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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá různými druhy kompostovacích technologií, které jsou 

v současné době používány na území České republiky, ale také v zahraničí. Hnojením 

zemědělské půdy dochází nejen ke zvýšení produktů z výroby, ale také ke zlepšení kvality 

zeminy. Cílem práce je popsat způsoby kompostování a moderní technologie, které jsou  

k tomu využívány. Dále seznámit s legislativou v dané oblasti a s přehledem Evropských 

fondů a Operačních programů EU, s možností získání dotací na činnosti směřující 

k ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. 

Klíčová slova: kompostovací technologie, kompost, humus, odpady, vermikompost, 

legislativa, fondy, dotace. 

SUMARY 

The bachelor thesis deals with various types of composting technologies that are 

currently used in the Czech Republic but also abroad . Fertilization of agricultural land  

is not only to increase the production of products , but also to improve the quality of soil. 

The aim is to describe the methods of composting and modern technologies that are used  

to Furthermore familiar with the legislation in the field as an overview of European funds 

and programs of the EU , with the possibility of obtaining grants for activities to protect 

the environment and waste management.  

Keywords: composting technology, compost, humus, waste, vermi compost 

legislation, funds, subsidies. 
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BRKO Biologicky rozložitelný komunální odpad 

CMC  Controlled microbial composting 

ČR Česká republika 

ČSN Česká státní norma 

EU Evropská unie 
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HSS Hospodářská a sociální soudržnost 

MZ Ministerstvo zemědělství 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

OP Operační program 

OPŽP Operační program životního prostředí 

PE Polyetylen 

VŠB-TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava  

VÚZT Výzkumný ústav zemědělské techniky 

ŽP Životní prostředí 
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1 Úvod a cíl práce 

Odpadové hospodářství je důležitou složkou ŽP, je důležité odpad třídit dle druhů 

a zajistit jeho materiálové či látkové využití. Celkové množství odpadu v posledních letech 

velmi mírně klesá, přičemž zároveň klesá množství odpadů ukládaných na skládky.  

(graf 1) 

Oblast zemědělství v minulosti fungovala jako téměř bezodpadové hospodářství. 

Veškeré organické zbytky, včetně fekálií byly využívány jako krmiva nebo hnojiva  

a nebyly považovány za odpad. Tyto hmoty byly pro zemědělce cenné pro údržbu  

a zlepšování kvality a úrodnosti půdy. V současné době zemědělské podniky většinou 

fungují na principu tzv. bezodpadového hospodářství s uzavřeným koloběhem látek,  

a to půda – krmivo – zvíře – exkrementy – půda. Odpady ze zemědělské výroby se zařadí 

dle Katalogu odpadů do skupiny 02, tj. odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, 

myslivosti, rybářství a z výroby ve zpracování potravin. Podle základních odvětví 

zemědělské výroby rozdělujeme odpady na odpady z rostlinné a odpady z živočišné 

výroby. [1] 

Je tedy zřejmé, že významným podílem na úrodnosti pro zahradní a zemědělskou 

činnost je produkce a výroba kvalitního kompostu. Kompostování je aerobní exotermní 

mikrobiologická přeměna biologicky rozložitelných materiálů na látky bohaté na obsah 

humózního materiálu, živin a humusu. Je to analogický proces, který při dosažení určitých 

podmínek probíhá běžně a trvale v přírodě. [2] Kompost, organické hnojivo se vyrábí 

různými způsoby, kdy bakalářská práce přiblíží několik metod kompostování jak  

ve velkém zpracování BRKO, tak i v malém zpracování bioodpadu. Přeměnu organického 

materiálu na humusové látky ke kompostování zajištují z velké části mikroorganismy, 

proto jim musíme vytvořit ideální podmínky pro jejich rozvoj a tím získáme kvalitní 

humus. Pro cílené řízení či regulaci toku procesů během kompostování je nutná znalost 

biochemických procesů během rozkládání a přeměny organických látek jako výchozí 

podmínky pro jejich využití v řízení kompostovacího procesu. K přeměně organické hmoty 

se zásadně uplatňují houby a drobní živočichové, zejména roztoči, chvostoskoci a žížaly. 
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V minulosti bylo upřednostňováno budování menších kompostáren s produkcí  

cca do 150t. S rozvojem mikroregionů dochází k výstavbám větších provozů s vyšší 

kapacitou, což souvisí s možnostmi získání různých druhů dotací. V provozech 

kompostáren se využívají různé druhy mechanizace, přičemž výhodné je osazování 

kompletních technologických linek, zahrnující pomaloběžné či rychloběžné drtiče, rotační 

třídiče a překopávače kompostu.  

Cílem práce je vytvořit přehled o kompletní technologii zpracování kompostu, 

metodách kompostování, druzích používané mechanizace, péči o kompost a přehled  

o legislativě a možnostech získávání dotací. 

 

 

Graf 1 – vývoj způsobu nakládání s odpady [56] 
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2 Druhy kompostovacích technologií 

Kompost vzniká biologickým rozkladem organických zbytků, díky tomu můžeme 

biologický odpad přeměnit v kvalitní humus plný živin. Je to jedna z nejefektivnějších 

možností zpracování odpadů z rostlinné výroby. Jak již bylo uvedeno, během procesu 

kompostování se zhodnocuje organická substance v odpadu pomocí aerobních 

mikroorganismů za přísunu kyslíku, který slouží jako živina a zdroj energie. [3] 

Z hlediska účasti specifických druhů dekompozičních mikroorganismů probíhá 

kompostovací proces ve dvou základních fázích biodegradace. V primární fázi probíhá 

úvodní fáze mikrobiologické přeměny zakládky z různých biologicky rozložitelných látek 

sestavené v optimálním poměru uhlíku k dusíku (C:N) s dostatečným množstvím kyslíku 

a vlhkosti. Je tedy zřejmé, že se jí účastní převážně dekompoziční mikroorganismy 

termofilního typu, které produkují významné prohřátí směsi, podporující biodegradační 

proces, ale také proces hygienizace zakládky. Primární fáze je považována za ukončenou, 

pokud vnitřní teplota trvale nepřekročí 40 °C. V sekundární fázi biodegradace kompostové 

zakládky dochází ke stabilizaci a humifikaci vložených hmot a zároveň ke vzniku zralého 

plnohodnotného kompostu. Sekundární fáze probíhá v mezofilním teplotním rozmezí,  

a to při teplotách do 40 °C, přičemž se požadavek na přísun kyslíku a uvolňování energie 

po úplné přeměně snadno odbouratelných organických látek významně snižuje. Délka této 

fáze je různá, podle typu a složení vstupních látek a podle reálného poměru C:N.  

Mezi další limitující faktory patří intenzita, se kterou v této fázi proces probíhá, intenzita 

vlastního zpracovávání během této fáze, dosažení požadované kvality kompostu  

a samovolný pokles teploty kompostované hmoty pod 30 °C. [2] 

Nejdůležitějšími faktory, významně ovlivňujícími kvalitu kompostu jsou: 

 zvolená technologie kompostování, 

 fyzikální, chemické a mikrobiologické vlastnosti kompostovaných surovin, 

 receptura zakládky, 

 příprava surovin před založením kompostu, 

 konečná zralost a stabilita kompostu. [4] 

Kompostování se rozlišuje na domácí a komunální. Kompostárny se dělí podle 

velikosti s ohledem na množství zpracovávaného materiálu, kdy u domácí, případně 
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komunitní kompostárny není definován výkon. Z technologického hlediska se rozlišují 

následující základní způsoby výroby kompostů: 

 kompostování na volné ploše: 

 v pásových hromadách, 

 v plošných hromadách, 

 intenzivní kompostování: 

 v bioreaktorech (biofermentorech), 

 v boxech nebo žlabech, 

 kompostování ve vacích (AgBag kompostování), 

 vermikompostování. [5] 

2.1 Kompostování na volné ploše 

Zvyšující se množství BRO vede ke snaze o rozšíření množství a ploch kompostáren. 

Zřízení kompostárny vyžaduje značné finanční prostředky, přičemž významnou částí 

nákladů je pořízení vhodné kompostovací plochy. Hlavním znakem progrese v oblasti 

kompostování je zřízení jednoduché kompostovací jednotky umístěné na vhodné ploše,  

jež budou provozovány zemědělskými podniky, provozovnami komunálních služeb, 

velkými zahradnictvími a dalšími firmami zabývajícími se zpracováním BRO. Tímto 

kompostováním lze vyrobit kvalitní organické hnojivo a zároveň vyřešit problém 

vhodného zpracování BRO v místě jeho vzniku a tím omezit negativní vliv na životní 

prostředí. Tato decentralizace kompostování je náročnější na množství kompostovacích 

ploch, ale přináší řadu výhod, a to např. převážení kompostu na delší vzdálenosti, zajištění 

odbytu.  

Základem každé kompostárny je vodohospodářsky zabezpečená  plocha, která musí 

splňovat následující požadavky: 

 zamezení kontaktu zpracovávaných surovin s okolní půdou a podzemní vodou,  

 zajištění volného přístupu pracovní techniky k hromadám kompostu,  

 minimální spád kompostovací plochy 2 %, 

 zabezpečení odvodu srážkových vod a splachů z kompostů do podzemních nebo 

nadzemních jímek odpovídající kapacity.  
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Náklady na nově stavěné vodohospodářsky zabezpečené plochy jsou poměrně 

vysoké, lze tedy pro kompostování využívat zabezpečené stavby, a to např. silážní žlaby, 

hnojiště a zemědělská složiště, areály uhelných skladů, skladů hnojiv. Rekonstrukce těchto 

stávajících zařízení probíhají s minimálními úpravami a poměrně nízkými náklady.  

Dále lze pro kompostování využít i plochy zabezpečené silničními panely, ale zde je nutné 

zajistit dokonalou izolaci utěsněním spár (obrázek 1). [6] 

 

Obrázek 1 – stálá kompostárna na volné ploše [6] 

2.1.1 Příklady kompostovacích ploch  

Stálá kompostárna na volné, vodohospodářsky zabezpečené ploše  

Součástí technologické linky stálých kompostáren je volná vodohospodářsky zabezpečená 

plocha. Technologická linka musí obsahovat evidenci a příjem materiálu, zakládání 

pásových hromad, překopávání a zrání kompostu v přikryté hromadě, monitorování 

kompostovacího procesu, uskladnění a expedice hotového kompostu (obrázek 2). 
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Obrázek 2 – plocha vodohospodářsky zabezpečená – silážní jáma [6] 

Stálá kompostárna na zastřešené, vodohospodářsky zabezpečené ploše  

Kompostování v zastřešené hale, s betonovou plochou se spádem, který zajišťuje 

odtékání kompostovacích šťáv, kdy tato plocha musí být samozřejmě vodohospodářsky 

upravená, tedy správně izolována (obrázek 3). Tento typ kompostárny je výhodným 

řešením při celoročním provozu, avšak v zimním období je problémem tvorba vodní páry, 

která vytváří velmi vlhké prostředí, tím, že se sráží na stropě. Z uvedeného důvodu bývají 

haly vybaveny ventilátory. [6] 

 

Obrázek 3 – plocha vodohospodářsky zabezpečená – v zastřešené hale [6] 
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Kompostování přímo „na poli“ 

Vstupní materiál se zpracovává v místě vzniku, případně v blízkosti místa vzniku, 

přímo „na poli“ nebo jiném pozemku a aplikace vzniklého kompostu probíhá také  

ve většině případů přímo „na poli“ či v jeho blízkém okolí (obrázek 4). Kompostovací 

plocha není vodohospodářsky zabezpečená, je dočasná a platí pro ni stejná pravidla jako 

pro „polní hnojiště dočasné“ neboli „složiště“, což je nezabezpečená skládka hnoje přímo  

na zemědělské půdě. [6] Na zemědělské půdě mohou být tuhá statková hnojiva uložena 

nejdéle 24 měsíců, na místech vhodných k jejich uložení, schválených v havarijním plánu. 

