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Anotace 

Práce se zabývá zpracováváním organických odpadů prostřednictvím kalifornských 

žížal (eisenia andrei). Tato metoda se nazývá vermikompostování. Naším hlavím cílem 

je rozšířit povědomí o tomto druhu zpracování odpadu a jeho zatraktivnění. V naší práci 

se zabýváme fungováním tohoto způsobu kompostování na škole. Jako zkoumaný 

subjekt byla 

vybrána škola, kterou navštěvujeme, čili Gymnázium T. G. Masaryka v Zastávce 

u Brna. 
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This work deals with waste treatment by using a earth worms (eisenia andrei). This 

methode is called vermicomposting. Our primary target is, to make greater range 

of knowledges about this type of waste treatment and make this activity more atractive. 

In our work we studies this type of composting on the high school. Like a subject of this 

research is choosen a high school that we are visiting, it is Gymnázium T. G. Masaryka 

in Zastávka u Brna 
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2. Úvod  

Dle našeho názoru se vyspělost naší civilizace ukáže hlavně v tom, jestli si uvědomíme 

důležitost recyklace odpadů. Protože za několik let, ale možná už brzy, bude planeta 

přesycena odpady. A právě ty se budou muset stát novým využitelným zdrojem surovin. 

Naše SOČ se tímto tématem zabývá a snaží se poukázat na málo známou metodu 

zpracování odpadu – vermikompostování. 

Je to velice ekologické zpracování organického odpadu za pomoci žížal, kdy se dá 

odpad použít jako velmi kvalitní hnojivo. Práci jsme začali stavět na fungujícím 

systému v naší škole, který se nyní snažíme dostat do podvědomí co největšímu počtu 

lidí. 
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3. Cíle 

1. Rozšíření povědomí o vermikompostování u nás na škole a v blízkém okolí. 

2. Navrhnout vhodným subjektům (například nádraží, školy, …) využití tohoto 

způsobu kompostování pro likvidaci jejich odpadů. 

3. Připomenout lidem důležitost ekologického smýšlení, které je nutné jak pro 

současnost, tak hlavně pro budoucnost. 

4. Pokusit se lidem vysvětli, že žížaly jsou prospěšné a není nutno se jich bát. 
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4. Co je to vermikompostování 

Vermikompostování je jedna z nejdokonalejších přeměn organického odpadu na velice 

výživný a kvalitní humus (vermikompost).  K tomuto procesu se využívají převážně 

speciálně vyšlechtěné kalifornské žížaly.  Tyto druhy zpracovávají odpad rychleji než 

žížala obecná, kterou můžete najít na zahradě nebo trávníku v naší krajině. Ke své práci 

nepotřebují hlínu, kterou by konzumovaly společně s organickým materiálem. 

To umožňuje kompostování i např. v „panelákovém“ bytě, či ve škole. Při vhodných 

podmínkách by mělo 0,5 kg žížal denně zpracovat cca 0,25 kg organického odpadu 

(což je zhruba denní produkce čtyřčlenné rodiny). 

Jako vhodné podmínky se bere teplota okolo 20 °C a správná vlhkost substrátu, která se 

může určovat hmatem. Do dlaně nabereme substrát, zmáčkneme ho rukou, a v ideálním 

případě by z něj neměla vytékat voda. Měl by být pouze vlhký. Pokud je vermikompost 

umístěn venku, je lepší nenechat jej promrznout. Žížaly jsou schopny v těchto 

podmínkách přežít, ale jejich počet se může zredukovat. V letních měsících se musí 

vyhnout přímému kontaktu se slunečním světlem, aby nedocházelo k nadměrnému 

výparu vody. Při těchto podmínkách se populace žížal během 3 měsíců zdvojnásobí. 

Vermikompost by neměl zapáchat. Pokud začne zapáchat, tak za to nemohou žížaly, 

ale jejich chovatelé. Dojde k tomu tehdy, když je v kompostu přesmíru odpadu a žížaly 

jej nestíhají zpracovávat. Pak mohou odpadky plesnivět, a pokud nemají dostatek 

vzduchu, tak i zahnívat. Do vermikompostu  patří zbytky zeleniny a ovoce (u tropického 

ovoce je dobré omýt slupku teplou vodou, čímž se odstraní zbytky chemických 

postřiků, které v kompostu nechceme), dále pak čajové sáčky, kávová sedlina, tráva, 

listí, papírové kapesníky nebo karton bez potisku.  

