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ANOTACE 
 

Posouzení možnosti nakládání s komposty podle vyhlášky �.341/2008 Sb.  
 

Má diplomová práce popisuje a hodnotí sou�asný stav nakládání s komposty v �R i 
EU. Cílem mé diplomové práce je zjistit problémové ukazatele kompostu, který byl odebrán v 
kompostárn� Bruzovice ve Frýdku Místku. Mým úkolem je navrhnout technologické 
možnosti optimalizace kvality kompost�.  

P�i analýzách kompostu bylo zjišt�no n�kolik problémových ukazatel�. Jedním 
z nich je vyšší obsah N ve vyzrálém kompostu, což m�že vést k sedání kompostu a kompost 
pak trpí nedostatkem vzduchu. Dalším problémem se ukázal pom�r C:N. Bylo zjišt�no, že 
pom�r C:N v jednotlivých zrnitostních t�ídách je p�íliš úzký, což vede ke zpomalení procesu 
kompostování. Z vyhlášky �. 341/2008 Sb. vyplývá, že ani jeden ze vzork� kompostu 
nevyhovuje uvedým limit�m. 

Dále bylo prokázano, že v kompostu je vyšší podíl anorganických látek v �erstvém i 
vyzrálém kompostu, tudíž tyto vzorky nevyhovují limit�m uvedeným ve vyhlášce 341/2008 
Sb. (nerozložitelné p�ím�si max. 2%). 

P�i posuzování rizikových prvk� v laborato�ích VŠB-TUO bylo zjišt�no, že vybrané 
prvky (Pb, Cu, Zn) vyhovují limit�m dané vyhláškou 341/2008 Sb. až na Cr který p�evyšuje 
daný limit o 28,13 mg/kg sušiny u �erstvého kompostu a u vyzrálého kompostu až o 76,41 
mg/kg sušiny.  

Další analýzy byly provedeny Zdravotním ústavem se sídlem v Ostrav�, kde byly 
poprvé stanoveny na rozdíl od p�edchozích rozbor� analýza PAU a PCB, což jsou kritéria 
jakosti kompostu uvedené ve vyhlášce 341/2008 Sb. Bylo zjišt�no, že PCB ani PAU 
nevyhovuje limit�m uvedeným ve vyhlášce 341/2008 Sb. PCB p�evyšuje daný limit o 0,015 
mg/kg sušiny. Výrazn� však limity vyhlášky p�evyšuje PAU, a to až o 10 mg/kg sušiny.  

 

Klí�ová slova: vyhláška 341/2008 Sb., rizikové prvky, pom�r C:N, PAU, PCB, kompost 

 
 

ANNOTATION 
 

Evaluation of the possibilities for the waste management of composts according 
to Ordinance No.  341/2008 Coll. 

 
My theses deals with the description of  the present situation  and interpretation  of  

the waste management of composts in the Czech Republic and the EU. The goal of my thesis 
is to identify problem of parameters for compost produced at the landfill in Frýdek Místek 
(Bruzovice). My task is to propose the possibility for optimizing the technological quality of 
compost.  

From the analysis of compost follows several problems. One of them is a higher 
content of N in mature compost, which can lead to settlement of compost and compost will 



 

 

suffer from lack of air. Another problem is the value of ratio C:N. It was found that the ratio 
of C: N in each granularity grainsize is too narrow, leading to a slowdown the process of 
composting. Tha ratio of C/N is not in agreement with Ordinace No. 341/2008 Coll.  

The compost have also higher proportion of inorganic substances in fresh and mature 
compost, therefore, these samples do not meet the thresholds laid down in the Ordinance no. 
341/2008 Coll. (irreducible matter 2% max). 

From evaluation of risk elements (Pb, Cu, Zn) in dry matter of compost was found 
that the selected elements comply with the limits of the Decree No. 341/2008 Coll. Only Cr 
exceeds the limit of 28.13 mg / kg dry weight in fresh compost and matured compost to about 
76.41 mg / kg dry weight. Also other analysis from validated laboratories confirmed, tah the 
contaent of risk elelemnets is in agreements with requested value in the Decree No. 341/2008 
Coll..  From the analysis of organic micropollutant it appeal, tah the concentration of PAHs 
and PCB are higher then limit in Decree. It was found that PCBs or PAHs levels are not in 
agreement with the Ordinance no. 341/2008 Coll. PCB exceeds a certain threshold of 0,015 
mg/kg dry weight. Significantly, however, levels of PAHs than the Order, and up to 10 mg/kg 
dry weight. 

Keywords: Decree No. 341/2008 Coll., risk elements, ratio C:N, PAHs, PCB, compost 
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1.   Úvod a cíl práce 
 

Každá lidská �innost je doprovázená vznikem ur�itého množství odpadu. Odpady 
organického p�vodu lze prakticky odstra�ovat a tím p�ispívat k ochran� životního prost�edí. 
Je známo, že velké množství organických zbytk� se �asto nerozvážn� ni�í, a�koliv by mohly 
jako kompost podporovat úrodnost p�dy v našich zahradách. B�hem celého roku vzniká 
hodn� biologicky rozložitelných odpad� – listí, zbytky rostlin, pose�ená tráva, zbytky po �ezu 
živých plot�, plevele aj. Teoreticky je možné kompostovat všechny organické (tedy rostlinné 
i živo�išné) látky. V domácím kompostu by však nem�ly kon�it materiály, které jsou 
chemicky ošet�eny. Pozornost si vyžaduje taktéž kompostování rostlin, které jsou napadeny 
chorobami. Dáme- li tyto odpady do popelnice, zbavujeme se cenného daru p�írody. 

Kompostování je aerobní rozkladný proces organických �ástí odpadu za vzniku 
humusových látek. Je to biologická metoda využívající BRO za kontrolovaných podmínek a 
�inností mikroorganism� p�em��uje BRO na kompost. Kompost je tedy kvalitní organo-
minerální hnojivo, kterým jsou do p�dy navráceny všechny cenné živiny. Na rozdíl od 
minerálních hnojiv se do p�dy dodává také humus, který velmi dob�e p�sobí na vlastnosti 
p�dy. P�ipravuje se z organických odpad� z domácnosti a ze zahrady a je významným 
p�ísp�vkem k udržení zdravé p�dy a k výživ� rostlin. 

Dne 12.9. 2008 vstoupila v platnost nová vyhláška �. 341/2008 Sb. o podrobnostech 
nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.�Podle odborník� jde o ú�inný nástroj, který by 
m�l umožnit široké využití bioodpad�, ale p�i zachování základních požadavk� ochrany 
zdraví a životního prost�edí. Upravené bioodpady mohou být p�i respektování požadavk� 
vyhlášky využívány na povrchu terénu sportovních a rekrea�ních za�ízení, p�i vytvá�ení 
rekultiva�ních vrstev, p�ípadn� pro p�ekrytí skládek. Vyhláška uvádí doporu�ený seznam 
bioodpad� podle odpadové nomenklatury využitelných v za�ízeních pro aerobní (nap�. 
kompostárny) nebo anaerobní (nap�. bioplynové stanice) zp�soby zpracování. Dále jsou zde 
uvedeny základní požadavky na za�ízení, kontrolu technologie, vstup� a výstup� ze za�ízení. 
Velmi d�ležitou a o�ekávanou �ást vyhlášky tvo�í soustava ukazatel� pro hodnocení a 
za�azování bioodpad� do skupin podle zp�sobu využití. 

Dle pr�zkum� v posledních letech dochází ke zna�nému nár�stu biologických  
odpad� v Evrop�. Kompostování je z hlediska legislativy považováno za p�edcházení vzniku 
odpadu. Z hlediska hierarchie odpadového hospodá�ství je p�edcházení vzniku odpad� na 
prvním míst� a m�lo by být up�ednost�ováno. K tomu slouží r�zné programy na podporu 
domácího kompostování vedené v�tšinou obcí �i m�stem. Cesta k úsp�šnosti také závisí na 
vybudovaném organizovaném sb�ru, separaci organického odpadu a na odborném 
kompostování. 

Separovaný sb�r tuhých domovních odpad� se provádí ve v�tšin� stát� Evropské 
unie a jeho prioritní ekologický aspekt je v recyklaci nebo regeneraci tém�� všech složek 
odpadu a v podstatném omezení skládkování odpadu. Nap�íklad v Rakousku jsou od konce 
roku 1992 všechny obce povinny separovan� odd�lovat organický odpad a provád�t odborn� 
kompostování. 
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Cílem diplomové práce je posouzení reálné možnosti dosažení kvalitativních 
ukazatel� kompost� požadovaných ve vyhlášce �. 341/2008 Sb. p�i využití BRKO. Pro 
dosažení cíle jsem zvolila následující postup: 

• Sledované ukazatele u kompost� v zemích EU a �R.  Kvalitativní znaky a porovnání 
vývoje v požadavcích na jakost kompostu.  