[7] V případě uložení hnoje na zemědělské půdě je nutno dbát ustanovení vodního zákona 

a učinit nezbytná opatření, aby do povrchových nebo podzemních vod nevnikly závadné 

látky. V případě, že se jedná o větší množství těchto látek nebo o vyšší riziko  

pro podzemní či povrchové vody musí být provozovatelem zpracován havarijní plán  

a předložit jej provozovateli vodního toku, který může být ohrožen. [8] Pokud se jedná  

o zranitelné oblasti, je nutné respektovat ustanovení nařízení vlády č. 262/2012 Sb.,  

o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, kde je stanoveno: „Tuhá statková 

hnojiva vznikající při ustájení hospodářských zvířat a tuhá organická hnojiva ze statkových 

hnojiv, připravená zemědělským podnikatelem pro hnojení, lze uložit na zemědělském 

pozemku nejdéle po dobu 12 měsíců. Na stejném místě zemědělského pozemku lze uložit 

tato hnojiva opakovaně nejdříve po 4 letech, po provedení kultivace půdy tohoto 

zemědělského pozemku. Uložení hnojiva je možné pouze na místech uvedených  

ve schváleném havarijním plánu ...“. [9] 
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Obrázek 4 – kompostování přímo „na poli“ [6] 

2.1.2 Kompostování v pásových hromadách 

Kompostování v pásových hromadách na volné ploše se v současné době jeví jako 

investičně nejméně nákladný a nejvhodnější způsob řízeného kompostování, který 

je ideální výchozí technologií pro technologii kontrolovaného mikrobiálního 

kompostování, tedy řízeného kompostování (v zahraničí označována jako CMC – 

controlled microbial composting), která umožňuje vysoký stupeň mechanizace a využití 

vhodné techniky  

Velikost plochy potřebné ke kompostování závisí na množství zpracovávaných 

surovin, tvaru profilu pásových hromad, rozmístění hromad na ploše, četnost překopávání 

kompostu a stupeň zrání kompostu určeného k expedici. Používá se technologie, kdy jsou 

kompostované suroviny zakládány do pásové hromady lichoběžníkového nebo 

trojúhelníkového průřezu. Při uvedené technologii jsou kompostované suroviny zakládány 

ve vrstvách do pásových hromad trojúhelníkového nebo lichoběžníkového tvaru  

na vodohospodářsky upravených plochách, jejichž velikost je dána rozměry upravených 

ploch. [5] Úprava hromad kompostu se provádí prostřednictvím samojízdné či tažné 

mechanizace, kdy velikost použité mechanizace, zejména překopávače kompostu,  

také ovlivňuje velikost a profil pásové hromady. [10] 
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Lichoběžníkový profil hromady 

Nejvýhodnější tvar profilu pásových hromad je lichoběžníkový průřez. Tento typ 

hromad potřebuje nejmenší plochu na objem kompostu, kdy je uváděno cca 0,3m
3
 plochy 

na 1m
3
 založených surovin. [6] Lichoběžníkový profil hromady (Obrázek 5) se používá 

v případě kompostování na velkých hromadách, kdy rozměry hromad dosahují šířky 

v rozmezí od 3,0m do 6,0m, při doporučené výšce 2,0m do 2,5m. Využívají se zejména 

tam, kde je zpracováváno velké množství surovin a organizace práce umožňuje jejich 

zakládání provádět po dávkách.  

Výhody lichoběžníkových hromad: 

 udržení teploty v hromadách při zakládání, 

 využití větší plochy s minimální pracovní uličkou, 

 lepší zavlažování kompostovaného materiálu a menší vliv srážek na jejím povrchu, 

 lepší aplikace tekuté složky. 

Nevýhody lichoběžníkových hromad: 

 nutnost častého překopávání z důvodu horšího provětrávání, aby byl zajištěn přívod 

kyslíku do vnitřní prostory hromady. [5] 

 

Obrázek 5 – lichoběžníkový profil hromad [5] 

Trojúhelníkový profil hromady 

Tento profil hromady se využívá při kompostování menšího množství surovin, které 

jsou zakládány průběžně s minimálními přestávkami (obrázek 6). Rozměry hromad 

dosahují minimální doporučené šířky 2,0m, ale z technického hlediska bývá běžná šířka 
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2,5 až 4,0m, výška profilu je pak dána fyzikálními vlastnostmi surovin (zrnitost, sypný 

úhel, vlhkost). [5] 

 

Obrázek 6 – trojúhelníkový profil hromady [5] 

Výhody trojúhelníkových hromad: 

 u těchto profilů se lépe uplatní tzv. komínový efekt tj. přirozené provětrávání, 

 dochází k lepšímu odvádění tepla, kompost se nezahřívá. 

Nevýhody trojúhelníkových hromad: 

 obtížnější vmísení kejdy nebo vody do hromad, do úzké koruny profilu se hůře 

upraví rýha pro zasakování, 

zakládka je více zranitelná deštěm, velký povrch odpovídá poměrně malému 

absorpčnímu povrchu. [5] 

2.1.3 Kompostování v plošných hromadách 

Technologie kompostování v plošných hromadách je nejstarší technologií 

kompostování, jelikož v minulosti nebyla k dispozici dostatečná mechanizace  

pro zakládání pásových hromad. [11] Plošné komposty bývají, s ohledem na jejich výšku 

okolo 50cm, překopávány hlubokou orbou a zakládají se vrstevnatě z chlévské mrvy, 

posklizňových zbytků a dalších organických hmot. Zavlažují se většinou močůvkou. [12] 

U kompostu založeného v plošných hromadách bylo prováděno převrstvení pomocí pluhu, 

který horní vrstvu kompostu zapravoval dolů. Kompostování v plošných hromadách  

se v současnosti využívá zejména na velkých kompostárnách u městských aglomerací,  

kde je ve velkém množství zpracováván biologický odpad, a to především BRKO.  

Při tomto způsobu kompostování jsou hromady vytvářeny do výšky až 5m a jsou 
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překopávány pomocí speciálních překopávačů kompostu. Tyto překopávače mají pracovní 

ústrojí, které vykonávají svojí činnost z boku hromady a kompost je následně přehazován  

a vrstven na nové, vedlejší stanoviště. [11]  

Výhodné je zakládání těchto kompostů na souvratích, kde je možno tyto komposty 

po dobu prvních 2 až 3 let používat jako tučný hon pro pěstování teplomilných zelenin  

či krmných plodin, při čemž obdělávání těchto kultur nahrazuje zčásti překopávku. 

Nevýhodou je nedostatečná možnost regulace kompostovacích procesů a dlouhá 

doba kompostování. Tento způsob kompostování však nevyžaduje žádnou speciální 

mechanizaci a zabezpečuje dokonalé využití prostoru. 

Při výrobě kompostů nesmí dojít k ohrožení povrchových a podzemních vod. Tento 

požadavek nám umožňuje výroba na vodohospodářsky zabezpečeném kompostovišti. 

Kompostoviště je nutno řešit tak, aby se zamezilo vniknutí přívalových vod  

na nepropustnou plochu kompostoviště. Dno kompostoviště musí mít podélný sklon  

1,5 až 3% směrem k jímce. Okraje obrubníku kompostoviště musí být vyvýšeny  

nad terénem 40cm. Nepropustná plocha může být živičná, železobetonová monolitická 

nebo panelová. Panelová plocha kompostoviště a bezprostředně navazujících pojezdových 

komunikací je nepřípustná v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů a ochranných 

pásmech léčivých a minerálních vod, protože umožňuje při porušení spár, únik škodlivých 

látek do podloží. Pro kompostoviště je požadováno, aby bylo vybaveno vhodným 

kontrolním systémem pro zjištění případného úniku závadných látek. Komposty je možno 

vyrábět i na plochách vodohospodářsky zabezpečených hnojišť, silážních žlabů  

a různých skladů. [13] 

2.2 Intenzivní kompostovací technologie 

Jak již bylo řečeno, intenzivní kompostování probíhá v bioreaktorech (biofermentorech) 

nebo v boxech nebo žlabech. Využívá se zde anaerobní fermentace, tento způsob je odlišný 

tím, že se provádí v uzavřených nádobách, čímž dochází k urychlení optimalizace 

kompostování. Kyslík je pro anaerobní bakterie jedovatý, proto s nimi nesmí přijít  

do kontaktu. Při tomto způsobu zpracování se vytváří vedle kvalitního přírodního hnojiva 

také bioplyn, který je využíván k výrobě elektrické energie. Tento technologický postup 
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kombinované výroby elektrické energie a tepla se nazývá kogenerace. Bioplyn,  

který vznikl v procesu kogenerace, se používá jako energie pro spalovací motor,  

jež za pomoci generátoru vyrábí elektrickou energii, ale jelikož dochází k jeho zahřívání, 

musí být chlazen. Teplo odvedené chladičem motoru a výfukových plynů se využívá  

pro udržení samotného procesu fermentace, např. pro vytápění rodinných či bytových 

domů. Pomocí anaerobní fermentace může být zpracováno široké spektrum bioodpadů, 

včetně těch, jež nejsou vhodné pro kompostování, jedná se např. o bioodpady s vysokým 

obsahem vody, zbytky z průmyslových a potravinářských provozů, kuchyňské zbytky, 

odpady živočišného původu. Pomocí fermentačních stanic může být z těchto odpadů 

získána energie, ale také stabilizované kvalitní přírodní hnojivo bez vůně a zápachu. [14] 

Další výhodou této technologie je omezení plochy potřebné pro kompostování, 

devitalizace semen plevelů a patogenních mikroorganismů, zamezení šíření pachových 

emisí a plně automatizovaný provoz. Mezi nevýhody patří nebezpečný obsah oxidu 

uhličitého v uzavřených nádobách a vyšší možnost poruch technologického zařízení. 

Dozrávací proces kompostu musí být, po cca 6 až 10 dnech fermentace dokončen  

na zakládkách klasickou technologií po dobu cca 4 týdnů. [11] 

 

Obrázek 7 – vizualizace fermentační stanice na zpracování bioodpadů [14] 
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Množství tepla a elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů narůstá, narůstá také 

množství BRKO, které jsou pro tyto účely využívány. V grafu je stanoven vývoj výroby 

elektřiny a tepla z BRKO v období od 2005 do 2012. 

 

Graf 2 – biologicky rozložitelná část tuhých komunálních odpadů [56] 

2.3 Kompostování ve vacích 

Kompostování v uzavřeném vaku (AgBag kompostovací) je obdobné jako 

kompostování na volné ploše v pásových hromadách, ale hromady jsou ukládány  

do uzavřených velkoobjemových vaků (obrázek 8), využívaných při uskladňování 

statkových krmiv, avšak upravených pro kompostování. Aby bylo dosaženo vzniku 

kompostu požadované jakosti, musí být zajištěny optimální podmínky pro průběh 

kompostovacího procesu. Je tedy nutné dodržování sledu operací technologického postupu, 

mezi které patří příjem surovin, založení kompostu do vaků, řízení průběhu 

kompostovacího procesu a jeho ukončení, expedice hotového kompostu, popř. jeho další 

zpracovávání – např. prosévání.  