Vermikompost musí být provzdušněn, což zajišťují otvory v plášti vermikompostéru, 

a neměl by být příliš vlhký.  Odvádění přebytečné vlhkosti umožňují otvory ve dně 

horní nádoby a ve víku spodní nádoby (viz kapitola 4.2 Vytvoření vlastního 

vermikompostéru). Z přebytečné vlhkosti vzniká „vermijuice“, který lze použít při 

zředění 1:9 jako aditivum do vody, kterou zaléváme rostliny. 
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4.1 Využití vermikompostovaného materiálu 

Tento materiál patří mezi nejlepší možná hnojiva. V porovnání s klasickým kompostem 

je bohatší na živiny, růstové hormony, enzymy a látky, které chrání rostlinu před 

chorobami a škůdci. Ve výsledku tedy nedojde pouze ke zlepšení ekologickému, 

ale i ekonomickému. Je tudíž možné omezit pesticidy, herbicidy a umělá hnojiva. 

4.2 Vytvoření vlastního vermikompostéru 

Při výrobě školního vermikompostéru jsme dbali především na co nejnižší pořizovací 

náklady. Použili jsme proto dvě nádoby od Primalexu. Tím pádem byly pořizovací 

náklady tvořeny pouze koupí násady padesáti žížal. Tyto dvě nádoby budou postaveny 

na sobě a budou společně tvořit jeden vermikompostér. 

V horní nádobě byla po celém jejím obvodě vyvrtána řada otvorů ve vzdálenosti 

přibližně 5 centimetrů pod její horní hranou. Otvory měly průměr cca 10 mm a jejich 

vzájemná vzdálenost byla cca 50 mm. Tyto otvory budou sloužit pro odvětrání nádoby 

určené pro umístění žížal. Ve dně horní nádoby byly vyvrtány otvory pro odvádění 

vlhkosti do spodní nádoby, ve které se bude zachytávat přebytečná vlhkost - 

„vermijuice“. 

Potom bylo perforováno i víko u obou nádob. U horní nádoby z důvodu jejího odvětrání 

a u spodní nádoby kvůli odtékání „vermijuice“ z horní nádoby do spodní nádoby. 

Takto připravené nádoby byly postaveny na sebe, čímž vznikl hotový vermikompostér. 

Do horní nádoby, určené k umístění žížal, se na její dno naskládal karton ve vrstvě 

tloušťky okolo cca tří centimetrů. Karton bylo nutné navlhčit vodou. Poté byla do 

nádoby vložena násada žížal. Žížaly se zpočátku musí krmit malým množstvím potravy, 

aby zde nedocházelo k jejímu plesnivění, či vzniku hnilobných procesů. 

4.3 Možné problémy při kompostování 

Pokud v kompostu nic nehnije a neplesniví, tak kompostér nezapáchá. Pokud k hnilobě, 

nebo k plesnivění přeci jenom dojde, začne ve většině případů kompost zapáchat. V tom 

případě je nutné odebrat hnijící, nebo plesnivějící materiál a ten dát do klasického 

kompostu.  
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Při velkém množství odpadu se mohou v kompostu vyskytnout mušky octomilky, 

které se živí na nezpracovaném ovoci. Je to jev, který značí velké zatížení kompostu. 

V takovém případě je nutno toto ovoce odebrat a přemístit je do klasického kompostu.  

Toto jsou problémy, se kterými se setkáváme nejčastěji. Lze jim předejít hlavně 

nepřetěžováním kompostu a rozkrájením větších kusů ovoce na menší části (kostičky, 

plátky). 
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5. Začátek, problémy, prodejní akce 

5.1 Začátek 

Když jsme s prací začínali, lidé nám nevěřili. Naši práci brali jako vtip. V současné 

době můžeme říci, že jsme rozšířili povědomí o žížalách a kompostování, 

a to minimálně na naší škole. Začalo to, když náš učitel biologie Mgr. Radek Malý 

navrhl, aby se na naší škole začal vermikompostovat odpad. Některé studenty 

to nadchlo, ale jiní se tímto nápadem nijak nevzrušili. 