• Kvalitativní znaky kompostu vyrobeného z BRKO- Kompostárna Bruzovice. 
• Možnosti optimalizace technologie pro zajišt�ní spln�ní legislativních požadavk�.  
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2.   Standardy jakosti pro kompost 
 

Pro úsp�šné kompostování musí výsledný výrobek spl�ovat stanovené kvalitativní 
standardy.  Mezi nejsledovan�jší parametry pat�í teplota, vlhkost, pom�r C:N, pH, obsah 
kyslíku, t�žkých kov�, živin, aj. 

 
2.1   Základní charakteristika sledovaných parametr� 

N�které sledované parametry a limitní koncentrace vybraných rizikových látek a prvk� jsou v 
�R uvedené v p�íloze �. 5 vyhlášky �. 341/2008 Sb.  

 
2.1.1   Teplota 
 
Teplota je parametr, který lze pomocí sondy velmi lehko kontrolovat. Teplota 

zakládky kompostu je základním m��itelným ukazatelem zrání kompostu, který koresponduje 
s intenzitou �innosti mikroorganism�. V�tšina mikroorganism� v organickém materiálu je 
mezofilních (optimální teplota jejich rozvoje je 20-30°C). Avšak až p�i vyšších teplotách 
za�íná p�evažovat skupina termofilních aerobních mikroorganism�, které jsou pro správný 
pr�b�h kompostování nezbytné. Optimální výše této teploty se pohybuje v rozmezí 45-65°C. 
Na základ� sledování pr�b�hu teplot kompostu je možné ur�it termín p�ekopávek, a tak �ídit 
pr�b�h kompostovacího procesu [9,10]. V období tlení musí materiál t�etí den dosáhnout 
teploty nejmén� 50°C. Pokud tato hodnota není dosažena do týdne, je to zp�sobeno 
nádledujícími p�í�inami: 

• P�íliš vysoká vlhkost - materiál, který byl využit byl p�íliš vlhký a trpí nedostatkem 
vzduchu. Vysoká vlhkost je hlavní p�í�inou p�íliš malého vývoje tepla. Ú�inné 
opat�ení spo�ívá bu�to v p�imíchávání suchého materiálu nebo v p�ekopávání 
kompostu.  

• P�íliš vzdušné založení - materiál je p�ekyp�ený a v�tšinou také velmi suchý – tlení 
proto nem�že za�ít. V tomto p�ípad� sta�í materiál �áste�n� stla�it (šlapáním) a v 
p�ípad� pot�eby navh�it nap�íklad mo��vkou.  

• Tlení již prob�hlo - v materiálu prob�hlo již z�ásti tlení, nap�íklad u dlouhodob� 
skladovaných hnoj�. V tomto p�ípad� již nedochází k vývoji tepla, jelikož lehce 
odbouratelné slou�eniny byly již rozloženy, tudíž se materiál nachází již po fázi tlení [8].  

 
Obr.�.1: Pr�b�h teploty kompostu [11] 
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2.1.2   Vlhkost 
 

Mikroorganismy obsažené v kompostu pot�ebuji pro sv�j život vodu, proto vlhkost 
pat�í mezi parametry, které velkou m�rou ovliv�ují zdárný pr�b�h celého kompostovacího 
procesu. Bez dostate�né vlhkosti v materiálu ur�eného ke kompostování dochází ke zpomalení 
až zastavení celého procesu, k tzv. fyzikální stabilizaci. Optimální vlhkost kompostu závisí na 
struktu�e kompostovaného materiálu. P�i kompostování musí být zajišt�no dostate�né množství 
vody a zárove� také dostate�né množství pór� vypln�ných vzduchem, aby proces probíhal za 
požadovaných aerobních podmínek. Optimální vlhkost se pohybuje obvykle v rozmezí 40 – 60 %. 
P�i nadbyte�né vlhkosti dochází k nežádoucím hnilobným proces�m. Pro zakládání kompostu 
je lepší volit nižší vlhkost vstupních surovin, kterou v p�ípad� pot�eby upravíme závlahovou 
vodou. P�evlh�enost kompostu se upravuje obtížn�ji [10, 12].  

V praxi se ke stanovení správné vlhkosti �asto používá tzv. orienta�ní zkouška 
stanovení vlhkosti. Tyto zkoušky spo�ívají v odebrání substrátu rukou, nejlépe v pryžové 
rukavici a jeho silném zmá�knutím prsty. P�i optimální vlhkosti se nesmí mezi prsty objevit 
kapi�ky vody a po uvoln�ní tlaku prst� se nesmí substrát rozpadnout a hrouda substrátu 
z�stane pohromad� [12]. 

 
2.1.3   Pom�r C:N  

Tento d�ležitý parametr ur�uje pravd�podobnou rychlost rozkladu organických 
zbytk�. Pom�r C:N zásadn� ovliv�uje intenzitu �innosti mikroorganism�, a tím tedy i dobu 
zrání kompostu, tvorbu humusových látek a samoz�ejm� také výslednou kvalitu kompostu. 
Optimální hodnota tohoto pom�ru se pohybuje u zralého kompostu C:N v rozmezí 25 - 30:1 
(vysoká stabilita) a v �erstvém kompostu v rozmezí 30 - 35:1. P�i pom�ru menším než 15:1, 
bude rozklad rychlý, ale dusík se m�že ztrácet jako amoniak, protože množství dusíku 
p�evažuje metabolickou pot�ebu mikroorganism�. Hmoty s pom�rem C:N nad 50:1 se 
rozkládají pomalu, prodlužuje se zrání kompostu [9,13].  

Tab.�. 1: Hodnoty pom�ru C:N u n�kterých materiál� používaných p�i kompostování 
zbytkové biomasy [9] 

Materiál C:N Materiál C:N 

Odpad ze zahrady 40:1 Dr�beží trus 10:1 

K�ra 120:1 Mo��vka 2:1 

Piliny 500:1 Kejda skotu 10:1 

Listí 50:1 Hn�j skotu 25:1 

Pose�ená tráva 20:1 Sláma (žito, oves) 60:1 

  Sláma (pšenice, je�men) 100:1 
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2.1.4   Acidobazická reakce 

Nejjednodušší stanovení pH je indikátorovými papírky. Hodnota pH kompostu by se 
m�la pohybovat kolem neutrální reakce kompostu a tedy kolem hodnoty 7. Na po�átku 
kompostování je pH zpravidla nižší, zralý kompost má hodnotu pH mezi 7 – 8. Optimální 
rozsah hodnot pH kompostu je pak od 6,0 do 8,5. Hodnotu pH mužeme ovlivnit mícháním 
(provzdušn�ní) výchozího materiálu, obsahem vody a s tím související obsah strukturního 
materiálu. Musíme tedy ke kompostu dodávat takový materiál, který umožní vytvo�ení 
dostatku pór� k zadržení vlhkosti na stran� jedné a vzduchu, jako prost�edí pro žádoucí 
aerobní bakterie, na stran� druhé. V p�ípad� nedostate�ného provzdušn�ní kompostu m�že 
dojít k poklesu hodnot pH, což je zp�sobeno kyselinami, které vyprodukují n�které anaerobní 
bakterie. Naopak p�i správném zacházení s kompostem se hodnota pH posunuje více k 
hodnotám alkalickým [14,15]. 

 
2.1.5   Provzduš�ování 

 
Vytvá�ení aerobních podmínek je hlavní zásadou kompostování. Mikroorganismy 

pot�ebují obrovské množství kyslíku. To znamená, že materiál musí být tak kyprý, aby mohl 
vzduch neustále p�icházet zvnejšku až do st�edu kompostu. Mikroorganismy p�em��ující 
organickou hmotu p�i kompostování tedy spot�ebovávají kyslík a produkují oxid uhli�itý. 
Technologie kompostování musí umožnit vým�nu plyn� mezi zrajícím kompostem a okolím 
tak, aby v substrátu bylo dostatek �erstvého vzduchu s kyslíkem [15]. 

Obsah vzduchu v kompostu prakticky nelze stanovit. Jsou sice p�ístroje na me�ení 
kyslíku, ty se však v praxi nepoužívají kvuli vysokým po�izovacím cenám. K odhadu 
zásobení vzduchem m�žeme použít velmi jednoduché pravidla:  

• Nep�íjemný, zatuchlý zápach dokazuje vždy hnilobu – tedy nedostatek kyslíku. 
Kompost je tedy nutné p�ekopat. 