0

500

1000

1500

2000

2500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

elektřina [GWh]

teplo [TJ]



Hynek Malecký: Kompostovací technologie 

2014 14 

 

Obrázek 8 – kompostovací vaky Budissa Bag [15] 

Přijímané suroviny jsou zváženy, a poté umístěny na příjmovou plochu, tak aby 

mohly být vhodně odebírány pro zakládání kompostu. V případě potřeby je u některých 

surovin provedena jemná dezintegrace. Podle předem sestavené surovinové skladby  

(např. posečená tráva, listí, dřevní štěpka, nadsítné z prosévání hotového kompostu)  

jsou suroviny vkládány do násypky speciálního stroje pro plnění kompostovacího vaku 

(kompostovacího stroje). V tomto stroji dochází k homogenizaci, při které se drcením 

zmenší velikost částic na velikost max. 10 – 15cm a musí dojít k dokonalému promíchání 

zpracovávaných surovin. Následně jsou homogenizované a promíchané suroviny 

zakládány do kompostovacích vaků na ploše, kde zůstanou po celu dobu kompostovacího 

cyklu. Vlastní kompostovací proces probíhá v uzavřených vacích po dobu asi 6 – 8 týdnů. 

Plocha pro ukládání kompostovacích vaků musí být zpevněná, ale není nutné, aby byla 

vodohospodářsky zabezpečená. 

Do kompostovacího vaku je zároveň se surovinami vkládána perforovaná 

polyethylenová hadice, která spolu s provzdušňovacím ventilátorem slouží pro přísun 

vzduchu. Množství vzduchu je regulováno podle potřebného množství vzdušného kyslíku 

pro zajištění optimálního průběhu aerobního procesu kompostování. 

Poté, co je přistoupeno k naplnění a uzavření kompostovacího vaku není možné 

surovinovou zakládku měnit. Z uvedeného vyplývá, že při tomto zvoleném způsobu 

kompostování je nutné věnovat zvýšenou pozornost přípravě surovin, a to hlavně receptuře 
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surovinové zakládky, poměru C:N, vlhkosti zpracovávaných surovin, homogenitě  

a poréznosti. Následně po ukončení procesu kompostování je použitý vak podélně 

rozříznut hotový kompost vyjmut. Kompost je expedován k přímému použití, případně  

je převezen k dalšímu zpracovávání, např. k prosévání.  

Použité a znehodnocené vaky se odvážejí do určeného prostoru a následně dochází 

k jejich recyklaci. 

Plocha kompostárny pro technologii kompostování v uzavřeném vaku, může být 

rozdělena na plochu sloužící k příjmu, homogenizaci, promíchávání, popř. i krátkodobému 

skladování BRO před zakládáním do vaků a na plochu, kde jsou umístěny kompostovací 

vaky. Plocha, která slouží k manipulaci s BRO, musí být vodohospodářsky zabezpečená 

a splňovat požadavky pro kompostárny, které využívají technologii kompostování na volné 

ploše v pásových hromadách. Plocha, s umístěnými naplněnými kompostovacími vaky, 

musí mít zpevněný povrch s nosností cca 6,0t.m
-2

 a být prosta ostrých předmětů. 

Významný vliv na velikost kompostovací plochy má rozměr použitého vaku  

a způsob monitorování kompostovacího procesu. Velikost volného prostoru mezi 

naplněnými vaky musí umožnit monitorování teploty uvnitř vaků, ale pokud jsou použity 

měřící sondy s dálkovým přenosem teplot, mohou být vaky kladeny vedle sebe, kdy toto 

řešení je výhodnější, jelikož se významným způsobem zvýší kapacita kompostárny. [16] 

2.4 Vermikompostování 

Vermikompostování neboli výroba biohumusu pomocí žížal se rozvíjí po celém 

světě, přičemž se využívá různých druhů žížal. [17] Při této technologii kompostování 

je využíváno schopnosti žížal přeměňovat rostlinné zbytky na velmi kvalitní organické 

hnojivo, tzv. vermikompost. Velikost vermikompostéru umožňuje jeho uložení na různá 

místa, při menším objemu a tedy i velikosti může být umístěn na chodbách, balkónech, 

garážích, dílnách, kuchyních, ale také např. ve školních třídách či kancelářích, při větších 

objemech se využívá umístění např. v halách. Důležitým faktorem je zajištění teploty 

optimálně cca 20°C a požadovanou vlhkost substrátu. Je tedy zřejmé, že vermikompostér 

v zimních měsících nemůže být umístěn venku bez izolace, aby nedošlo k umrznutí žížal,  

a v letních měsících nesmí být vystaven přímému slunci, aby bylo zabráněno výparu vody 
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a přehřívání. Velikost nádoby vhodné pro tento druh kompostování je závislá na množství 

kompostovaného bioodpadu, kdy na 1kg bioodpadu je potřebných 0,2m
2
 a dále na 1 m

2
  

je vhodná koncentrace 50 000 jedinců žížal. [17, 18] Jelikož žížaly potřebují ke svému 

životu dostatek vzduchu, musí být nádoba dostatečně prostorná, ale nikoliv příliš hluboká, 

stěny a dno musí být opatřeny otvory pro odvod vlhkosti a je vhodné její opatření víkem, 

aby bylo zamezeno vysušování. [19] 

V ČR jsou přímo k tomuto druhu kompostování dostupné nádoby skládané 

z několika pater, které umožňují intenzivnější kompostování a perforovaná  

dna jednotlivých nádob zajišťují odvod přebytečné vody, volný pohyb žížal materiálem  

a provzdušnění (obrázek 9).  

 

Obrázek 9 – patrový vermikompostér [19] 

V ČR žije asi 50 druhů a poddruhů žížal, ale k vermikompostování jsou vhodné 

pouze určité druhy, např. Eisenia Fetida, kterou lze běžně najít na zahradách  

v kompostu. [18] V našich podmínkách jsou využívány speciálně vyšlechtěné druhy 

tzv. kalifornských hybridů, a to např. Eisenia andrei, které vykazují vysokou produktivitu 

a rychlé rozmnožování. Pro kalifornské hybridy musí být zabezpečena optimální teplota 

prostředí 19 – 22°C, vlhkost substrátu 78 – 82% a neutrální pH, tedy v rozpětí  

6 až 8. Nejvhodnější stravou pro žížaly je předkompostovaný substrát z hnoje různých 

zvířat, slámy, pilin, stromové kůry, papíru, zbytky ovoce, zeleniny, kávové sedliny 

s poměrem C:N = 20. Nevhodné jsou mléčné výrobky, zbytky masa a tuky. Množství 

odpadu se odvíjí od počtu žížal. 0,5kg žížal zkonzumuje za den okolo 0,25kg odpadů. 
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Doba aerobní předfermetace má v létě dosahovat 2 až 3 měsíců a v zimě 3 až 5 měsíců,  

ale ne více než 8 měsíců. [17, 18]  

 

Obrázek 10 – Kalifornský hybrid žížaly (Eisenia andrei) [20] 

Dokonale zkompostovaný substrát je ochuzen o cukry, bílkoviny a vitamíny. 

Předfermentovaný substrát musí dosáhnout požadované teploty, vlhkosti, pH, být zbaven 

čpavku apod. nejlépe na připravovaném záhonu o výšce 30cm. Před vlhčením je povrch 

krmiva poházen mletým vápencem. Než dojde k navezení žížal do záhonu, je vhodné 

krmivo testovat v dřevěné bedně se substrátem o objemu cca 2 až 4l, do kterého se vloží  

asi 50 žížal při teplotě 20°C, pokud jsou žížaly aktivní po 24 hodinách, je krmivo 

v pořádku. Další 6 až 7cm vysoká vrstva krmiva je přidána v zimních měsících 

po 30 dnech a v letních měsících s výjimkou prvního intervalu po 7 až 10 dnech.  

Záhony krmiva pro chov žížal mají být vytvářeny o šířce 2,0 – 2,4m a mezi záhony 

je ponechána mezera 0,5m a mezi dvojicemi záhonů mezera 2,5m, pro využití 

mechanizace. V případě chovu ve venkovních prostorách je vhodné využití plochy  

s mírným sklonem, a to 2 – 3°, aby byl zajištěn odvod přebytečné vláhy při vlhčení 

záhonů. Před zimou zateplíme záhony vyšší vrstvou krmiva, slámy a listí, případně mohou 

být použity tepelně izolační rohože, ale v tomto případě, musí být zabezpečena pravidelná 

aerace záhonů (obrázek 11). 
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Obrázek 11 – záhon pro vermikompostování [20] 

Celoroční chov může být provozován ve vytápěných objektech, nebo pokud  

jsou pod záhony využity topné panely. Chov žížal je náročný na potřebu plochy,  

kdy je pro 1milion žížal potřeba 20m
2
 plochy záhonů, což činí polovinu z celkové provozní 

plochy. Dále je třeba ročně pro 1milion žížal zajistit 10t organické hmoty krmiva, přičemž 

jeho zpracováním získáme cca 6t biohumusu. Biohumus je ze záhonů založených v dubnu 

odebírán v říjnu a ze záhonů založených v říjnu následující rok v dubnu. V červenci  

je možno ze záhonů založených v dubnu odebrat namnožené žížaly pro případné založení 

dalších záhonů nebo k jinému využití. 

Odběr žížal ze substrátu se provádí přidáním atraktivního krmiva (s podílem šrotu 

apod.), kde do této vrstvy postupně přesídlí až 97% žížal, které se i se substrátem přenesou 

do nových záhonů. V zahraničí jsou rozpracovány další metody odběru žížal pomocí 

světla, elektrického proudu, formalínu, na sítech apod. 

Biohumus získaný s pomocí žížal je považován za nejúčinnější organické hnojivo, 

kdy se v literatuře uvádí 60 až 70x vyšší účinnost ve srovnání s hnojem. Je nutné 

konstatovat, že takto vysoké účinnosti dosahují pouze nejjemnější frakce biohumusu,  

kdy nejcennější je frakce do 1mm. Nejčastěji se vyrábí frakce do 3mm s doporučenou 

dávkou 3t na 1ha v intervalu 1x za 4 roky. Nestandardní biohumus s podílem hmot 

nezpracovaných žížalami má vlastnosti kvalitního kompostu a je nutno ho aplikovat  

ve vyšších dávkách. Biohumus je nutné usušit na 40 až 50% vlhkost a rafinovat na sítech. 
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Biohumus se zřejmě nejlépe osvědčuje v tzv. biodynamickém hospodaření na půdě 

za účelem získání zdravotně nezávadných produktů, vzhledem k jeho pozitivnímu účinku 

na nutriční hodnotu produktů, omezování vstupu cizorodých látek do rostlin a potlačování 

rostlinných chorob. Tyto schopnosti byly zjištěny i u kvalitních vyzrálých kompostů 

připravených pouze mikrobiologickým rozkladem organických látek organických hnojiv  

a odpadů. [21] 

2.5 Zahradnické komposty 

Zahradnické komposty řadíme mezi komunitní kompostárny, které nedosahují příliš 

velké plochy. Jako kompostovací materiál se využívá organický materiál ze zahrádek, 

např. odpady vznikající při údržbě, jako jsou větve, listí, tráva, zbytky po produktech, např. 

slupky, nať, ohryzky, ale také organické zbytky z domácností (tabulka 1). Nevhodnými 

materiály jsou rostliny napadené chorobami, plevele, mastné a mléčné výrobky, kosti, 

kovy, plasty, sklo, a další (tabulka 2). [22] 

Většina drobných zahrádkářů a pěstitelů odpad ze své zahrádky ukládá do různých 

kompostérů, které jsou běžně dostupné na trhu nebo si je vytvoří z různých materiálů jako 

je dřevo, kov nebo beton (obrázek 12). Na trhu je rozsáhlá nabídka kompostérů, většinou 

vyrobených z recyklovatelných polyetylénů, jejichž trvanlivost je zhruba 20 let.  