My jsme k tomuto nápadu byli ze začátku neutrální, ale jak jsme se postupně dozvídali 

o vermikompostování nové informace, začalo nám to všechno dávat smysl. Rozhodli 

jsme se zapojit do tohoto projektu. Šli jsme oslovit pana Malého, který nám navrhl, 

že bychom mohli téma vermikompostování zpracovat v rámci středoškolské odborné 

činnosti.  

Nejdříve jsme si museli nastudovat několik základních informací o vermikompostování. 

Potom jsme začali s vlastním výzkumem. Začali jsme pravidelně obcházet 

vermikomposty, které jsou u nás na škole umístěny na každém patře (celkem tři 

vermikomposty). A to z důvodu kontroly správnosti vyhozeného odpadu. Občas jsme 

v nich sice našli odpad, který tam nepatří, ale to byl podle našeho názoru jen omyl 

nepozorných studentů. Většinou byl vyhozený odpad vhodný, což nás potěšilo. 

Nejčastější odpad, který studenti vyhazují, jsou ohryzky od jablek, papírové kapesníky, 

pomerančová kůra a čajové sáčky.  

5.2 Havárie 

Stala se i jedna havárie. Do jednoho z vermikompostů nějaký student hodil jogurt. 

Ten byl ve vermikompostu několik dnů, než jsme si jej všimli. Kompost začal okamžitě 

zapáchat, jelikož se tam začala tvořit kyselina mléčná. Tento kompost musel být 

neprodleně odstaven ven za školu, kde zápach nikoho neobtěžoval. Bylo nutno 

z kompostu jogurt vybrat a použít navlhčený karton, který kyselé prostředí 

zneutralizoval. Ideální pH kompostu je okolo 7, tedy neutrální prostředí. 
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Tímto působem se dá řešit většina havárii. Během této havárie však došlo k úhynu části 

žížal. Bohužel nevíme, v jakém množství. 

5.3 Prodej na oslavě 60. výročí školy 

Na 60. Výročí založení naší školy jsme na jednom stánku prezentovali 

vermikompostování. Našim hlavním cílem nebylo jenom prodat násadu žížal, 

ale celkově rozšířit povědomí o těchto žížalách a vermikompostování. Podle reakcí 

návštěvníků se nám to asi povedlo. Lidé se u nás zastavovali a ptali se, co máme v plánu 

s žížalami dělat a jak vermikompostování funguje. 

Nejčastěji se lidé zajímali o zápach, potravu a jak rychle dokážou odpadky zpracovat. 

Prodali jsme celkem 12 násad žížal po cca čtyřiceti kusech. Utržené peníze putovaly do 

peněžního fondu na čajovnu (o té později).  

Celkově tuto akci hodnotíme velice kladně. Domníváme se, že se nám podařilo rozšířit 

povědomí o žížalách a kompostování mezi návštěvníky. Někteří lidé ale mají stále jistý 

odpor vůči žížalám, což byl asi nejčastější argument těch, kteří si žížaly nechtěli koupit. 

5.4 Prodej na Dnu otevřených dveří 

U příležitosti Dne otevřených dveří u nás na gymnáziu, jsme se rozhodli znovu otevřít 

stánek s žížalami a vermikompostem. Opět jsme návštěvníkům a studentům poskytovali 

informace ohledně vermikompostů. Zájem jevili i noví uchazeči o studium na škole, 

a tak jsme se rozhodli je trochu seznámit s tímto způsobem kompostování. Prodali jsme 

sice pouze jednu násadu s žížalami, ale i tak to byl pro nás úspěch, protože jsme 

s vermikompostováním seznámili docela dost návštěvníků.  
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6. Výzkum a jeho výsledek 

Součástí našeho výzkumu je i vedení statistik o přírůstku žížal, v rámci čehož jsme 

prováděli i kontrolní sčítání žížal. Sčítali jsme je tak, že jsme každý z vermikompostů 

vysypali a začali jej probírat a třídit na žížaly a kompost. Mohli jsme takhle i zjistit jak 

se který materiál rozkládá a jestli se vůbec rozloží. Došli jsme k tomu, že ohryzky 

od jablek se rozloží vcelku dobře. Naproti tomu, papírové kapesníčky se rozkládají 

pomaleji a vzniká z nich spíše mazlavá hmota. V kompostech jsme našli i listí. U něj 

jsme zjistili, že plocha listů se rozložila velice dobře, avšak řapíky zůstaly nerozložené. 

