
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA 

Institut environmentálního inženýrství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POROVNÁNÍ KOMPOSTU PŘI ROZDÍLNÉM 

TECHNOLOGICKÉM ZPRACOVÁNÍ 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

Autor: Bc. Anna Benešová 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Barbora Lyčková, Ph.D. 

 

 

 

 

Ostrava 2017 



 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

ANOTACE 

V první části této diplomové práce jsou uvedeny informace o procesu 

kompostování od založení kompostu až po jeho využití, včetně uvedených povinností obce 

a státu v návaznosti na podporu kompostování a tím i snižování biologicky rozložitelného 

odpadu ukládaného na skládky. Dále jsou zde popsány technologie, kterými 

lze kompostovat biologicky rozložitelný odpad. 

V experimentální části jsou pak popsány tři různé pokusy, kterými se zjišťuje, 

zda je pro výsledný kompost důležitější protřídění materiálu, který se následně kompostuje 

v otevřeném boxu v rámci komunitního kompostování, či zda je důležitější dodržení 

ideálních podmínek pro kompostování, kdy je biologicky rozložitelný odpad kompostován 

ve fermentoru v rámci průmyslového kompostování.  

Klíčová slova: kompost, komunitní kompost, průmyslový kompost, biologicky 

rozložitelný odpad  

 

SUMMARY 

The first part of this diploma thesis contains information on the composting 

process from the establishment of the compost to its utilization, including the obligations 

of the municipality and the state in connection with the support of composting and thus 

the reduction of biodegradable waste deposited in landfills. In addition, there are described 

technologies that can compost biodegradable waste. 

In the experimental part, three different experiments are described to determine 

whether the resulting compost is more important for the composting of the material that 

is subsequently composting in the open box in the framework of community composting 

or whether it is more important to compliance the ideal conditions for composting when 

the biodegradable waste Composting in a fermenter under industrial composting. 

Key words: Compost, community compost, industrial compost, biodegradable waste 
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Kompost je nejpřirozenějším a nejstarším materiálem ke zlepšování půdy. Vytváří 

se z organických odpadů z domácnosti a ze zahrady a je významným pomocníkem 

k udržení zdravé půdy a k výživě rostlin. Kompostování na vlastní zahradě je vhodným 

odstraňováním odpadů, a proto se významně podílí na ochraně životního prostředí.  

V současném odpadovém hospodářství je stále více kladen důraz na úbytek 

bioodpadů ukládaných na skládky. Tento trend je podpořen zvyšující se mírou produkce 

těchto odpadů jak v běžném životě obyvatel, tak i v odvětvích zemědělství. Stále více 

jsou vyhledávány způsoby jak tyto odpady ještě efektivně zužitkovat – v souladu 

s hierarchií nakládání s odpady a jinou legislativní podporou. 

Eventualit, jak s biologicky rozložitelnými odpady nakládat je poměrně dostatek, 

přičemž produkce menších množství bývá často opomíjena. Tuny odpadů ze zemědělství 

mizí v útrobách bioplynových stanic, nebo jsou využívány zpětně do oběhu jako hnojivo.  

Z domácností putuje na skládky neopomenutelný objem těchto využitelných surovin. 

Pro tyto komodity je východiskem kompostování.  

Pádným důvodem pro separaci bioodpadů je jistě snížení zápachu a množství 

směsného odpadu z domácností, a to až o 40 % získání kvalitního produktu pro hnojení 

rostlin, navrácení živin do půdy a v neposlední řadě ekologické argumenty 

jako předcházení před extrémními klimatickými jevy spojenými s degradací půdy atd.  

Cílem této práce je porovnat kvalitu kompostu při rozdílném technologickém 

zpracování. Porovnat, zda je v procesu zpracování důležitější řádnější protřídění 

kompostovaného materiálu, či kvalitnější a kontrolované provzdušňování. Za tímto účelem 

bude proveden vegetační nádobový pokus s obsahem různých poměrů půdy ke kompostu. 

Dále budou provedeny testy klíčivosti ve výluhu kompostu za účelem zjištění fytotoxicity. 

Komposty budou analyzovány pro stanovení živin, jakostních znaků a rizikových prvků. 

Dále budou provedeny chemické a agrochemické rozbory kompostů. Analyzované obsahy 

prvků budou porovnány s limity platné legislativy. 
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2 PROCES KOMPOSTOVÁNÍ 

Kompostování je přírodní proces – biologická metoda, která pomocí vzduchu 

a působením mikroorganismů přetváří biologicky rozložitelný odpad na kompost. [10] [4]   

Kompostování má na území České republiky téměř nejstarší tradici v Evropě. 

V roce 1912 byla do provozu uvedena první kompostárna s řízenou technologií. 

Nepřetržitý rozvoj kompostování probíhal do roku 1987, kdy se vyrobilo zhruba 

2,5 miliónu tun kompostu převážně z komunálních a průmyslových bioodpadů. 

V roce 1989 došlo pro ztrátu dotační podpory k minimalizaci výroby kompostu. Vyrobený 

kompost se využíval především při rekultivacích a k údržbě zeleně. Intenzívnější zájem 

o vyrobené komposty přišel znovu v roce 2000, kdy ze státního rozpočtu byla zemědělcům 

poskytnuta podpora na hnojení zemědělské půdy registrovanými komposty. Kompostování 

se stalo významným a nezbytným nástrojem v odpadovém hospodářství. [15] [59]  

Kompostování přispívá k ochraně životního prostředí, jelikož umožňuje způsob, 

jak snižovat objem odpadů a jak redukovat tvorbu skleníkových plynů, neboť zabraňuje 

nežádoucímu hnití organické hmoty na skládkách. [15] Kompostování je způsob využití 

biologicky rozložitelných odpadů k výrobě organického hnojiva - kompostu. Proces 

kompostování probíhá intenzivně v podmínkách provzdušňování, které se provádí 

nejčastěji překopáváním kompostu, a tím k rychlejšímu uzrání kompostu. [18] 

Technologie produkce kompostů by měla rozumným způsobem zajistit přeměnu 

odpadů ze zeleně na kompost. Transformaci organické hmoty na humusové látky 

při kompostování zabezpečují převážně mikroorganismy. Jde o obdobné pochody 

jako při transformaci organické hmoty v půdním prostředí. V kompostech je možné zajistit 

lepší podmínky pro rozvoj mikroorganismů a dosáhnout většího množství mikroorganismů 

ve srovnání s půdou. Kompostováním je možné získat humusové látky rychleji 

a produktivněji v porovnání s půdními podmínkami. [59] Cílem rozkladných procesů 

z hlediska mikroorganismů je získat energii a materiál pro výstavbu vlastních těl. Procesu 

kompostování se neúčastní pouze mikroorganismy, ale i živočichové v porovnání 

s mikroorganismy daleko větší, jako jsou červi, žížaly, chvostoskoci, půdní korýši 

a další. [4] [7] 
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2.1 Tvorba a význam humusu 

Humus je podstatou přirozené úrodnosti půdy. Živiny vázané na humusové částice 

se nevyplavují vodou a jsou dobře dostupné rostlinám v době, kdy je vyžadují. Živiny 

obsažené v odumřelých částech rostlin jsou aktivitou půdních organismů zachycovány 

a předávány opět rostlinám. V tomto koloběhu nevznikají žádné odpady. Přeměně ročně 

podléhá značné množství odumřelého rostlinného materiálu, jako je spadlé listí, odumřelé 

větve a další. Rostlinné části jsou zdrojem výživy pro miliony organismů v půdě, 

jako jsou bakterie, řasy, houby, hmyz a další. Jsou to specialisté na rozklad a transformaci 

organických zbytků a mění je na humus. [14] 

Vhodné podmínky pro rozvoj organismů zajišťujeme: [16] 

 úpravou poměru C:N výběrem vhodných surovin, 

 úpravou vlhkosti, 

 minimální přítomností fosforu, 

 úpravou hodnoty pH, 

 úpravou zrnitosti a homogenity substrátu, 

 provzdušněním substrátu, 

 regulací teploty v průběhu kompostování. 

Vytvořením optimálních podmínek pro rozvoj mikroorganismů lze dosáhnout více 

než desetinásobné koncentrace ve srovnání s půdou, a tím rychleji a produktivněji získat 

humusové látky. [63]  

Při odbourávání bioodpadů pomocí mikroorganismů se zvyšuje okolní teplota. 

V přírodě se tento proces označuje jako samoohřev. Při kompostování je velmi žádaný 

ze dvou důvodů. Jednak se odbourávají složité organické substance, jelikož dochází 

ke změně skladby mikroorganismů. Dále dochází k transformaci antibiotik pomocí 

aktinomycet a dezinfekci materiálu. Pokud se požadovaná teplota udržuje dostatečně 

dlouhou dobu, rozkládají se patogenní mikroorganismy a plevelná semena. Pomocí 

následné mikrobiální činnosti se transformují organické zbytky na užitečný na humus, 

který zlepšuje kvalitu půd. [15] 
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2.2 Anaerobní a aerobní podmínky 

Organická hmota se může rozkládat dvěma způsoby – v anaerobních 

podmínkách - hnitím (za nepřístupu vzduchu) a v aerobních podmínkách - tlením 

(za přístupu vzduchu). 

Anaerobní podmínky - hnití 

Hnilobné procesy probíhají následkem životních činností speciálních hnilobných 

bakterií, přičemž metabolickými pochody v jejich orgánech jsou produkovány plyny 

různého složení. Vytváří zapáchající plyny, např. sirovodík a čpavek, a jedovaté 

sloučeniny, např. indol, skatol a mrtvolné jedy putrescin a kadaverin. Tyto škodlivé látky 

přitahují škodlivý hmyz jako drátovce, květilku cibulovou atp., a podporují různé původce 

chorob, např. slepičí mor, tuberkulózu, dětskou obrnu a další. Zároveň se poškozuje 

úrodnost půdy a půda se obohacuje nevhodnými mikroorganismy. [2] [14]  

Touto cestou se do orné půdy dostávají původci závažných chorob, a následně 

mohou kontaminovat rostoucí vegetaci, a posléze pak vstupovat do potravního řetězce. 

Hnilobné procesy lze vysledovat především v surové kejdě a močůvce, nebo v hnoji, 

ve kterém je patrný nedostatek rostlinných pletiv. [11] 

Aerobní podmínky - tlení  

Biologická degradace kompostovaných surovin probíhá tlením, při kterém 

jsou aktivní rozdílné druhy mikroorganismů. Mezi ně patří aerobní bakteriální druhy, různé 

druhy plísní, aktinomycet a kvasinek, které vyžadují kyslík. Přítomnost kyslíku způsobuje, 

že nevznikají zapáchající plynné sloučeniny. Organické živiny vstupují do těl 

mikroorganismů a poté přímo do humusových látek, kde jsou postupně rozkládány 

až mineralizovány, aby byly snadno přijatelné pro rostliny. [14] [3] 

Při tlení jsou zneškodňovány původci chorob, a to vysokými teplotami a tvorbou 

přírodních antibiotik. Dále se tvoří fermenty a enzymy, které jsou přijímány rostlinami, 

a tím posilují jejich zdraví a odolnost proti chorobám. Proto podporuje úrodnost půdy 

a zvyšuje zdraví rostlin. [14] 

Nesporná výhoda kompostování je v tom, že vhodné druhy mikrobiálních 

rozkladačů jsou běžnou součástí přirozené pedofauny, a tudíž není potřeba zakládku 

kompostu obohacovat uměle vypěstovanými kulturami. [49] [57]  
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2.3  Základy procesu kompostování 

Technologie musí optimálně zabezpečovat podmínky pro činnost příhodných 

organismů přeměňujících organický materiál. Jedná se o mikroorganismy aerobní 

se značnými nároky na kyslík a produkující oxid uhličitý. Je nutné, aby technologie 

umožnila výměnu plynů mezi zrajícím kompostem a okolním prostředím tak, aby bylo 

v substrátu dostatečně velké množství čerstvého vzduchu s kyslíkem. Substrát musí být 

kyprý, porézní a nepřevlhčený. [59] 

Nejdůležitějšími podmínkami jsou: [14]  

 Vlhkost – každý živý organismus potřebuje určité množství vody, stejně 

tak i mikroorganismy v kompostu. Při nedostatku vody se zastavuje jejich činnost. 