• Když odpovídá vlhkost, odpovídá také zpravidla obsah vzduchu. 
• Jestliže není materiál kyprý, ale hrudkovitý nebo lehce stla�ený, je op�t nutné 

kompost p�ekopat. 
• Další možností pro p�ezkoušení obsahu kyslíku je v první fázi tlení m��ení teploty, 

která by m�la výrazn� p�ekro�it 40°C [8,15]. 
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Obr.�.2: Zvýšení ú�innosti aerobního procesu – �ízené provzduš�ování [:autor] 

 

2.1.6   Obsah živin a další parametry 
 

Obsah organické hmoty a živin v kompostu závisí na vstupním materiálu. Organická 
hmota obsažená v kompostu se podílí na stavb� p�dního sorp�ního komplexu. Zvýšení 
sorp�ní schopnosti p�d se p�ízniv� projevuje jednak v možnosti vytvá�ení v�tší zásoby živin 
v p�d� a v omezení jejich ztrát, které mohou vzniknout vyplavením slab� poutaných živin  do 
spodních vrstev p�dy, mimo dosah ko�enového systému rostlin [16,17]. 

S obsahem organických látek v kompostu zpravidla stoupá i pórovitost, a tím i 
požadavek na vyšší vlhkost. Optimální vlhkost u �erstvého kompostu pro zemité komposty s 
obsahem organických látek do 20% v sušin� (nap�. na bázi rybni�ního bahna) je 45-50%. 
Komposty ze zem�d�lských odpadních hmot s obsahem 30-40% organických látek v sušin� 
vyžadují po�áte�ní vlhkost 55-60%. Organické komposty ze stromové k�ry, d�evních odpad� 
a p�i kompostování chlévské mrvy se zeminou, kdy obsah organických látek v sušin� je v 
rozmezí 50-75%, vyžadují vlhkost 60-70%. Souhrnn� lze �íci, že zahradní odpad poskytuje 
kompost spíše chudší na živiny, zatímco komposty z hnoje a kuchy�ských odpad� mají vyšší 
hodnotu. Nejvýše se však cení vermikompost. Všeobecn� platí, že �ím jednostrann�jší je 
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výchozí materiál, tím mén� živin kompost obsahuje. Kompost z r�znorodého materiálu je pro 
rostliny nejvhodn�jší. Obsah rostlinných živin v kompostu není dnes již zanedbatelný, nebo� 
cena minerálních hnojiv za posledních deset let mnohonásobn� stoupla [8,16]. 
 

Tab.�.2: Obsah živin v kompostu (údaje v % sušiny) [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalšími parametry ovliv�ující kompostování jsou nap�íklad vstupní suroviny, 
vhodná zrnitost a homogenita substrátu. Mletí, štípání a drcení surovin zvyšuje plochy na 
kterých se m�že mikroorganismu živit. Menší �ástice rovn�ž tvo�í více homogenní sm�s 
kompostu a zlepšuje se tak izolace hromádky a to napomáhá udržovat optimální teplotu. 
Jsou-li však �ástice p�íliš malé, m�že to zabra�ovat provzduš�ování. Odpad by m�l být 
rozm�ln�n na malé �áste�ky a d�kladn� promíchán. Homogenizace odstra�uje nebezpe�í 
vzniku ulehlých vrstev ve spodních �ástech kompostu, které jsou nepropustné pro vým�nu 
plyn� a podléhají rychle hnití. Kontrolovaný rozklad vyžaduje také vhodnou rovnováhu mezi 
"zeleným" organickým materiálem (nap�. trávy, od�ezky, potravinové zbytky, hn�j), které 
obsahují velké množství dusíku, a "hn�dým" organickým materiálem (nap�. suché listí, 
d�ev�né t�ísky, v�tve), které obsahují velké množství uhlíku, ale jen málo dusíku [18]. 
Kompost ovliv�uje taktéž obsah nerozložitelných p�ím�sí, což jsou látky, které se p�i procesu 
humifikace nemohou rozkládat (nap�. kameny, kovové p�edm�ty, sklo aj.). Dalšími 
kvalitativními parametry je obsah t�žkých kov�, mikropolutant� atd. 
 

2.2   Porovnání situace v EU a v ostatních zemích 

V d�sledku rozdílného politického a pr�myslového rozvoje na celém sv�t� je 
hodnocení kvality kompostu odlišné v každé zemi. Existuje však �ada zemí, které jsou 
zdánliv� blízko dohod� nap�í� národním hranicím. Krom� toho v�tšina zemí v souvislosti s 
vývojem systém� pro kompostování má systém zajišt�ní jakosti bu�to dobrovolný nebo jsou 
naklon�ni k zákonným normám. Tyto systémy mají r�zné cíle, ale nejd�ležit�jším cílem je 
zajistit výrobu kvalitních výrobk� dle specifických norem, a usnadnit tak výrobku uvád�ní na 
trh prost�ednictvím využití kvalitní zna�ky, a tímto zajistit, aby byly produkty šité na míru 
pro r�zné ú�ely používání kone�nými uživateli. 

Obsah živin Kompost Vermikompost 

Celkový dusíku ( N ) 0,5 – 1,5 1,0 

Celkový fosfor ( 52OP  ) 0,1 – 0,8 0,2-3,0 

Celkový draslík ( OK 2  ) 0,3 – 0,8 0,3-2,0 

Vápník ( CaO ) 1 - 12 1-12 

Ho��ík ( MgO ) 0,2 – 3,3 0,3-3,3 

Organická hmota 20-40 30-55 
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Pr�zkum standard� pro kompostování v celé Evrop�, Severní Americe a Austrálii 
ukazuje, že systém ur�ený pro podporu kompostování respektující požadavky na ochranu 
�lov�ka, zví�at, p�dy a zdraví mají zpravidla tyto prvky:  

• Standardy, které potenciáln� regulují škodlivé aspekty výroby a použití kompostu. 
Jedná se p�edevším o opat�ení zákonné povahy; 

• Dopl�kové standardy, jimiž se �ídí, nap�. v oblasti životního prost�edí (zdravotní 
aspekty, aplikace do p�dy (obvykle zákonné povahy); 

• Standardy (systém zabezpe�ování jakosti), které byly z�ízeny za ú�elem získání 
d�v�ry spot�ebitel� prost�ednictvím zajišt�ní kvality, stejn� jako jasná specifikace pro 
odbyt na trhu (tém�� vždy dobrovolná) [2].  

 
Schéma �.1: Obecné schéma rozsahu standard� kompostu – z výstupního materiálu k 
uvedení výrobku na trh [2] 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2.2.1   Situace v EU 

V posledních letech došlo ke zna�nému nár�stu biologických odpad� v Evrop�. P�i 
pohledu do budoucna je z�ejmé, že nejmén� 32% m�stského odpadu a velká �ást 
pr�myslových odpad� - cca 40% z celkové produkce odpad� v Evrop� by mohla být 

Nespecifikovaná recyklace produktu 

Zákonné standardy 
Preventivní principy- regulace škodlivých aspekt�.  

Ustanovení a omezení  pro odpady a produkty, které mohou být použity. 

“Dopl�kové” zákonné standardy 
Další zákony a na�ízení, které nejsou d�ležité pouze pro kompost, s bezpe�nostníma zásadama jako 
jsou nap�. hnojiva a jejich  licen�ní pravidla, mezní hodnoty nap�. pro obsah  t�žkých kov� v p�d�, 

dávkování živin a rostlinných emisí. 

Dobrovolné standardy 
Systém zabezpe�ování jakosti 

• Charakteristika b�žného produktu dle normy (nap�. standardy pro organickou hmotu, obsah 
vody, velikost zrna, prohlášení o živinách), která zahrnuje kvalitu výrobk�, a která je 
nezbytná pro jejich uvád�ní na trh. Zahrnuje také dohled  nad  vstupní surovinou. 

• P�esná specifikace produktu požadovaná ze strany uživatel� a to v r�zných aplikacích. 

Trh vyžadující standardizované produkty kompostu vysoké kvality, s p�esnou specifikací pro 
koncové uživatele. 
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biologicky zpracována kompostováním nebo anaerobní digescí. Finální výrobky jsou obvykle 
používány na zlepšení kvality p�dy, nebo jako hnojivo [1].  
 