Občas jsme v kompostech našli také plastové obaly od lízátek a bonbónů. Ty se 

samozřejmě nerozložily a ani rozložit nemohly.  

6.1 Sčítání žížal 

Sčítání bylo provedeno dosud třikrát. Jednou v polovině srpna 2013, po druhé koncem 

listopadu 2013 a potřetí začátkem února 2014.  

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky z prvních dvou sčítání. Číslování 

vermikompostů je podle patra budovy, ve kterém jsou umístěny. V posledním řádku 

tabulky je uveden ideální stav. 

Tabulka č. 1.1: Vývoj počtu žížal v období od srpna 2013 do listopadu 2013. 

Z předchozí tabulky je vidět, že naše vermikomposty se drží okolo ideálního průměru. 

Tedy až na vermikompost číslo 3, který se nám „vymknul“ kontrole. Dle našeho názoru 

je nadměrný nárůst počtu žížal v tomto kompostu způsoben kvalitnější stravou žížal. 

Kvalitní stravou myslíme jablka, která byla nakrájena na malé kousky, takže žížaly 

 
Počet žížal 

v srpnu 

Počet žížal v 

listopadu 

Průměrný 

měsíční přírustek 

Procentuelní 

přírustek od srpna 

Vermikompost číslo 1 125 253 25 202 % 

Vermikompost číslo 2 134 261 26 195 % 

Vermikompost číslo 3 153 560 63 366 % 

Vermikompost 

v ideálním případě 
133 266 27 200 % 
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neměly problém s konzumací a zvládaly spotřebovávat potravu rychleji, než kdyby 

nebyla nakrájená. Děkujeme panu Dojivovi za jeho obětavé starání se o tento kompost.  

Výsledky měření byly zaneseny do následujícího společného grafu. Tento graf, 

společně se statistikami ze sčítání je vylepen na stěně u každého z vermikompostů, 

aby měl každý student možnost zjistit informace o konkrétním vermikompostu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1.1: Vývoj počtu žížal ve všech kompostech v období od března 2013 do 

listopadu 2013. 
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Výsledky třetího sčítání jsou uvedeny v následující samostatné tabulce. 

 
Počet žížal 

v listopadu 

Počet žížal v 

únoru 

Průměrný měsíční 

přírustek 

Procentuelní přírustek 

od listopadu 

Vermikompost číslo 1 253 1052 83 416 % 

Vermikompost číslo 2 261 455 33 174 % 

Vermikompost číslo 3 560 594 18 106 % 

Vermikompost 

v ideálním případě 
266 532 40 200 % 

Tabulka č. 1.2: Vývoj počtu žížal v období od listopadu 2013 do února 2014. 

Při třetím sčítání v únoru 2014 nás velice překvapil vermikompost číslo jedna, jelikož 

nárůst žížal v něm byl až nečekaně velký. Domníváme se, že žížaly v tomto kompostu 

byly více vyživovány díky tomu, že je kompost umístěn na nejnižším patře v budově, 

kde prochází největší počet studentů a také se zde nachází školní jídelna. Žížaly v tomto 

kompostu byly ale spíše drobné. 

Vermikompost číslo dva zaznamenal menší úbytek v procentuelním shrnutí oproti 

ideálnímu stavu. Zdál se nám poměrně suchý, proto jsme jej navlhčili o něco více. 

Jsme zvědavi, zda to bude mít vliv na počet žížal při příštím kontrolním sčítání. 

Žížaly v tomto kompostu byly převážně větší než v kompostu číslo jedna. 

 Největší záhadou však zůstává vermikompost číslo 3. Počet žížal v tomto kompostu 

narostl pouze nepatrně, ale žížaly v něm jsou všechny velké (v průměru větší než 

v předchozích dvou kompostech) a nejsou zde žádné malé a mladé žížaly. Je tedy 

možné, že žížaly dospívaly a teprve až nyní se budou dále množit, to nám však ukáže až 

další kontrolní sčítání. 