V důsledku nadměrného vlhka naopak dochází k nedostatku vzduchu, 

a tím k nežádoucím hnilobných procesům.  

 Vzduch (kyslík) – bakterie i houby spotřebují velké množství kyslíku a nejvíce 

pak v počáteční fázi tlení. 

 Složení výchozího materiálu – do kompostu by se mělo použít co nejvíce různých 

surovin. Čím pestřejší směs použijeme, tím lepší bude konečný produkt.  

 Přídavek půdy – je nezbytný, jelikož kompost založený s půdou lépe zetlí. Přidáním 

půdy šíříme nezbytné mikroorganismy do kompostu.  

 Promíchání – veškerý materiál má být nepřerušovaně zásobován kyslíkem. Zároveň 

se promíchává suchý materiál s vlhkým a jemný s hrubým. 

 Tma a teplo – bakterie a houby pracují pouze v absolutní tmě. K rozkladu 

je potřeba počáteční teplota, nejlépe 20 – 25° C.  

Důležitým faktorem je i poměr zelené a dřevěné hmoty v kompostu. Produkce 

kyslíku se může regulovat přidáním vhodných organických látek. Čerstvý, zelený materiál 

obsahuje hodně dusíku, naopak starší, dřevnatý a hnědý materiál je bohatý na uhlík. 

Pravidlem proto je přidávat 2 až 3 díly hnědého materiálu na 1 díl zeleného materiálu. 

Samotná tráva tudíž kompostovat nelze, jelikož se jedná o dusíkatou a málo strukturní 

složku. [32]  

Dále pak musí technologie kompostování zabezpečit nejvyšší možnou 

homogenitu a promísení veškerých složek, a umožnit nejpříznivější teplotní režim zrajícího 



A. Benešová: POROVNÁNÍ KOMPOSTU PŘI ROZDÍLNÉM TECHNOLOGICKÉM ZPRACOVÁNÍ 

 

2017   6 

 

kompostu. V nízkých kompostovacích základech s malou hmotností jsou značnější tepelné 

ztráty, ale změny teplot nejsou tak výrazné. Nízké zakládky se zakrývají speciální 

plachtou, která omezuje tepelné ztráty a chrání kompost před atmosférickými srážkami, 

ale zároveň umožňuje výměnu plynů mezi kompostem a okolím. Zvyšování teplot 

po promíchání veškerých složek čerstvého kompostu svědčí o dobrých podmínkách 

pro rozvoj vhodné mikroflóry. [59] 

2.4 Fáze kompostovacího procesu 

Kompostovací proces se rozděluje do tří fází. O průběhu a délce fází rozhodují 

kompostovací technologie, podmínky při kompostování, roční období a surovinová 

skladba, jak je vidět na Obrázku 1. [63]  

 

 

Obrázek 1: Průběh teploty při kompostování [8] 

 

Fáze kompostování: 

 fáze odbourávání (mineralizace), 

 



A. Benešová: POROVNÁNÍ KOMPOSTU PŘI ROZDÍLNÉM TECHNOLOGICKÉM ZPRACOVÁNÍ 

 

2017   7 

 

 fáze přeměny, 

 fáze dozrávání (syntézy). 

 

a) Fáze odbourávání – mineralizace 

Jde o úvodní fázi, kde dochází k rozkladu polysacharidů, bílkovin a tuků, 

které jsou zahrnuty v odpadech. Uvolňuje se teplo a kompost se zahřívá na teplotu 

50 - 60 °C. Využívají se termofilní houby, které rozkládají lignocelulózové látky. 

Zvýšenou kyselost substrátu způsobuje nahromadění organických kyselin při hydrolýzních 

procesech. Tato fáze trvá přibližně dva až tři týdny. U kompostu s vysokým obsahem 

dřevní štěpky trvá tato fáze až dva měsíce. [59]  

Fáze mineralizace je typická rychlým nárůstem teploty a následného rychlého 

poklesu teploty. Konečným produktem je čpavek, voda, CO2, dusičnany, aminokyseliny, 

polysacharidy a jiné látky potřebné ke stavbě humusových látek. Kompost nemá vlastnosti 

humusu, proto jej nemůžeme aplikovat do půdy, někdy může být fytotoxický. Tato fáze 

rozkladu je typická hygienizací kompostu – díky teplotě dochází k hubení hnilobných 

a jiných patogenních bakterií. [14] [63]  

 

b) Fáze přeměny 

Fáze přeměny přetrvává od čtvrtého do desátého týdne, přičemž teplota začíná 

znovu klesat na 40 - 45 °C a termofilní bakterie vystřídá jiná skupina mikroorganismů. 

Přeměnou organických látek vznikají postupně humusové složky, které se pojí na jílové 

částice, jsou odolné vůči mikrobiálnímu rozkladu a ve zrajícím kompotu už nepoznáme 

původní hmoty odpadů. [63] [59]. Kompost dostává stejnoměrnou hnědou barvu, 

nevykazuje žádné známky fytotoxicity, a pomocí činnosti drobných organismů 

je charakteristický svou drobtovitou strukturou. Na konci této fáze se může kompost 

aplikovat jako hnojivo, jelikož má nejlepší výživový účinek. [14] [9] 

 

c) Fáze dozrávání - syntézy 

V této fázi získává kompost zemitou strukturu. Dochází k vytvoření stabilního 

a účinného humusu pro vytvoření vazeb mezi anorganickými a organickými látkami. 

Teplota postupně klesá na teplotu okolního prostředí a hodnota pH se zvyšuje – kyselost 

substrátu klesá. V této fázi by již neměl být přítomen čpavek ani fytotoxické částice. 
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Je viditelný pouze minimální úbytek hmotnosti. Celkový pokles hmotnosti od začátku 

kompostování je asi 50 %, což je znázorněno na Obrázku 2. [9] [63]  

 

Obrázek 2: Sankeyův diagram - Pokles hmotnosti materiálu v jednotlivých fází kompostování [9]  

2.5 Surovinová skladba kompostu 

Správná surovinová skladba kompostu rozhoduje o úspěšném procesu samotného 

kompostování a o finální kvalitě vyzrálého kompostu. [17] 

Ke kompostování lze použít libovolný materiál, který podléhá biologickému 

rozkladu, který převážně vzniká na zahradách, v rostlinné a živočišné výrobě, 

v domácnosti, v lesnictví a zemědělství. Nelze kompostovat jen velmi málo organických 

odpadů. Co se v přírodě časem rozloží, lze kompostovat, např. i starý péřový kabát, vlněné  
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svetry, zbytky jídel, papír a další. [15] Na seznamu kompostovatelných materiálů 

jsou uváděny i materiály, které kompostu nijak neškodí, ale z důvodu jejich problematické 

rozložitelnosti by měly být přimíchávány do kompostu pouze v malém množství. Mezi 

obtížně rozložitelné odpady se řadí citrusové plody a jehličí. Dlouhou dobu se rozkládají 

i ořechové slupky, vaječné skořápky a korek. [5] Vývoj produkce biologicky 

rozložitelného odpadu od roku 2012 až do roku 2015 je uveden na Obrázku 3 (zdrojem 

uvedených údajů je Český statistický úřad). [34] 

 

Obrázek 3: Vývoj produkce BRO [34] 

Surovinovou skladbu kompostu a technologii kompostování je třeba přizpůsobit 

charakteru kompostovaného odpadu tak, aby finální produkt dlouhodobě zvyšoval 

úrodnost půdy, a aby obsahoval co nejvíce humusových látek. Vyzrálý kompost by měl mít 

poměr C:N kolem 20 - 30:1. [63]  

Kvantitativně nejvýznamnějším odpadem z veřejné i soukromé zeleně je tráva. 

Chemické složení trávy z nízko sečených okrasných trávníků parkového typu je závislé 

na používané travní směsi a způsobu hnojení trávníku. Odpad travní fytomasy 

z extenzivních travních ploch, zejména trávníků komunikačních (okraje komunikací, 

zářezové svahy dálnic) případně trávníků rekreačních je tvořen trávními rostlinami 

po odkvětu s vyšším stupněm. [58]  

V zásadě je ale ke kompostování vhodné vše, co je v zahradě a v domácnosti 

vytříděno jako organický odpad, jako jsou rostlinné odpady ze zahrady, organické odpady 
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z domácnosti (květiny, zbytky ovoce, vaječné skořápky atd.), jiné organické odpady 

(sláma, hobliny, podestýlka z chovu drobného zvířectva atd.). [14] 

Biologicky rozložitelný odpad lze rozdělit do několika kategorií. Jednu z kategorií 

lze označit jako odpady ze zemědělské činnosti, které se dále dělí na odpady z rostlinné 

výroby, kam patří sláma, bramborová nať, siláž, nadzemní hmota plodin apod. Ve většině 

případů jde o zdroj organických látek a minerálních živin. Dále sem patří odpady 

živočišného původu. Patří sem chlévská mrva – chlévský hnůj, kejda, hnojůvka 

a močůvka, které obsahují cenné organické látky jako je celulóza, sacharidy, 

aminokyseliny, bílkoviny aj., dále minerální živiny, mikroorganismy a růstové látky. 

Jde o zdroj látek důležitých pro tvorbu půdního humusu a zvyšování zásoby živin v půdě, 

a tím i zvyšování úrodnosti půdy. [58] 

Další kategorií jsou odpady z potravinářského průmyslu, kde se využívají 

druhotné suroviny a odpady z potravinářského průmyslu. Specifickým znakem 

je sezónnost, široké spektrum odpadů a proměnlivost surovin. Dalším specifikem 

je zpracování nákladně produkovaných surovin rychle se kazících – maso, mléko, zelenina, 

tuky aj. Většinou se jedná o kapalné odpady, které obsahují organické netoxické látky. 

Do další kategorie patří kaly z čistíren odpadních vod, kdy se kompostování 

s využitím čistírenských kalů využívá především ke hnojení nebo rekultivaci půd. 

Největším problémem je jejich tekutá konzistence, proto je důležitý výběr technologického 

postupu kompostování. Stabilizovaný čistírenský kal má vysoký podíl organických látek 

a minerálních složek.  

Zahradnické odpady jsou další kategorií, které jsou tvořeny různorodými 

materiály. Většinou jsou velmi strukturní, jsou snadno rozmělňovány 

při prvním - homogenizačním překopání. Jedná se především o odpady po sklizni 

a listí. [62] 

Často se dočtete, že slupky z citrusů a jižního ovoce (pomeranče, grepy, banány, 

citrony) jsou náchylné k plesnivění, proto nejsou vhodné ke kompostování. Ale citrusové 

plody se ošetřují organickými fungicidy, aby při transportu neplesnivěly. Tyto fungicidy 

se při kompostování bez problémů rozkládají. Uvádí se, že po 6 týdnech kompostování 

nejsou prokazatelné.  
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Vaječné skořápky díky vysokému obsahu vápníku zabraňují okyselení kompostu. 

Kávová sedlina naopak působí kysele, tudíž je vhodná pro rododendrony. Například 

papírové ručníky vyrovnávají v kompostu vlhkost a zlepšují strukturu kompostu. Zbytky 

vlasů a vousů obsahují hodně dusíku a lze je dát přímo do kompostu. [14]  

Pro správné sestavení surovinové skladby je vhodné dodržovat některá pravidla. 

Důležitý je výběr odpadů a stanovení jejich hmotnostních poměrů, jak je uvedeno 

na Obrázku 4, např. že se zelená hmota míchá se slamnatou, čerstvá se starou, vláknitá 

s mazlavou, suchá s vlhkou tak, aby bylo docíleno optimálních podmínek. [14] [8] 

 

 

Obrázek 4: Orientační poměr uhlíku a dusíku (C:N) [8] 

  

2.6 Výchozí materiál 

Výchozí směs by měla být pestrá, tj. použitím co nejvíce různorodých látek. 

