
Možnosti využití bioodpadů ve školách 
Bioodpad je jediným odpadem, který lze v domácích podmínkách plně recyklovat - kompostovat. 
Pro zahrádkáře to není nic nového. Kompostovat však můžeme i ve městech a obcích s bytovou 
zástavbou a samozřejmě i ve školách.

Proč oddělovat bioodpad?

 V České republice se každoročně ukládá na skládky 2,5 milionu tun směsných komunálních 
odpadů, z toho přibližně 40 % tvoří biologicky rozložitelné odpady. Přitom snížení množství 
bioodpadu ukládaných na skládky stanovuje zákon (podle Plánu odpadového hospodářství 
ČR musí být množství bioodpadu do roku 2020 sníženo o 65% oproti stavu z roku 1995). 
Jedním z důvodů jsou emise skleníkových plynů (zejména metanu a oxidu uhličitého), které 
vznikají hnitím bioodpadu v anaerobním prostředí skládky.

 Nápravou tohoto stavu je kompostování bioodpadu za přístupu vzduchu. Navíc bioodpad 
představuje velmi cennou surovinu. V současné době se v ČR i jinde ve světě zaznamenává 
vážný úbytek organické hmoty v půdě. Navrácení bioodpadu do půdy ve formě hnojiva - 
kompostu je důležité pro udržení kvality půdy. 

„Učit lze slovy, vychovávat pouze příkladem.“ Jean de La Bruyére

Rámcové vzdělávací programy vyžadují ekologizaci školy jenom nepřímo, v tom smyslu, že 
enviromentální výchova má studenta vést k odpovědnosti k ochraně přírody a přírodních zdrojů a k 
angažovanosti v řešení problémů spjatých s ochranou životního prostředí. Pokud odhlédneme od 
faktu, že třídění odpadu školám ukládá zákon (viz níže) i od ostatních nařízení, pořád existuje 
dostatek důvodů pro ekologizaci školy:

 věrohodnost enviromentální výchovy pro studenty
 zapojení studentů do procesu ekologizace školy představuje obrovský vzdělávací a 

výchovný potenciál (jedná se o téma, které se promítá do každodenního života studentů; 
nabízí jim tak možnost získat určité postoje a návyky, které budou uplatňovat i mimo školu 
a přispívat ke zdravějšímu životnímu prostředí nás všech)

 finanční úspory
 uznání a zviditelnění školy
 rozvoj spolupráce mezi studenty i pedagogickým sborem

Zákon č.  185/2001 Sb. o odpadech, § 16 ukládá právnickým osobám jako původcům odpadů 
mimo jiné povinnost  předcházet vzniku odpadu a zajistit jejich přednostní využití (recyklaci) před 
odstraněním. 

Co je kompostování?
Kompostování je řízený aerobní proces (za přístupu vzduchu), během kterého jsou organické 
odpady přeměňovány na organominerální hnojivo, kompost. Důležitou součástí kompostu je 
humus, který si lze představit jako houbovitou hmotu. Humus má díky své složité pórovité 
struktuře schopnost zadržovat vodu (snižuje riziko povodní), navazovat na sebe toxické látky 
(snižuje jejich přístupnost rostlinám) a vyrovnávat pH (brání okyselení půdy). Má vysokou 
výměnnou kapacitu pro živiny (dusík, vápník, hořčík, draslík), které rostlinám postupně uvolňuje. 
Navázané živiny se tak nevyplavují do spodních a povrchových vod. (Pokud jsou tyto živiny 
vyplavovány - děje se tak např. při hnojení průmyslovými hnojivy - dochází ke známému zarůstání 
vodních ploch – eutrofizaci, které pak mnohdy znemožňuje koupání a jiné rekreační sporty.) Humus 



a ostatní půdní organická hmota zvyšují kyprost a soudržnost půdy, čímž značně snižují riziko 
půdní eroze.

Rozeznáváme tři typy kompostování bioodpadu: domácí, komunitní a komunální (viz dále v 
textu).