Dále se na trhu objevují kompostéry jednoduché nebo sofistikované, některé druhy 

kompostérů se horizontálně otáčejí, a tím dochází k promíchávání nahromaděného 

materiálu, uvedené typy kompostérů mají obsah kolem 300l humusu, pevné kompostéry 

skládané ze stěn nebo z jednolitého výlisku mají obsah zhruba od 350 – 700l humusu.  

Pro výrobu domácího kompostéru je nejlevnějším a nejrychlejším materiálem sestava 

dřevěných palet, které jsou běžně dostupné a dají se dobře spojovat. Materiál pro vlastní 

výrobu kompostéru nesmí být vyroben ze dřeva lakovaného či mořeného konzervanty, 

které mají negativní vliv na rozkladné procesy. Nevýhodou je jejich nízká trvanlivost, která 

může být prodloužena natřením použitým rostlinným olejem nebo opálením dřeva. [23] 
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Tabulka 1 – materiály vhodné pro domácí kompostování (zdroj: autor) 

Materiály vhodné pro domácí kompostování 

Odpad z kuchyně Odpad ze zahrady Odpad organický 

potraviny květy popel ze dřeva 

zbytky jídel pokosená tráva hobliny a piliny 

zbytky zeleniny a ovoce rozdrcené větve hnůj 

čaj a výluh z kávy listí  

papír z potravin ovoce a zelenina  

Tabulka 2 – materiály nevhodné pro domácí kompostování (zdroj: autor) 

Nevhodné materiály pro domácí kompostování 

Druhotné suroviny Problémové suroviny Další 

kovy barvy prach z vysavačů 

plasty staré látky 
rostliny napadené 

chorobami 

textil staré oleje plevele 

sklo baterie mastné a mléčné výrobky 

čistý papír chemický materiál kosti 

Důležité je umístění kompostéru na zahradě – nejlépe na chráněném místě před 

silným osluněním a větrem. Kompostér musí stát na volné zemi, nikoliv na betonu, 

kamenné dlažbě nebo asfaltu, při kompostování se uvolňuje voda a částečně i buněčné 

šťávy z rostlinného materiálu, tím může dojít k poškození těchto podkladů. Styk s volnou 

půdou umožňuje volný přístup půdním živočišným organismům a houbám, které se také 

podstatnou měrou podílejí na tvorbě kompostu, především jeho nejdůležitější složky – 

humusu. [21] 
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Obrázek 12 – domácí kompostéry (zdroj: autor) 
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3  Technologie přípravy a zpracování kompostu 

Pro vznik kvalitního kompostu je důležité zabezpečení vhodných podmínek  

pro dosažení optimálního průběhu kompostovacího procesu, použití a zpracování surovin 

pro kvalitní zakládku, zvolení správného postupu ošetřování zakládky a vznikajícího 

kompostu, vhodné umístění zakládky a volba vhodných technologických zařízení.  

K přípravě surovin do zakládky jsou využívány drtiče, pro provzdušňování  

kompostu se používají překopávače kompostu, k prosévání hotového kompostu se používá 

prosévací zařízení, separátory jsou využívány pro roztřídění nadsítného a podsítného 

odpadu. Je velmi výhodné uvedené stroje využívat v kompostovacích linkách, kdy podle 

používání a agregace jednotlivých strojů lze kompostovací linky rozdělit: [5] 

 jeden energetický zdroj s řadou připojitelného nářadí, 

 sestava z jednoúčelových strojů s vlastním pohonem,  

 kombinace předcházejících dvou variant. 

Do základního vybavení kompostovací linky patří technické prostředky: 

 energetický prostředek, 

 drtič (štěpkovač), 

 překopávač kompostu, 

 prosévací (separační) zařízení,  

 ostatní zařízení. [5] 

3.1 Zakládání a úprava kompostu 

Prvním krokem k založení kompostu je výběr vhodné plochy, která musí být 

zpevněná a dobře zabezpečená, aby byl umožněn volný přístup mechanizace 

ke kompostovacím hromadám, kde je zajištěno zamezení styku zpracovávaných surovin 

s půdou a aby nedošlo k ohrožení podzemních vod. Jelikož zajištění plochy je nákladné, 

mohou být, jak již bylo uvedeno, využity stavby, které jsou odpovídajícím způsobem 

zabezpečeny, jako jsou např. silážní jámy, sklady hnojiv, zemědělská složiště apod. [4] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99ekop%C3%A1va%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
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Je třeba se vyhnout nedostatkům kompostovací plochy, a to: 

 rozmoklý povrch kompostárny, který omezí pojíždění s mechanizací, např. těžkými 

kolovými nakladači, překopávači kompostu a dopravními prostředky, 

 spád menší než 2% pro odtok srážkových vod a splachů, jelikož jeho nedodržením 

dochází ke vzniku kaluží u paty kompostu (nebezpečí vzniku anaerobních hnilobných 

procesů), 

 vícenásobné přejezdy, přičemž na těchto místech dochází ke zhutnění půdy 

(nebezpečí vzniku hniloby),  

 nedostatečné čištění kompostovací plochy, přičemž důsledkem velkého znečištění 

plochy může dojít ke zvýšení obsahu nežádoucích příměsí v kompostu. [4] 

Dalším velmi důležitým krokem je správné založení kompostu, které je zajištěno 

vytvořením optimální skladby surovinové zakládky, kterou ovlivňuje mnoho faktorů, 

především počáteční vlhkost v rozmezí 50 až 60% a poměr C:N. [11] 

Je třeba zajistit dostatečné rozdrcení vstupních surovin, čímž dochází ke zvětšení 

oxidační a styčné plochy pro činnost mikroorganismů a tím k urychlení biodegradabilního 

procesu. Velikost rozdrcených a rozmělněných částic nemá přesáhnout 50mm. [24] 

Přičemž získáním vhodné zrnitosti je zajištěna homogenizace, která je důležitá 

v případech, kde se suroviny rozkládají pomaleji, uvedené požaduje především dřevní 

biomasa. Dezintegraci je vhodné provádět třemi typy strojů, a to drtiči, štěpkovači, drtiči – 

míchače. Stroje jsou důležitou součástí pro zpracování biomasy s převažujícím podílem 

dřeva. Přičemž výběru strojů je nutné věnovat velkou pozornost, neboť každá skupina  

má své klady a zápory. [25] 

Dalším krokem se vytvářejí podmínky pro řízený mikrobiální rozklad, stabilizaci  

a zrání kompostu. Délka procesu se pohybuje mezi 30 až 180 dny dle použitých 

technologií a vstupních surovin. V aktivní fázi kompostování je udržována teplota 

v rozmezí + 45°C až +65°C a musí být zajištěno pravidelné překopávání, aby bylo 

zajištěno dodávání dostatečného množství vzduchu a homogenizace surovin. 

Poslední fází je konečná úprava, při které dochází k prosévání zralého kompostu, 

případně k separaci nežádoucích příměsí, jako jsou plasty, kameny, sklo, kov apod.  

a je závislá na uskladnění a způsobu použití kompostu. [4] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost%C3%A1rna
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99ekop%C3%A1va%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anaerobn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
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3.2 Fyzikální a chemické vlastnosti kompostu 

Jak již bylo uvedeno, kompostování se pojí s mnoha požadavky na kvalitu 

výsledného produktu, výrobní technologii a vliv na životní prostředí, jejichž splnění  

je závislé na fyzikálních, chemických a mikrobiologických vlastností kompostovaných 

surovin. Znalost uvedených vlastností je velmi důležitá k určení optimálního postupu 

technologie zpracování. Uvedené vlastnosti je důležité znát před založením kompostu  

a monitorovat je i v průběhu kompostovacího procesu. K těmto vlastnostem patří poměr 

C:N, obsah živin, vlhkost, teplota, hodnota pH, obsah kyslíku, mikrobiální aktivita, 

pórovitost, zrnitost a velikost částic. [28] 

3.2.1 Poměr uhlíku k dusíku 

Při stanovení surovinové skladby kompostu je důležitým kritériem poměr uhlíku (C) 

k dusíku (N), který ovlivňuje intenzitu činnosti mikroorganismů, ze kterého vyplývá doba 

zrání kompostu, tvorba humusových látek a výsledná kvalita kompostu. Tento poměr 

je vlastně poměrem organických a anorganických látek. Surovinovou skladbu kompostu 

lze stanovit za pomoci různých programů, které se od sebe liší v počtu vstupních 

parametrů. [4] Uvedený poměr závisí na rychlosti rozkladu surovinové zakládky  

a má dosahovat u čerstvě založeného kompostu rozmezí 30:1 až 35:1 a ve zralém 

kompostu 25:1 až 30:1. Zrání kompostu prodlužuje široký poměr C:N, a to 50:1, naopak 

k výraznému urychlení procesu zrání dochází při úzkém poměru C:N, a to při 10:1.  

Při úzkém poměru C:N v čerstvém kompostu převyšuje obsah dusíku metabolickou 

přeměnu mikroorganizmů, vznikají ztráty čpavkového dusíku a dochází k poklesu 

produktivity humusových látek. K typickému projevu úniku amoniaku patří zápach.  

Při optimálním procesu kompostování kompost nezapáchá a jeho struktura se stane 

drobtovitou. [26] 

3.2.2 Vlhkost 

Vlhkost také významným způsobem ovlivňuje kompostovací proces, jelikož 

nedostatek vlhkosti způsobuje vývoj mikroflóry, ve které převažuje plíseň a aktinomycet, 
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může dojít k nežádoucím chemickým reakcím nebo nedojde k důležitým hydrolytickým 

reakcím, naopak přebytek vlhkosti způsobuje nedostatek kyslíku v zakládce, čímž dochází 

k rozvoji anaerobní mikroflóry, nerozvine se činnost termofilních mikroorganismů a může 

dojít k procesu kvašení. [27] Vlhkost čerstvého kompostu optimalizujeme na hodnotu,  

při které dojde k zaplnění 70% pórovitosti vodou. Pro zemité komposty je vyžadována 

optimální vlhkost 50 – 55% a u kompostů s převahou dřevní štěpky či stromové kůry  

je optimální vlhkost v rozmezí 65 – 70%. [26] Ke zpomalování mikrobiální aktivity 

dochází při poklesu vlhkosti pod 40% a naopak pokud vlhkost kompostu vystoupí nad 

60%, dojde k zanášení pórů vodou, přičemž je vytvářeno nežádoucí anaerobní prostředí. 

[4] 

Vlhkost může být měřena v laboratorních podmínkách kde je prováděno přímé 

měření, přičemž je voda oddělována od pevné fáze a vlhkost se stanoví v rozdílu počáteční 

hmotnosti vlhkého vzorku a konečné vlhkosti vzorku po úplném vysušení za stanovených 

podmínek. Uvedené měření vlhkosti je využíváno především ke kalibraci vlhkoměrů 

pracujících na různých fyzikálních principech. Výhodou tohoto měření je vysoká přesnost 

a velký měřící rozsah, nevýhodou je nezbytné využití laboratorních zařízení.  