Odlišným poměrem anorganických a organických látek, tedy různým poměrem uhlíku 

a dusíku (C:N), je dána rozkladem různých organických zbytků. Optimální poměr 

je v rozmezí 20 - 30 : 1, kdy probíhá rychlejší a lepší aerobní proces – tlení. [14] 

Při přebytku uhlíku uniká do ovzduší oxid uhličitý a přebytek dusíku vede 

k nadměrné mineralizaci a úniku čpavku do vzduchu, přičemž dusík je potřebný 
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pro syntézu bílkovin. Bílkoviny se totiž podílejí na metabolismu mikroorganismů 

jako enzymy a jsou součástí buněk mikroorganismů. Substráty se širokým poměrem C:N 

nad 50:1 se rozkládají velmi pomalu. Substráty s poměrem C:N nižším než 10:1 

se rozkládají velmi rychle a mikroorganismy jsou dobře využitelné. [63] 

Konečný poměr C:N je možno dosáhnout promísením jednotlivých látek 

v surovinové skladbě tak, že k surovinám se širokým poměrem, např. piliny, sláma, listí, 

kůra, přidáme suroviny s úzkým poměrem C:N, např. chlévská mrva, kejda, drůbeží trus. 

V některých případech lze použít dusík formou průmyslových hnojiv, např. močovina, 

síran amonný. [16]  

Surovinová skladba se optimalizuje pomocí těchto kroků: [17] 

 Správný výběr suroviny ke kompostování a určení jejich pravděpodobné hmotnosti. 

 Odhad obsahu organických látek, fosforu a vlhkosti určitých odpadů, buď pomocí 

tabulkových přehledů, nebo pomocí chemických rozborů (různé hodnoty má sušina 

a jiné hodnoty má původní hmota). 

 Složení čerstvého kompostu (C:N, organické látky, fosforu, vlhkost). 

 Provedení korekce surovinové skladby čerstvého kompostu tak, aby byl poměr C:N 

v poměru 20 – 30:1, optimální vlhkost byla asi 55 - 65 %, a aby byl podíl fosforu 

alespoň 0,2 % v sušině, vlhkost se upraví přidáním nebo odebráním tekutin, poměr 

C:N se sníží přidáním látek bohatých na dusík nebo přímo přídavkem minerálního 

dusíku (síran amonný, močovina), nedostatek fosforu se optimalizuje přídavkem 

superfosfátu. 

 Po navržených korekcích je nutno znovu propočíst opravenou surovinovou skladbu 

kompostovací zakládky. 

 Následuje odhad ztrát v průběhu kompostování (při vysokém podílu zemědělských 

a zahradnických hmot jsou hmotnostní ztráty v procesu zrání cca 25 %, z toho 

představuje zhruba 2/3 ztráta vody a 1/3 ztráta organických látek). 

 Nakonec výpočet pravděpodobného množství a jakosti kompostu. 

 

Hodnocení vzniklého kompostu 

Hygienická nezávadnost kompostu a kvalita kompostu se hodnotí na základě 

stanovení biologické stability, mikrobiologických a agrochemických vlastností. Primární 
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indikátorové parametry jsou teplota, obsah kyslíku a vlhkost, jejich měření je uvedeno 

na Obrázku 5. [27] 

 

Obrázek 5: Měření hodnot kompostu v průběhu kompostování [30] 

Test fytotoxicity – je metoda posuzování a vyhodnocování intenzity rozkladu 

organických materiálů a zralosti výsledného kompostu. Jde o biologickou metodu 

hodnocení fytotoxicity výluhu vzorku indexem klíčivosti senzibilní rostliny. 

Stabilita – je jednou z elementárních vlastností kompostu, která se ale rozlišuje 

na dočasnou a trvalou. Dočasná stabilita je zapříčiněna nedostatkem vody v sušině. 

Konstantní stabilita nastává tehdy, když jsou biologicky snadno rozložitelné látky 

transformovány na složitější komplexy humusových látek. 

Zralost – pokud struktura kompostu opticky vypadá stejně jako struktura původní 

suroviny, zapáchá a dosahuje vyšších teplot, což se projeví stoupající párou 

nad kompostem, není kompost dostatečně zralý. 

Mikrobiologické hodnocení kompostu – vyhodnocuje se správnost 

kompostovacího procesu stanovením výskytu indikátorových mikroorganismů, kterými 

se prokazuje účinnost hygienizace kompostovacího procesu. Jako indikátorové organismy 

slouží kultivační rod Salmonella, enterokoky a termotolerantní koliformní bakterie. 
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Agrochemické hodnocení kompostu – provádí se pomocí laboratorních rozborů, 

kdy se postupuje podle normy ČSN 46 5735 [6]. Stanovují se tyto znaky jakosti: vlhkost, 

obsah celkového N, obsah spalitelných látek, poměr C:N, hodnota pH a nerozložitelné 

příměsi. Kompost je dále kontrolován i z hlediska limitních koncentrací vybraných 

rizikových látek a prvků. [27] 

2.7 Využití kompostu 

Největší prostor pro využití kompostů (nejméně polovinu z jeho celkové 

produkce) představuje zemědělská půda, jak je uvedeno na Obrázku 6.  

 

Obrázek 6: Odhadovaná oblast využití kompostu [53] 

Nejčastěji se kompost využívá v zemědělství, tradičnějším způsobem 

je v domácnosti pro květiny, dále pak pro trávníky či zeleninové záhony na zahradách, 

také při údržbě zeleně parků a k rekultivacím, a k dalšímu využití. Mnoho trávníků 

v blízkostech bytových domů je založeno na stavební suti a obdobném odpadním 

materiálu, který vznikal v průběhu výstavby, a který se využívá jako součást materiálu 

k terénním úpravám. Dále je také vhodné použít kompost na trávník vysetý do tenké vrstvy 

zeminy, zapracovaný do půdy ve vrstvě 1 až 2 cm. 

Méně vyzrálý kompost ve formě nástýlky se dá použít v parcích, zatravněných 

hřištích a zahradách, kdy dozraje během sezóny na místě, a na podzim se pak zapraví 

do země. Nástýlka navíc potlačuje růst plevele. 
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Kompost se dále může zužitkovat na všech zahradách při rekultivacích 

a zúrodňování půdy, kde se hodí ke každé plodině, např. květinám a zemědělským 

plodinám, ovocným stromům, okrasným keřům a trávníkům. Přímo v kompostu se dají 

pěstovat cukety, dýně a okurky, pro které je velmi prospěšný. Kompost také přispívá 

k rozkvětu a růstu rostlin v parcích, v bytě na balkoně či za okny, na terase 

nebo na dvorku. [12]  

2.8 Povinnosti obce a státu 

Obce mají dle zákona č. 229/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném a účinném znění [43] 

povinnost zajistit prostor pro ukládání kovů a biologicky rozložitelných odpadů.  

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu 

zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů v platném a účinném 

znění [44], definuje povinnost obce zajistit prostory pro oddělené soustřeďování biologicky 

rozložitelných komunálních odpadů minimálně v období od 1. dubna do 31. října. Tato 

povinnost se musí dodržet i v případě, kdy má obec na svém území zavedený systém 

komunitního či průmyslového kompostování, do kterého občané odevzdávají všechny 

rostlinné zbytky z údržby zahrad a zeleně, které vznikají na území obce. [13]  

Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

v platném a účinném znění [42], nesmí být komunální bioodpad bez předchozí úpravy 

vyvážen na skládku. Proto obce sváží komunální bioodpad v označených (hnědých) 

kontejnerech, z nichž je jeden typ zobrazen na Obrázku 7, a zřizují kompostárny, 

čímž zajišťují zpracování biologicky rozložitelného odpadu od občanů ze zahrádek 

a domácností nebo z údržby obecní zeleně. Byla by škoda dávat větve a posekanou trávu 

na skládku, když z nich může být po zkompostování velmi kvalitní hnojivo. [54] 

Je výhodné vystavět kompostárnu přímo na skládce, poněvadž jsou na skládce 

k dispozici vhodné plochy ke kompostování (vzdálené od obydlí pro případ zápachu 

i vodohospodářsky zajištěné). [9] 
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Obrázek 7: Popis funkčnosti 240 l nádoby [62] 

Legenda k Obrázku 7: 1. stříška proti dešti a vlhkosti, 2. odpařovací a provětrávací otvory ve víku, 3. vnitřní 

svislá žebra zabraňují přiléhání odpadu na stěny a umožňují tak cirkulaci vzduchu, 4. mřížka, pod kterou 

odkapává vlhkost z odpadu, 5. horní a dolní odvětrávací otvory. 

V České republice je skládkování nejrozšířenější formou odstraňování 

komunálního odpadu. Umístění a technické provedení skládky musí zabezpečit ochranu 

životního prostředí po celou dobu užívání skládky i po ukončení jejího užívání. Podmínky 

pro rekultivaci a další využití území skládky musí být v souladu se schválenou územně 

plánovací dokumentací. [9] Na Obrázku 8 je znázorněn vývoj nakládání s komunálním 

odpadem od roku 2006 až do roku 2015 (zdrojem uvedených údajů je Český statistický 

úřad). [25] 

 

Obrázek 8: Vývoj nakládání s komunálním odpadem [25] 
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 Při vstupu ČR do Evropské unie se Česká republika zavázala tím, že bude 

snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky tak, že: 

 v roce 2010 mělo dojít ke snížení množství bioodpadů ukládaného na skládky 

o 25 %,  

 v roce 2013 mělo dojít ke snížení množství bioodpadů ukládaného na skládky 

o 50 %, 

 v roce 2020 by mělo dojít ke snížení množství bioodpadů ukládaného na skládky 

až o 65%,  

v porovnání s rokem 1995. Česká republika své závazky neplní, proto České republice 

hrozí miliardové pokuty (v Kč). Zbytečným penalizacím mohou občané přispět tím, 

že budou odpovědným přístupem třídit bioodpad. [33]  

Plán odpadového hospodářství České republiky stanovuje, že do roku 2024 bubou 

všechny skládky uzavřeny.  Do roku 2024 by mělo dojít k nárůstu materiálového využití 

směsného komunálního odpadu a k rozvoji kompostování a anaerobní digesce  biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu odvedeného ze směsného komunálního odpadu.  

Kompostování komunálního odpadu by mělo mít rostoucí tendenci.  Nárůst celkové 

produkce komunálního odpadu by mělo být ze 4,7 % v roce 2013 na 16,1 % v roce 2024, 

což je nárůst o 1,03 % ročně.  

Hlavní roli v nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem bude 

mít povinné zavedení sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadů od občanů 

a podpora kompostování a anaerobní digesce doprovázená případnou dostavbou nových 

kompostáren a bioplynových stanic, které by měly zajistit kompostování až 850 kt 

biologicky rozložitelného komunálního odpadu v roce 2024. Současná kapacita 

kompostáren je v České republice nerovnoměrná a bude nezbytné ji dobudovat tam, kde 

tyto kapacity chybí. [23] 
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3 TECHNOLOGIE KOMPOSTOVÁNÍ 

Technologie kompostování musí zabezpečovat optimální podmínky pro činnost 

aerobních mikroorganismů a tím dosažení vhodného průběhu kompostovacího procesu. 

Zakládka kompostu musí splňovat předpoklady umožnění výměny plynů mezi 

kompostovanými surovinami a okolím. Zakládka musí být porézní a kyprá, nesmí být 

suchá ani příliš mokrá. Důležitá je také homogenita a důkladné promíchání jednotlivých 

surovin, aby jejich styčný povrch byl co největší a mohly na sebe působit 

co nejrychleji. [29] 

Při stanovení použité technologie hraje významnou roli investice, jelikož jsou 

náklady zohledněny do konečné ceny produktu – kompostu. Při kompostování se rozlišují 

tři hlavní způsoby: [55]  

 kompostování na volné ploše,  

 kompostování v uzavřeném nebo polouzavřeném zařízení – intenzivní 

kompostovací technologie,  

 kompostování ve vacích.  