Základem je odddělený sběr bioodpadů. Třídění odpadů u „zdroje“ zajistí kvalitní využití 
jednotlivých složek. V případě vytříděného bioodpadu nezáleží na tom, zda jej uložíme do 
kompostu nebo do sběrné nádoby na bioodpad. Podstatné je, že vytříděním se z odpadu stává 
surovina, která se dalším zpracováním zhodnotí.  Bioodpad je „živý“ materiál, který se rozkládá 
i v nádobách na odpad. V uzavřeném koši se u dna může vytvořit zvodnělý výluh, ve kterém odpad 
začne hnít. Do kontejnerů se bioodpady často dostávají v igelitových sáčcích a další navršený 
materiál je neprodyšně uzavře. Nemají tak dostatek vzduchu pro aerobní rozklad, který probíhá 
v kompostu, bioodpad hnije a zapáchá. Abychom tomuto stavu předešli, doporučujeme bioodpad 
ukládat do nádob, které umožňují jeho provětrávání. Pro větší pohodlí lze použít speciální 
kompostovatelné sáčky, které lze kompostovat i s odpadem. Manipulace s bioodpadem je tak 
jednodušší a čistší. Pro sáčky však platí, že by měly být naplněny bioodpadem a zahrnuty v 
kompostu. Důležité je, aby byly proloženy organickou hmotou tak, aby neležely přímo na sobě a 
nebyl mezi nimi volný prostor. Sáčky není vhodné zavazovat, uzlíky se obtížněji rozkládají.

Další tipy na třídění bioodpadů ve školách:
 Motivace a individuální zodpovědnost. Čím větší je osobní zodpovědnost jednotlivců za 

kvalitu třídění, tím je třídění efektivnější. V případě obce je možné osobní zodpovědnost 
podpořit pozitivní motivací (sleva za svoz směsného odpadu), v případě školy soutěží o 
nejlepšího třídiče, největší výpěstek na kompostu apod. 

 Dohled zodpovědné osoby. Doporučujeme, aby nádoby vynášela vždy jedna kompetentní 
osoba. Nemusí se jednat o paní uklízečku,  tuto práci si mohou mezi sebe rozdělit i studenti 
v rámci služby. Pak se snáze identifikuje třída, která netřídí nebo třídí špatně. 

 Vhodné umístění nádob. Stejně jako v domácnosti i ve škole je důležité umístění nádob na 
bioodpad. Ty musí být snadno přístupné a jejich množství musí být takové, aby studenti 
neztráceli čas „výlety“ ke košům s tříděným odpadem. 

Co lze kompostovat? 
Z domácnosti / ze školy:

 zbytky ovoce a zeleniny (včetně citrusových plodů)
 kávové a čajové zbytky 
 zbytky pečiva
 skořápky z vajíček a ořechů
 novinový papír, lepenka, papírové kapesníky, ubrousky
 podestýlka domácích býložravých zvířat

Ze zahrady:

 posekaná tráva, listí, větvičky 
 plevele, zbytky zeleniny
 piliny, hobliny, kůra 
 popel ze dřeva 
 trus býložravých hospodářských zvířat 
 peří, chlupy, vlasy

Materiály nevhodné ke kompostování:
 kosti, odřezky masa, kůže (lze kompostovat, avšak vždy by měla proběhnout tzv. 



hygienizace, která zajistí usmrcení původců chorob)
 stolní oleje a tuky (v menším množství lze kompostovat, vhodné je nechat je nasáknout do 

savého materiálu – ubrousků, pilin apod.)
 rostliny napadené chorobami (mozaika tabáku, spála růžovitých, šarka slivoní, nádorovitost 

košťálovin, rez fazolová, bílá sklerotiniová hniloba salátu,), vykvetlé plevely 
 chemicky ošetřené materiály – zbytky barev, laků apod.
 popel z uhlí, cigaret 
 prachové sáčky z vysavače
 exkrementy masožravých zvířat
 časopisy 
 plasty, sklo, kovy, kameny

 Skladba bioodpadu produkovaná ve škole se bude lišit od bioodpadu produkovaného v 
domácnosti. I tak ale mějme na paměti, že i ve školách vzniká poměrně velké množství 
bioodpadů, které bychom měli v souladu se zákonem třídit a recyklovat. 

