

suchou cestou, měření na OES ICP), 

- As (H) – mineralizace suchou cestou, měření na HG AAS, 

- Cd, Pb (H) - mineralizace suchou cestou, měření na FAAS, 

- Hg (H) – měření na AMA-254. 

5.4 Průběh experimentu – vegetační pozorování 

Během provádění experimentu byly zaznamenávány všechny poznatky 

vypozorované pouhým okem z průběhu vývoje a růstu rostlin. Po sklizni zde byl přidán 

poznatek o vývoji kořenového systému rostlin. 

5.4.1 Špenát setý – odrůda Matador 

28. 7. 2010 byly vysety semena špenátu zeleného. Při zavlaţování půdy, ještě před 

vyklíčením prvních rostlin, bylo vypozorováno, ţe půda obohacena vermikompostem lépe 

drţí vlhkost a pomaleji vysychá neţ půda kontrolní. 30. 7. 2010, tedy dva dny po zahájení 

testu se v nádobách 1, 2, 3, 4 s kontrolním vzorkem půdy objevují první klíčky. 2. 8. 2010, 

kdy byla provedena další kontrola, byly u kontrolního vzorku ve všech nádobách 2–3 cm 

vysoké, bujně rostoucí rostlinky. V nádobách 5, 6, 7, 8 se vzorkem A byl jen slabý náznak 

začínajícího klíčení, ale ţádný významný růst klíčků nezačal. Nádoby 9, 10, 11, 12 se 

vzorkem B obsahovaly jiţ vyklíčené rostlinky, znatelně menší oproti kontrolnímu vzorku 

(asi 1 aţ 2 cm vysoké). Z dalšího pozorování 4. 8. 2010 je u kontrolního vzorku 

zaznamenán značný nárůst rostlin, u vzorku B rovněţ, rostliny u vzorku A neprospívají, 

v kaţdé nádobě jen 2 aţ 3 rostliny. V dalších dnech byl průběh podobný. Rostliny vzorku B 

se vzrůstem a mnoţstvím přiblíţily kontrolnímu vzorku, vzorek A byl očividně 

neprospívající. Zhruba po dvou aţ třech týdnech nastaly technické problémy znemoţňující 

další průběh experimentu (viz. 5.3.1 - 4), proto tento musel být ukončen a rostliny byly 

včetně kořenů sklizeny. Jejich porovnání před sklizní ukazuje Obrázek 26. 
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Obrázek 26 - Rostliny špenátu před sklizní 

Výsledky po sklizni – 27. 8. 2010 

1. Kontrolní vzorek – Obrázek 27 

Hmotnost vysušené hmoty: 2,03 g 

 

Obrázek 27 - Kontrolní vzorek 

Vizuálně nejlépe vydařený. Rostliny poměrně silné, prospívající, nehnijí. Po sklizni 

byl patrný nejsilnější a nejlépe propracovaný kořenový systém. Listy rostlin však byly 

výrazně menší neţ listy rostlin pěstovaných v půdě obohacené vermikompostem A.  
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2. Vzorek A – Obrázek 28 

Hmotnost vysušené hmoty: 1,19 g 

 

Obrázek 28 - Vzorek A 

Rostliny působí dojmem, jako by byla opoţděna jejich klíčivost oproti ostatním. 

Jsou „mladší“ a méně vyvinuté. Jejich listy (pouze u těch nejvyvinutějších rostlin - těch 

bylo jen několik) jsou však největší. Po vyklíčení, které bylo výrazně opoţděno, probíhal 

vývoj standardně, kromě růstu „do výšky“ způsobeného temnem v místnosti a krátkým 

dnem. Rostliny vesměs podlehly nevhodným podmínkám a začaly uhnívat. 

3. Vzorek B – Obrázek 29 

Hmotnost vysušené hmoty: 2,15 g 

 

Obrázek 29 - Vzorek B 

Tyto rostliny nejhůře snášely nevhodné podmínky. Zpočátku prospívaly dobře, 

srovnatelně s kontrolním vzorkem, při zhoršení podmínek (temno, vlhko) však začaly 

velkou rychlostí odumírat. Jejich konečné vizuální hodnocení bylo obtíţné, kvůli velkému 

mnoţství poničených rostlin, ale při porovnání těch nejsilnějších a nejvyvinutějších 

s rostlinami ze vzorku A nebyl ani na kořenech ani na listech zpozorován významný rozdíl. 
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5.4.2 Hořčice bílá 

