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Anotace 
Práce popisuje vznik biologicky rozložitelných odpadů, jejich složení a současné 

možnosti jejich využití. Zaměřena je především na kompostování, konkrétně na jednu z jeho 
možností – vermikompostování, což je metoda zpracovávající bioodpad pomocí žížal. 

Experimentální část je věnována biologickému testu rostlin, během kterého je 
pozorován vliv použití vermikompostu na růst rostlin a na jejich látkové složení. Vegetační 
pozorování popisuje rozdíly mezi pěstovanými rostlinami a pomocí grafů a tabulek je 
porovnáváno látkové složení rostlin pěstovaných v kontrolní půdě a v půdách obohacených 
dvěma různými typy vermikompostů. 

Klí čová slova: biologicky rozložitelný odpad, vermikompostování, žížaly, kompostování, 
hnojivo, hnojení. 

Annotation 
 

This thesis describes formation of biodegradable waste, its current composition and its 
potential usage. It focuses mainly on composting, namely on one of its options – 
vermicomposting, a method of processing biological waste using earthworms. 

The experimental part of the thesis is devoted to the biological test of plants, during 
which the effect of using vermicompost on plant growth and their material composition is 
being observed. Monitoring of the vegetation describes the differences among cultivated 
plants, and with help of graphs and charts the material composition of plants grown in 
controlled soil and in soil enriched by two different types of vermicomposts is being 
compared. 

 

Keywords: biodegradable waste, vermicomposting, earthworms, composting, fertiliser, 
fertilising 
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Seznam použitých zkratek 
AMA analyzátor stopových množství rtuti (amalgamátor) 

AT4  respirační aktivita po čtyřech dnech 

AZP agrochemické zkoušení půd 

BRKO biologicky rozložitelný komunální odpad 

BRO biologicky rozložitelný odpad 

ČIA Český institut pro akreditaci 

ČR Česká republika 

ES Evropská směrnice 

EU Evropská unie 

FAAS plamenová atomová absorpční spektrofotometrie 

FAES plamenová atomová emisní spektrofotometrie 

CHSK chemická spotřeba kyslíku 

ISE iontově selektivní elektroda 

KO komunální odpad 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

OES ICP optický emisní spektrometr s indukčně vázanou plazmou 

ÚKZÚZ Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
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