Současně s touto akcí jsme se rozhodli změřit pH vermijuice. Pomocí pH papírku jsme 

zjistili, že hodnota pH je mezi 7 až 8. Je tedy mírně zásadité, ale spíše neutrální, což je 

dobře, při naředění s vodou do zálivky nedochází k tak markantní neutralizaci, dojde 

pouze k naředění enzymů. 



 

17 

 

Výsledky sčítání byly zpracovány jak do předchozí tabulky, tak i do následujícího 
grafu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1.2: Vývoj počtu žížal ve všech kompostech v období od března 2013 

do února 2014. 
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6.2 Dotazník ohledně vermikompostování na naší škole 

Část studentů našeho gymnázia jsme požádali o vyplnění dotazníku 

o vermikompostování. S jeho pomocí jsme chtěli zjistit, kolik z dotázaných studentů 

kompost využívá a jaké jsou jejich názory na tento druh kompostování. Také nás 

zajímaly jejich případné návrhy, náměty a připomínky. Na základě reakcí dotázaných 

studentů povedeme v budoucnu naši strategii v rozšiřování povědomí 

o vermikompostování.  

Výsledky dotazníkové akce byly zpracovány do tabulky a následně i do grafů. Ukázka 

dotazníku je uvedena v příloze.  

Informace k zadaným otázkám. Otázky 1, 2, 3, 5, 6 a 7 byly povinné. Podotázka 

u otázky číslo 7 povinná nebyla. Otázka 4 nebyla povinná, protože ne všichni si 

pamatují, kolikrát do kompostu přispívají. Otázky byly voleny tak, aby nám poskytly 

potřebné informace, ale současně i tak, aby si studenti správnou odpověď případně sami 

odvodili. Tedy, aby tento dotazník měl i jistou výukovou funkci. Celkově byl pojat 

hravou a zábavnou formou. Je to součástí naší strategie. Věříme, že pokud bude dění 

okolo těchto věcí podáváno zajímavě a zábavně, lidé si jich více všimnou a zapamatují 

si nějaké informace. Z tohoto důvodu byly otázky koncipovány tímto způsobem. 

Našeho dotazníku se celkem zúčastnilo 75 respondentů. U většiny otázek se nedá říci, 

že by některé odpovědi převažovaly. Odpovědi byly zpracovány do těchto následujících 

grafů: 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2: Otázka č. 1 – Víš, že na škole máme vermikomposty? 
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Graf č. 3: Otázka č. 2 – Víš, co je to vermikompost? 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4: Otázka č. 3 – Používáš jej? 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 5: Otázka č. 4 – Pokud ANO, jak často? 
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Graf č. 6: Otázka č. 6 – Kdyby sis měl/a vybrat nějaké zlepšení ohledně kompostování 

na škole bylo by to: 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 7: Otázka č. 7 – Koupil/a by sis kompost? 

Otázka číslo 5 nebyla zmíněna záměrně. Jelikož bylo možno v ní vybrat více možností, 

rozhodli jsme se tuto otázku obodovat. Pokud respondent správně určí, co do kompostu 

nepatří, přičte se mu bod. Pokud určí špatně, bod ztrácí. Při nezodpovězení nedostává 

ani neztrácí nic.  

Věci, které do kompostu nepatří, jsou: vejce, omáčka, maso, jogurt, živočišný materiál, 

igelit. 

Maximum bodů, kterého bylo možné dosáhnout je 6 bodů, minimum je mínus 4 body.  

Naše bodování bylo určeno následovně. Pokud měl respondent 4 až 6 bodů, tak dle 

našich kritérií prošel. Jestli byl bodový zisk respondenta tři a méně bodů, nezdál se nám 
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jeho výkon úspěšný. Ano, chybu může udělat každý, ale tato chyba může stát život 

mnoho žížal. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Graf č. 8: Otázka č. 5 – Vyber produkty, které do kompostu NEPATŘÍ. 

6.3 Zhodnocení výsledků z dotazníku 

Hodnotit budeme otázku po otázce. U každé otázky zmíníme její přínos pro náš 

výzkum, její zhodnocení a případně jak se na ni pokusíme v budoucnu zareagovat. 