4. 10. 2010 bylo do kaţdé nádoby zaseto 10 g semen hořčice bílé. Půda byla oproti 

předchozímu pokusu zhomogenizována i se vzorkem vermikompostu. Ten byl tedy 

rozptýlen v celém objemu nádoby, ne jen ve svrchní části půdy. Jiţ po 3 dnech se začaly 

otevírat některá semínka a čtvrtý den byla při kontrole zpozorována značná klíčivost 

u kontrolního vzorku. Vzorky A a B klíčily, ne však tak intenzivně. Po jednom aţ dvou 

týdnech byl patrný trend, který se jiţ zachoval aţ do sklizně. Rostliny vzorku B byly 

nejvyvinutější, bylo jich nejvíce a nejrychleji rostly. V porovnání s kontrolou byl jejich 

výtěţek vyšší. Kontrolní vzorek obsahoval rostliny prospívající, o něco méně vyvinuté 

a vysoké neţ vzorek B. Růst rostlin vzorku A na první pohled zaostával. Byly sice 

vyvinuté, ale oproti kontrole byl jejich vývoj opoţděný. Porovnání rostlin po sklizni, 

22.12. 2010, ukazuje Obrázek 30. Rostliny v jednotlivých sériích před sklizní i jejich 

vzájemné porovnání jsou zobrazeny na obrázcích: Obrázek 31, Obrázek 32 a 27, Obrázek 

34. I podle níţe uvedených výtěţků rostlin je vidět, ţe vzorek B oproti kontrole vykazuje 

výsledky vyšší a vzorek A oproti kontrole niţší. 

 

Obrázek 30 - Srovnání rostlin hořčice bílé po sklizni 

Hmotnost vysušené hmoty: 

Kontrolní vzorek –  6,48 g 

Vzorek A –  5,69 g 

Vzorek B –  7,42 g  
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Obrázek 31 - Srovnání rostlin hořčice bílé před sklizní 

 

Obrázek 32 - Kontrolní vzorek  Obrázek 33 - Vzorek B 

 

 

Obrázek 34 - Vzorek A 
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6 Vyhodnocení výsledků 
Veškeré výsledky byly vyhodnocovány podle platné legislativy, pomocí odborných 

konzultací s pracovníky ÚKZÚZ Opava a pomocí odborných informací 

uvedených v příloze 2. 

6.1 Půda 

Po provedení biologické testace rostlin byla vyčerpaná půda znovu analyzována 

(Tabulka 8, Tabulka 9, Tabulka 10), díky čemuţ bylo moţno u kontrolního vzorku 

porovnat změny ve sloţení a vlastnosti půdy. Mimo změny obsahu přijatelných ţivin došlo 

také k mírnému poklesu pH a prudkému nárůstu vodivosti. Obsah rizikových prvků v půdě 

se významně nezměnil, protoţe k nárůstu nebyl důvod a k poklesu obsahu rizikových 

prvků v půdě dochází během několika (i desítek) let, proto tímto jednoduchým pokusem 

není moţno jakýkoli pokles dokázat. 

Tabulka 8 - Změny obsahu hlavních přijatelných ţivin u kontrolního vzorku půdy 

Parametr Hodnota před testem 

[mg·kg
-1

] 

Hodnota po testu  

[mg·kg
-1

] 

P 119 144 

K 269 188 

Mg 135 197 

Ca 1700 1710 

 

Tabulka 9 - Změny základních půdních vlastností během testu u kontrolního vzorku půdy 

Parametr Hodnota před testem Hodnota po testu 

pH/CaCl2 6,5 6,2 

Obsah organických látek 

v sušině [%] 

3,1 3,4 

Sušina suchého vzorku 

[%] 

98,3 98,8 

N celkový [%] 0,11 0,12 

Vodivost [µS·cm
-1

] 90 246 
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Tabulka 10 - Porovnání obsahu rizikových prvků během testu (celkové obsahy ve výluhu lučavkou 

královskou) 

Parametr Hodnota před 

testem [mg·kg
-1

] 

Hodnota po testu 

[mg·kg
-1

] 

As 6,21 5,97 

Be 0,65 0,65 

Cd 0,3283 0,30 

Co 6,897 6,95 

Cr 20,74 19,3 

Cu 10,43 11,5 

Mo <1,5 <1,5 

Ni 12,87 12,3 

Pb 17,21 18,4 

V 27 25,2 

Zn 44,22 49,1 

Hg 0,039 0,037 

Při porovnání změn chemismu (Tabulka 11) u kontrolního vzorku půdy před a po 

testu, byly zaznamenány rozdíly, jeţ znázorňuje Graf 2. K ţádným změnám nedošlo 

v obsahu berylia, kadmia, kobaltu, niklu a rtuti, proto nejsou v tabulce změn zahrnuty. 

Rizikové prvky v grafu vyneseny nejsou, jelikoţ rozdíly, které nastaly v obsazích 

jednotlivých prvků se povaţují za významnější aţ od rozdílu okolo 20 % relativních 

(K, Mg, P na hranici). 