 Na školní kompost lze ukládat veškerý „zelený“ odpad ze tříd včetně rostlinného odpadu 
z kuchyně. Tento odpad nesmí obsahovat živočišné zbytky (maso, kosti, mléčné výrobky 
apod.) a zbytky vařených jídel. Na živočišný odpad a zbytky jídel se vztahuje nařízení o 
vedlejších živočišných produktech, které požaduje vyšší stupeň hygienizace, než je možné 
dosáhnout v běžném kompostu. 

Domácí / školní kompostování 
Kompostování na školní zahradě představuje nejčastější způsob využívání bioodpadu ve školách. 
Kompostovat lze volně na hromadě nebo v kompostovacích boxech, které mohou být z 
nejrůznějších materiálů (dřevo, pletivo apod.). Kompostér si lze vyrobit z nejrůznějších snadno 
dostupných odpadních materiálu (např. ze starých palet). Plastové a dřevěné kompostéry lze také 
koupit v obchodech se zahradnickými potřebami. Objem kompostéru závisí na množství 
kompostovaného materiálu. Doporučuje se minimální objem 1 m3. Ideální je mít na kompostovišti 
tři kompostéry. Do prvního se dává bioodpad a probíhá v něm intenzivní rozklad, ve druhém 
probíhá dozrávání kompostu a třetí slouží k odebírání či k uskladnění kompostu. Kompostoviště je 
vhodné umístit na rovném terénu, v závětří a na stinném místě, aby nedocházelo k vysoušení 
kompostu.

Komunitní kompostování
Komunitní kompostování je vhodné pro školy, které nemají vlastní pozemek. Vhodným zařízením 
pro komunitní kompostování je kompostovací box, který je tepelně izolovaný, aby odolával 
výkyvům teplot v létě a v zimě; má perforované dno pro odvod zbytkové vody a lepší provětrávání; 
a má uzamykatelné dveře a víko, aby nedošlo k znečištění kompostu nežádoucími příměsemi. 
Vrchem se ukládá materiál ke kompostování, dveřmi se odebírá hotový kompost. Výhodou tohoto 
kompostéru je, že nevyžaduje příliš mnoho místa (stát může např. vedle nádob na ostatní tříděný 
odpad) a díky zámku je zabezpečena čistota kompostu, přestože kompostér stojí mimo oplocený 
areál školy.

Kompostér, ať už domácí nebo komunitní se dá i pěkně upravit (pomalovat, vyrobit okolo něho 
pergolu popínavými rostlinami apod.) využijte nápady a kreativitu studentů, vynášení bioodpadu 
bude mnohem veselejší.

Komunální zpracování bioodpadů
Komunální zpracování bioodpadů řeší obec. V současné době v některých obcích ČR již můžete 
vidět vedle nádoby na papír, plast, nápojový karton a sklo i hnědé sběrné nádoby na bioodpad. 
Způsob zpracování bioodpadu je dán místními podmínkami, které mají rovněž vliv na systém jejich 
sběru a svozu. Bioodpad se zpracovává v obecních kompostárnách nebo bioplynových stanicích. 



Vzniká kompost, který se využívá například pro obnovu a údržbu veřejné zeleně v regionu apod. V 
bioplynových stanicích je produkován také bioplyn, který je využíván na výrobu tepelné a 
elektrické energie. Organizovaný sběr a svoz bioodpadů je určen pro ty občany a instituce, kteří 
nemohou sami kompostovat.

Vermikompostování
Samostatnou kapitolou je tzv. vermikompostování, při kterém se využívá schopnosti žížal 
přeměňovat rostlinné zbytky na velmi kvalitní organické hnojivo – vermikompost. 
Vermikompostér lze umístit  na chodbu, do třídy či do kanceláře. Důležité je vždy zajistit pro žížaly 
optimální teplotu kolem 20 oC a správnou vlhkost substrátu. V zimě je tedy nutné nenechávat 
vermikompostér venku bez izolace, v létě ho nevystavovat přímému slunci, aby nedocházelo k 
výparu vody a k přehřívání. Vhodnou nádobu na vermikompostování je možné vyrobit nebo koupit. 
Plocha nádoby se odvíjí od množství kompostovaného bioodpadu, zpravidla stačí rozměry cca. š 40 
x h 40 x v 15 cm. Stěny nebo dno je vhodné opatřit otvory pro přísun vzduchu a odvod případné 
přebytečné vlhkosti. Nádobu, která může být z neprůhledného plastu, nebo ze dřeva, je dobré opatřit 
víkem, které zabraňuje vysoušení. K vermikompostování lze využít také nádoby přímo určené k 
tomuto způsobu kompostování dostupné i u nás.