3.1 Kompostování na volné ploše 

Nejméně finančně nákladný způsob kompostování a nejvhodnější způsob 

kompostování v dnešní době je kompostování v pásových hromadách na volné ploše.  

Kompostovaný materiál se vrství do pásových hromad trojúhelníkového 

nebo lichoběžníkového průřezu. Dálka těchto hromad se přizpůsobuje dálkou stanovišť. 

Vzniklé hromady musí splňovat určitá kritéria, jako je zajištění volného přístupu pracovní 

techniky k hromadám kompostu, musí se zamezovat ohrožení povrchových a podzemních 

vod, minimální spád kompostovací plochy musí být 2 %, musí se zabezpečit odvod 

srážkové vody a splachů z kompostů do podzemních jímek v odpovídající kapacitě. 

Nejvýhodnější se proto v praxi ukazují pásové hromady lichoběžníkového průřezu, jelikož 

vykazují nejmenší potřebu plochy a kompostu. [31] [55] 

U trojúhelníkových profilů pásových hromad je šířka běžná v rozmezí 

2,50 - 4,0 m a výšku profilu určuje především charakter materiálu – zrnitost, vlhkost 

a sypný úhel, a jev rozmezí 1,0 – 2,20 m.  
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Výhodou hromad trojúhelníkového profilu je nepřehřívání kompostu a přirozené 

provětrávání profilu, jak je znázorněno na Obrázku 9. Nevýhodou těchto hromad 

je především ztížená aplikace odpadů netuhého charakteru, jako je např. kejda, jelikož 

při výšce nad 3 m je potřeba častěji překopávat. Trojúhelníkový profil se využívá 

především při kompostování menšího množství surovin. 

 

Obrázek 9: Trojúhelníkový profil pásové hromady [55] 

Lichoběžníkové profily se naopak používají ke kompostování velkého množství 

surovin. Podélné navážení traktorovými přívěsy a úpravu hromady nakladači umožňuje 

profil hromady – šířka hromady je v rozmezí 3,0 – 6,0 m a výška je 1,5 – 2,5 m. Výhodou 

je také efektivnější využití ploch, lepší udržení teploty v hromadě a to především 

při zahájení procesu, lepší aplikace tekuté složky. Nevýhodou je pak horší provětrávání, 

jak ukazuje Obrázek 10, a tím i nutnost častějšího překopávání. 

 

Obrázek 10: Lichoběžníkový profil pásové hromady [55] 

Kompost lze jednorázově vyrábět v polní kompostárně, např. na okraji pozemku, 

na kterém bude následně kompost využit. Tento pozemek ale nesmí být v pásmu ochrany 

vodních zdrojů nebo nesmí jít o meliorovaný pozemek (pozemek s koncentrací znečištění 

nad limity přípustnosti stanovené platnými právními předpisy). [7] [55] 
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Kompost se vyrábí při produkci nad 500 t za rok v kompostárně stacionární, 

kde se kompost vyrábí na zpevněných plochách hnojišť, silážních boxů nebo bývalých 

silážních žlabů, příklad je uveden na Obrázku 11. Pouze vícevrstevná zpevněná plocha 

s dokonalou izolací vyhovuje požadavkům vodohospodářsky zabezpečeného stanoviště 

a nesmí být zdrojem nadlimitního zápachu. Pokud je kompost uváděn do oběhu prodejen, 

musí jeho jakost odpovídat vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení 

požadavků na hnojiva v platném a účinném znění [47]. [52] 

 

Obrázek 11: Stálá kompostárna na volné ploše [55] 

Pro úspěšné zvládnutí procesu kompostování je vysoký stupeň mechanizace, 

kde se nejvíce prosadily překopávače, které pracující kontinuálně. Nasazení překopávače 

vyžaduje pečlivou úpravu profilu hromady, která se provádí nakladačem či traktorem 

s čelní shrnovací lopatou. [7] [55] 

3.2 Kompostování v uzavřeném nebo polouzavřeném zařízení 

Podstatou kompostování v uzavřeném nebo polouzavřeném zařízení 

je zintenzivnění rozkladné fáze kompostovacího procesu. Provzdušnění způsobuje vyšší 

teploty a tím zkrácení celého procesu. První fáze procesu se nabourá svou prudkostí 

organickou hmotu tak značně, že další fáze kompostování proběhnou rychleji. Nevýhodou 

je vysoká investiční náročnost. 

Mezi polouzavřená zařízení patří kompostovací žlaby a kompostovací boxy. 

Do uzavřených zařízení řadíme rotační biostabilizátory, uzavřené kompostovací boxy, 

věžové bioreaktory a tunelové bioreaktory. [7] [55] 
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3.2.1 Kompostovací žlaby 

Kompostovací prostory ve tvaru podlouhlého žlabu jsou zaplněny kompostem, 

jak je vidět na Obrázku 12, kde probíhá kompostování metodou kontrolovaného aerobního 

rozkladu, kam je vzdušný kyslík přiváděn pomocí ventilačních jednotek. [55] 

 

Obrázek 12: Kompostovací žlaby [55] 

Bioodpady jsou navezeny do zakládky kompostovacího žlabu, po ukončení 

návozu a uzavření zakládky je zakládka podle potřeby provzdušňována samostatnou 

ventilací výrobního boxu, popřípadě je dle potřeby i vlhčena. Během manipulace 

se zakládkou může být přimísena další surovina pro úpravu vlhkosti nebo kvality 

kompostu. [30] 

3.2.2 Kompostovací boxy 

Jde o polouzavřené zařízení, kdy jsou boxy umístěny z důvodu ochrany 

před převlhčením pod střechou. Boční stěna boxu je otevíratelná a na stěnách boxů 

jsou jeřábové dráhy, po kterých popojíždí jeřábový most s kočkou. Celý systém 

je pak vybaven zavlažovacím zařízením, ventilátory vhánějící vzduch přes rošty, které jsou 

uložené na dně boxů, a zabezpečují provzdušňování kompostu. Na jeřábové kočce 

je umístěno překopávací zařízení a pracovním orgánem je spirála, na které jsou výstupky 

zabezpečující průběžnou mechanickou destrukci částic materiálu. Následným vynášením 

materiálu z dolních vrstev zakládky na povrch dochází k intenzivnímu provzdušňování. 
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Proces kompostování v boxu trvá dva až čtyři měsíce. Celý proces je plně 

automatizovaný. [55] 

3.2.3 Rotační biostabilizátory 

Kompost se rozkládá v uzavřeném prostoru a provzdušňování probíhá 

převalováním materiálu v bubnu, který se pomalu otáčí, a do kterého se zavádí vzduch. 

Kompost je zadržován v bubnu jen několik dnů – do dosažení jeho stabilizace 

a hygienizace. Objem rotačních kompostérů je od domácího kompostování 

až po průmyslové. [7] [55] 

3.2.4 Uzavřené kompostovací boxy 

Jde o kovové či plastové kontejnery, které jsou buď mobilní s objemem do 10 l, 

nebo stacionární do objemu 50 l. Jedná se o vsádkový bioreaktor, do kterého se vhání 

vzduch. Jednou z nevýhod kompostovacích boxů je, že materiál v kontejneru nevykonává 

žádný pohyb. Druhou nevýhodou je, že vzduch přiváděný dnem kontejneru může tvořit 

zkratové kanálky, kterými část vzduchu uniká. Uzavřený kovový box je vidět 

na Obrázku 13. [55] 

 

Obrázek 13: Uzavřený kompostovací box [55]  

3.2.5 Věžové bioreaktory 

Nádoby reaktoru mají tvaru válce, kde je vyprazdňovací a provzdušňovací 

mechanismus na dně válce. Tento mechanismus je tvořen válcovou frézou, 
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která se pohybuje kolem osy věže a při vyprazdňování posouvá kompost k otvoru, 

kde vypadává ven. Věž se plní shora dopravním pásem. [7] [55] 

3.2.6 Tunelové bioreaktory 

Reaktor má obdélníkový průřez. Ve spodní části má systém kanálků pro rozvod 

vzduchu. Kompost se posouvá pomocí pohyblivého dna nebo pohyblivého čelního štítu. 

Tunelové bioreaktory pracují stejně jako věžové, v kontinuálním režimu. Výhodou 

je rovnoměrné provzdušnění a nízké nebezpečí zkratových kanálků způsobené nízkou 

vrstvou materiálu, která se denně stlačuje a tím narušuje kanálky.  

Bioreaktory pracují ve vsádkovém režimu, kdy je vsádka po určitou dobu 

provzdušňuje, nebo v kontinuálním režimu, kdy se kompostovaný materiál posouvá 

a po opuštění reaktoru se musí odpovídající materiál na vstupním konci opět navést. [55] 

Kompostování čistírenských kalů, jatečních odpadů a dalších odpadů uvolňující 

zápach umožňují např. věžové systémy a tunelové systémy, jelikož mají filtraci zápašných 

látek v biofiltrech. [52] 

3.3 Kompostování ve vacích 

Kompostování ve vaku je investičně výhodnou technologií, která urychluje dobu 

kompostování. Kompostování ve vaku lze označit jako kompostování v pásových 

hromadách na volné ploše s jediným rozdílem, že jsou hromady ukládány do uzavřených 

polyethylenových vaků, jak je vidět na Obrázku 14, které jsou na jedno 

použití - pro vyjmutí kompostu se musí rozříznout, ale jsou recyklovatelné.  

 

Obrázek 14: Kompostování ve vaku [55] 
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Plnění vaků se provádí na ploše, kde zůstanou po celou dobu procesu 

kompostování. Do vaku je spolu se surovinou vkládána i polyethylenová hadice, kterou 

se přivádí vzduch do vaku za pomocí provzdušňovacího ventilátoru. Množství vzduchu 

je regulováno dle potřeby vzdušného kyslíku pro zajištění optimálního aerobního průběhu. 

Jelikož se po uzavření vaku nedá nic měnit, musí se správně připravit surovinová 

zakládka – poměr C:N, vlhkost, poréznost i homogenita. Celý proces probíhá po dobu osmi 

až dvanácti týdnů. 

Největší výhodou kompostování ve vacích jsou nízké investiční náklady a úspora 

vodohospodářsky zabezpečených ploch. [55] 

3.4 Organizace kompostování 

Kompostování odpadů z organizačního hlediska se provádí ve třech úrovních:  

 domácí kompostování (na domácích zahradách),  

 komunitní kompostování (školy, sídliště, zahrádkářské kolonie)  

 průmyslové či centrální kompostování (průmyslové a zemědělské). 

3.4.1 Domácí kompostování 

Domácím kompostováním se rozumí možnost využití biologicky rozložitelného 

odpadu ze soukromých zahrad a separovaného sběru domovních odpadů – kuchyňské 

odpady v rodinných domcích se zahradou. Využívá se technologie aerobního 

kompostování v nádobách, stavebně zhotovených boxech nebo na kompostových 

zakládkách na zahradě. Kompost je využíván na vlastní zahradě. [9] [52]   

Domácí kompostování na kompostových zakládkách 

Nejlepší způsob domácího kompostování je kompostování na jedné zakládce, 

která by měla být umístěna v méně stinné části zahrady a tak, aby zůstala dobře přístupná 

i za deštivého počasí. Suroviny v zakládce by se měly promíchávat a při dosažení výšky 

1,5 m i homogenizovat. Po třech měsících je dobré kompost překopat kvůli provzdušnění. 