Změny jsou pro větší přehlednost a snadnější orientaci ve výsledcích vyjádřeny 

pomocí indexu, jenţ znázorňuje v procentech změnu obsahu prvku po testu oproti stavu 

před testem, který představuje 100 % hodnoty. Výpočet těchto hodnot je uveden 

v příloze 1. 
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Tabulka 11 - Změny chemismu u kontrolního vzorku půdy 

Prvek Změna po testu [%] 

P 121,0 

K 69,9 ! 

Ca 100,6 

Mg 145,9 ! 

Nt 109,1 

As 96,1 

Cr 93,2 

Cu 110,6 

Pb 107,0 

V 93,3 

Zn 111,1 

Org. l. 109,7 
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Graf 2 – Změny obsahu hlavních přijatelných ţivin v kontrolní půdě 

U přijatelných ţivin došlo tedy k nárůstu obsahu přijatelného fosforu a hořčíku, dále 

byl zaznamenán mírný pokles pH a poměrně citelný pokles draslíku, jeţ byl 

pravděpodobně způsoben vyplavením tohoto prvku. Destilovaná voda, která byla po celou 

dobu experimentu pouţívána k zálivce, je totiţ silným eluentem (eluce [47] = vyluhování, 

vymývání látek) vymývajícím z půdy mimo jiné také draselné soli. 
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6.2 Vermikompost A, B 

Srovnání půd po aplikaci vermikompostů a jejich vliv na obohacení půdy jsou 

zaneseny v tabulce (Tabulka 12), která zobrazuje stav kontrolní půdy před testem, kontrolní 

vzorek půdy po provedení biologické testace a kontrolu vzorků půd obohacených 

vermikomposty A a B. 

Tabulka 12 - Výsledky kontroly půd po provedení biologického testu 

 Před testem Po testu 

Bez aplikace Bez aplikace Aplikace A Aplikace B 

pH/CaCl2 6,5 6,2 6,5 6,1 

Org. l. [%] 3,1 3,4 4,5 5,1 

Nt [%] 0,11 0,12 0,17 0,20 

Vodivost 

[µS·cm
-1

] 

90 264 472 533 

Přijatelné ţiviny [mg·kg
-1

] 

K 269 188 575 330 

Ca 1700 1710 2110 2110 

Mg 135 197 247 325 

P 119 144 198 262 

Stopové a rizikové prvky [mg·kg
-1

] 

As 6,21 5,97 6,51 5,67 

Be 0,65 0,65 0,65 0,62 

Cd 0,33 0,30 0,30 0,30 

Co 6,90 6,95 6,93 6,48 

Cr 20,7 19,3 19,7 18,9 

Cu 10,4 11,5 13,6 12,3 

Mo <1,50 <1,50 <1,50 <1,50 

Ni 12,9 12,3 12,5 11,7 

Pb 17,2 18,4 18,9 17,3 

V 27,0 25,2 25,2 24,1 

Zn 44,2 49,1 60,2 54,6 

Hg 0,039 0,037 0,045 0,037 
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Pro lepší moţnost porovnání hodnot mezi vzorkem A a B je v tabulce (Tabulka 13) 

uvedeno opět srovnání obsahů pomocí indexu, kde 100 % odpovídá hodnotě kontrolního 

vzorku půdy po testu. Písmeny A a B jsou označeny příslušné vzorky vermikompostů. 

Údaje vypovídají o hodnotách naměřených po skončení testu. Graf 3 vyjadřuje rozdíly 

základních charakteristik vermikompostů oproti kontrole. Výpočet hodnot vztaţených ke 

kontrole uvádí příloha 1. 

Tabulka 13 - Porovnání obsahu přijatelných látek a základních charakteristik půdy po testu 

Prvek A [%] B [%] 

P 137,5 181,9 

K 305,8 175,5 

Ca 123,4 123,4 

Mg 125,4 165,0 

Nt 141,7 166,7 

Org.l. 132,4 150,0 

As 109,0 95 

Be 100 95,4 

Cd 100 100 

Co 99,7 93,2 

Cr 102,1 97,9 

Cu 118,3 107,0 

Pb 102,7 94,0 

V 100 95,6 

Zn 122,6 111,2 

Hg 121,6 100 

Vodivost 178,8 201,9 
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Graf 3 - Porovnání základních charakteristik vermikompostů A a B vztaţených ke kontrole pomocí indexu 

Aplikací vermikompostu došlo ke zřetelnému nárůstu obsahu všech přijatelných 

ţivin u obou variant. Došlo také k příznivému nárůstu obsahu organických látek. 

Se zvýšeným obsahem vodorozpustných solí se zvýšila také vodivost. Její hodnoty jsou 

v normě a nepřekračují hranici (asi 700 – 1200 µS·cm
-1

), při které by docházelo 

k takzvanému zasolení půd, jeţ by mělo negativní vliv na rozklad organické hmoty v půdě, 

edafon (drobné organismy v půdě) a v důsledku také na příjem ţivin a správný růst rostlin. 