2.2.2   Rozvoj kompostování v Evrop� 
 

První kompostárny na smíšený tuhý komunální odpad (TKO) se v Evrop� objevily 
asi v 70. letech a zpravidla obsahovaly tyto operace: mechanická separace biodegradabilního 
organického materiálu, kompostování separované organické hmoty ob�as promísené s 
�istírenskými kaly. N�kolik závod� tohoto druhu bylo konstruováno v mnoha evropských 
zemích a jejich zám�rem bylo v 80.letech zpracovat uvedeným zp�sobem nejmén� 35% 
TKO. Nejaktivn�jší byly N�mecko, Nizozemí, Francie, Itálie, Dánsko, Belgie, Špan�lsko a 
Portugalsko [3]. 

 
Kompostování jako úprava komunálního odpadu se ukázalo být nedostate�né 

p�edevším z následujících d�vod�: 
� zvyšování obsahu nebezpe�ných látek v KO, 
� nedostatku technologií, které by byly schopny zajistit kvalitní finální produkty, 
� nedostate�ná uv�dom�lost farmá�� a jiných kone�ných uživatel�, snaha v�deckých 

pracovník� a institucí zabránit zne�išt�ní p�dy p�edevším t�žkými kovy a pozd�ji také 
organickými polutanty, které jsou v sou�asné dob� pod drobnohledem výzkumu EU [4]. 

 
Po slibném za�átku byly mnohé kompostárny uzav�eny a výstavba nových byla 

odložena. Hlavním d�vodem pro toto �áste�né selhání byla špatná kvalita recyklovaných 
výrobk�. Kompost m�l zejména p�íliš vysoký obsah t�žkých kov� a inertních látek (sklo, 
plasty, kovy). Dále kompost produkovaný v p�íliš krátkém �ase nebyl biologicky 
stabilizovaný. V té dob� v�tšina evropských zemí nem�la žádné standardní specifikace ani 
sm�rnice pro výrobu kompostu [3]. 

 
2.2.3   Nakládání s odpady v Evrop� 

 
Pokud jde o organický odpad a vztahující se aktivity v Evrop�, lze je rozd�lit do 4 

kategorií. V p�ípad� Rakouska, Belgie (Flandry), N�mecka, Švýcarska, Lucemburska a 
Nizozemska je realizována celostátní odpadová politika. Tyto zem� první kategorie v 
sou�asné dob� recyklují p�ibližn� 80 % odd�len� sebraného oraganického odpadu (v�tšinou 
kompostováním). Digesce v sou�asné dob� hraje minoritní úlohu zejména kv�li vysokým 
investi�ním náklad�m a také proto, že anaerobní digesce bioodpad� vyžaduje integrované 
�ešení bioodpad� a �išt�ní odpadních vod - což se bohužel objevuje jen velmi z�ídka. 
O�ekává se však zvýšení využití anaerobní digesce, p�edevším proto, že je zájem o výrobu 
bioplynu jako obnovitelného zdroje energie (což je podporováno také sm�rnicí o 
obnovitelných zdrojích energie). 

Dánsko, Švédsko, Norsko, Itálie a Špan�lsko (Katalánsko) spadají do druhé 
kategorie. Tyto zem� mají vybudovaný organizovaný sb�r, separaci organického odpadu a 
kompostování. V t�chto zemích jsou hlavní rysy systém� pln� nastín�ny, ale ješt� není 
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zajišt�na dostate�ná kapacita kompostáren a trh s kompostárenskými produkty není pln� 
rozvinut. Nap�íklad celková kapacita Itálie pro kompostování bioodpadu získaného 
odd�leným sb�rem je druhá nejvyšší v Evrop� (2,5 mil. tun) hned po N�mecku. Její kapacita 
v p�epo�tu na jednoho obyvatele je však nedostate�ná a daleko pokulhává za kapacitou 
N�mecka samotného. Nizozemsko a Rakousko již p�esáhlo specifickou kapacitu pro 
kompostování 100 kg/obyvatel za rok.  

Finsko, Francie, Velká Británie a �ást Belgie (Vlámsko) spadají do t�etí kategorie. 
Tyto zem� vyvíjejí strategie a jsou na za�átku vývoje. Systémy jsou již navrženy (nap�íklad 
ve Velké Británii byla strategie odpadového hospodá�ství nedávno schválena).  

Do �tvrté kategorie za�azujeme zem�, které nemají žádné úsilí kompostovat 
odd�lený organický odpad. Mezi tyto zem� �adíme Špan�lsko, 	ecko, Irsko a Portugalsko. V 
t�chto zemích m�žeme stále nalézt systémy využívající kompostování sm�sného KO, v 
n�kterých p�ípadech dokonce tyto systémy hrají hlavní úlohu (regionální strategie ve 
Špan�lsku a Portugalsku). Souhrnn� lze �íci, že nakládání s odpady v Evrop� ukazuje 
rozsáhlé trendy a rychlý vývoj sm�rem k t�íd�ní biologického odpadu. Ve v�tšin� zemí je 
aktivita zam��ena na domací  kompostování. [1,4]. 

 

 
Obr.�.3: Nakládání s odpady v jednotlivých zemích 
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Tab.�.3: Množství odd�len� separovaného bioodpadu [2] 

 

Zem� Odd�len� separovaný 

odpad 

Odd�len� separovaný 

odpad 

 

Odd�len� sebraný a 

domácí kompost (v�etn� 

domácího kompostování) 

 Celkem [t] Celkem [%] Celkem [%] 

Rakousko 600 000                     75  82,26  

Flandry 723 795                     62,46  65,61  

Dánsko 652 000                     67,01  

Finsko 93 000                       9,26   

Francie 1600 000                     16,33   

N�mecko 7000 000                     77,78   

�ecko - 0,00   

Irsko 6000 1,08   

Itálie 1500 000 15,72   

Lucembursko 34 000 31,05   

Nizozemsko 1700 000 50,00   

Portugalsko 14 000 1,00   

Špan�lsko 50 000 0,66   

V.Británie 618 517 5,68   

Švédsko 400 000 26,67   

 
Ve v�tšin� evropských zemí nejsou statistické údaje o  

domácím kompostování k dispozici, takže odhadnout množství organických odpad� je velmi 
obtížné. 

I p�esto, že znalosti kompostování se v posledních dvou desetiletích podstatn� 
prohloubily, z�stávají stále ješt� n�které neznámé, které je t�eba objasnit. Chybí p�edevším 
n�které informace o komplexním procesu kompostování i o produktu zpracování bioodpad� - 
kompostu. Aby se zpracování organických odpad� dále rozvíjelo, je t�eba dalších informací. 
 

� Výb�r nejvhodn�jšího postupu nakládání s organickými odpady 
V podstat� existují t�i možnosti nakládání s organickými odpady:  

• separace organického podílu odpadu v míst� vzniku (a� v domácnostech tak i u 
pr�myslových p�vodc�) následovaná kompostováním nebo anaerobním rozkladem, 

• mechanicko-biologická úprava (MBÚ) tuhého komunálního odpadu (TKO) a 
stabilizace TKO,  
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• spalování, které m�že být využíváno pro všechen TKO bez separace nebo spalování 
TKO po MBÚ a rozd�lení na nízko a vysokokalorickou frakci.  

Zavedení kteréhokoli z postup�, pop�ípad� jejich kombinace, vyžaduje zna�né 
investi�ní náklady. Každá z uvedených alternativ má také specifické d�sledky pro životní 
prost�edí. Proto rozhodnutí o tom, kterou z alternativ použít, musí být založeno na objektivn� 
a vyvážen� zjišt�ných ukazatelích. Jenom tímto zp�sobem lze vytvo�it vhodné návody, jak je 
p�edpokládá Strategie prevence a recyklace odpad� EU [23]. 

Obr.�.4: Evropský systém kompostování [22] 

 

2.2.4   Kvalita kompostu a zabezpe�ování kvality v zemích EU a ve sv�t� 
 

Mnoho pr�zkum� v Evrop� ukazuje, že jakost a marketing výsledného produktu je 
velmi d�ležitý pro kompostování. Výrobci i uživatelé jsou toho názoru, že trvale udržitelná 
recyklace organického odpadu vyžaduje jasné p�edpisy, které definují co je vhodné pro 
recyklaci a systém �ízení kontroly.  Zabezpe�ování jakosti by m�lo zvýšit recyklaci 
organických odpad�. Zavedení odd�leného sb�ru a kompostování musí být v souladu se 
zavedením systému zabezpe�ování jakosti. Zajiš�ování jakosti kompostu je více než jen 
pln�ní limit� obsahu t�žkých kov�. Toto hraje úst�ední roli a ovliv�uje všechny fáze 
zpracování organických zbytk� [2]. 