Dále je vlhkost měřena přenosnými přístroji, kde je využívána metoda nepřímého měření 

surovin, přičemž se využívá fyzikální vlastnosti vody obsažené v surovině, a to měření 

vodivosti a kapacity. Výhodou použití těchto zařízení je mobilita a okamžitý výsledek, 

nevýhodou je menší přesnost a nutnost časté kalibrace přístroje (obrázek 13). [25] 

 

Obrázek 13 – zařízení pro měření vlhkosti kompostu [29] 
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3.2.3 Teplota  

Vliv teploty na proces kompostování je poměrně důležitý. Průběh teplot se dělí: 

 psychrofilní rozsah: -4 až 20°C, 

 mezofilní rozsah: 15 až 42°C, 

 termofilní rozsah: 45 až 75°C. 

Hodnota optimální teploty rozkladu organických látek je dána druhem surovin, 

jelikož u různých látek dochází k rozkladu při rozdílných teplotách. [4] Teplota kompostu 

je lehce stanovitelným ukazatelem, který vypovídá o stavu zrání kompostu a koresponduje 

s činností mikroorganismů. Měření teplot a jejich evidence je základní podmínkou 

optimálního průběhu kompostovacího procesu. Měření teploty je nejčastěji prováděno 

elektronickými kontaktními teploměry s digitálním nebo analogovým ukazatelem,  

které jsou vybaveny zařízením pro záznam měření hodnot, popř. datovým výstupem. 

Teploměr je vybaven tyčovou sondou, kterou lze zapíchnout do hromady kompostu  

do hloubky min. 1m pod povrch hromady, čímž se zajistí měření teploty po celém příčném 

profilu. V současnosti se využívá systém založený na bezdrátovém přenosu naměřených 

hodnot, který se skládá ze zapichovacího snímače teploty, ze kterého jsou bezdrátově 

přijímačem přeneseny naměřené hodnoty do sběrné řídící jednotky, kde jsou ukládány  

a lze je kdykoliv vyhodnotit (obrázek 14). [29] 

 

Obrázek 14 – zařízení pro měření teploty kompostu [29] 
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3.2.4 Hodnota pH 

Optimální hodnota pH je kolem neutrální hodnoty v rozmezí 6,5 až 8, přičemž jeho 

hodnota se mění v jednotlivých fázích kompostování. Pokud poklesne pH pod hodnotu 6 

dojde k úhynu většiny mikroorganismů, převážně bakterií, čímž se zpomaluje proces 

kompostování, jelikož se zpomalí rozklad organických látek. Pokud hodnota pH převýší 

8,5, dojde k přeměně dusíkatých sloučenin na amoniak, který uniká ve formě plynu 

z kompostu, čímž se zvyšují ztráty dusíku. [4,28] 

3.2.5 Obsah kyslíku  

Vytváření aerobních podmínek v kompostu a jeho provzdušnění je důležitou 

podmínkou kompostování. V kompostu musí být zajištěn přístup čerstvého vzduchu,  

aby byla zajištěna výměna plynů mezi kompostem a okolním prostředím. Nejčastěji  

je využíváno překopávačů kompostu případné dodání vzduchu pomocí ventilátoru. Obsah 

kyslíku v pórech kompostu nemá klesnout pod 6%. K měření obsahu kyslíku se nejčastěji 

používají metody sorpční nebo elektrochemické. [25]  

Měření obsahu kyslíku v pórech zrajícího kompostu není jednoduchý, jelikož obsah 

kyslíku není měřen přímo v kompostu, ale je odsáván sondou. [31] Koncentrace kyslíku  

je tedy měřena sondou zasunutou do kompostu a elektrodou umístěnou v boxu (obrázek 

15). Sonda je kovová trubka s hrotem, který umožní lepší zapíchnutí do kompostu, přičemž 

u hrotu sondy jsou díry, kterými je pod tlakem nasáván vzduch z biomasy. Poté je vzduch 

veden sondou do nádoby, kde dochází ke kondenzaci vody a následně do měřící skříně,  

ve které je umístěna pumpa vyvíjející podtlak. Dále je v ní umístěna nádoba, ve které 

probíhá pomocí kyslíkové elektrody samotné měření. Naměřené údaje se předávají do 

počítačové centrály, kde jsou vyhodnoceny a pomocí snížení či zvýšení otáček ventilátoru 

je upraveno množství vzduchu, které je vháněné do aeračních kanálů. Aby bylo sníženo 

opotřebení vzduchové pumpy, provádí se měření po dobu pěti minut v intervalech dvou 

hodin, čímž dochází k úsporám elektrické energie na provoz ventilátorů, neboť je do 

kompostu vháněno pouze potřebné množství vzduchu. [32] 
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Obrázek 15 – elektroda v měřící skříni [32] 

3.3 Hodnocení vzniklého kompostu 

Kvalita a hygienická nezávadnost hotového kompostu je hodnocena na základě 

určení biologické stability, mikrobiologických a chemických vlastností. [25] Doba zrání 

kompostu od jeho založení po optimální ukončení je rozdílná dle druhu zvolené 

kompostovací technologie, přičemž je řada kritérií pomocí, kterých se posuzuje dosažení 

stabilizované formy kompostu (obrázek 16). [31] 

 

Obrázek 16 – zařízení pro měření hodnot kompostu a průběh kompostování. [30] 
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3.3.1 Zralost a stabilita kompostu 

Stabilita je jednou ze základních vlastností kompostu, přičemž je rozlišována 

dočasná a trvalá. Dočasná stabilita je způsobena nedostatkem vody v surovině a trvalá 

stabilita způsobená tím, že se biologicky lehce rozložitelné látky přemění do formy 

složitých komplexů humusových látek. Pokud kompost není dostatečně zralý, opticky 

vypadá jako původní struktura suroviny, zapáchá a může dosahovat vyšší teploty,  

což se projeví stoupající párou nad kompostem. Naopak zralý, stabilizovaný kompost  

má strukturu suroviny značně rozličnou od zakládky, nezapáchá a kvalitní zralý kompost 

na povrchu dosahuje stejné teploty jako jeho okolí, pouze v jádru kompostu může být 

teplota vyšší. [25] 

3.3.2 Mikrobiologické hodnocení kompostu 

Hotový kompost, organické hnojivo je posuzováno na základě stanovení 

indikátorových mikroorganismů, jako jsou termotolerantní koliformní bakterie a skupina 

bakterií enterokoky a salmonely. Množství těchto mikroorganismů nesmí překročit 

povolené hodnoty. Zdrojem patogenních mikroorganismů, jež se mohou nacházet 

v kompostu, jsou např. podestýlky, hnůj, exkrementy zvířat, čistírenské kaly, kejda. [25] 

Dle přílohy č. 12 Technické normy pro analytické stanovení vyhlášky č. 294/2005 Sb.,  

o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně 

vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, je stanoveno, že podmínky 

pro Mikrobiologické testy řeší ČSN ISO 10381 – 6 Kvalita půdy – Odběr vzorků – Část 6, 

kde jsou uvedeny Pokyny pro odběr, manipulaci a uchování půdních vzorků určených  

pro studium aerobních mikrobiálních procesů v laboratoři. Jedná se o metodiku Státního 

zdravotnického ústavu uveřejněné v „Acta hygienica, epidemiologica et mikrobiologica“ 

(AHEM) č. 1/2008. [33] 

Mikroorganismy, jež se do kompostovacího procesu dostávají prostřednictvím 

odpadu, se pojí se zažívacím traktem, a během kompostování by měly vymizet. 

Organismy, které se vyvinou během procesu kompostování a podílejí se na degradaci 

organické hmoty, mohou být mezofilní a termofilní bakterie, aktinomycety a plísně, 

přičemž i mezi nimi se vyskytují některé druhy podmíněně patogenních druhů. Organismy, 
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jejich spory i toxiny mohou u osob, které s těmito komposty přijdou v kontakt, způsobovat 

zdravotní problémy, neboť se do organismů dostávají dýchacími cestami, jedná  

se o grampozitivní bakterie, gramnegativní bakterie a plísně. [34] 

3.3.3 Chemické a fyzikální hodnocení kompostu 

Vyrobený kompost musí splňovat jakostní požadavky stanovené ve třídě ČSN 4657,  

a to konkrétně v ČSN 46 5735, schválené 12.04.1991, Průmyslové komposty.  

Vyhláška MŽP č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s BRO. Při laboratorním  

hodnocení kompostů se hodnotí: 

 vlhkost a celkový obsah spalitelných látek, 

 celkový obsah dusíku, 

 poměr C:N, 

 pH ve vodní suspenzi, 

 určení nerozložitelných suspenzí, 

 hodnocení homogenity celku. [25] 

3.4 Mechanizace používaná při kompostování 

Firmy zabývající se kompostováním využívají mechanizaci, která usnadňuje  

a urychluje průběh celého procesu kompostování. Patří sem různé stroje, a to drtiče, 

štěpkovače, překopávače, nakladače, síta, systémy nucené aerace, síta, čerpadla, různá 

nářadí a pomůcky, jako např. pilky, sekyry, sekačky, drtiče, štěpkovače, lopaty, vidle, 

vozíky, ruční síta, kbelíky, čerpadla, teploměry. [28] Pořízení strojů je velmi nákladná 

záležitost, je tedy zřejmé, že všechny firmy nebudou vybaveny stejným způsobem. 

Výhodné je sestavení celé strojní kompostovací linky (obrázek 17), ve které je velmi 

důležitou částí mobilní energetický prostředek s minimálním výkonem 35kW, který  

je možné využít při různých činnostech. Kompostovací linky se dělí na: 

 linky s jedním energetickým zdrojem s řadou připojitelných nářadí, 

 linky složené z jednoúčelových strojů s vlastním pohonem, 

 linky kombinované z obou předchozích typů. [25] 
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Obrázek 17 – schéma kompostovací linky. [27] 

3.4.1 Drtiče 

Drtiče jsou stroje, které zpracovávají materiál do zakládky kompostu (obrázek 18), 

jelikož suroviny ukládané do základky kompostu musí být rozdrceny či rozmělněny, aby 

byla zajištěna dostatečná a snadná homogenizace. [35] Požadavky na strukturu materiálu 

se liší podle zvolené technologie, formy zpracování. Je zřejmé, že jiné požadavky budou  

při zpracování dřevní štěpky pro přímé spalování, jiné při jejím zpracování pro tvorbu 

granulí nebo pelet, kdy rozdílné požadavky musíme hodnotit při výběru drtícího zařízení.  

Jsou to stroje, které na zpracovávanou surovinu působí prostřednictvím pracovního 

ostří úderem nebo tlakem, přičemž dochází k jejímu lámání, štípání, rozemletí na menší 

části. Aby byla zabezpečena obdobná velikost částic, je drtič doplněn sítem. Drtiče jsou 

využívány na drcení dřevního odpadu, kůry, listí, trávy. [28] Materiál je do nich vkládán 

pomocí čelních nakladačů se speciálně upravenou kompostovací lopatou, která dokáže 

zamezit vypadávání materiálu. Nejvýkonnější drtiče dosahují výkonu 120m
3 

.h
-1 

nadrceného materiálu. [35] Dělíme je: 
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 Podle konstrukce: 

 pomaloběžné, jež se využívají na drcení objemných materiálů ze dřeva,  

např. pařezů, kořenů, kmenů, 

 rychloběžné, jež drtí ostatní biologický materiál, 

 Podle výkonu: 

 I. kategorie – s motorem 1 až 3kW (domácí použití), 

 II. kategorie – s motorem 3 až 10kW (profesionální použití), 

 III. kategorie – s motorem 40 až 50kW i více (specializované firmy), 

 Podle pohonu: 

 s elektrickým motorem, 

 se spalovacím motorem, 

 od vývodového hřídele traktoru,  

 Podle druhu pracovní plochy: 

 talířové, s 1, 2 nebo více noži, 

 nožové, se 2, 4 zahnutými noži, 

 kladívkové, bubnové, síťové, spirálové ostří, 

 kombinované, 

 s frézovacím válcem, se šnekovým řezacím mechanismem. [35], [27] 

 

Obrázek 18 – pomaloběžný drtič – ARJES - Raptor XL. [36] 
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3.4.2 Štěpkovače 

Štěpkovače jsou stroje sloužící ke zpracování dendromasy, k beztřískovému dělení 

dřeva, a to napříč nebo podél vláken (obrázek 19). Výsledným produktem je štěpka různé 

velikosti využívaná nejen ke kompostování, ale také na mulčování a k energetickému 

využití. Kvalita štěpky je dána tvarem pracovního ústrojí a kvalitou dřeva (sukovitost, 

tvrdost, tvar), přičemž je vhodné zpracovávat dřevo čerstvé, mokré, rovné a měkké. 