6.3 Špenát 

Vzhledem k nestandardním podmínkám průběhu testu (nevhodné technické 

podmínky, viz. 5.3.1 - 4) je moţno hodnotit výsledky testu jen orientačně. Vegetační 

pozorování a závěry z něj vyvozené jsou uvedeny jiţ v kapitole 5.4.1. Vizuálně 

nejvydařenější tedy byly rostliny kontrolního vzorku, rostliny pěstované v půdě 

s přídavkem vermikompostu A byly oproti kontrole značně opoţděné ve vývoji a růstu. 

Rostliny pěstované v půdě s přídavkem vermikompostu B nejhůře snášely nevhodné 

podmínky (temno, vlhko) a pro srovnávání před sklizní byly téměř nepouţitelné, protoţe 

byly z velké části poničené. Před změnami podmínek však prospívaly dobře. Kvůli malému 

obsahu hmoty pro analýzu mohl být proveden jen nejzákladnější rozbor. Jeho výsledky 

uvádí Tabulka 14 a Graf 4. 

Tabulka 14 - Výsledky analýzy špenátu zeleného (odrůda Matador) 

Prvek Kontrola [% suš.] A [% suš.] B [% suš.] 

Ca 1,56 1,26 1,05 

K 11,39 11,14 13,54 

Mg 0,77 0,83 0,74 

N 3,56 4,16 3,79 

Na 0,10 0,11 0,18 

P 1,13 1,11 1,00 
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Graf 4 - Porovnání obsahu základních prvků ve špenátu 

Podle výsledků analýzy lze říci, ţe špenát svým sloţením dobře reaguje na sloţení 

substrátu. Varianta A vykazuje nejvyšší hodnoty dusíku jak v pouţitém substrátu, tak i ve 

hmotě špenátu. Varianta B vykazuje nejvyšší obsah přijatelného draslíku jak v pouţitém 

vermikompostu, tak i ve hmotě špenátu. Ostatní rozdíly v obsazích makroprvků ve hmotě 

špenátu jsou nevýznamné a neprůkazné. 

6.4 Hořčice 

Výsledky vegetačního pozorování a jeho hodnocení uvádí kapitola 5.4.2. Vizuálně 

nejlépe prospívaly rostliny pěstované v půdě obohacené vermikompostem B, které byly 

statnější a vyvinutější oproti rostlinám kontrolního vzorku. Rostliny vermikompostu A byly 

oproti kontrole méně vyvinuté a vzrostlé. Na tomto faktu se nejvíce podílela skutečnost, ţe 

testovaný vermikompost A vykazoval poměrně kyselou reakci (pH = 5,7) a v kombinaci 

s neutrální aţ slabě kyselou kontrolní půdou tím nevytvářel optimální podmínky pro růst 

rostlin. Dalším moţným faktorem negativně ovlivňujícím růst rostlin mohl být poměrně 

vysoký obsah vodorozpustných solí charakterizovaných hodnotou vodivosti vodního 

výluhu. Na tuto skutečnost ukazuje také obsah sodíku, kde nejvyšší hodnotu vykazuje 

právě hmota hořčice narostlá ve variantě obohacené vermikompostem A. 

Výsledky analýz hmoty hořčice bílé uvádí Tabulka 15 a Tabulka 16 vyjadřuje 

rozdíly mezi vermikomposty A a B a jejich porovnání s kontrolním vzorkem pomocí 

indexu (výpočet viz. příloha 1), kde kontrolní srovnávací vzorek odpovídá 100 %. Z níţe 

uvedených hodnot v tabulkách zde vypovídají Graf 5, Graf 6 a Graf 7 o rozdílech přijatých 

ţivin u rostlin hořčice bílé pěstované v kontrolní půdě a půdách obohacených 

vermikomposty A a B. 
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Graf 5 – Rozdíly v obsahu makroprvků v rostlinném materiálu hořčice bílé 
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Graf 6 - Rozdíly v obsahu mikroprvků v rostlinném materiálu hořčice bílé 
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Graf 7 - Rozdíly v obsahu ostatních prvků v rostlinném materiálu hořčice bílé 
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Tabulka 15 - Výsledky analýz rostlinné hmoty hořčice bílé 

Prvek Kontrola A B 

Makroprvky [% suš.] 

N 4,61 4,45 4,18 

P 0,52 0,58 0,69 

K 6,95 9,38 8,49 

Ca 4,85 4,19 4,60 

Mg 0,56 0,63 0,68 

Mikroprvky [mg·kg
-1 

suš.] 