V evropských zemích se kritéria kvality kompostu odlišují jak v rozsahu tak i v 
požadavcích a limitních hodnotách. T�ídy kvality, které vycházejí jen z mezních hodnot 
t�žkých kov�, existují pouze v Rakousku (t�ída I a II jak i typy A �erstvý a B hotový 
kompost) a v Holandsku. P�i�emž holandské požadavky na t�ídu „ velmi dobrý kompost „ 
jsou tak vysoké, že mohou být dosaženy jen ve výjime�ných p�ípadech. Proto holandské 
Sdružení provozovatel� kompostovacích za�ízení usiluje o zm�nu parametr�. V Belgii se v 
praxi neosv�d�ilo dvoustup�ové d�lení kvality kompost� u ploch s p�stováním potravin a u 
zvláštních ploch. Z tohoto d�vodu se liší komposty jen složením surového materiálu. V 
Dánsku podléhá kompost podobným požadavk�m jako �istírenský kal. Kompost rostlinného 
p�vodu je principiáln� pokládán za kvalitativn� hodnotný a nezávadný, proto také nepodléhá 
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žádnému sledování z hlediska škodlivin. Existuje �ada filosofií jak stanovit kritéria kvality. 
Zem� jako Rakousko nebo Holandsko mají na jedné stran� relativn� p�ísné ukazatele nap�. u 
t�žkých kov�, ale na druhé stran� relativn� velké odchylky (40 až 50 %), které v ojedin�lých 
p�ípadech ukazatele dovolují. Jiná situace je v N�mecku, které používá relativn� p�íznivé 
ukazatele, ale také relativn� nízké dovolené odchylky (asi jen 10 %). 

V praxi se lépe osv�d�ila orientace na ukazatele než stanovení absolutních mezních 
hodnot. Kompostárny mají vliv na vstupní materiál, proto by po zkoušce m�lo být povoleno 
podstatné p�ekro�ení jednoho parametru kritéria kvality. Zvlášt� u nízkých mezních hodnot 
produkují za�ízení kompost s kvalitou na povolené hranici. Teprve po ukon�ení procesu 
kompostování se definitivn� ukáže, zda zhotovený kompost spl�uje požadavky �i nikoliv. V 
ojedin�lém p�ípad� možná odchylka dává kompostovým za�ízením více jistoty pro jejich 
produkci [1,19]. 

 

� Základní prvky systému zajiš�ování kvality  
V závislosti na zám�ru, filozofii, politickému nebo funk�nímu p�ístupu m�že systém 

zajiš�ování kvality kompostu zahrnovat r�zné prvky:  
• Surový materiál. 
• P�íjímací kontrola. 
• Limity pro škodlivé látky a kritéria kvality pro cenné složky v kompostu.  
• Výroba kompostu. 
• Vn�jší kontrola (výrobku/výroby)  
• Pr�zkum v domácnostech. 
• Známka jakosti pro daný výrobek.  
• Certifikace výrobku a deklarace vlastností kompostu. 
• Doporu�ení pro použití a aplikaci.  
• Školení, kvalifikace odborník�, �ízení a provoz (hodnocení závodu). 
• Výro�ní certifikáty [1]. 

 

Tab.�.4: P�ehled o kvalit� a klasifikaci kompostu ve sv�t� [1,2] 

 

 

 

 

 

USA - Publikované analýzy metod –definice pro 
komunální kompost 

Kanada - Posledním krokem je diskuse o systému 
zabezpe�ování jakosti pro vychozí odd�lený 

sb�r  organického odpadu 
Austrálie - Návrh kritérií kvality a metody analýzy 
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Tab.�.5: P�ehled o kvalit� a klasifikaci kompostu a úsilí v r�zných zemích EU [1,2] 

 

 

2.2.5   Úrove� rozvoje norem v zemích EU a ve sv�t� 
 

R�zné zem� mají vyvinuté preventivní standardy na r�zných úrovních. Zákonné 
normy o jakosti, v�etn� nep�etržitého sledování nebo dobrovolného systému zabezpe�ování 
jakosti existuje ve v�tšin� evropských zemí. V p�ípad� Rakouska, Belgie (Flandry), 
N�mecka, Lucemburska, Nizozemska a Švédska se kvalita sleduje pomocí monitorovacího 

Zem� Typy a t�ídy jakosti kompostu Stav zabezpe�ování jakosti / certifikace 

kompost� 

Rakousko Jakostní t�ídy A + (pro ekologické 
zem�d�lství), t�ída A (pro oblasti výroby 

potravin) a t�ídy B (minimální 
kvalita/nepotraviná�ské oblasti), založené 

na rozdílných surových materiálech a 
obsahu t�žkých kov� 

Pln� zaveden systém zabezpe�ování jakosti 

Belgie          

   

 

Rostlinný a biologický kompost jako r�zné 
t�ídy kvality 

Pln� zaveden systém zabezpe�ování jakosti 
ve Flandrech, Valonsko a Brusel bude 
pravd�podobn� následovat p�íkladu ve 

Flandrech 

Dánsko  

    

 

Rostlinný a biologický kompost jako r�zné 
t�ídy kvality 

V tuto dobu za�ínají se systémem 
zabezpe�ování jakosti pro kompost 
(kritéria, standardizované definice 

výrobku, metody analýzy) 

Francie  

 

2 t�ídy: 1.t�ída- N FU 44 051, 2.t�ída- 
m�stský kompost (t�ídy A, B)- limity pro 

t�žké kovy aj. kontaminující látky, 
dobrovolné obchodní normy 

Návrh kritérií kvality, výzkumný program 
pro systém �ízení jakosti 

N�mecko  

 

2 typy: I,II- limity pro t�žké kovy, 
dobrovolné standardy : �erství a vyzrálý 

kompost, chlévská mrva a substráty, 
kapalné a tuhé digestáty 

Plné zavedení systému zabezpe�ování 
jakosti pro kompost a digestát 

 

Itálie  

 

Stanovené limitní hodnoty pro 2 kategorie 
substrát� 

Úsp�šná výchozí separace 

Lucembursko 2 kategorie- �erstvý a vyzrálý kompost N�které kritíria podle n�meckého systému 
zabezpe�ování jakosti 

Nizozemsko 2 kategorie- kompost a velmi dobrý 
kompost (limitní hodnoty pro  t�žké kovy) 

Plné zavedení zabezpe�ování jakosti a 
certifikace systému 

Špan�lsko 1 t�ída ve Špan�lsku, 2 t�ídy v Katalánsku Návrh zákona o kvalit� kompostu v 
Katalánsku 

Švédsko  

 

Velmi �erstvý, �erstvý a vyzrálý kompost, 
digestát 

Za�ínající systém zabezpe�ování jakosti 
pro kompost a digestát 

Velká 

británie 

1 t�ída- standardní product Návrh standard� kvality (Asociace TCA) 

Finsko   1 t�ída- standardní produkt Žádné oficiální úsilí až do sou�asnosti 

�ecko 1 t�ída- pouze smíšený kompost Žádné oficiální úsilí až do sou�asnosti 

Irsko - Žádné oficiální úsilí až do sou�asnosti 
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systému. V Norsku, Dánsku a ve Velké Británii jsou podobné systémy zajiš�ování kvality ve 
vývoji. V Portugalsku, Itálii, Špan�lsku, Francii a Irsku jsou normy pro kvalitu teprve ve  
vývoji [1,2]. 