Štěpkovače mají schopnost vytvářet štěpky o téměř stejné velikosti, přičemž velký vliv má 

typ pracovního ústrojí, otáčky, rychlost a způsobu podávání materiálu. Důležitým 

požadavkem je snadná výměna pracovního ústrojí, které má být odolné proti otěru 

drcenými surovinami a musí splňovat podmínky bezpečnosti práce. [25], [27] Dělíme je: 

 Podle provedení: 

 traktorové, 

 samojízdné s vlastním pohonem, 

 přívěsné s vlastním pohonem, 

 Podle velikosti: 

 malé – výkon motoru 25 až 50 kW (připojitelné za traktor), 

 střední – výkon motoru 50 až100 kW (použití návěsu), 

 velké – výkon motoru 100 až450 kW (samojízdné), 

 Podle energetického zdroje: 

 připojitelné k energetickému prostředku, 

 přívěsné s vlastním motorem pro pracovní ústrojí, 

 samojízdné s vlastním pohonem, 

 Podle pracovního ústrojí: 

 diskové – nože jsou uloženy na čelní straně rotujícího kotouče, 

 bubnové – nože jsou uloženy po celém obvodu rotujícího válce, 

 spirálové – místo nožů je zde spirálové ostří.  
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 Podle způsobu dávkování dřeva: 

 s ručním dávkováním, 

 s mechanickým dávkováním. [27], [37] 

 

Obrázek 19 – štěpkovač – CBI ChipMax 484 T. [36] 

3.4.3 Překopávače  

Překopávače kompostu jsou využívány k překopávání, promíchávání  

a provzdušňování zakládky, přičemž překopávání je jednou z nejdůležitějších operací 

v technologickém procesu kompostování (obrázek 20). Jelikož jeho hlavním cílem  

je provzdušňování zakládky a tedy dosažení optimální mikrobiální činnosti. [35], [25] 

Mezi vlastnosti, které jsou z technologického hlediska, vyžadovány od překopávačů patří 

kvalitní a rovnoměrné překopávání kompostu po celém jeho objemu, formování surovin  

do požadovaného tvaru hromady, částečné rozmělnění surovin, nízká pracovní rychlost, 

snadná manipulace a ovladatelnost. Při jeho výběru nesmíme opomenout velikost 

manipulační plochy, která je ovlivňována požadavky na pohyb mezi hromadami. [25] 

Nejvýkonnější překopávače mohou překopat až 1000m
3
 h

-1
 materiálu. [35] Překopávače 

dělíme: 

 Podle provedení: 

 mostové (trojúhelníkové zakládky), 

 frézové (lichoběžníkové zakládky), 
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 Podle energetického zdroje: 

 s vlastním pohonem, 

 poháněné energetickými prostředky, 

 Podle pracovního ústrojí: 

 rotorové, 

 šnekové, 

 dopravníkové, 

 Podle velikosti: 

 malé – do 800m
3
.h

-1
, 

 střední – 800 až 1200 m
3
.h

-1
, 

 velké – nad 1200m
3
.h

-1
. [25], [35] 

 

Obrázek 20 – překopávač kompostu – CT670. [38] 

3.4.4 Prosévací zařízení 

Prosévací zařízení slouží k prosévání hotového kompostu, aby se oddělily nežádoucí 

příměsi. Používají se síta různých velikostí ok, aby byly dodrženy požadavky na finální 

materiál, tedy se získal produkt s požadovanou zrnitostí. Částice s velikostí pod 40mm jsou 

využívány pro mulčování, částice s velikostí pod 15mm, resp. pod 25 mm jsou využívány 
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v zahradnictví a krajinotvorbě. Z materiálu zachyceného síty se odstraní nerozložitelné 

částice a následně po dalším drcení se používá jako „očkovací“ základ do nových 

zakládek. Prosévací zařízení se vybavují čistícími kartáči, které umožňují čištění sít za 

provozu a zabraňují tedy ucpávání ok síta. Nejvýkonnější prosévací zařízení dosahují 

výkonu až 180 m
3
.h

-1
. Je vhodné kompostárny vybavovat prosévacím zařízením, které 

umožňuje prosévání na několik různých frakcí. [35], [25] Prosévací zařízení dělíme: 

 Podle konstrukčního hlediska: 

 vibrační třídiče (s rovinným sítem), 

 rotační třídiče (s válcovým sítem), 

 rotační rošty, 

 třídící a drtící lopaty, 

 

Obrázek 21 – prosévací síto bubnové. [39] 

3.4.5 Separační zařízení 

Separace je proces, při kterém dochází k oddělení různých typů látek na základě 

jejich odlišných mechanicko – fyzikálních vlastností. Separační zařízení jsou využívány 

zejména při kompostování biologického odpadu z odděleného sběru BRKO, aby bylo 

zajištěno oddělení plastových a dalších nežádoucích příměsí, které se musí oddělit  

po prosetí kompostu. Nadsítný materiál je tedy dotříděn na kovový odpad, lehké příměsi, 

kameny a čistý nadsítný biologicky zpracovatelný odpad. Používání těchto zařízení 



Hynek Malecký: Kompostovací technologie 

2014 37 

přeměňuje celou technologii na bezodpadovou a je tedy žádoucí, aby se rozšířilo využívání 

těchto zařízení. [25], [35] Separační zařízení dělíme na: 

 odstředivé odlučovače, 

 třídiče využívající geometrického tvaru, 

 vzduchové třídiče. [25] 

 

Obrázek 22 – mobilní bubnový separátor. [40] 

3.4.6 Energetické prostředky 

Jako energetické prostředky jsou využívány kolové traktory (obrázek 23), nosiče 

nářadí, nakladače (obrázek 24), přičemž důležitým faktorem je možnost připojení dalšího 

zařízení. V případě použití traktoru je nutné, aby byl vybaven redukční převodovkou 

umožňující volbu plazivých rychlostí, jelikož je nutné dosažení pojezdové rychlosti  

0,1 až 1,0km.h
-1

. Dále je nutné u traktoru či nosiče nářadí možnost připojení čelní lopaty 

k manipulaci se surovinami. Pokud je použit nakladač, je nutné posoudit, zda disponuje 

dostatečným výkonem a také zda je k němu možné připojení dalšího zařízení.  

Jeho výhodou je vybavení hydraulickým pohonem pojezdu, který umožňuje dosažení 

velmi nízkých rychlostí. [27] Energetické prostředky jsou nejdůležitějším článkem 

kompostovací linky a jeho výběr musí proběhnout dle stanovených hodnotících ukazatelů, 

přičemž důležitými ukazateli je jejich univerzálnost, výkonnost, cena, provozní náklady, 



Hynek Malecký: Kompostovací technologie 

2014 38 

ovladatelnost a manipulovatelnost prostředku, snadnost ovládání, spolehlivost, 

kompaktnost konstrukce. 

 

Obrázek 23 – kolový traktor. [41] 

 

Obrázek 24 – nakladač. [41] 

3.4.7 Další potřebná mechanizace 

Pro zajištění správného provozování kompostovací linky je vhodné využití mnoha 

druhů strojů, které se využívají v zemědělství, nebo zařízení které se využívají pouze při 

procesu kompostování. U malých kompostáren je výhodné spojit zázemí kompostárny, 

jako např. skladovací prostory, technické zázemí, sociální zařízení pro personál s dalším 
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provozem, který je plně nevyužívá. Prostory kompostárny musí být vybaveny také 

manipulační technikou. [25] 

Zařízení pro příjem surovin 

Je nutné zřízení zázemí pro příjem surovin ke zpracování kompostu a případně výdej 

a následnou distribuci hotového kompostu. Musí být zajištěna evidence kvality, množství  

a pohybu surovin, případně hotového kompostu, přičemž k tomuto účelu se používají 

mostní váhy různé nosnosti nebo přenosové nájezdové váhy, které určují hmotnostní 

množství zpracovávaných surovin. V uvedeném prostoru je vhodné zřízení menší 

kanceláře. Pro zajištění chodu uvedeného zázemí je nutný elektrický proud, k zajištění 

osvětlení a administrativního zázemí. Dále je také nezbytnou součástí mnoha 

technologických zařízení využívaných v procesu kompostování. [25] 

Zařízení na vlhčení kompostu 

Vlhčení kompostu může být prováděno ručním postřikem pomocí hadic, tento 

způsob je nejjednodušší, ale z hlediska dávkování velmi pracný a úprava vlhkosti není 

přesná. Další možností je napojení hadic na pohybující se překopávač vybavený rozvodem 

k jednotlivým tryskám, jež zajišťují postřik v průběhu překopávání. Při tomto způsobu  

je nutné překopávač vybavit zařízením pro manipulaci s hadicí, což snižuje pohyblivost 

překopávače. 

Nejvýhodnější řešením je umístění zařízení na zvlhčování kompostu, přímo  

na překopávači kompostu. Jedná se o zařízení sestavené z nádrže umístěné na překopávači  

a ze systému, který umožní dávkovat vodu nebo kejdu, případně další potřebné přípravky 

vhodné ke zvlhčení kompostu. Aplikační systém na dávkování vody je vybaven čerpadlem, 

rozvody a tryskami (obrázek 23). [25] 

Zařízení na manipulaci s plachtou 

Plachty slouží k zachycení vody na povrchu pásové hromady, ale zároveň musí být 

zajištěna dostatečná výměna plynů, aby byl zajištěn aerobní proces kompostování, musí 

být plachta dostatečně prodyšná. Výhodou jejich používání je zajištění rovnoměrné teploty 

po celém průřezu hromady. Plachta musí být dostatečně odolná proti povětrnostním vlivům 

a zajistit optimální vlhkost surovin. 
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Manipulace s plachtami je zajišťována ručně nebo mechanicky. Překopávače  

jsou v současné době vybaveny automatickým navíječem plachet, přičemž pokládání 

plachet na hromady se provádí pomocí adaptérů, které jsou umístěny přímo na překopávači 

kompostu. Uvedené zařízení se skládá z bubnu, k navíjení či odvíjení plachty. Mohou být 

používána zařízení, jež slouží pouze k manipulaci s plachtami. [25] 

 

Obrázek 25 – nesený překopávač vybavený zařízením na vlhčení kompostu. [42]  
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4 Legislativa a fondy EU 

Kompostování musí probíhat v souladu s platnými právními předpisy, řídí  

se platnými zákony, prováděcími vyhláškami a nařízeními vlády, ale také legislativou EU. 

Zemědělci a další zpracovatelé BRO mohou získat dotace z prostředků EU. Obce a kraje 

hledají efektivní a ekonomicky výhodné řešení problematiky nakládání s odpady.  

4.1 Česká legislativa 

Hlavní právní normou v ČR pro nakládání s odpady je zákon o odpadech,  

ze kterého vyplývají základní pojmy odpadového hospodářství, které se zároveň prolínají 

dalšími navazujícími právními předpisy. Zákonem je stanoven formou vyhlášky 

ministerstva Katalog odpadů, prostřednictvím, kterého se odpad zařazuje do kategorií. 