As 0,94 0,75 0,79 

Be <0,02 <0,02 <0,02 

Cd 0,23 0,25 0,21 

Co <0,30 <0,30 <0,30 

Cr 0,75 0,72 0,80 

Cu 5,64 6,97 5,34 

Mo <0,60 0,84 <0,60 

Ni 0,75 0,81 0,42 

Pb <0,50 <0,50 <0,50 

V 0,78 1,03 <0,50 

Zn 40,3 46,0 55,1 

Hg 0,046 0,042 0,036 

Ostatní prvky [mg·kg
-1 

suš.] 

Fe 448 417 230 

Mn 49,5 64,3 36,5 

Al 471 480 230 

Na  

[% suš.] 

0,10 0,36 0,27 
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Tabulka 16 - Vyjádření rozdílu obsah přijatých ţivin v rostlinném materiálu hořčice bílé (kontrola=100%) 

Prvek A [%] B [%] 

N 96,5 90,7 

P 111,5 132,7 

K 135 122 

Ca 86,4 94,8 

Mg 112,5 121,4 

As 79,8 84,0 

Cd 108,7 91,3 

Cr 96 106,7 

Cu 123,6 94,7 

Hg 91,3 78,3 

Ni 108 56 

V 132 <64 

Zn 114,1 136,7 

Fe 93,1 51,3 

Mn 129,9 73,7 

Al 101,9 48,8 

Na 360 270 

Během testu došlo u rostlin vzorku B ke zvýšenému příjmu fosforu a u rostlin 

vzorku A ke zvýšenému přijmu draslíku. Z mikroprvků byl nejvýznamnější zvýšený příjem 

zinku u rostlin vzorku B a sodíku u rostlin vzorku A. U rostlin vzorku B došlo zároveň ke 

znatelnému sníţení příjmu ţeleza, manganu a hliníku. U pozorovaných rizikových prvků 

došlo k několika rozdílům v jejich příjmu. Sníţený příjem arsenu byl patrný u obou vzorků 

(A i B), i přesto, ţe vermikompost B obsahoval poměrně vysoké mnoţství tohoto prvku. 

U rostlin vermikompostu B byl rovněţ sníţen příjem niklu, vanadu a rtuti. Zvýšený příjem 

sodíku lze podloţit vysokou vodivostí půd, která ukazuje na zvýšený obsah rozpustných 

solí. 
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6.5 Závěrečné shrnutí 

Všechny výše uvedené výsledky vypovídají o tom, ţe aplikace vermikompostu má 

vliv na příjem ţivin a ostatních prvků. Tento však nelze dopodrobna vysvětlit a obhájit 

takto jednoduchým rychlotestem. Provedením tohoto testu a vyhodnocením výsledků při 

tomto rozsahu analýz nelze podloţit důkazy rozdílného příjmu ţivin některých prvků. Lze 

však obecně říci, ţe aplikace vermikompostu má pozitivní vliv na příjem ţivin a částečně 

sniţuje příjem rizikových prvků rostlinami v závislosti na podmínkách, které ovšem není 

moţno z tohoto testu odvodit a specifikovat. Rovněţ lze říci, ţe vermikompost B (vyrobený 

z kalů z ČOV) by při důkladnějších kontrolách vstupů a při větším rozsahu analýz mohl 

v budoucnu najít širší uplatnění, čímţ by tato metoda vyuţití kalů z ČOV mohla usnadnit 

vyuţití tohoto, jinak obtíţně vyuţitelného, odpadu. 
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7 Závěr 
Evropská unie v současnosti vede velkou diskusi mezi odborníky a politiky 

o organizaci odpadového hospodářství v oblasti bioodpadů. Z této diskuse jednoznačně 

vyplývá, ţe nejvhodnějším způsobem vyuţití bioodpadů (neznečištěných) je právě jejich 

vyuţití k výrobě kompostů. [55] Ty jsou totiţ nepostradatelným prostředkem k udrţování 

optimálního mnoţství humusu v půdě. Průmyslová hnojiva sice dokáţí do půdy dodat 

potřebné ţiviny, ale platná jsou pro půdu jen jedno vegetační období. Po vyčerpání ţivin 

rostlinami pro půdu nebude mít jejich aplikace význam, kdeţto při aplikaci kompostů do 

půdy je do půdy zpětně navracena s ţivinami také cenná organická hmota. 

Vermikompostování jako takové představuje jen jednu z moţností zpracování bioodpadu. 

Oproti klasickému kompostování má kromě některých drobných biochemických výhod ale 

jednu výhodu, a to moţnost vyluhování. Výluh vytvořený z vermikompostu je jakousi 

koncentrovanou formou vermikompostu v kapalné formě, kterou lze aplikovat na list 

s velmi dobrými výsledky.  