Po devíti až dvanácti měsících jsou odpady v kompostu rozložené a stabilizované. [17] 
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Kompostování v boxech nebo kompostérech 

Tento způsob kompostování se používá nejčastěji v rodinných zahradách. Boxy 

se vyrábějí z různých materiálů, jako jsou prkna, kulatiny, kovové pletiva. Kompostovací 

technologie je stejná jako pro kompostování v kompostových zakládkách. [17]  

Vermikompostování 

Vermikompostování je nízkonákladový způsob domácího kompostování s pomocí 

žížal, kdy žížaly přeměňují organické zbytky odpadů na biohumus – vermikompost. Jde 

o biooxidační a stabilizační proces a technologií přátelskou k životnímu prostředí. [20]  

K vermikompostování se nejčastěji využívá domorodý druh žížal – Eisenia 

foetida neboli žížala hnojní nebo vyšlechtěná odrůda – Eisenia andrei neboli žížala 

červená kalifornská. Pro správnou výrobu vermikompostu potřebují žížaly teplotu okolo 

20 °C, optimální vlhkost substrátu 78 - 82 % a neutrální hodnotu pH, což je mezi 6 - 8. 

Žížaly nesnáší nejen vítr, ale i sluneční paprsky. V zimním období se vermikompostér 

nesmí nechávat venku bez izolace a v letním období na přímém slunci, aby nedocházelo 

k přehřívání a vypařování vody. [61] 

Vermikompost je velmi kvalitní hnojivo, které obsahuje vysoké množství 

růstových enzymů, živin a organických látek. V porovnání s klasickým kompostem je jeho 

kvalita mnohem vyšší. Po aplikaci vermikompostu uvádějí výzkumy bohatší vzrůst rostlin 

a zvýšení úrodnosti o 30 %. [60] 

3.4.2 Komunitní kompostování 

Pojem komunitní kompostování znamená, že určitá komunita, jako jsou obyvatelé 

bytového domu, zahrádkářské kolonie, škola atp., třídí své odpady, které přinášejí 

na kompostoviště společné pro příslušnou komunitu. Komunitní kompostování je vhodné 

pro sídliště, kde občané nemají své zahrady, jelikož si rozdělí práci, ale i hotový kompost. 

Tím je komunitní kompostování výhodné pro všechny. [9] Pro komunitní kompostování 

se používají nejčastěji kompostové zakládky nebo otevřené boxy. Překopávání a úprava 

kompostu bývá většinou manuální. [10] [59] 
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3.4.3. Průmyslové (centrální) kompostování 

Průmyslové kompostování organizují převážně obce, podniky s veřejnými 

službami nebo soukromé podnikatelské subjekty. Průmyslové kompostování se považuje 

za složitou činnost, jelikož se musí řídit řadou legislativních předpisů. [16] 

 Kompostování se provádí na kompostových zakládkách nebo v biofermentorech. 

Jedná se o odpad z parků, hřbitovů, ze svozu bioodpadu apod. Kompost je využíván 

pro potřeby obce nebo uvedením do oběhu prodejem. [9] [52] 

Průmyslové kompostárny musí mít zajištění proti případnému úniku závadných 

látek do půdy nebo do vod. Zároveň musí zamezit smísení látek se srážkovými 

vodami. [17] Tento způsob kompostování musí být také vodohospodářsky zajištěný, 

což je investičně nákladné. Díky ekonomické náročnosti se používají vodohospodářsky 

zajištěné a již vybudované hnojiště, silážní žlaby, a areály bývalých uhelných skladů, 

čímž se investiční náklady na zařízení a produkci kompostu sníží. [9] 

Ekonomickou nákladovost zvyšují i speciální mechanizační prostředky, které jsou 

potřeba pro provoz průmyslových kompostáren, jako jsou stroje na překopávání, 

štěpkování, prosévání vyrobeného kompostu atp. Často se proto používají mobilní 

technologické linky, které tyto operace provádějí formou placené služby. Mobilní linky 

jsou ekonomicky výhodnější než pořizování jednoúčelových strojů, které stejně nebývají 

na velké kompostárně dosti využity, nehledě na vysoké pořizovací náklady. [16] 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V experimentální části diplomové práce se zabývám porovnáním kompostů 

při rozdílném technologickém postupu zpracování. V prvním případě došlo 

ke kompostování v uzavřeném systému v aerobním fermentoru (přístroj zajišťující ideální 

podmínky pro rozklad a přeměnu organických látek a rostlinných produktů působením 

enzymů, jako přívod potřebných plynů, regulace otáček, teploty, hodnoty pH 

a okysličování). V druhém případě se kompost zpracovával komunitním kompostováním 

v boxu na Komunitní zahradě v Chomutově, která vznikla pomocí dotační podpory 

statutárního města Chomutova v roce 2016. 

Vzniklé komposty byly podrobeny analýzám pro posouzení, zda je pro výsledný 

kompost důležitější dodržení podmínek pro kompostování či lepší protřídění surovin 

potřebných pro výrobu kompostu.  

Pro první experiment byly připraveny pěstební nádoby, kde zkoumáme růst 

odrůdy hořčice bílé a salátu hlávkového raného. Rostliny byly pěstovány ve směsi 

kompostu a půdy. Do každé nádoby bylo vloženo poměrově jiné množství kompostu 

a půdy. Po době růstu byly tyto rostliny sklizeny a podrobeny analýzám.  

Dalším pokusem, který byl v experimentální části proveden, bylo zjištění 

fytotoxicity kompostu. Test fytotoxicity byl proveden na hořčici bílé a řeřichy seté. 

Fytotoxikologické vyhodnocení je pouze orientační vzhledem k jeho dílčímu provedení.  

V posledním výzkumu experimentální části jde spíše o porovnání výsledků 

laboratorního rozboru obou kompostů. Rozbor na výskyt těžkých kovů, obsah živin 

a prvků provedl Výzkumný ústav rostlinné výroby v Chomutově, který se zaměřuje 

na výzkumnou činnost, výzkum a vývoj v oblasti zemědělství a laboratorní činnost. 

Získané výsledky všech analýz jsou zhodnoceny dle platných českých norem 

a českých legislativních požadavků.  

Použitá půda 

Odebraná orná půda byla označena jako jílová půda. Jde o těžkou a studenou 

půdu, která za sucha vysychá na tvrdou a hutnou hmotu a za vlhka se lepí. Velikost 

jemných částic je menší než 0,002 mm. V důsledku toho je jílová půda nepropustná 

pro vodu a za vlhkých podmínek se těžko obdělává. Při správném zpracování 



A. Benešová: POROVNÁNÍ KOMPOSTU PŘI ROZDÍLNÉM TECHNOLOGICKÉM ZPRACOVÁNÍ 

 

2017   28 

 

se dá přeměnit na úrodnou půdu, jelikož je za normálních okolností dobře zásobena 

živinami a dá se v ní pěstovat mnoho druhů rostlin. Přidáním organické hmoty se vytváří 

dostatek prostoru pro kořeny rostlin a vodu.  

Pro experiment byla vybrána půda málo úrodná, aby na výsledky pokusu měla 

co nejmenší vliv. Tato půda byla namíchána s pískem, aby se vytvořil dostatek prostoru 

pro kořeny a vodu. 

Použitý průmyslový kompost  

Jde o kompost vzniklý v uzavřeném systému kompostování v aerobním 

fermentoru EWA, Obrázek 15. Aerobní fermentor EWA je zařízení, ve kterém za účasti 

mikroorganismů jako jsou bakterie, kvasinky, plísně, prvoci a červi dochází k řízenému 

materiálovému využití biologicky rozložitelných odpadů pro výrobu průmyslového 

kompostu. Pomocí intenzifikace podmínek potřebných pro aktivaci a syntézu 

mikrobiálních enzymů potřebných pro rozklad a přeměnu biologicky rozložitelných 

odpadů na konečný výrobek trvá proces fermentace tři až čtyři dny. [26]  

 

Obrázek 15: Fermentor EWA [26] 

Výstupem z fermentoru je hygienizovaný a nezapáchající produkt – fermentát. 

Fermentát má vlhkost 40 %, který následně na ploše kompostárny dozrává za vzniku 

kompostu určeného k následnému agrotechnickému využití. Přeměna fermentátu 
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v kompost za účelem aplikace na půdu trvá čtyři až osm týdnů. Doba přeměny závisí 

na použitých vstupních substrátech a charakteru zakládky. 

Celková maximální roční kapacita fermentoru činí 2 250 t zpracovaného 

materiálu. Na začátku procesu musí dojít k homogenizaci vstupních surovin. Pro vhodnou 

zakládku musí být biomasa upravena drcením, řezáním nebo sekáním. Maximální délka 

vláknitých substrátů je 50 mm. Pro dezintegraci a homogenizaci biomasy se používá drtící 

a třídící lopata ALLU lopata, ve které se do zakládky vstupní substráty rozdrcují 

a současně mísí. [56] 

Použitý komunitní kompost 

Jde o kompost, který vznikl kompostováním vytříděného bioodpadu v otevřeném 

dřevěném boxu umístěném v Komunitní zahradě v Chomutově. Tato Komunitní zahrada 

Chomutov je umístěna na zahradě Základní umělecké školy T. G. Masaryka v Chomutově.  

Použitá semena rostlin: 

a) Salát hlávkový raný – Lactuca sativa L. 

Salát hlávkový patří do čeledě Asteraceae. Přízemní růžice má jasně zelené 

okrouhlé listy se zvlněnými okraji. V době květu na lodyze, která je vysoká do 100 cm, 

jsou střídavé a přisedlé listy. Květy jsou jazykovité a žluté. 

Salát je jedna z nejrychleji rostoucích zelenin, která je nenáročná na pěstování. 

Daří se jí v chladném a vlhkém podnebí. Hlávkový salát má při vyšších teplotách tendenci 

vybíhat do květu. [19] [37] 

b) Hořčice bílá – Sinapis alba L. 

Hořčice bílá patří mezi pícniny a pochází z planých druhů pocházejících 

ze Severní Afriky. Semena jsou kulovitá až oválná, žluté barvy a obsahují vysoké množství 

antinutričních látek jako jsou sinapiny, glukosinoláty sinalbin a sinigrin, které se vyskytují 

i v zelené formě. Hořčice dorůstá 0,6 – 1,2 m. Kořen je kůlový, kratší a tenký. Lodyha 

je dutá a u děložních lístků je zřetelně červenavě zbarvená nervatura. Listy jsou lyrovitě 

peřenodílné, ochlupacené a vykrajované. Vrchní listy jsou vejčité až podlouhlé. Květenství 

je hrozen a plodem je kratší šešule zakončená dlouhým zobánkem a porostlá chloupky.  
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Pro pěstování hořčice bílé je hlinitá půda. Vyžaduje dostatek vláhy a lépe 

se jí daří v chladnějších a vyšších oblastech. Klíčí při teplotě 1 – 2 °C a má rychlý růst 

i vývoj. Kvete po osmi až deseti týdnech po zasetí. [24] [50] 

c) Řeřicha setá – Lepidium sativum L.  

Řeřicha setá je jednoletá rostlina a patří do čeledi brukvovitých. Řeřicha setá 

pochází z Orientu. Je zdrojem vitamínu C, vitamínu B1, vitamínu K a beta karotenu. Dále 

obsahuje mnoho minerálů – draslík, vápník, železo, síra a hořčík. Dorůstá až do výšky 

40 cm. Má drobná kvítka, která jsou malá a mají bílou nebo světle růžovou až slabě 

načervenalou barvu. Listy jsou peřenoklané. Z dlouhého hlavního kořene vyrůstají 

rozvětvené stonky. Semena jsou drobná. 

Při venkovním pěstování klíčí řeřicha minimálně 10 dnů a roste pomalu, 

proto se častěji pěstuje v domácích podmínkách. 

Rostliny jsou velmi drobné, proto se vysévají hodně hustě. Pokud bude pěstována 

při teplotě nad 20 °C, vyklíčí do druhého dne. Potřebuje pouze dostatek vláhy. Sklízí 

se rostliny o výšce 6 – 8 cm. [35] [36] 

4.1 Vzorkování kompostu - kvartace 

Postup vzorkování byl proveden po nastudování metodického pokynu 

Ministerstva životního prostředí č. 6/2008 Věst. MŽP ke vzorkování odpadů [22].  