4.1.1 Zákony 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zpracovává 

příslušné předpisy EU a upravuje: 

„a) pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování 

ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje  

a při omezování nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a zlepšování účinnosti 

tohoto využívání,  

b) práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a  

c) působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.“. [43] 

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

rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd 

(zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů: „…stanoví v souladu s právem 

Evropských společenství podmínky uvádění do oběhu, skladování a používání hnojiv, 

pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů, podmínky 

agrochemického zkoušení zemědělských půd, podmínky zjišťování půdních vlastností 

lesních pozemků a některé podmínky používání upravených kalů, a dále podmínky uvádění 

do oběhu, skladování a používání sedimentů, jakož i působnost orgánů odborného dozoru 
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nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem včetně oprávnění ukládat 

sankce.“. [44] 

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

účelem tohoto zákona je: „ je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro 

hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a 

podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a 

zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství. Účelem tohoto 

zákona je též přispívat k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně 

vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů.“. [8] 

 Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, přičemž účelem zákona je: 

„a) vytváření podmínek pro zajištění schopnosti českého zemědělství zabezpečit základní 

výživu obyvatel, potravinovou bezpečnost a potřebné nepotravinářské suroviny; 

b) vytváření předpokladů pro podporu mimoprodukčních funkcí zemědělství, které 

přispívají k ochraně složek životního prostředí jako půdy, vody a ovzduší a k udržování 

osídlené a kulturní krajiny; 

c) vytvoření podmínek pro provádění společné zemědělské politiky a politiky rozvoje 

venkova Evropské unie, 

d) vytváření podmínek pro rozvoj rozmanitých hospodářských činností a zvýšení kvality 

života ve venkovských oblastech a pro rozvoj vesnic.“. [45] 

 Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, a o změně zákona  

č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, přičemž tento 

předpis upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis EU: „podmínky hospodaření  

v ekologickém zemědělství a k němu se vztahující osvědčování a označování bioproduktů, 

biopotravin a ostatních bioproduktů, a dále výkon kontroly a dozoru nad dodržováním 

povinností s tím spojených.“. [46] 

4.1.2 Vyhlášky 

 Vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, zapracovává 

příslušný předpis EU a upravuje způsob:  

„a) skladování hnojiv a pomocných látek a kapacitu skladovacích prostor,  

aspi://module='ASPI'&link='368/1992%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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b) používání hnojiv a pomocných látek na zemědělské půdě a lesních pozemcích,  

c) vedení evidence o použití hnojiv, pomocných látek a upravených kalů,  

d) hlášení o používání upravených kalů.“. [7] 

 Vyhláška MŽP č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými 

odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky  

a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými 

odpady). 

 Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady. [33] 

 Vyhláška MŽP č. 381/2001 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). Uvedeným právním předpisem jsou stanoveny přílohou č. 1 – katalog odpadů,  

a přílohou č. 2 seznam nebezpečných odpadů. [47] 

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

 Vyhláška MZ č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších 

předpisů. Stanoví rizikové prvky a jejich limitní hodnoty v hnojivech, statkových 

hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech  

a přípustné odchylky. [48] 

 Vyhláška MZ č. 273/1998 Sb., o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv, 

přičemž MZ stanoví podle § 16 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech: „Odběr 

vzorků hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků, substrátů 

a statkových hnojiv.“. [49] 

4.1.3 Nařízení vlády a ČSN  

 Nařízení vlády 197/2003 Sb., ze dne 4. června 2003 o Plánu odpadového hospodaření 

ČR. Je vyhlašován v souladu s právem EU a platností do 31.12.2014. Stanoví se jím 

aspi://module='ASPI'&link='294/2005%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='383/2001%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných 

vlastností; zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady; zásady pro nakládání  

s vybranými odpady a zařízeními podle části čtvrté zákona o odpadech; zásady pro 

vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady; zásady pro rozhodování 

ve věcech dovozu a vývozu odpadů; podíl recyklovaných odpadů; podíl odpadů 

ukládaných na skládky a maximální množství organické složky ve hmotě ukládané  

do skládek. [50] 

 Nařízení vlády 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv, nařízení zpracovává 

příslušné předpisy EU a stanoví kritéria udržitelnosti biopaliv, požadavky na systém 

kvality a hmotnostní bilance, náležitosti prohlášení a dílčího prohlášení o shodě s kritérii 

udržitelnosti a náležitosti samostatného prohlášení pěstitele biomasy včetně náležitostí 

dokumentace pěstitele biomasy podle § 21 odst. 9 zákona, náležitosti certifikátů podle  

§ 21 odst. 1 až 3 zákona a základní hodnotu produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní 

pohonné hmoty. [51] 

 Nařízení vlády 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření. 

 ČSN 46 57 35 Průmyslové komposty. 

4.2 Legislativa EU a mezinárodní legislativa 

V EU je ročně produkováno 118 až 138 mil. tun biologického odpadu, z nichž 

zhruba 88 milionů tun tvoří komunální odpad. Podle odhadů se do roku 2020 očekává 

průměrný nárůst o 10%. V současnosti se v členských státech EU uplatňují různé přístupy: 

„a) země, které ve vysoké míře využívají spalování odpadu ze skládek a které mají zároveň 

vysokou úroveň využití materiálu a často vysoce vyvinuté strategie na podporu 

biologického zpracování odpadu;  

b) země s vysokou úrovní využití materiálu, ale využívající poměrně málo spalování, které 

zároveň mají nejvyšší úroveň kompostování v EU;  

c) země, které se uchylují ke skládkování a pro které je využití odpadu namísto skládkování 

stále velkým problémem z důvodu nedostatku alternativ.“. [52] 

V EU se průměrně 40% biologického odpadu stále ukládá na skládky, přičemž 

v některých státech EU se jedná až o 100%. Je třeba zmínit, že skládkování představuje 

aspi://module='ASPI'&link='185/2001%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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riziko pro ŽP, např. emisemi skleníkových plynů a znečištěním půd a podzemních vod,  

a zároveň nenávratně vyřazuje cenné zdroje, např. kompost, energii, z hospodářského  

a přírodního cyklu. Uvedeným postupem jsou porušovány hlavní zásady politiky EU  

při nakládání s odpady a obnovitelnými zdroji, zejména „v hierarchii způsobů nakládání 

s odpady“, která má být základem všech vnitrostátních politik odpadového hospodářství. 

[52]  

Nařízení: 

 1069/2009/ES – o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, 

 889/2008/ES – o ekologické produkci a označování ekologických produktů, 

 118/2006/ES – o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu, 

 999/2001/ES – o pravidlech pro eradikaci některých přenosných encefalopatií,  

 2000/60/ES – o činnosti společenství v oblasti vodní politiky, 

 1999/31/ES – o skládkách odpadů, 

 850/2004/ES – o perzistentních organických znečišťujících látkách, 

Zprávy: 

 KOM/2011/0517 – Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje, 

 KOM/2010/0235 – o budoucím postupu při nakládání s biologickým odpadem EU, 

 Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change – byl 

přijat 01.12.1997, v ČR byl přijat dne 23.11.1998. 

4.3 Fondy EU 

Účelem fondů EU je podpora hospodářského růstu členských zemí EU, zlepšování 

vzdělanosti obyvatel a snižování sociálních rozdílů. K dispozici jsou strukturální fondy, 

Fond soudržnosti a další fondy a programy, ale také programy, které sice pod EU 

nespadají, ale souvisí s ní. Fondy EU jsou důležitým nástrojem realizace evropské politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím jsou rozdělovány finanční 

prostředky, využívané za účelem snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi 

členskými státy a jejich regiony. Je postavena na principu solidarity v rámci EU,  

kdy bohatší státy přispívají na rozvoj chudších států a regionů, aby bylo dosaženo 

odpovídající kvality života obyvatel celé EU. [53] 
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Dne legislativy EU má být prostřednictvím politiky HSS podporován harmonický  

a udržitelný rozvoj ekonomiky, vysoká zaměstnanost, ochrana ŽP. Důležitý důraz  

je kladen na udržitelný růst, inovace a konkurenceschopnost a vytváření otevřené, 

flexibilní a soudržné společnosti. Politika HSS spolu se zemědělskou politikou patří 

k nejvýznamnějším agendám EU a je na ní vynakládána třetina rozpočtu EU. Politika HSS 

je naplňována prostřednictvím Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.[53] 

4.3.1 Strukturální fondy  

Jsou určeny pro chudší či znevýhodněné regiony, např. venkovské a problémové 

městské oblasti, např. venkovské a problémové městské oblasti, upadající průmyslové, 

řídce osídlené a pohraniční oblasti. Finanční prostředky se čerpají v rámci programových 

období a na základě stanovených cílů a priorit. Patří sem dva fondy: 

 Evropský fond pro regionální rozvoj, který je zaměřen na modernizaci a posílení 

hospodářství, přičemž je podporována rozsáhlá řada projektů, např. výstavba silnic  

a železnic, odstraňování ekologických zátěží, budování stokových systémů, podpora 

inovačního potenciálu podnikatelů, rozvoj a obnova sportovních areálů, rekonstrukce 

kulturních památek, výsadba regenerační zeleně, výstavba či oprava infrastruktury  

pro poskytování zdravotní péče, zavádění služeb elektronické veřejné správy apod. Jeho 

zaměření je  

 Evropský sociální fond, který je zaměřen na podporu zaměstnanosti a rozvoj lidských 

zdrojů. Cílem je získat vyšší úroveň zaměstnanosti a kvalitních zaměstnání, mobilitu 

pracovních sil, povzbudit k vyšší úrovni vzdělávání a výcviku, podporovat rovnost pohlaví, 

rovné příležitosti a nediskriminaci a podpořit sociální začleňování a boj s chudobou; 

4.3.2 Fond Soudržnosti 

Fond soudržnosti neboli Kohezní fond, který je určen na podporu rozvoje 

nejchudších států. Jsou z něj také podporovány investiční projekty, zaměřené na dopravní 

infrastrukturu většího rozsahu, např. evropské sítě, ochranu ŽP a efektivní využívání 

energie. Členské státy EU mohou čerpat finanční prostředky, pokud jeho HDP 90% 
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průměru EU a má program, který vede ke splnění podmínek tzv. konvergenčního 

programu. [53] 

4.3.3 Operační programy  

Finanční prostředky z fondů EU může členská země EU využívat pouze na základě 

vypracovaných a schválených operačních programů, které se připravují pro každé 

programové období. ČR má v rámci EU připravené čtyři sektorové OP, a jeden program 

regionální, a to Společný regionální operační program. Jedná se o: 

 OP Infrastruktura, který podporuje modernizaci a rozvoj dopravní infrastruktury 

celostátního významu, aby bylo zajištěno snižování negativních dopadů na ŽP.  

Dále podporuje ochranu ŽP a všech jeho složek, včetně ochrany přírody a krajiny  

a odstraňování starých ekologických zátěží.  

 OP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství, který podporuje rozvoj 

venkovských částí regionů, modernizaci českého zemědělství dle evropského modelu.  

Dále podporuje rozvoj multifunkčního zemědělství, rozvoj vodního hospodářství  

a zefektivnění multifunkční role lesů.  