Anaerobní digesce je dalším vhodným způsobem zpracování bioodpadů. Bioplyn 

produkovaný při tomto procesu je cenným zdrojem elektrické energie a tepla. Velmi 

vhodnými se jeví kombinované zpracovny bioodpadu s bioplynovou stanicí a kompostárnu, 

které jsou pro svou ekonomickou efektivnost výborným řešením, při kterém se produkuje 

nejen kompost, ale i bioplyn (z něj pak elektřina a teplo). Je zcela jasné, ţe aţ bioodpady 

nevhodné pro toto vyuţití (znečištěné) by měly být spalovány. Na skládku by neměly být 

ukládány vůbec, tam by měly skončit jen popelnaté zbytky po spalování. Spalování odpadů 

však bývá často spojeno s obavami z produkce nebezpečných emisí. Tyto obavy vedly 

k projekci technologie mechanicko-biologického zpracování tuhého domovního odpadu, 

kde jsou odpady drceny při odlučování kovů a jemných organických příměsí, které jsou 

zpracovány na palivo. Zbytek je pomocí aerobního kompostování (není v tomto případě 

vyuţitím odpadů, ale je pouţito k jejich zneškodnění) stabilizován a uloţen na skládku. 

[55] 

Cílem této práce bylo ověřit účinnost pouţití vermikompostu na růst rostlin. 

Vzhledem k omezeným moţnostem, jak časovým, tak prostorovým bylo nutno přistoupit 

na laboratorní rychlotest, který je schopen ověření pouze orientačního. Podle výsledků 

tohoto testu má pouţití vermikompostu na půdu pozitivní vliv na růst a vývoj rostlin. Jak 

ovšem prokázaly výsledky (např. nízké pH vermikompostu A a půdy), je nutné před 

samotnou aplikací znát vlastnosti jak půdy, tak vermikompostu samotného. Při znalosti 

těchto údajů je totiţ jednoduchou cestou (přivápnění) moţno podmínky upravit tak, aby byl 

výsledek efektivnější.  

Dalším závěrem, který je z tohoto testu moţno vyvodit je fakt, ţe 

vermikompostování můţe být vyuţito jako metoda zpracování čistírenských kalů, které je 

v poslední době velice těţké efektivně vyuţít. Kvůli nemoţnosti širší testace 

vermikompostu B nebylo moţno zjistit obsahy např. organických látek (PAH apod.) v něm, 

ale látky anorganické ukazují na vhodnost pouţití tohoto vermikompostu dokonce pro 

zemědělské účely. I kdyby obsahy organických látek překročením povolených limit pro 

zemědělské půdy nedovolovaly jejich vyuţití v tomto směru, je stále moţné tento 

vermikompost vyuţívat například k rekultivacím zdevastovaných pozemků, a tím jim 



Alena Skleničková: Zpracování bioodpadů vermikompostováním 

2011   60 

pomoci získat zpět potřebné organické látky, humus a další biochemické prvky, které byly 

znehodnoceny například průmyslovou činností. 

Země Evropské unie jsou pomocí legislativních prostředků konečně donuceny 

situaci s biologicky rozloţitelnými odpady řešit. Tento krok by měl vést k situaci, ţe pro 

tyto odpady bude nalezeno vhodné vyuţití a jejich ohromné mnoţství nebude zabírat 

plochu skládky a svými biochemickými pochody nebude negativně ovlivňovat ţivotní 

prostředí (zápachem, emisí skleníkových plynů apod.). Biologicky rozloţitelný materiál 

pochází z přírody, a tam by se měl také navracet, proto by tato organická hmota (pokud 

není kontaminovaná nebezpečnými látkami) neměla být znehodnocována (uloţením na 

skládku, spalováním apod.), ale měla by být efektivně vyuţita. V mnoha zemích EU se jiţ 

dosáhlo takových výsledků, ţe bioodpadem skládky zatěţovány nejsou. Česká republika 

má v tomto směru ještě hodně co dohánět a je velice ţádoucí, aby se situace začala měnit 

a aby byl důkladně propracován systém separace a vyuţívání těchto odpadů. 

Vermikompostování je jednou z moţností jak tyto odpady zpracovávat, bohuţel 

však není určeno pro velkoobjemové vyuţití, jako například kompostování klasické 

(průmyslové) nebo anaerobní fermentace. Ovšem pro malé producenty bioodpadu můţe 

představovat velice výhodnou a vysoce efektivní cestu k odstranění odpadu a získání 

výborného hnojiva prokazatelně zlepšujícího půdní vlastnosti a tím prospívajícího růstu 

rostlin a zvyšujícího výnosy v pěstování rostlin. 
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Příloha 1 – Výpočty 

Výpočet poměru C:N  

Provádíme výpočtem pomocí hodnot celkového dusíku (N) a obsahu spalitelných 

látek (org.). Je třeba brát v potaz, ţe obsah uhlíku v sušině (C) je roven přibliţně polovině 

obsahu spalitelných látek. [35] 