Odebrané množství kompostu bylo homogenizováno tak, aby byla zajištěna 

reprezentativnost vzniklého vzorku. Nejprve byl vzorek dostatečně promíchán, tak že byla 

celá hromada přeházena, aby byla homogenizace řádně dokončena. Kompost byl připraven 

k vzorkování procesem kvartace.  

Před tímto procesem bylo veškeré množství kompostu proseto sítem, aby bylo 

zbaveno nežádoucích částic kompostu. Pro proces kvartace a jejím předcházejícím  

činnostem bylo potřeba použít: nepropustnou folii, síto, igelitové pytle, lopatu, kvartační 

kříž, rukavice, váhu. 

Proces úpravy vzorku byl proveden na plastové folii. Nachystaná hromada byla 

po úpravě připravena na kvartaci. Pomocí kvartačního kříže se hromada rozdělila na čtyři 

části, tak jak je uvedeno na Obrázku 16.  
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Obrázek 16: Kvartace [28] 

Dvě protilehlé čtvrtiny byly opět homogenizovány a kvartovány. Proces byl 

opakován tak dlouho, dokud nebylo získáno požadované a potřebné množství vzorku. 

Celkem se získalo šest vzorků, které byly následně smíchány a tento celek byl opět 

kvartován. Výsledný vzorek zajišťoval reprezentativní vlastnosti.  

4.2 Pokus č. 1 – Biologický test růstu odrůdy hořčice bílé a salátu 

hlávkového raného 

Pro pokus růstu byla použita odrůda hořčice bílé a salátu hlávkového raného. 

Množství hořčice bílé bylo odváženo 5 g na použitý květináč a množství salátu hlávkového 

raného bylo odpočítáno 50 ks na použitý květináč. V pokusu bylo použito celkem 

10 květináčů o stejném objemu a k pravidelné zálivce byla použita destilovaná voda.  

Celý pokus probíhal při pokojové teplotě, vystaven slunečnímu svitu na východní 

straně. Význam nejpoužívanějších zkratek je uveden v Tabulce č. 1.  

Tabulka 1: Nejpoužívanější zkratky [1] 

Použitá zkratka Význam zkratky Složení/ popis 

K 1 Kompost 1 
Průmyslový kompost - z uzavřeného 

systému v aerobním fermentoru 

K 2 Kompost 2 
Komunitní kompost - zpracovaný 

v komunitní zahradě 

P Půda Orná půda 

 

K biologickému testu byla použita odebraná orná půda. Následně byla míchána 

v různých poměrech se vzniklými komposty. Jako kontrolní vzorek byl označen květináč 

obsahující čistou ornou půdu. Kompost 1 byl smíchán se zeminou 1:1 a 1/3:2/3. 
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Pro Kompost 2 byly použity stejné poměry míchání. Použité poměry představuje 

Tabulka 2. 

Tabulka 2: Poměry kompostu a půdy [1] 

Vzorek Materiál 

Poměr Hmotnost 

Použité semeno 
Kompost:Půda [Kg] 

A1 

Kompost 1 

1:1 0,75:0,75 
Hořčice bílá 

A2 Salát hlávkový raný 

B1 
1/3:2/3 0,5:1 

Hořčice bílá 

B2 Salát hlávkový raný 

C1 

Kompost 2 

1:1 0,75:0,75 
Hořčice bílá 

C2 Salát hlávkový raný 

D1 
1/3:2/3 0,5:1 

Hořčice bílá 

D2 Salát hlávkový raný 

E1 
Půda  −−   

Hořčice bílá 

E2 Salát hlávkový raný 

 

Týden první  

Pokus růstu byl založen dne 5.2.2017. Druhý den (7.2.2017) od výsadby 

se objevily vyklíčené rostliny hořčice bílé ve vzorku A1 – průmyslový kompost v poměru 

s půdou 1:1, a B1 – průmyslový kompost v poměru s půdou 1/3:2/3, na Obrázku 17.  

Dále se pak objevily vyklíčené rostliny u semen salátu hlávkového raného 

ve vzorku C2 – komunitní kompost v poměru s půdou 1:1 a D2 – komunitní kompost 

v poměru s půdou 1/3:2/3, na Obrázku 18. 

 

Obrázek 17: Vzorek A1 a B1 po dvou dnech [1] 
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Obrázek 18: Vzorek C2 a D2 po dvou dnech [1] 

Třetí den (8.2.2017) od výsadby došlo ke značnému naklíčení u rostliny salátu 

hlávkového raného ve vzorku C2 – komunitní kompost v poměru s půdou 1:1 

a D2 - komunitní kompost v poměru s půdou 1/3:2/3 jak je vidět na Obrázku 19. 

 

Obrázek 19: Vzorek C2 a D2 po třech dnech [1] 

Ve čtvrtém dni (9.2.2017) od výsadby došlo k viditelnému rozdílu v nárůstu 

rostliny salátu hlávkového raného při porovnání namíchaného kompostu s půdou v poměru 

1:1 (vzorek A2 a C2) a kontrolního vzorku (vzorek E2). V případě namíchání půdy 

s komunitním kompostem došlo k největšímu nárůstu, jak je vidět na Obrázku 20.  
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Obrázek 20: Vzorky A2, C2 a E2 po čtyřech dnech [1] 

Při porovnání růstu rostliny salátu hlávkového ve vzorcích namíchaného 

kompostu s půdou v poměru 1/3:2/3 (vzorek B2 a D2) a kontrolního vzorku (vzorek E2), 

došlo k největšímu nárůstu při použití komunitního kompostu, Obrázek 21. Nejmenší 

nárůst rostliny došlo v obou případech u kontrolního vzorku. U použití rostliny hořčice seté 

ve čtvrtém dni semena začala klíčit, ale v nepatrném množství. 

 

Obrázek 21: Vzorek B2, D2 a E2 ve čtvrtém dni [1] 

Týden druhý 

V tomto týdnu byl vidět růst převážně u vzoru C1 a D1, což je použití 

komunitního kompostu v poměru s půdou 1:1 a 1/3:2/3. Tak jak je vidět na Obrázku 22. 

U kontrolního vzorku, což je použití pouze půdy, je pozorován malý nárůst rostliny hořčice 

bílé. 
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Obrázek 22: Vzorek A1, B1, C1, D1 a E1 [1] 

U použití semene salátu hlávkového byl nejpočetnější a nejdelší růst také u použití 

komunitního kompostu. Vývin růstu v dalších květináčích byl poznatelně nižší. 

Nejvyvinutější rostliny byly následně ve směsi komunitního kompostu a půdy v poměru 

1/3:2/3. Nejméně vyvinutými a nejméně početnými byly rostliny na směsi průmyslového 

kompostu a půdy v poměru 1/3:2/3, jak je vidět na Obrázku 23. 

 

Obrázek 23: Vzorek A2, B2, C2, D2 a E2 [1] 

Týden třetí 

Vzorky rostlin byly rozrostlé především u vzorku D2 – směs komunitního 

kompostu a půdy v poměru 1/3:2/3 u rostliny salátu hlávkového. U směsi průmyslového 

kompostu a půdy v poměru 1/3:2/3  u rostliny salátu hlávkového byly nejméně vzrostlé. 

U rostliny hořčice bílé byly výrazné změny v délce a množství růstu. U směsi komunitního 

kompostu a půdy v poměru 1/3:2/3 byla rostlina nejvíce vzrostlá. V množství růstu byl 

největší u kontrolního vzorku – půdy. U všech vzorků je pozorováno plesnivění semen 

hořčice bílé, které nevyklíčily.  Růst rostlin je vidět na Obrázku 24 a 25. 
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Obrázek 24: Vzorek A1, B1, C1, D1 a E1 [1] 

 

Obrázek 25: Vzorek A2, B2, C2, D2 a E2 [1] 

Týden čtvrtý – šestý 

V tomto období zůstával trend růstu konstantní. Nejdominantnější půdou 

s rostlinami stále zůstávaly rostliny ve směsi komunitního kompostu a půdy v poměru 

1/3:2/3.  

Některá semena hořčice bílé nevyklíčila do konce zkušebního období. Šlo 

o semena, která zůstala do konce zkušebního období tvrdá, protože nepřijala vodu, 

nebo semena, která na konci zkušebního období byla shnilá, ze kterých nevyrostla ani část 

klíčku.  

Po uplynutí potřebné doby růstu byla sklizena pěstovaná plodina. Z každého 

květináče byla odseparována část podzemní – kořenová soustava a část nadzemní. 

Obě části byly řádně promyty v destilované vodě.  

Následně byly rostliny vysušeny na volném prostranství při pokojové teplotě 

a zváženy. Hodnoty hmotností byly zaznamenány v Tabulce 3 (největší množství sklizené 

vysušené rostlinné hmoty je podbarveno zeleně, nejmenší červeně).  
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Tabulka 3: Množství sklizené rostlinné hmoty na jednotlivých směsích [1] 

Vzorek Název vzorku 
Poměr 

míchání 
Rostlina 

Nadzemní 

část [g] 
Kořeny [g] 

A1 

Kompost 1 

1 : 1 

Hořce bílá 0,181   0,024 

A2 
Salát hlávkový 

raný 
0,076   0,069 

B1 

1/3 : 2/3 

Hořce bílá  0,117  0,019 

B2 
Salát hlávkový 

raný 
 0,031  0,015 

C1 

Kompost 2 

1 : 1 

Hořce bílá  0,157  0,043 

C2 
Salát hlávkový 

raný 
 0,228 0,055  

D1 

1/3 : 2/3 

Hořce bílá 0,475  0,059  

D2 
Salát hlávkový 

raný 
0,243  0,940  

E1 

Půda   

Hořce bílá  0,065  0,005 

E2 
Salát hlávkový 

raný 
 0,226 0,139  

 

Zhodnocení biologický test růstu odrůdy hořčice bílé a salátu hlávkového raného 

Největší množství sklizené vysušené rostlinné hmoty bylo naváženo ze směsi 

komunitního kompostu a půdy v poměru 1/3:2/3.  Naopak nejmenší množství sklizené 

vysušené rostlinné hmoty bylo naváženo u nadzemní části ze směsi průmyslového 

kompostu a půdy v poměru 1/3:2/3 a u kořínků (podzemní části) u půdy.   

4.3 Pokus č. 2 – Stanovení fytotoxicity a vyzrálosti kompostu (zkouška 

klíčivosti) 

Klíčivost osiva se stanovuje laboratorní zkouškou, zda je schopnost semen 

poskytnout v optimálních podmínkách a za stanovenou dobu maximální počet vyvinutých 

naklíčených rostlin, u kterých se předpokládá, že v půdě za příznivých podmínek z nich 

vyrostou normální rostliny. Zkouška klíčivosti je popsána v metodice Ministerstva 

zemědělství čá 3/2004 Věst. MZe, zkoušení osiva a sadby [21].  

Pro testování se používají semena rostlin, která mají zvýšenou citlivost kořenů 

klíčků na toxické látky. Hodnocení se provádí porovnáním vývoje kořenů naklíčených 
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semen rostlin. Test probíhá během 72 hodin, jelikož příznaky škodlivých látek jsou 

zřetelněji viditelné v raném stádiu růstu kořenů. Tento experiment byl vzhledem 

k náročnosti komplexního testu fytotoxicity proveden pouze testem inhibice růstu kořene 

hořčice bílé a řeřichy seté.   

Pro testy bylo dle předepsaných postupů potřeba získat vodný výluh – výluh 

odpadu obohacený zásobními roztoky, v případě potřeby ředěny ředící vodou, z obou 

forem kompostů a kontrolního, jak je uvedeno v Tabulce 4. Výsledky testů jsou 

interpretovány pomocí vzorce indexu klíčivosti, jehož výsledky stanoví vlastnosti 

kompostu a jeho použití. 