 
Tab.�.6: Úrov��, typy norem a p�edpokládaný vývoj v zamích EU [2,19] 
 

 
Z

em
� 

   
 

Ú
rove� a typ 

norm
y 

 
   

Povinné 

  
D

obrovolné 

P
�edpokládaná  

podpora 
odpadové politiky  

 

Rakousko 
 

Povinné: vysoká 
Dobrovolné:vysoká 

3 t�ídy dle vyhlášky o 
BRO 
 

KGVÖ p�edpisy a  Ö-normy 
(�áste�n� se vzahují na 
kompostování) 

ano 
 

Belgie 
Flandry 

Povinné: vysoká 
Dobrovolné:vysoká 

Pouze 1 t�ída, 
Ministerstvo zem�d�lství, 
Vlámsko, Brusel - pouze 
povinné 

2 t�ídy dle Organizace na 
podporu kompostování VLACO 

ano 

Dánsko Povinné: st�ední 
Dobrovolné:vysoká 

Pouze 1 t�ída pro kaly z 
�istíren odpadních vod a 1 
t�ída pro domovní 
kompost 

DAKOFA, dobrovolná 
organizace vznikající z jedné 
skupiny dánského výboru 

ne 

Finsko Povinné:nízká 
 

Pouze 1 t�ída, 
Ministerstvo zem�d�lství 

žádné ano 

Francie 
 
 
 

Povinné: nízká 
Dobrovolné:st�ední/
nízká 

Uvád�ní na trh musí 
probíhat v souladu se 
zákonnými p�edpisy, které 
obsahují též minimální 
standardy 

NF standardy pro m�stský  
kompost 

ne 

N�mecko Povinné: vysoká 
Dobrovolné:vysoká 

2 typy jakosti dle vyhlášky 
BRO 

N�mecký institut zajišt�ní 
kvality a ozna�ení RAL 

ano 

�ecko Povinné: nízká 
 

Pouze pro kaly a smíšený 
kompost 

žádné ano 

Irsko Pouze ty,které jsou 
v EPA 

- �áste�n� 

Itálie Povinné:st�ední 2 kategorie + sada 
limitních hodnot, zákon �. 
748/84 
 

žádné ano 

Lucembursko Povinné :velmi 
vysoká 

dva typy kompostu  podle 
n�mecké kvality RAL 
 

žádné ano 

Nizozemsko Povinné: vysoká 
Dobrovolné:vysoká 

2 t�ídy dle zákona (obsah 
t�žkých kov�) pouze pro 
bioodpady 

KIWA standardy pro bioodpad a 
BFOR pro odpady ze zelen� 

ano 

Portugalsko žádné žádné Nic týkající se kal� z �istíren ne 

Špan�lsko Povinné:nízká 1 t�ída, Ministerstvo 
zem�d�lství, Katalánie 2 
t�ídy 

Ano 
 

ne 
 

Švédsko  Dobrovolné: vysoká ne RVF standardy pro kompost a 
digestáty 

ano 

Velká Británie Dobrovolné: vysoká ne 1 t�ída ano 
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Tab.�.7: Úrov��, typy norem a p�edpokládaný vývoj ve sv�t� [2,19] 
 

USA - Publikované analýzy metod –definice pro 
komunální kompost 

Kanada - Posledním krokem je diskuse o systému 
zabezpe�ování jakosti pro vychozí odd�lený 

sb�r  organického odpadu 
Austrálie - Návrh kritérií kvality a metody analýzy 

 

 

Vytvo�ení stabilního a spolehlivého trhu pro komposty a substráty vyžaduje 
standardy kvality produktu a standardizované ur�ování kvality, aby mohla být dosažena 
d�v�ra zákazník� a zajišt�ny správné podmínky �ízení kompostáren, což mimo jiné 
napomáhá ke zlepšení vztah� s místními obyvateli. Testování kompost� systémem 
zabezpe�ování jakosti je zásadní krok p�i rozvíjení strategie na jeho podporu p�edevším z 
t�chto d�vod�: 

• Zabezpe�ení kvality je dobrý nástroj v reklam�, k vytvá�ení dobrého ve�ejného 
mín�ní, a dobrý argument pro zvýšení d�v�ry ve�ejnosti v tyto výrobky. 

• Zna�ky kvality dovolují prodávat “zna�kové kvalitní komposty” a vytvá�í pozitivní 
image v této oblasti. 

• Pr�b�žná kontrola kvality b�hem kompostování zajiš�uje produkt s garantovanou 
kvalitou. 

• Zavedení standardních analytických metod umož�uje objektivní zajišt�ní kvality na 
celonárodní úrovni. 

• Výsledky test� jsou d�ležitým základem p�i deklarování kvality produkt� a mohou 
být použity p�i doporu�ování produkt�, což je velmi silný obchodní nástroj. 

• Hlavní ú�el tohoto systému je definovat kvalitu, která zvyšuje prodejnost a 
obchodovatelnost kompostárenských produkt� [1,20]. 
 

 
Obr.�.5: Cyklus zajiš�ování kvality [21] 
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Tab.�.8: Zákonné p�edpisy o kvalit� kompostu v zemích EU [1, 2] 
 

 
 
Tab.�.9: Zákonné p�edpisy o kvalit� kompostu ve sv�t� [1, 2] 
 

 
 

2.2.6  Obsah t�žkých kov� v zemích EU a ve sv�t� 
 

B�žné evropské standardy jakosti obsažené v evropské sm�rnici o bioodpadech se 
stávají �ím dále více reálné. Evropská komise vydala podrobnou studii o kompostech a 
navrhla preventivní limity pro t�žké kovy, aby se zabránilo kontaminaci p�dy p�i aplikaci 
kompostu.  Doposud však byly zamítnuty podobné limity pro organické zne�iš�ující látky. V 
p�ípad� t�žkých kov� platí odlišná kritéria v r�zných zemích EU [2].  

 
 

 
 

 Právní p�edpisy pro kvalitu kompostu 

 

Rakousko Vyhláška o požadavcích na kvalitu kompost� �. 292/2001  
Belgie Královský dekret (Arrêté Royal) s dodatky od b�ezna 1990 
Dánsko Vládní na�ízení�.49 “Aplikace odpadu pro zem�d�lské ú�ely (Ministerstvo životního 

prost�edí a energetiku, leden 2000) 
Vládní na�ízení týkající se hnojiv a p�dních p�ídavk� �. 612 (Ministerstvo 
zem�d�lství a rybolovu, 1993) 
 

Finsko Rozhodnutí Ministerstva Zem�d�lství a Lesnictví (46/94) 
Francie Francouská norma: NF U 44 051 se vztahuje na všechny pomocné p�dní látky a 

výjimkou NF U 44-095-produkty 
N�mecko Vyhláška o biologickém odpadu (Bioabfallverordnung-BioAbfV  21.9.1998) 
�ecko Na�ízení o m�stských  kompostech a kal� z �istíren odpadních vod.  
Irsko Licencování dle zákona o odpadech 
Itálie Zákon o hnojivech (L 748/84upravený vyhláškou 27. b�ezen 1998 
Lucembursko Integrované do licencování  
Nizozemsko BOOM-vyhláška( "Rozhodnutí o jakosti a použití organických hnojiv")  
Portugalsko Žádné pro kompost, p�edpisy pouze pro kaly z �istíren odpadních vod (Decreto Lei 

nr. 446/91) 
Špan�lsko Vyhláška o hnojivech a p�íbuzných výrobk�, 28. kv�tna 1998 (Orden 28/V/1998 

sobre Fertilizantes y Afines) 
• Návrh standardu pro kompostování & kompost (celostátní)  
• Návrh vyhlášky o kvalit� kompostování (Katalánsko) 

Švédsko Pouze dobrovolné normy 

Austrálie Žádné 
Nový Zéland Limity potenciálních toxických prvk� 
USA US EPA –normy o kalech 
Kanada Kanadská potraviná�ská inspekce (CFIA): zákon o hnojivech a p�edpisy CCME: pokyny 

pro kvalitní compost 
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Tab.�. 10: Limity t�žkých kov� pro kompost (mg/kg) v zemích EU [2] 
 

Zem� Standardy 
jakosti v mg/kg 

Cd Cr 
celk. 

Cr 
VI 

Cu Hg Ni Pb Zn As 

Rakousko Biologický 
odpad t�ídy A 

1 70 - 150 0,7 60 120 500 - 

Belgie Ministerstvo 
zem�d�lství 

1,5 70 - 90 1 20 120 300 - 

Dánsko Ministrstvo 
zem�d�lství 

0,4 - - 1000 0,8 30 120 4000 25 

Finsko - 3 - - 600 2 100 150 1500 50 

Francie - 3    8 200 800  - 
N�mecko Biologický 

odpad Typu 2 
1,5 100 - 70 0,7 35 100 300 - 

�ecko - 10 510 10 500 5 200 500 2000 15 
Irsko - 1,5 100 - 100 1 50 150 350 15 
Itálie Mezní hodnoty 

pro pevné org. 
frakce 

10 500 10 600 10 200 500 2500 10 

Lucembursko Ministerstvo ŽP 1,5 100 - 100 1 50 150 400 - 
Nizozemsko T�ída 

“standardní 
kompost” 

1 50 - 60 0,3 20 100 200 15 

Portugalsko - 20 1000  1000 16 300 750 2500 - 
Špan�lsko T�ída A 5 400 - 450 5 120 300 1100 - 

Švédsko Hodnoty pro 
QAS 

1 100 - 100 1 50 100 300 - 

Velká 
Británie 

Kompostovaní 
domovního 

odpadu 

0,7 70 0 70 0,4 25 45 200 - 

 Asociace 
kompostování 

1,5 100 - 200 1 50 150 400 - 
 
 