• Otázka č. 1 – Víš, že na škole máme vermikomposty? 

Převážná většina z dotázaných odpověděla, že o vermikompostérech na naší škole ví. 

Z toho pro nás vyplývá, že naše úsilí má smysl, a budeme v něm dále pokračovat. 

• Otázka č. 2 – Víš, co je to vermikompost? 

V této otázce téměř všichni odpověděli, že vědí, co to vermikompost je. Tento výsledek 

nás nadchl. Studenti budou alespoň tušit, o co se jedná, pokud na toto téma přijde řeč.  

• Otázka č. 3 – Používáš jej?  

Téměř třetina dotázaných odpověděla ano. Je to adekvátní počet lidí vzhledem k tomu, 

že na škole jsou pouze 3 vermikomposty, které mají pouze omezenou kapacitu. 

Takže by nebylo dobré, kdyby všichni studenti pravidelně tyto komposty využívali, 

protože by je tím přetěžovali.  
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• Otázka č. 4 – Pokud ANO, jak často?  

Jelikož tato otázka nebyla povinná, odpovědělo na ni pouze 25 dotázaných, čili právě 

jedna třetina ze všech respondentů. Většina dotázaných kompost využívá jednou až 

třikrát týdně, takže žížaly dokážou materiál v kompostech bez problémů zpracovávat. 

V případě, že by vermikomposty začalo využívat více studentů, bylo by nutné navýšení 

jejich počtu.  

• Otázka č. 5 – Vyber produkty, které do kompostu NEPATŘÍ.  

Téměř polovina dotázaných je schopna roztřídit odpad tak, že ví, co kam patří. To je 

poměrně slušný výsledek. Dotázaní se občas nechali „nachytat“ na některých 

možnostech odpovědi.  

• Otázka č. 6 – Kdyby sis měl/a vybrat nějaké zlepšení ohledně kompostování na škole, 

bylo by to?  

Zde většina respondentů odpověděla, že by si přáli projektový den věnovaný 

kompostům. Byl by to den, kdy by každá třída absolvovala nějaký workshop, například 

tvorba vlastního kompostu. Případně nějaká akce, která by byla kompostům věnovaná. 

Druhá nejpočetnější skupina z dotázaných, si přeje dostávat častější informace ohledně 

kompostů. Pro tyto účely bude zřízena speciální nástěnka, kde budou rady a tipy 

ohledně vermikompostování, případně naše výzvy a soutěže. Toto by mohlo být 

propojeno s projektovým dnem. Třetí nejpočetnější skupina napsala, co si sama přeje. 

Často se objevují odpovědi typu, že není potřeba nic zlepšovat. Dále byla častá 

odpověď, že by se hodila lepší a výraznější prezentace kompostů. Nebo to byly reakce 

záporné. Ano i ty se vyskytují. My s nimi počítáme, a pokud výtky zhodnotíme jako 

oprávněné, budeme se v budoucnu snažit zjednat nápravu. Nejméně početná skupina si 

přeje, aby bylo na škole víc vermikompostérů.  
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• Otázka č. 7 – Koupil/a by sis kompost? 

Výsledek nás překvapil, protože třetina dotázaných by o koupi uvažovala. Nám nezbývá 

nic jiného, než na nejbližší školní akci vytvořit znovu stánek s komposty, kde je budeme 

nabízet a nadále předávat naše znalosti ohledně vermkompostérů.  

• Podotázka u otázky č. 7 – proč by sis jej koupil/a? 

V této kategorii odpovídali i lidé, kteří by si kompost nekoupili a většinou 

vermikompostování  popsali jako „fajn způsob recyklace“ případně, že myslí 

ekologicky a podporují projekt Čajovna.  

• Podotázka u otázky č. 7 – proč by sis jej nekoupil/a? 

Velká část dotázaných se vyjádřila ve smyslu, že je ekologie neoslovuje, případně 

nemají bližší informace. Část dotázaných si stěžovala i na zápach a mušky, které 

v kompostu létají. Tento problém je samozřejmě způsoben uživateli kompostu, kdy je 

v kompostu více materiálu než žížaly dokážou zpracovat. Díky tomu pak může docházet 

k hnilobě, případně kvašení a vzniku plísní. Nezpracované sladké ovoce láká 

i octomilky. Mnoho dotázaných také zmiňuje, že nepotřebují vermikompost, když mají 

kompost klasický. 
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7. ZERA – kompostárna Náměšť nad Oslavou 

Tato kapitola je zde zařazena jako ukázka, že kompostování je možné provádět i ve 

velkém rozsahu.  