Tabulka 4: Označení vzorků výluhu [1] 

Vzorek Materiál 
Destilovaná 

voda [l] 

Množství 

materiálu 

[g] 

V1 Kompost 1 1 100 

V2 Kompost 2 1 100 

V3 
Destilovaná 

voda 
1 0 

 

Pro tento pokus bylo použito semeno odrůdy řeřichy seté a hořčice bílé. Jde pouze 

o orientační stanovení z hlediska použití a improvizace v domácím prostředí.  

Nejprve byl vytvořen vodný výluh kompostu. Pro výluh bylo použito 1 litr 

destilované vody a bylo odebráno a proseto 100 g suchého vzorku kompostu. Vzorek 

kompostu byl vložen do skleněné lahve omyté destilovanou vodou a doplněn 1 litr 

destilované vody. Vodný výluh probíhal po dobu 24 hodin při pokojové teplotě.  

Po uplynutí doby působení byl vzorek přefiltrován pomocí netkané textilie. Tímto 

způsobem byly získány dva vodné výluhy – V1 (Kompost 1 – průmyslový kompost) a V2 

(Kompost 2 – komunitní kompost). Ani jeden z výluhu nevykazoval žádný zápach. Výluh 

z průmyslového kompostu měl tmavší barvu, Obrázek 26.  
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Obrázek 26: Vodný výluh kompostů [1] 

Do Petriho misek byl na dno umístěn vystřižený filtrační papír, který pro klíčení 

slouží k neustálému zásobování semene vodou. Na filtrační papír byla vložena semena 

řeřichy seté a hořčice bílé. Počet semen byl zvolen na 30 ks pro hořčici bílou i pro řeřichu 

setou. Na toto množství bylo použito k zálivce množství 10 ml vodného výluhu 

pro Kompost 1 a 2 a pro destilovanou vodu. Pro pokus bylo použito šest Petriho misek.  

Zavřené Petriho misky byly umístěny na 72 hodin do prostoru bez přístupu světla 

při pokojové teplotě. Během klíčení bylo prováděno pozorování po každých uplynulých 

24hodinách a fotodokumentace. Označení a náležitosti jednotlivých vzorků udává 

Tabulka 5. 

Tabulka 5: Označení pokusu v Petriho miskách [1] 

Vzorek 
Použitý vzorek 

vodného výluhu 
Použité semeno 

P1 
V1 

Řeřicha setá 

P2 Hořčice bílá 

P3 
V2 

Řeřicha setá 

P4 Hořčice bílá 

P5  

(kontrolní vzorek pro 

vzorek P1 a P3) 
V3 

Řeřicha setá 

P6  

(kontrolní vzorek pro 

vzorek P2 a P4) 

Hořčice bílá 
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Průběh testu po působení 24 hodin 

Po působení vodného výluhu po 24 hodinách byla provedena průběžná kontrola 

inhibice růstu. Vizuálně nejlépe co do počtu klíčících semen a délky klíčků vypadal vzorek 

P1 – výluh průmyslového kompostu se semenem řeřichy seté a P3 – výluh komunitního 

kompostu se semenem řeřichy seté. Nejhůře se prozatím jevily vzorky s použitím semen 

hořčice bílé, které zatím nezačaly vůbec klíčit. Vše je zdokumentováno na Obrázku 27 

a Obrázku 28. 

 

Obrázek 27: Vzorky P1, P3 a P5 po 24 h [1] 

 

Obrázek 28: Vzorky P2, P4 a P6 po 24 h [1] 

Průběh testu po působení 48 hodin 

Trend růstu při další průběžné kontrole po působení 48 hodin vodného výluhu 

se viditelně srovnal. U vzorků s použitím semene řeřichy seté jsou klíčky srovnatelně 
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dlouhé, jak je vidět na Obrázku 29. U vzorků s použitím semene hořčice bílé dochází 

pouze k počátečnímu stádiu klíčení, Obrázek 30.   

 

Obrázek 29: Vzorky vodného výluhu s použitím semene řeřichy seté [1] 

 

Obrázek 30: Vzorky vodného výluhu s použitím semene hořčice bílé [1] 

Průběh testu po působení 72 hodin 

U vzorků s použitím semena řeřichy seté vykazoval nejdelší kořeny rostlin vzorek 

P1 - průmyslového kompostu. Největší inhibice růstu kořene vykazoval vzorek 

P3 - komunitního kompostu, kde byla kořenová část nejkratší. Všechny vzorky s použitím 

semena řeřichy seté vykazovaly přibližně stejný nárůst klíčků, jak je uvedeno v Tabulce 6 

a je vidět na Obrázku 31.  
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Obrázek 31: Vzorky vodného výluhu s použitím semene řeřichy seté [1] 

U vzorků s použitím semene hořčice bílé stále dochází pouze k počátečnímu 

stádiu klíčení a to jen u některých semen, jak je vidět na Obrázku 32. U těchto vzorků 

je vidět největší klíčivost u vzorku P4 – komunitního kompostu. U vzorku P2 - průmyslový 

kompost je klíčivost téměř nulová.  

 

Obrázek 32: Vzorky vodného výluhu s použitím hořčice bílé [1] 

Některá semena hořčice bílé nevyklíčila do konce zkušebního období, kdy šlo 

o semena, která zůstala tvrdá do konce zkušebního období, protože nepřijala vodu. Ostatní 

naklíčená semena jednotlivých vzorků byla přeměřena a hodnoty byly zaznamenány 

do Tabulky 6. U každého vzorku došlo k přeměření délky klíčků i délky kořínků. V tabulce 

byla spočítána i průměrná délka klíčků i kořínků a procento klíčivosti. 
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Tabulka 6: Naměřené hodnoty klíčků a kořínků v testu po 72 h [1] 

 

 

Stanovení zralosti kompostu 

Metoda je založena na výpočtu indexu klíčivosti (IK) citlivé rostliny, nejčastěji 

se používá semeno řeřichy seté, v prostředí vodního výluhu kompostu. Velikost 

fytotoxicity, která ukazuje obsah toxických meziproduktů, které vznikají při aerobním 

rozkladu organických odpadů, umožňující kvalitativní hodnocení intenzity rozkladu, 

kde je nepřítomnost fytotoxinů (IK kolem 100 %) ukazatelem zralého kompostu, jak uvádí 

Tabulka 7.  

vzorek 

semeno
klíček 

[mm]

kořínek 

[mm]

klíček 

[mm]

kořínek 

[mm]

klíček 

[mm]

kořínek 

[mm]

klíček 

[mm]

kořínek 

[mm]

klíček 

[mm]

kořínek 

[mm]

klíček 

[mm]

kořínek 

[mm]

1 23 26 22 32 22 38 0 5 0 14 0 8

2 31 46 26 29 29 46 0 12 0 4 0 2

3 21 48 12 16 20 30 0 11 0 2 0 2

4 26 42 19 22 17 26 0 6 0 6 0 4

5 19 38 22 24 24 24 0 6 0 12 0 2

6 29 44 22 39 26 42 0 3 0 3 0 2

7 17 36 22 32 27 29 0 8 0 3 0 4

8 27 42 17 29 19 42 0 2 0 5 0 11

9 31 40 18 20 17 26 0 7 0 6 0 0

10 27 32 19 21 19 47 0 6 0 4 0 0

11 27 48 18 24 16 29 0 0 0 2 0 0

12 22 40 21 28 15 30 0 0 0 0 0 0

13 24 47 23 28 26 48 0 0 0 0 0 0

14 27 45 21 26 20 28 0 0 0 0 0 0

15 24 43 21 26 24 32 0 0 0 0 0 0

16 30 47 19 17 17 26 0 0 0 0 0 0

17 25 41 21 26 21 41 0 0 0 0 0 0

18 26 33 22 26 23 38 0 0 0 0 0 0

19 18 37 18 22 19 32 0 0 0 0 0 0

20 22 46 19 24 17 38 0 0 0 0 0 0

21 26 30 21 24 23 45 0 0 0 0 0 0

22 27 41 23 28 26 39 0 0 0 0 0 0

23 22 39 19 22 19 31 0 0 0 0 0 0

24 27 44 18 21 22 28 0 0 0 0 0 0

25 25 39 22 27 17 42 0 0 0 0 0 0

26 27 47 24 31 18 34 0 0 0 0 0 0

27 22 46 18 32 24 29 0 0 0 0 0 0

28 18 41 18 19 21 34 0 0 0 0 0 0

29 31 52 24 34 16 34 0 0 0 0 0 0

30 28 42 25 24 24 42 0 0 0 0 0 0

∅ délka 24,97 41,40 20,47 25,77 20,93 35,00 0,00 2,20 0,00 2,03 0,00 1,17

klíčivost [%] 100 100 100 100 100 100 0 3 0 11 0 8

P6P1 P3 P5 P2 P4
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Čím má větší delší fytotoxicita trvání v první fázi kompostování jako výsledek 

intenzivního rozkladu organické hmoty, tím kratší je doba dozrávání kompostu. [51]   

Výpočet IK: [51] 

IK =
% klíčivosti × průměrná délka kořínků vzorku [cm]

% klíčivosti × průměrná délka kořínků kontroly [cm]
   

Tabulka 7: Stanovení zralosti kompostu [51] 

IK [%] Zralost kompostu  

nad 100 stimulační účinek 

80 - 100 dobře vyzrálý kompost 

60 - 80 částečně vyzrálý kompost 

pod 60 nezralý kompost 

 

Jelikož u vzorku (P2, P4, P6), kde byla použita semena hořčice bílé, nebyla 

klíčivost semen v kontrole nejméně 90 %, k dalším výpočtům se tedy použily vzorky (P1, 

P3, P5), kde byla použita semena řeřichy seté a klíčivost semen v kontrole byla vyšší 

než 90 %, což uvádí Tabulka 8. Ostatní výpočty jsou uvedeny v Příloze 1. 

Tabulka 8: Hodnoty indexu klíčivosti [1] 

Označení vzorku Index klíčivosti Index fytotoxicity 

Kontrola (P5) 78,50 100,00% 

P1 93,63 119,27% 

P3 76,75 97,77% 

 

Výsledky jednoznačně poukazují na úspěšnost vzorku s použitím průmyslového 

kompostu oproti kontrole. Naopak kontrolní vzorek má lepší výsledky než vzorek 

s použitím komunitního kompostu.  

Index klíčivosti ukazuje, že průmyslový kompost s IK 119,27 % lze označit 

jako kompost se stimulačním účinkem. Přestože má komunitní kompost pouze IK 97,77 %, 

lze ho označit jako dobře vyzrálý kompost. 

Dle vyzrálosti kompostu se dále stanovuje vhodnost použití kompostu, 

jak je uvedeno v Tabulce 9. [51] Z čehož vyplývá, že by se průmyslový kompost dal využít 
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jako substrát pro zahradnictví a květinářství a komunitní kompost by se dal využít 

pro aplikaci před setím a při výsadbě. 

Tabulka 9: Použitelnost dle vyzrálosti kompostu [51] 

Kategorie IK [%] Použitelnost 

I 100 a více 
substráty pro zahradnictví, 

květinářství 

II 80 - 100 
aplikace před setím a při 

výsadbě 

III 60 - 80 

předjarní aplikace, 

rekultivace do pařenišť, 

pro pěstování hub 

IV do 60 
aplikace riskantní, 

neekonomická 

 

Zhodnocení stanovení fytotoxicity a vyzrálosti kompostu (zkouška klíčivosti) 

Jelikož klíčivost semen hořčice bílé v kontrolním výluhu byla pod 90 % a některá 

semena vůbec nevyklíčila (větší část) do konce zkušebního období - zřejmě šlo o semena, 

která zůstala tvrdá, jelikož nepřijala vodu, hodnotit se budou pouze výsledky u semen 

řeřichy seté.  

Test s dobou klíčení 72 h u semene řeřichy seté prokázal, že se v případě 

průmyslového kompostu jedná o vyzrálý kompost se stimulačním účinkem a vhodným 

použitím jako substrát pro zahradnictví a květinářství. V případě komunitního kompostu 

se jedná o dobře vyzrálý kompost a vhodným použitím pro aplikaci před setím 

a při výsadbě. 