	R Kompost,  
T�ída I 

2 100 - 170 1 65 200 500 10 

 

Tab.�. 11: Limity t�žkých kov� pro kompost (mg/kg) ve sv�t� [2] 

 

USA NY- T�ída 1 10 100 - 1000 10 200 250 2500 - 

 
 

WA-Odd�lení 
ekologie, t�ída A 

10 
 

600 
 

- 
 

750 
 

8 
 

210 
 

150 
 

1400 
 

20 
 

 
 

WA-Odd�lení 
ekologie, t�ída AA 

39 
 

1200 
 

- 
 

1500 
 

17 
 

420 
 

300 
 

2800 
 

20 
 

Nový 
Zéland 

 

Návrh na  zacházení s 
biologickým odpadem 
(t�ída 1) 

0,7 100 
 

 
 

100 
 

0,5 
 

50 
 

100 
 

200 
 

 
 

 Návrh na  zacházení s 
biologickým odpadem 
(t�ída 2) 

1,5 150  150 1 75 150 400  

Kanada BNQ –Typ AA a A 3 210 - 100 0,8 62 150 500 13 
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V sou�asné dob� se tém�� ve všech evropských zemích v�bec nezabývají 
pozorováním mezních hodnot pro organické škodliviny. Pouze v Rakousku a Dánsku jsou 
stanoveny pevné limity pro organicklé látky v kompostu. V dalších zemích se objevují 
analýzy kontaminace t�mito látkami na velmi nízké úrovni (Nizozemí, Belgie), nebo se 
provádí sledování t�chto látek (v�tšinou ned�v�ryhodné) na základ� dobrovolnosti 
(N�mecko) [1,22].  

Také v Austrálii existují mezní limity u “biosolid”  pro PCB a pro �adu pesticid� 
(obvykle herbicidní). Tyto limity se vztahují take na lindan, heptachlor, DDT, deriváty, aldrin, 
dieldrin aj. V Austrálii existuje �ada místních p�edpis� o používání pesticid� na zahrad�. 
Nap�. v Dánsku s vysokou mírou kompostování zahradního odpadu byla vydána nedávno 
p�ísná legislativa týkající se zákazu používání pesticid� na zahrad�. V USA se  zákaz 
chemických látek vztahuje na ty, které mohou vstupuvat do kompostu (herbicidy, které jsou 
velmi perzistentní k degradaci) [2].  
  

Tab.�.12: Limitní koncentrace pro organické látky v kompostu [2]   

 

 
2.2.7   Hygienické požadavky v zemích EU a ve sv�t� 

 

Hygienické požadavky vycházejí bu�to ze zákonných nebo dobrovolných norem. 
Proces kompostování musí vést k hygienicky zajišt�nému produktu a vylou�ení bakterií, 
které mohou mikrobiáln� kontaminovat nebo zp�sobovat r�zné zdravotní nebezpe�í. K 
dosažení hygienizace se považuje v první �ad� za d�ležité p�edevším dosažení optimální 
teploty v procesu kompostování. Teplota by m�la být b�hem regulérního procesu 
kompostování taková, aby došlo k vyhubení patogen� v kompostu. Nap�. dle N�mecké 
vyhlášky o bioodpadech se musí odstra�ovat nakažlivé epidemie a musí se provád�t 
záv�re�ná zkouška výrobku pomocí Salmonella spp. a Escherichia coli. V Rakousku má 
teplota b�hem procesu rozkladu dosáhnout 64 ° C po dobu 4 dn�. V Dánsku existují 2 
standardizované postupy sm��ující k hygienizaci. P�i �ízeném  kompostování má teplota 
dosáhnout  více než 55 ° C po dobu dvou týdn� [1, 2]. 

 Rakousko 

(smíšený 

kompost) 

Dánsko 

kompost 1 (analýza za rok) 

Lucembursko 

hodnoty pro �erstvý a vyzrálý 

kompost 

PCB 1 mg/kg dm  0,1 mg/kg dm (4 analýzy/rok) 

PCCD/F   20 ng/kg (4 analýzy/rok) 

Dioxiny 50 ng/kg dm   

PAU 6 mg/kg dm 3 mg/kg dm 10 mg/kg dm  (2 analýzy za 

rok) 

AOX 500 mg/kg dm   

Uhlovodíky C10-

C40 

3000 mg/kg dm   
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Tab.�.13: Procesní požadavky (teplota/doba) pro hygienizaci  v zemích EU [2] 
 

 
 

Minimální teplota 
[° C]  

Doba (dny) 
 

Rakousko 64 4 
Belgie 60 4 

Dánsko 55 14 
Francie 60 4 

55 14 
60 (v otev�eném systému) 7 

N�mecko (vyhláška pro 
BRO a kompost) 

65 (v uzav�eném systému) 7 
Itálie 55 3 

Nizozemsko 55 4 
Švédsko 55-70, závisína druhu materiálu  

VB (Asociace 
kompostování) 

55 3, v otev�eném nebo uzav�eném 
systému 

  15, �ádkování (p�ekopávání 5 krát v 
tomto období) 

 

Tab.�.14: Procesní požadavky (teplota/doba) pro hygienizaci ve sv�t� [2] 
 

 

� Zápach a vlhkost 
 

Jen málo ze zemí EU má specifické požadavky pro kontrolu zápachu. Existují testy 
pro m��ení pach�, ale v�tšina zemí �eší tento problém p�ípad od p�ípadu.  Dalším kritérie pro 
zajišt�ní hygienizace je vlhkost. Stálá velmi nízká vlhkost v kompostu m�že významn� snížit 
biologickou aktivitu a snižuje taktéž pravd�podobnost, že bude dosaženo hygienienizace, a že 
se patogeny nebudou vyskytovat v pozd�jší fázi dozrávání nebo skladování. Takové situace 
jsou vzácné, ale p�esto je to možné. Denní záznam vlhkosti nemá smysl pro provoz a není to 
technicky proveditelné. Pouze obsah vlhkosti výsledného produktu je rozhodující v 
souvislosti s pytlováním a prodejem [2]. 

 
 

 

Kanada 55 3 v nádob� 

  15 pro �ádkování 

Nový Zéland 55 3 

  3 pro provzdušn�nou 
hromádku 

USA 55 5 v nádob� 

  15 pro �ádkování 

Austrálie 55 3, požadavek na t�i p�ekopávky 
pro �ádkování, vnit�ní teplota 

dosahuje 55 za 3 dny 
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� Požadavky týkající patogen�, ne�istot a plevele 
 

Všechny zem� se zákonnými standardy, s výjimkou Nizozemska, kde se se 
nacházejí pouze v omezené verzi, mají kritéria pro testování patogen�. Testy na patogeny 
obvykle zahrnují testování na p�ítomnost specifických mikrooorganism� jako je salmonela 
nebo fekální kalifornské bakterie. Tyto testy slouží k zajišt�ní hygienizace výrobk�. 
Testování na p�ítomnost ne�istot je rovn�ž nutné. Všechny zem� s normami, s výjimkou US 
EPA norem (pravd�podobn�, protože to je norma pro kal) umož�ují v�tší množství ne�istot v 
podob� kamen� než u plast� a skla. Pokud jde o p�ítomnost plevel� není vytvo�en jednotný 
obraz v této problematice. Zem� s nejrozvinut�jšími systémy jako je Rakousko, N�mecko a 
Belgie mají tyto požadavky na zákonném základ�. Švédsko, Nizozemsko, Dánsko a Velká 
Británie mají dobrovolné standardy [2]. 
 
Tab.�.15: Požadavky týkající patogen�, ne�istot a plevele v zemích EU 

Zem� P�ítomnost patogen� P�ítomnost ne�istot P�ítomnost plevele 

Rakousko Stanovené zák., závislé 
na použití 

Stanovené zák. , 
ne�istoty > 2mm, zem. 