 OP Rozvoj lidských zdrojů, který podporuje dosažení vysoké a kvalitní úrovně 

zaměstnanosti založení na flexibilní a kvalifikované pracovní síle. Dále podporuje 

integraci ohrožených skupin sociální inkluzí, rovné příležitosti pro muže a ženy, rozvoj 

celoživotního vzdělávání zaměstnanců či zaměstnavatelů a jejich adaptabilitu na změny v 

ekonomické a technologické oblasti. 

 OP Rozvoj průmysl a podnikání, který podporuje rozvoj podnikání v průmyslu  

a průmyslových službách a celého podnikatelského prostředí. Dále podporuje nárůst 

konkurenceschopnosti české průmyslové produkce, výzkum a vývoj v této oblasti  

a zvyšování efektivity energetického průmyslu. 

 Společný regionální operační program, který se doplňuje s OP jednotlivých sektorů  

a s Fondem soudržnosti, přičemž rozšiřuje jejich dopad na úroveň regionů a orientuje se na 

jejich společné rozvojové potřeby. 
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OP určuje problémy, které mají být v ČR prostřednictvím finančních prostředků EU 

řešeny v rámci programového období. OP se dělí na prioritní osy, které vymezují,  

na co mohou být finance přidělené danému operačnímu programu vynaloženy a skládají 

se z oblastí podpory či podoblastí podpory. Prioritní osy se dále skládají z oblastí podpory, 

případně i z podoblastí podpory (obrázek 26). V období let 2007 až 2013 byly v ČR 

realizovány regionální OP pro regiony soudržnosti, a to ROP NUT S II: Severozápad, 

Jihovýchod, Severovýchod, Jihozápad, Moravskoslezsko, Stření Morava a Střední Čechy 

s celkovou přidělenou částkou 4,66mld. €. Dále bylo realizováno osm tematických OP 

s celkovou přidělenou částkou 21,23mld. €, a to OP: doprava, ŽP, Podnikání a inovace, 

Výzkum a vývoj pro inovace, Lidské zdroje a zaměstnanost, Vzdělávání  

pro konkurenceschopnost, Integrovaný operační program, Technická pomoc. [53] 

Obrázek 26 – schéma operačního programu. [53] 

Cílem EU je maximální možný způsob využití fondů k naplňování strategie EU 2020 

– strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, proto každý stát  

ve prospěch Strategie 2020 zpracuje Dohodu o partnerství, jež bude schválena Evropskou 

komisí, a k jejímu naplňování přispějí jednotlivé programy. 

Národní strategický referenční rámec 

Operační programy XY 

Prioritní osa 1 

Oblast podpory 1,1 

Programová rovina 

Projektová rovina 

Projekty 

Strategické společné zásady Společenství 
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V souladu s Usnesením vlády č. 809/2013 k postupu přípravy programového období 

2014 – 2012 na národní úrovni, bylo stanoveno, že bude vládě předložena ke schválení 

Dohoda o partnerství pro programové období 2014 – 2020, a to v termínu do 31.03.2014.  

Konečná podoba finanční alokace pro ČR není ještě definitivně stanovena, jedná  

se o částce 20,5mld. €. [53] 

4.3.4 Operační program ŽP 

V rámci OPŽP jsou vyhlašovány výzvy s různým zaměřením podpory. Je stanoveno 

sedm prioritních os podpory: 

1) Dotace pro vodohospodářskou infrastrukturu a snižování rizika povodní – pro 

období 2007 až 2013 byly připraveny k rozdělení téměř 2 mld. €. Mezi podporované 

oblasti patří snížení znečištění vod, zlepšení jakosti pitné vody a omezování rizika 

povodní. Přičemž o dotace mohla žádat především města a obce.  

2) Dotace pro zlepšování kvality ovzduší – pro období 2007 až 2013 bylo připraveno 

k rozdělení téměř 633 mil. € z Fondu soudržnosti. Mezi podporované oblasti patří zlepšení 

kvality ovzduší a omezování emisí. 

3) Dotace na udržitelné zdroje energie – pro období 2007 až 2013 bylo připraveno 

k rozdělení téměř 634 mil. € z Fondu soudržnosti. Mezi podporované oblasti patří výstavba 

nových a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšit využívání obnovitelných zdrojů 

energie pro výrobu tepla a elektřiny, případně jejich kombinaci. 

4) Dotace pro odpadové hospodářství a likvidace starých ekologických zátěží – pro 

období 2007 až 2013 bylo připraveno k rozdělení téměř 776 mil. € z Fondu soudržnosti. 

Mezi podporované oblasti patří zkvalitnění odpadového hospodářství, snižování produkce 

odpadů a zajišťování likvidace starých ekologických zátěží. 

5) Dotace na omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik – pro 

období 2007 až 2013 bylo připraveno k rozdělení téměř 60 mil. € z Evropského fondu  

pro regionální rozvoj. Mezi podporované oblasti patří omezování průmyslového znečištění 

a snižování environmentálních rizik. 
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6) Dotace pro zlepšování stavu přírody a krajiny – pro období 2007 až 2013 bylo 

připraveno k rozdělení téměř 600 mil. € z Evropského fondu pro regionální rozvoj.  

Mezi podporované oblasti patří implementace a péče o území soustavy Natura 2000, 

podpora biodiverzity, obnova krajinných struktur, optimalizace vodního režimu krajiny, 

podpora regenerace urbanizované krajiny, Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování 

geologických faktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných 

přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod. 

7) Dotace na environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu – pro období 2007  

až 2013 bylo připraveno k rozdělení téměř 42 mil. € z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj. Mezi podporované oblasti patří rozvoj infrastruktury pro realizaci 

environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství 

a environmentálních informací. [55] 

Dotační řízení 

Dotace mohou získat fyzické i právnické osoby, obce a města, podnikatelé, 

zemědělci neziskové organizace, atd. 

Dotace mohou získat obce, jelikož jsou považovány dle platné legislativy za původce 

bioodpadů, který vzniká při údržbě zeleně a z činnosti a likvidace uvedeného odpadu je její 

povinností. S ohledem na skutečnost, že bude zakázáno skládkování, je vhodné řešit již 

nyní ekologickou likvidaci biologického odpadu kompostováním. Dále mohou obce mimo 

jiné získat dotace na ekologické řešení odpadového hospodářství. Dotace mohou dále 

získat zemědělci, mimo jiné např. na stavbu či rekonstrukci jímky či hnojiště,  

a to až do výše 60% nákladů. Dalšími žadateli o dotace mohou být podnikatelé,  

např. na úsporu energií, na vytvoření kompostáren, vědu, výzkum a vývoj v dané oblasti, 

na podnikání v oblasti odpadového hospodářství. [54], [55] 

Dotace je možné získat z různých zdrojů, a to na kompletní stavbu kompostárny 

včetně projektové dokumentace, manipulační techniku (traktor, nakladač), technologie na 

zpracování odpadu (kompostovací stroj, štěpkovač, drtič, překopávač, třídící zařízení), 

vážící, měřící a výpočetní systémy, ale také kompostéry pro domácnosti, a další. Projekt 

pro získání dotací se sestává z: 

1) Vypracování projektu – zahrnuje předprojektovou přípravu (identifikaci potřeb, 

vstupní analýza a návrh řešení), zpracování technické dokumentace (výběr projektanta, 
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stavební projekt, územní plán, rozhodnutí a povolení), zpracování ekonomické 

dokumentace, 

2) Zpracování a podání dotační žádosti – zahrnuje kroky k dosažení všech 

předepsaných požadavků a následnému schválení dotace, a to přípravu podkladů a včasné 

a řádně zpracované podání žádosti příslušným orgánům,  

3) Výběr dodavatele stavby a technologií – výběrové a poptávkové řízení, 

4) Administrativní zajištění – zahrnuje monitorovací zprávy v průběhu realizace, 

žádosti o uhrazení dotace apod. [55] 

Dotace je nutné využívat v maximální možné míře, přičemž je nutné zajistit jejich řádné 

čerpání v souladu s platnými právními předpisy. V současné době je oproti minulosti síť 

zařízení na biologickou dekontaminaci a kompostování poměrně rozsáhlá, ale rozhodně 

jejich množství není dostačující a je nutné jejich množství neustále rozšiřovat a tento vývoj 

urychlit.  

Obrázek 27 – rozmístění zařízení na biologickou dekontaminaci a kompostování ke dni 09.10.2013 [53]  
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5 Závěr 

Nejhorším možným způsobem zpracování BRO je skládkování, při kterém vzniká 

skleníkový plyn metan a výluh průsakových vod. Většina organického odpadu je vhodná 

pro materiálové či látkové využití. Směrnice Rady 1999/31/ES, o skládkách ukládala  

a ukládá povinnost snížit množství BRKO ukládaných na skládky, a to ve vztahu 

k množství tohoto odpadu produkovaného v roce 1995 do roku 2006 na 75%, do roku 2009 

na 50% a do roku 2016 na 35%. ČR patřila mezi státy, které ukládaly na skládky více  

než 80% komunálních odpadů, využila tedy možnosti uvedený požadavek odložit o čtyři 

roky, uvedené cíle tedy měly být splněny v letech 2010 a 2013 a poslední etapa musí být 

splněna do roku 2020. V rozhodném roce 1995 bylo na skládky uloženo 1 530 000t 

BRKO. Dle informací MŽP uložila ČR v roce 2010 na skládky 999 047,31t BRKO, 

přičemž dle požadavku EU bylo nejvyšší možné množství 1 147 500t BRKO. Je tedy 

zřejmé, že ze strany ČR byly požadavky stanovené Směrnicí Rady 1999/31/ES překročeny 

o 148 452,69t. 

V souladu s předpisy EU je nutné snižování množství BRO ukládaného  

na skládkách, proto je biologické zpracování tohoto druhu odpadu velice aktuální. BRO 

je významným zdrojem živin a organických látek, kterých postupem času v půdě ubývalo  

a ubývá. Kompostování je jedním z nejvhodnějších a ekonomicky nejpřijatelnějším 

způsobem zpracování BRO. Vzniklá humusová zemina – kompost významným způsobem 

obohatí půdu o živiny a zvýší její kvalitu. Používáním kompostu je zachován přirozený 

koloběh živin, jelikož jsou živiny vráceny do půdy.  

Je důležité, aby stát podporoval oddělený sběr bioodpadu, jak ve městech,  

tak na vesnicích. Nyní většina obyvatel vesnic přistěhovaných z městských aglomerací 

nemá hospodářství ani zahrádky, proto je třeba podporovat separovaný sběr BRO a 

v těchto lokalitách.  

V současné době jsou motivováni ke třídění odpadu spíše obyvatelé obcí, neboť 

ve velké části vesnic jsou obyvatelům přidělovány pro domácí potřebu menší kontejnery, 

ale v obcích je již umístěno dostatečné množství kontejnerů na tříděný odpad, čímž jsou 

obyvatelé nuceni odpad skutečně třídit. Další velkou motivací, je snížení nákladů na svoz 
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odpadu. Je třeba neustále rozšiřovat povědomí o nutnosti třídění odpadu mezi občany  

a mezi dětmi. 

Výhodným se jeví zpracování biologického odpadu anaerobní digescí, přičemž 

vzniká vedle organického hnojiva také bioplyn, který je možné využít v energetice. 

Další možností je pěstování energetických rostlin, jejich využitím lze získat potenciál 

významný pro energetickou bilanci státu, snižování zatížení ŽP, podnikatelské prostředí  

a vznik pracovních míst. Výhřevnost např. granulí z rostlinné biomasy je srovnatelná 

s výhřevností hnědého uhlí a jejich spalováním nejsou zvyšovány emise skleníkových 

plyn. 

Stát by měl vzniklý trend podporovat, a využívat v maximální míře možnosti 

financování z Evropských fondů.  
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