Rovnice 1 - Výpočet poměru C:N 

  NorgNC :2.:   

Příklad:  Vermikompost A: 

 Org. = 48, 53 % C: N = (48, 53: 2): 2, 16 = 11, 2 

 N  = 2, 16 % 

 Vermikompost B: 

 Org. = 28, 66 % C: N = (28, 66: 2): 1, 32 = 10, 9 

 N  = 1, 32 % 

Výpočet obsahu humusu 

Orientačně jej vypočítáme z obsahu oxidovatelného uhlíku (C). Ten, jak je uvedeno 

v kapitole 8.1.1. je roven přibliţně polovině obsahu spalitelných látek. 

Rovnice 2 - Výpočet obsahu humusu [36] 

  724,12.)(724,1%)(  orgkoeficientCvHumus  

Příklad:  Půda: 

 Org. = 3, 08 %  

 Humus (v %) =  C · 1, 724 (koeficient) = (3,08 : 2) · 1, 724 = 2, 7 % 

Výpočet indexu vyjadřujícího změnu oproti kontrole 

Před testem (kontrola) .........100 %  Hodnota před testem (kontrolní) .....a 

Po testu (A, B) ..................... x % Hodnota po testu (A, B) ..................b 

Rovnice 3 - Výpočet indexu vyjadřujícího změnu oproti kontrole 

a

b
x

100
  

Příklad: %9,69
269

100188
)( 


Kx  
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Příloha 2 – Hodnocené parametry 

Půdy 

Členění půd podle obsahu humusu uvádí Tabulka 17. 

Tabulka 17 - Rozdělení půd podle obsahu humusu [46] 

slabě humózní 
pod 

1% 

půdy 

minerální 

mírně humózní 
1 - 

2% 

půdy 

minerální 

středně humózní 
2 - 

3% 

půdy 

humózní 

silně humózní 
3 - 

4% 

půdy 

humózní 

velmi silně 

humózní          

nad 

4%           

půdy 

humózní 

pH 

Půdní reakce je jedním z nejdůleţitějších faktorů ovlivňující půdní úrodnost. 

Reakce půdy má vliv především na poutání a rozpustnost ţivin, na zlepšení strukturního 

stavu půdy a tím na lepší koloběh vody a vzduchu v půdě, na mikrobiální aktivitu půdy, 

tvorbu humusu, a pohyblivost těţkých kovů v půdě. Vliv pH na příjem ţivin ukazuje 

Obrázek 35. Kritéria hodnocení půdní reakce a optimální reakci půdy udávají Tabulka 18 a 

Tabulka 19. [49] 
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Obrázek 35 - Vliv pH na příjem ţivin [48] 

Tabulka 18 - Kritéria hodnocení půdní reakce 

Hodnota pH Půdní reakce 

Do 4,5 extrémně kyselá 

4,6 - 5,0 silně kyselá 

5,1 - 5,5 kyselá 

5,6 - 6,5 slabě kyselá 

6,6 - 7,2 neutrální 

7,3 - 7,7 alkalická 

nad 7,7 silně alkalická 

 

Tabulka 19 - Optimální reakce půdy 

Druh půdy Optimální pH 

písčitá 5,5 (+/- 0,2) 

hlinitopísčitá 6,0 (+/- 0,2) 

písčitohlinitá 6,5 (+/- 0,2) 

hlinitá, jíl 7,0 (+/- 0,5) 

louky, pastviny 5,0 – 6,0 

Není-li v půdě dosaţeno optimálního pH, je třeba její reakci upravit. Při vyplavení 

zásaditých sloţek (vápník, hořčík) v oblastech s vyššími sráţkami, při vyčerpání rostlinami, 
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při pouţívání fyziologicky kyselých hnojiv, při kyselých spadech z ovzduší apod. nastane 

potřeba vápnění půdy, díky němuţ je hodnota pH udrţena v optimálním rozpětí. [49] 

Obsahy přístupných ţivin v půdě (P, K, Mg, Ca) – metoda 
MELICH III 

Zdrojem ţivin v půdě jsou matečné horniny, hnojiva, atmosféra, zbytky rostlin 

apod. Z celkového obsahu ţivin v půdě je pro rostliny aktuálně vyuţitelný jen velmi malý 

podíl (asi 5 %). Při hnojení je třeba brát v úvahu fakt, ţe na výţivě rostlin se nejvíce podílí 

ţiviny ze staré půdní síly a mnohem méně ţiviny dodané hnojivem. Platí tedy, ţe fosforem, 

draslíkem, hořčíkem a vápníkem hnojíme půdu, ne rostliny. Rozborem jsou zjišťovány 

ţiviny v čisté formě, ne ve formě oxidů (udávaných u minerálních hnojiv, např. P v P2O5). 