V České republice žije okolo 50 druhů a poddruhů žížal. Ne všechny druhy jsou schopné rychle a 
efektivně přeměňovat organické zbytky. K vermikompostování se používá žížala hnojní (Eisenia  
foetida) a Eisenia andrei, které lze běžně najít na zahradě v kompostu. Na trhu lze koupit také 
speciálně vyšlechtěné tzv. kalifornské hybridy, které se rychle množí a dokáží intenzivně 
přeměňovat bioodpady ve vermikompost. 0,5 kg žížal zkonzumuje za den okolo 0,25 kg odpadů, 
což je zhruba množství, které vyprodukuje čtyřčlenná rodina za den. 

Vermikompostování doporučujeme jako praktickou výukovou pomůcku zejména pro 1. stupeň 
základních škol, neboť děti mohou přímo pozorovat přeměnu bioodpadu v kompost. U takto malých 
dětí se nemusíte obávat, že by nechtěly pečovat o žížaly, naopak, starají se o ně s velkým nadšením. 

Základní pravidla kompostování
• Dospodu kompostu patří hrubší a vzdušný materiál, který umožní provzdušnění kompostu a 

odtok přebytečné vody. Neměl by však chybět i ve vyšších vrstvách (nadrobno nasekané nebo 
nadrcené větve z prořezávky stromů a keřů, dřevní štěpka, hobliny,dřevnaté stonky květin 
apod.). 

• Čím pestřejší je skladba materiálu ke kompostování, tím lépe. Materiál ke kompostování dobře 
promícháme: 

• vlhké se suchým
• porézní materiál z hutným
• „hnědé se zeleným“ = uhlíkaté s dusíkatým - čím starší, tmavší a dřevnatější materiál 

máme, tím je v něm obsaženo více uhlíku, čím je materiál čerstvější, šťavnatější a 
zelenější, tím obsahuje více dusíku. 

• K rychlejšímu nastartování tlení můžeme přimíchat zralý kompost, případně chlévský hnůj. 
• Přidáním zeminy se organická hmota naváže na jílovité minerály, čímž vzniká vysoce kvalitní 

humus. 
• Pravidelně kontrolujeme správnou vlhkost kompostu. 
• Správně založený kompost se začne do dvou dnů po založení zahřívat na teplotu přes 50°C, což 

je způsobeno vysokou aktivitou mikroorganizmů. Tato tzv. horká fáze může trvat několik dní, 
ale i několik týdnů. Dochází při ní k hygienizaci kompostu, to jest ke zničení semen plevelů a 
zárodků chorob. Po dosažení maxima teplota pozvolna klesá. Aby k hygienizaci došlo, je potřeba 
na kompost přidávat větší množství materiálu najednou.

• Vlivem intenzivního tlení si materiál sedá a snižuje se i možný přísun vzduchu. Hromadu proto 
po 1 až 2 měsících přehodíme a znovu promícháme. 

• Čerstvý kompost můžeme získat za 2 - 6 měsíců, vyzrálý kompost za 6 - 12 měsíců. 



Pokud materiál v kompostéru postupně shromažďujeme po malých dávkách, dochází k tzv.  
chladnému kompostování, protože malá mocnost čerstvého rychle rozkladného materiálu nevytvoří  
hygienizační teplotu (50 – 60 oC). Pokud budeme mít v průběhu roku větší množství rychle 
rozkladného materiálu (např. čerstvě posekané trávy), můžeme tuto hmotu promíchat  
s nashromážděným materiálem v kompostu. Celý objem se provzdušní a nastane tzv. horká fáze. 