ZERA je společnost, která má sídlo a provozovnu v nedaleké Náměšti nad Oslavou. 

Zabývá se kompostováním, bez použití žížal. Byli jsme tam pozváni panem Josefem 

Hemalou, který je bývalý student našeho gymnázia. Navštívil náš stánek u příležitosti 

oslav 60. výročí založení naší školy. Náš projekt ho zaujal a pozval nás do na exkurzi 

do kompostárny, kde pracuje.  

Společnost ZERA funguje od roku 2006 a na výstavbě jí provozované kompostárny se 

finančně podílela Evropská unie. Kompostárna je rozdělena do několika částí. V jedné 

části jsou 3 hromady umístěné na provzdušňovacím roštu z trubek, do kterých se vhání 

vzduch pomocí dmychadel. Tímto se kompost jednak provzdušňuje (prokysličuje) a 

zároveň i ochlazuje. Tento kompost je bohatý na mikroorganismy, které ho pomáhají 

rozkládat. 

V kompostu jsou obsažené biogenní prvky, jako např.: C, N, P, K, Na. Vše je ověřené, 

vzorky kompostu se nechávají testovat. Teplota uvnitř kompostu nesmí přesáhnout 

80 °C, jinak by mohlo dojít ke zničení mikroorganismů. Odpadky se sem sváží z celého 

okolí. Za rok zde zpracují okolo 3000 t organického odpadu. 

Odpad se prvotně třídí na válcovém sítu. Poté se ukládá do hromady, kde tlí. 

Na přemísťování používají traktor s čelním nakladačem. Pro kypření se používá 

provzdušňovač a na rozmělnění drtič. Než z odpadu vznikne kompost, trvá to přibližně 

4-6 měsíců. Celá plocha je vyspádována tak, aby přebytečná vlhkost a 

dešťová voda mohla odtékat do kalové jímky, odkud se odváží pomocí 

fekálních vozů na ČOV v Náměšti nad Oslavou
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8. Gymnazijní čajovna 

Je to projekt pana Mgr. Radka Malého, kdy jde o přetvoření jedné z učeben na čajovnu 

(klubovnu), ve které by mohli studenti trávit čas o volných hodinách, aniž by nějak 

narušovali výuku v ostatních učebnách. Bylo by to místo, kam by studenti chodili 

konverzovat a rozjímat, případně řešit si svoje úkoly. Součástí čajovny by byla 

i knihovna, ve které by mohli studenti najít mnoho informací, případně si rozšiřovat 

obzory. Uvažuje se i o počítačích, které by byly využity pouze k práci či neprodlenému 

vyřízení e-mailové konverzace. 

Konečná podoba této místnosti se zatím projednává školním parlamentem s panem 

ředitelem. Tento projekt je mezi studenty populární a často o něm diskutují. Je jenom 

otázkou času, kdy se tento projekt uskuteční. Studenti si čajovnu vybaví nábytkem, 

který se může zakoupit z peněz vybraných při školních akcích, či si mohou studenti 

donést vlastní nábytek z domu. V čajovně bude určena služba, která bude mít dozor nad 

správným používáním vybavení čajovny.  

A jak s tím vším souvisí vermikompostování? Jelikož do vermikompostů se mohou 

dávat použité čajové sáčky, nabízí se vermikomposty jako excelentní možnost 

recyklace. 

V čajovně si mohou žáci uvařit čaj, kávu či případně zakoupit fair-trade výrobky, 

které jsou na naší škole podporovány, protože zde vznikla fair-trade komunita. 