Tabulka 20 udává kritéria pro hodnocení výsledků rozborů (pro středně těţkou ornou půdu) 

a Tabulka 21 hodnocení a korekce dávek jednotlivých ţivin. [49] 

Dalším hodnoceným parametrem je poměr draslíku a hořčíku, který by měl být 

optimálně mezi 1,6 a 3,2. Při vysokém obsahu draslíku v půdě se výrazně sniţuje příjem 

hořčíku rostlinami. [49] 
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Tabulka 20 - Hodnocení obsahů obsahu přístupných ţivin v orné půdě (středně těţké) 

Hodnocení 

obsahu 

Fosfor 

[mg·kg
-1

] 

Draslík 

[mg·kg
-1

] 

Hořčík 

[mg·kg
-1

] 

Vápník 

[mg·kg
-1

] 

nízký do 50 do 105 do 105 do 1100 

vyhovující 51 – 80 106 - 170 106 – 160 1101 – 2000 

dobrý 81 – 115 171 – 310 161 – 265 2001 – 3300 

vysoký 116 – 185 311 – 420 266 – 330 3301 – 5400 

velmi vysoký nad 185 nad 420 nad 330 nad 5400 

 

Tabulka 21 - Hodnocení a korekce obsahů přístupných ţivin 

Obsah Hodnocení + korekce dávky P, K, Mg, Ca pro hnojařský zásah 

nízký potřeba dosycení příslušnou ţivinou, povýšit vypočtenou dávku o 50 % 

vyhovující potřeba mírného dosycení příslušnou ţivinou, povýšit vypočtenou dávku o 20 

– 30 % 

dobrý příznivý obsah, jehoţ udrţení je potřeba zajistit nahrazovacím hnojením 

příslušnou ţivinou, dodávat ţivinu dle odběrových normativů 

vysoký potřeba vypustit hnojení příslušnou ţivinou na přechodnou dobu (2–3 roky), 

neţ bude dosaţeno kategorie dobré 

velmi 

vysoký 

zvyšování tohoto obsahu je nevhodné z ekologického hlediska, hnojení 

příslušnou ţivinou je nepřípustné – vypustit hnojení na dobu, neţ budou 

k dispozici nové výsledky kontroly obsahu 

Rizikové prvky 

Obsah rizikových prvků v půdách je omezen limitami tabulky č. 2 (rozklad 

lučavkou královskou) přílohy č. 1 vyhlášky 13/1994 Sb. 
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Rostliny 

Rostlinné ţiviny jsou chemické látky potřebné pro normální pochody organismu 

rostlin. Jejich funkce nemůţe být nahrazena jinou chemickou látkou, proto jsou 

označovány jako nezbytné a jsou řazeny mezi existenční faktory hmotné povahy. Zelené 

rostliny mohou přijmout z prostředí více neţ 50 chemických prvků, ale pouze 16 z nich se 

řadí mezi rostlinné ţiviny. Dělíme je na: 

- nekovy – C, O, H, N, P, S, B, Cl, (Si), 

- kovy – K, Ca, Mg, (Na), 

- těţké kovy – Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, (Co). 

Nekovy jsou stavebními kameny ţivotně důleţitých organických molekul. Fosfor 

má zvláštní schopnost tvořit estery, které se zúčastňují reakcí přenosu energie. Jednotlivé 

ţiviny mají v rostlinách specifické funkce. Při metabolických pochodech dochází k jejich 

asimilaci (přeměna v látky organické). Jsou vyuţívány k výstavbě vlastního těla a 

k ţivotním procesům. Některé mají funkci stavební, jiné funkční, některé obojí. Průměrné 

sloţení sušiny rostlin se pohybuje kolem 45 % C, 42 % O, 6,5 % H, 1,5 % N a 5 % 

ostatních ţivin (tvoří tzv. popeloviny), mikroelementy zaujímají jen asi 0,05 % sušiny. 

Kaţdá rostlina má své specifické nároky na ţiviny. Nedostatečná výţiva některou 

ţivinou vyvolává disproporce ve výţivě rostlin – omezuje biologické procesy, zpomaluje 

růst a vývoj, sniţuje tvorbu biomasy výnosových sloţek. V odborné literatuře lze pro 

srovnání nastudovat střední koncentrace ţivin hlavních zemědělských plodin, pro tento 

laboratorní test však toto porovnání není vypovídající, jelikoţ polní podmínky se liší od 

těch laboratorních a rostliny sklízené při laboratorním testu nedosahovaly dostatečné 

zralosti (střední hodnoty jsou uvedeny pro rostliny před sklizní, tedy zralé, a ty se liší 

zásadně obsahem ţivin, mladší rostliny obsahují ţivin výrazně více). [50] 