Sledování procesu kompostování 
Kompostování je kontinuální proces, a proto nelze přesně vymezit různé úseky tlení. Přesto se tlení 
rozděluje do tří fází:

 Fáze rozkladu – trvá 3 – 4 týdny, teplota stoupá na 50 – 70 oC. Činností milionů bakterií a 
hub se rozkládají lehce rozložitelné sloučeniny (cukry, škrob a bílkoviny). Živiny, které jsou 
vázány v organické hmotě, se tak uvolňují a zčásti přecházejí až do původní minerální 
formy. Tento proces nazýváme „mineralizace“.

 Fáze přeměny – trvá 4 – 8 (10) týdnů. Teplota začíná opět klesat, mineralizované živiny jsou 
jako základní stavební kameny zabudovány do „humusového komplexu“. Kompost získává 
stejnoměrně hnědou barvu, drobtovitou strukturu a má lehkou vůni po lesní zemině.

 Fáze zralosti – když ponecháme kompost ještě déle, získává stále více zemitou strukturu. 

Vlhkost – Správnou vlhkost určíte podle orientační zkoušky. Vezměte kompostovaný materiál do 
ruky a zmáčkněte ho tak pevně, jak to jde. Při optimální vlhkosti se nesmí mezi prsty objevit voda. 
Při otevření pěsti však musí materiál zůstat pohromadě ve formě „knedlíku“. Pokud je kompost 
příliš vlhký, je vhodné jej přehodit a přidat suchý materiál (např. piliny). Pokud je kompost suchý, 
je vhodné ho vlhčit užitkovou vodou. 
Vzduch – Bakterie a houby potřebují obrovské množství kyslíku. Pro dostatečný přísun vzduchu je 
kompost vhodné po 4 – 8 týdnech po jeho založení přehodit. 
Teplota – Vyšší teplota materiálu v počátečních týdnech po založení kompostu je důkazem dobrého 
průběhu kompostování. Skutečnost, že se materiál zahřívá, lze poznat vsunutím ruky do kompostu. 
Pokud se materiál nezahřívá, pak je pravděpodobně hodně suchý, nemá vyhovující složení nebo ho 
není dostatečné množství.  
Osázení kompostu - Kompost můžete osadit rostlinami jako jsou tykve, cukety, okurky. Listy 
vytvoří ochranu před letním sluncem a pokud bude osázen, určitě nezapomenete zkontrolovat, zda 
nepotřebuje zalít. Při osazování se musí do kompostu udělat jamky a vyplnit je zeminou, aby měly 
rostlinky pro začátek oporu a výživu.

Život v kompostu
V kompostu žije mnoho živých organismů. Primární organickou hmotu  nejprve rozkládají 
nejrůznější typy bakterií, hub a plísní. V pozdějších fázích kompostování (po odeznění tzv. horké 
fáze) osidlují kompost vyšší živočichové jako kroužkovci, členovci, pavoukovci, suchozemští 
korýši a další. Každý  obyvatel kompostu se specializuje na jiný druh potravy. Díky obrovskému 
množství těchto živočichů je veškerá organická hmota v kompostu dokonale přeměněna. 

Využití kompostu 
 Kompost může nahradit umělá hnojiva, při jejichž výrobě dochází k zatěžování životního 

prostředí emisemi (těžba a výroba z fosilních surovin, doprava, energetická náročnost). 
Navíc umělá hnojiva nedokáží dodat do půdy tolik potřebnou organickou hmotu (humus). 

 Kompost je skvěle využitelný na každé zahradě jako skvělé organominerální hnojivo, 
ocení jej ovocné stromy, zelenina, květiny, trávník, okrasné stromy a keře.

 V domácnosti je možné využít kompost po smíchání se zeminou do květináčů a truhlíků.
 Kompost může v mnoha případech nahradit rašelinu, jejíž zásoby jsou omezené a při 

jejíž těžbě dochází k nenávratné likvidaci vzácných biotopů. 
 Kompost je neocenitelný při rekultivacích starých skládek, lomů a při zúrodňování 



zemědělské i lesní půdy. 
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