Předpokládá se, že čajovna přispěje k upevnění vztahů mezi studenty.
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9. Závěr 

Stále ještě nejsme se svojí prací u konce. Ale pomalu se vermikompostování, alespoň na 

naší škole, dostává do povědomí studentů a kantorů. Je pořád mnoho lidí, kteří 

komposty nepoužívají. Ale je dobré, že alespoň o tomto způsobu zpracování odpadů 

vědí a případně se mohou svým známým o vermikompostování zmínit. A to je to, čeho 

jsme chtěli primárně dosáhnout. Postupně dochází ke zvětšování okruhu lidí, 

kteří o existenci vermikompostů vědí.  

Stále ve větší míře bude nutné využívat odpady jako výrobní suroviny. Dle našeho 

názoru je právě vermikompostování dobrým začátkem. Dochází zde k uzavření 

koloběhu, kdy rostlinné zbytky pozřou žížaly, a následně z jimi vytvořeného kompostu 

mohou jiné rostliny přijímat živiny pro svůj další růst. 

V průběhu zbytku letošního školního roku máme v plánu zpracovat nástěnku na téma 

vermikompostování. Tu pak budeme používat pro komunikaci se studenty a 

pro předávání informací. Pokud se domluvíme s vedením školy, nepochybně by mohl 

proběhnout i projektový den na téma vermikompostování.  

Kompost z našich kompostérů bude využit jako hnojivo pro kytky v čajovně a v celém 

prostoru školy, případně pro pokusy v laboratorních pracích z biologie. Rozhodně bude 

zhodnocen a nebude vyhozen. 
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Obrázek č. 3: Ukázka kompostu a žížal ve vermikompostu  2. 

 

Obrázek č. 4: Náš vermikompost 1. 
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Obrázek č. 5: Nástěnka u vermikompostu číslo 1. 

 

Obrázek č. 6: Okolí Vermikompostu číslo 1. 



 

4 

 

 

Obrázek č. 7: Logo projektu S žížalou na čaj. 

 

Obrázek č. 8: Nástěnka u vermikompostu číslo 3. 
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Obrázek č. 9: Vermijuice. 

 

Obrázek č. 10: Počátek počítání. 
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Obrázek č. 11: 500 žížal na hromadě. 

 

Obrázek č. 12: 500 žížal v rukou. 
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Obrázek č. 13: Vrchní etiketa na prodejní krabičce. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 14: Přední etiketa na prodejní krabičce. 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 15: Zadní etiketa na prodejní krabičce. 
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Obrázek č. 16: Zelenina ve společnosti ZERA. 

 

Obrázek č. 17: Kompost ve společnosti ZERA. 
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Obrázek č. 18: Detail kompostu ve společnosti ZERA. 

 

 

 

Větrací otvory 

 Nádoba s žížalami a kompostem 

 Otvory pro odvod vlhkosti 

 

 

 Nádoba s přebytečnou vlhkostí 

  

 

 

Obrázek č. 19: Rozložení větracích otvorů u kompostu (ilustrativní). 
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Tabulka č. 2: Ukázka dotazníku o vermikompostováni. 

 

 

 

 

 

 

1) Víš, že na škole máme vermikomposty? ANO/NE 
2) Víš co to je vermikompost?   

A) Speciální druh kuchyňského vybavení ve školní jídelně 
B) Nová výuková pomůcka pana Ondrouška 
C) Nádoba s žížalami, které zpracovávají organický odpad 
D) Nezbytný způsob míchání malty podle vyhlášky ČSN 2014/69 

3) Používáš jej? ANO/NE 
4) Pokud ANO, jak často?   

A) 1-3× týdně B) 4-5× týdně 
5) Vyber produkty, které do kompostu NEPATŘÍ:  
vejce, omáčka, jablka, slupky, maso, jogurt, čajové sáčky, živočišný materiál, igelit, zbytek 
po kávě 
6) Kdyby sis měl/a vybrat nějaké zlepšení ohledně kompostování na škole bylo by to: 

A) komposty i na mezipatrech. 
B) častější poskytování informací ohledně kompostů. 
C) něco jako Den Sebeobrany, věnovaný kompostům. 
D) tvůj návrh:    . 
 

7) Koupil/a by sis kompost? ANO / NE 
 

1) Je to fajn způsob recyklace 1) Žížaly jsou hnus 
2) Podporuji čajovnu 2) Nemám o tom bližší informace 
3) Myslím „zeleně“ 3) Recyklování je mi úplně šumák 
4) Jiné:  4) Jiné: 

 