 

4.4 Pokus č. 3 – Porovnání výsledků chemických rozborů kompostů 

Komposty byly podrobeny laboratorním analýzám. V Tabulce 10 jsou uvedeny 

výsledky chemických rozborů sledovaného substrátu z hlediska obsahu rizikových prvků 

ve srovnání se zemědělskými normami (naměřené a limitní hodnoty jsou uvedeny 

jako celkový obsah po rozkladu lučavkou královskou).  

Limitní hodnoty jsou dle prováděcí vyhlášky MZe č. 474/2000 Sb., o stanovení 

požadavků na hnojiva v platném a účinném znění [47], k zákonu č. 156/1998 Sb., 

o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích 
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a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd v platném a účinném znění 

(o hnojivech) [41], rozhodující pro hodnocení všech organických hnojiv vč. kompostů 

a pěstebních, rekultivačních anebo hnojivých substrátů.  

Pro informativní účely jsou uvedeny i ostatní zemědělské normy spojené 

s aplikací hnojiv a hnojivých substrátů do půdy - limitní hodnoty dle vyhlášky MZe 

č. 131/2014 Sb., [39] kterou se mění vyhláška MZe č. 474/2000 Sb. o stanovení požadavků 

na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů [47], a vyhláška č. 377/2013 Sb. o skladování 

a způsobu používání hnojiv v platném a účinném znění [45], vyhláška MŽP 

č. 382/2001 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě [46], ve znění 

vyhlášky MŽP, MZe a MZ č. 504/2004 Sb. v platném a účinném znění, [48] vyhlášky 

MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského 

půdního fondu [40] ve znění vyhlášky MŽP č. 153/2016 Sb. o stanovení podrobnosti 

ochrany kvality zemědělské půdy v platném a účinném znění [40]. Barevně podbarvené 

hodnoty překračují limity stanovené v alespoň jedné z uvedených norem. 
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Tabulka 10: Výsledky chemických rozborů sledovaného substrátu z hlediska obsahu rizikových prvků ve 

srovnání se zemědělskými normami [1] 
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As mg/kg 11,5 18,3 30 30 20 20 50 

Be mg/kg 0,784 1,09 7,0 7,0 ─ ─ ─ 

Cd mg/kg 0,535 0,432 0,4 1,0 2 5 13 

Co mg/kg 5,0 9,81 25 50 ─ ─ ─ 

Cr mg/kg 93,4 86,5 100 200 100 200 1000 

Cu mg/kg 43,6 33,4 60 100 150 500 1200 

Hg mg/kg 0,612 0,632 0,6 0,8 1,0 4,0 10 

Mo mg/kg 3,64 1,57 5,0 5,0 20 ─ 25 

Ni mg/kg 44,9 43,8 60 80 50 100 200 

Pb mg/kg 39,8 59,3 100 140 100 200 500 

V mg/kg 20,9 27,4 150 220 ─ ─ ─ 

Zn mg/kg 233 378 130 200 600 2500 3000 

Al % 0,813 0,747 ─ ─ ─ ─ ─ 

Fe % 1,8 1,6 ─ ─ ─ ─ ─ 

Mn mg/kg 408 446 ─ ─ ─ ─ ─ 

B  mg/kg 31,4 13,1 ─ ─ ─ ─ ─ 

Ba mg/kg 182 168 ─ ─ ─ ─ ─ 

 

Hodnocení výsledků analýz 

 Nepřekročení limitu obsahu rizikových prvků stanovených vyhláškou MŽP 

č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního 

fondu ve znění vyhlášky MŽP č. 153/2016 Sb. o stanovení podrobnosti ochrany kvality 

zemědělské půdy v platném a účinném znění [40], zejména limitu pro lehké půdy 

(nejpřísnějšího z uvedených) znamená absolutní bezpečnost pro aplikaci daného substrátu 

z hlediska rizika kontaminace půdy daným prvkem. 
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Nepřekročení limitních hodnot obsahu rizikových prvků v organických hnojivech, 

včetně kompostů, pěstebních substrátech a statkových hnojivech dle vyhlášky MZe 

č. 474/2000 Sb. o stanovení požadavků na hnojiva v platném a účinném znění [47] 

k zákonu o hnojivech č. 156/1998 Sb. v platném a účinném znění [41], znamená, 

že substrát má vyhovující kvalitu pro přímou aplikaci do půdy bez rizika kontaminace 

sledovanými rizikovými prvky. Toto je jedna ze základních podmínek pro registraci 

organických hnojiv a pěstebních substrátů za účelem uvedení hnojiv do oběhu.  

Nepřekročení pouze normy pro suroviny znamená možnost použití těchto 

substrátů v zemědělství pouze jako suroviny pro výrobu průmyslových kompostů. 

V případě nezemědělské rekultivace může být takový substrát použit pro přímou aplikaci 

se souhlasem příslušných zodpovědných úřadů, obvykle referáty životního prostředí.  

Pokud by došlo k překročení všech norem, znamená nepoužitelnost daného 

substrátu v zemědělství. Podobný substrát by neměl být použit ani pro nezemědělskou 

rekultivaci ani pro výrobu průmyslových kompostů. 

Metody stanovení rizikových prvků 

Celkový obsah všech uvedených rizikových prvků s výjimkou Hg se stanovilo 

v mineralizačním roztoku po rozkladu sledovaného vzorku lučavkou královskou 

v uzavřeném vysokotlakém mikrovlnném systému, metodou emisní spektrofotometrie 

v indukčně vázané plazmě, tj. pomocí zařízení ICP OES. Pro stanovení nízkých 

koncentrací As, Se, Cd, Pb a Mo se použila metoda ETA-AAS s grafitovou kyvetou. Hg 

se stanovilo přímo z vysušeného vzorku pomocí jednoúčelového analyzátoru rtuti.  

Agrochemický rozbor 

V Tabulce č. 10 jsou uvedeny výsledky agrochemických rozborů kompostů 

z hlediska obsahu základních živin a hodnot jakostních znaků ve srovnání s normativními 

hodnotami pro komposty dle ČSN 46 5735 [6]. Barevně podbarvené hodnoty překračují 

alespoň jednu z norem. 
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Tabulka 11: Výsledky agrochemických rozborů sledovaného vzorku z hlediska obsahu základních živin 

a hodnot jakostních znaků ve srovnání s normativními hodnotami [1] 

Sledovaný parametr 
Měrné 

jednotky 

Naměřený obsah Normativní 

hodnota pro 

komposty dle ČSN 

46 5735 

Průmyslový 

kompost 

Komunitní 

kompost 

Sušina % 49,4 69,1 min. 35 - max. 60 

pH - H2O   7,36 7,63 od 6,0 do 8,5 

Spalitelné látky % sušiny 39,4 11,8 min. 25 

Cox celk. % sušiny 19,7 6,63 min. 12,5 

N celk.  % sušiny 1,64 0,638 min. 0,6 

Poměr C:N  % sušiny 12,0 : 1 10,4 : 1 max. 30 : 1 

Nerozložitelné příměsi % 3,83 7,17 max. 2 

Celk. obsah P % sušiny 0,467 0,193 ─ 

Celk. obsah K % sušiny 2,03 0,537 ─ 

Celk. obsah Ca % sušiny 2,46 1,115 ─ 

Celk. obsah Mg % sušiny 0,422 0,295 ─ 

Celk. obsah Na % sušiny 0,063 0,026 ─ 

Celk. obsah S % sušiny 0,126 0,052 ─ 

 

Metody stanovení živin a jakostních znaků 

Celkový obsah N se stanovil klasickou destilační metodou v mineralizačním 

roztoku po rozkladu vzorku koncentrovanou kyselinou sírovou s přídavkem katalyzátoru 

v mineralizačním zařízení se zpětnou destilací výparů. Celkový obsah P, K, Na, Ca, Mg 

a S se stanovilo v mineralizačním roztoku po rozkladu vzorku lučavkou královskou 

v uzavřeném vysokotlakém mikrovlnném systému, metodou emisní spektrofotometrie 

v indukčně vázané plazmě, tj. pomocí ICP OES. Pomocí iontometrie se ve vodním výluhu 

stanovilo hodnoty pH. Spalitelné látky se stanovily gravimetrickou metodou pro spálení 

vzorku v muflové peci při teplotě 550 ° C. Celkový obsah Cox a poměr C:N se vypočítal. 

Nerozložitelné příměsi a homogenita celku se stanovila gravimetricky.  

Hodnocení výsledků chemických rozborů průmyslového kompostu 

Analyzovaný substrát vyhovuje obsahem všech sledovaných rizikových prvků 

vyhlášce MZe č. 474/2000 Sb. o stanovení požadavků na hnojiva v platném a účinném 

znění [47] k zákonu o hnojivech č. 156/1998 Sb. v platném a účinném znění [41]. Obsahy 

organických látek, základních živin a hodnoty ostatních znaků jakosti jsou rovněž 

vyhovující. 
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Hodnocení výsledků chemických rozborů komunitního kompostu 

Analyzovaný kompost vyhovuje obsahem všech sledovaných rizikových prvků 

vyhlášce MZe č. 474/2000 Sb. o stanovení požadavků na hnojiva v platném a účinném 

znění [47] k zákonu o hnojivech č. 156/1998 Sb. v platném a účinném znění [41]. Obsahy 

organických látek, oxidovatelného uhlíku, nerozložitelných látek a sušiny jsou však 

nevyhovující.  
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5 ZÁVĚR 

Kompostování je velmi stará technologie přeměny biologicky rozložitelného 

odpadu na kvalitní humus. V současné době se tato technologie dostává opět do popředí 

zájmu veřejnosti. Aby bylo možné vyrobit kvalitní kompost a tím využít všechny jeho 

výhody, je důležité, aby byly použity vhodné suroviny a dodržen technologický postup.  

Cílem této práce bylo porovnat kvalitu kompostu při rozdílném technologickém 

zpracování a vyhodnotit, zda je v procesu zpracování důležitější řádnější protřídění 

kompostovaného materiálu či kvalitnější a kontrolované provzdušňování. Za tímto účelem 

byl proveden vegetační nádobový pokus s obsahem různých poměrů půdy ke kompostu. 

Dále byly provedeny testy klíčivosti ve výluhu kompostu za účelem zjištění fytotoxicity. 

Analyzovány byly komposty pro stanovení živin, jakostních znaků a rizikových prvků. 

Dále byly provedeny chemické a agrochemické rozbory kompostů. Analyzované obsahy 

prvků byly porovnány s limity platné legislativy. 

Výsledky získané pro vypracování této diplomové práce ukázaly, že se kvalita 

výsledného kompostu nedá stanovit jednoznačně. V testu klíčivosti bylo prokázáno, 

že průmyslový kompost se prokazuje jako vyzrálý kompost se stimulačním účinkem 

a vhodným použitím jako substrát pro zahradnictví a květinářství. V případě komunitního 

kompostu se ukazuje jako vyzrálý kompost a vhodným použitím pro aplikaci před setím 

a při výsadbě. 

Z laboratorních analýz jednotlivých kompostů je patrné, že průmyslový kompost 

vyhovuje obsahem rizikových prvků a vykazuje obsahy přijatelných živin, organických 

látek a hodnoty ostatních znaků jakosti nejen pro pěstování rostlin, 

ale i k jeho komerčnímu využití. Komunitní kompost sice vyhovuje obsahem rizikových 

prvků, ale obsahem organických látek, oxidovatelného uhlíku, nerozložitelných látek 

a sušiny naopak nevyhovuje. 

I přes to, že tyto pokusy ukazují lepší výsledky pro průmyslový kompost, tudíž 

by se dalo říci, že dodržení podmínek pro kompostování je nejdůležitější, avšak 

při vegetačním pokusu se ukázalo, že nejlepší výsledky prokazoval komunitní kompost. 

Na základě provedených analýz a dalších vyhodnocení lze doporučit 

jako výhodnější průmyslový kompost. 
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