0,5% 

Stanovené zák., 
zahradnictví / pytlovaný 

compost, max. 3 
rostliny/litr (test klí�ení) 

Belgie (Flandry) Stanovené zák., 
nep�ímá kontrola 

procesu 

Stanovené zák. , kameny 
> 5mm, max. 2%, 

ne�istoty > 2mm, max. 
5% 

Stanovené zák. , semena 
plevel� nejsou dovoleny 

(test klí�ení) 
 

Dánsko Stanovené zák. Stanovené zák. plasty, 
kovy,sklo> 2mm nesmí 

p�ekro�it 0,5% váhy / dm 
 

Dobrovolné - na 3 
úrovních: velmi nízká(< 
0,5 semen a �ástí rostlin / 
l), patrný obsah (0, 5 / l), 

velký obsah (2 / l) 
 

Finsko Jen poznámka  
neobsahuje míru  

škodlivosti 
 

Stanovené zák., max 
0,5% fm 

Ne 

Francie Stanovené zák., pro 
škodlivé 

mikroorganismy, které 
mohou ohrozit �lov�ka, 

zví�ata nebo životní 
prost�edí 

Ano Ne 

N�mecko Stanovené zák., 
procesy a testy výrobku 

 

Stanovené zák., 0,5% 
váhy/dm plastu, skla, 

kov� ; kameny (>5mm) 
< 5% 

Stanovené zák., ,klí�ivost 
semen a klí�ení rostlin by 

se nem�lo tém�� 
vyskytovat 

�ecko Stanovené zák., 
enterobakterie by m�ly 

být zjišt�ny 

- Ne 

Irsko (licen�ní) Stanovy pro lidské a 
rostlinné patogeny 

< 1,5% z  >25mm sušiny Ne 

Itálie Stanovené zák. Stanovené zák., plasty 
(velikost ok 

<10mm):<0,5% váhy/dm 
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Tab.�.16: Požadavky týkající patogen�, ne�istot a plevele ve sv�t� 

 
 
 

; inertní materiály 
(velikost ok <10 mm): 

<1% váhy/dm 
Lucembursko Stanovené zák., 

procesy a testy výrobku 
 

Stanovené zák., plasty, 
sklo, kovy (>2mm) 

<0,5% váhy/dm; 
kameny(>5mm) <5% 

váhy/dm 

Stanovené zák., max. 2 
semena/l 

Nizozemsko Dobrovolné testy 
výrobku 

Dobrovolné, sklo 
(>2mm) <0,2% dm, 

kameny (>5mm) <2 % 
váhy/dm 

Dobrovolné, max. 2 klí�ivé 
semena a �ásti rostlin /l 

Portugalsko Ne Ne Ne 

Špan�lsko Stanovené zák., testy 
výrobku 

Stanovené zákon., plasty 
a jiné inertní materiály 

musí být menší než 
10mm 

Stanovené zákon., ano 

Švédsko Dobrovolné testy 
výrobku 

Dobrovolné, plasty, sklo 
a kovy (>2mm) <0,5% 

dm 

Dobrovolné, ≤2 na litr 

VB Test výrobku- na 2 
lidské patogeny 

(indikátorové druhy) 

Dobrovolné, z celkového 
množství 

p�irozen� vysušeného 
vzorku: ≤1% m/m skla, 
kovu a plastu, z nichž 

plastu 0,5% m/m 
;kameny ≤5% m/m 

(ne�istoty, pokud 2mm) 

 

Kanada CCME (zákonné) a 
BNQ (dobrovolné) 

sada limit� pro 
fekální koliformní 
bakterie, chybí na 

bakterii rodu 
Salmonela 

CCME (zákonné) a BNQ 
(dobrovolné) definované pro 

jakékoli cizorodé látky p�es 2 mm, 
které obsahují organické a 

anorganické složky jako jsou kovy, 
sklo a syntetické polymery (nap�. 

plasty a pryže, s výjimkou 
minerálních p�d,  materiál� ze d�eva 

a horniny). 3 t�ídy definované v 
jednotkách % pro hmotu sušenou v 

peci 

Ne 

USA Stanovené zák. – test 
výrobku 

Ne Ne 

Austrálie Prost�ednictvím 
státních nebo 

federálních pokyn� 
pro biosolid 

 

Dobrovolné- sklo, kovy a tuhý plast 
(>2 mm) ≤0,5%dm; lehké, pružné 

plasty(>5 mm) ≤  0,05% dm; 
kameny a hroudy hlíny ≤5% dm 

Ne 

Nový Zéland Dobrovolné 100%  prochází p�es otvor  
15 mm ×  15 mm 

 

Ne 
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2.2.8   Známka jakosti a certifikace pro komposty a digestáty v zemích EU a ve 
sv�t� 

 
QAS je organizace jejichž hlavní funkcí je vytvá�et standardizované vysoce kvalitní 

komposty nebo digestáty, které spl�ují požadavky trhu. QAS slouží k vysv�tlení r�zných 
hledisek, symbol� a ud�luje certifikace. K tomuto ú�elu se mohou využít i reklamy nebo 
kampan�. Krom� toho QAS umož�uje spot�ebiteli rychlé srovnání podobných výrobk�. To 
samoz�ejm� p�edpokládá, že uživatelé v�dí, co jednotlivé symboly znamenají. V tomto 
p�ípad� je výhodou, jestliže je symbol sou�ástí Eko-známky kvality, standard� nebo 
certifikace v dané zemi (RAL v N�mecku, BNC v Kanad�, KIWA v Nizozemsku). Kompost 
s konkrétní zna�kou na etiket�, která je známá vede k nižším náklad�m v porovnání se 
zavedením zcela nové zna�ky. �áste�n� z tohoto d�vodu n�kolik výrobc� v Anglii v 
sou�asné dob� využívají symbol znám�jší Asociace P�dy (Soil Association) než mén� známé 
Asociaci Kompostování (Composting Association). Požadavky na ozna�ování v Austrálii a 
na Novém Zéland� jsou tak p�ísné, že tyto varovné poznámky mohou vést k negativnímu 
postoji spot�ebitele. Avšak je to velká výhoda pro výrobce, kte�í jsou zbaveni jakékoliv 
odpov�dnosti p�ímého poškození zdraví. V žádné jiné zemi nejsou tak p�ísné požadavky na 
ozna�ování jako v Austrálii a na Novém Zéland� [2]. 

 
Obr.�.6: Známka jakosti a certifikace pro komposty a digestáty v EU [22] 

 

 2.3   Situace v 	R 

Zp�sob výroby kompostu a kvalitativní parametry pro komposty upravuje platná 
�SN 46 5735 „Pr�myslové komposty“. �SN 46 5735 byla schválena 12.4.1991 a nabyla 
ú�innosti od 1.6.1991. Nahradila �SN 46 5735 z 11.1.1983. �SN 46 5735 Norma platí pro 
výrobu, zkoušení, dodávání a užívání kompost� vyráb�ných pr�myslovým zp�sobem a 
používaných jako organické hnojivo. Za pr�myslový kompost podle této normy se považuje 
organickéhnojivo vyráb�né mícháním a biologickým zráním r�zných látek obsahujících 
rozložitelné organické látky a rostlinné živiny. Jsou normalizovány všeobecné a technické 
požadavky, vzorkování, zkoušení a kone�n� požadavky na dodávání, dopravu a zna�ení. 
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V této norm� jsou normalizovány všeobecné a technické požadavky, vzorkování, 
zkoušení a kone�n� požadavky na dodávání, dopravu a zna�ení. Jsou zde uvedeny nejvyšší 
p�ípustné množství sledovaných látek (tj. obsah As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb a Zn v 
mg.kg/1 vysušeného vzorku), které mohou obsahovat suroviny do t�chto kompost�. Dále jsou 
stanoveny znaky jakosti kompost� podle této normy a sou�asn� nejvyšší p�ípustná množství 
sledovaných látek v mg.kg/1 vysušeného vzorku pro dv� t�ídy kompost�. Nalezneme zde také 
nap�. soupis p�edpis�, významných pro životní o pracovní podmínky [24] . 

 

Tab.�.17: Nejvyšší p�ípustná množství sledovaných látek v kompostu a v surovinách pro 

p�ípravu kompostu (�SN 465735) [25]. 

Nejvyšší p�ípustné množství sledované látky v mg v 1 kg vysušeného 
vzorku kompostu podle t�ídy 

Sledované 
látky 

I. II. 

As 10 20 
Cd 2 4 
Cr 100 300 
Cu 100 400 
Hg 1,0 1,5 
Mo 5 20 
Ni 50 70 
Pb 100 300 
Zn 300 600 

 

� Uvád�ní kompostu na trh 
 

Komposty a p�stební substráty se uvád�jí do ob�hu prodejem podle zákona �. 
308/2000 Sb. "o hnojivech". Podle tohoto zákona sm�jí výrobci a dodavatelé uvád�t do 
ob�hu pouze komposty, které jsou registrované podle tohoto zákona. O registraci hnojiva 
rozhoduje Úst�ední kontrolní a zkušební ústav zem�d�lský na žádost výrobce, který je 
oprávn�n k podnikání. P�i podání žádosti je žadatel povinen poskytnout pot�ebné vzorky, 
nebo umožnit jejich odb�r, uhradit správní poplatek, uhradit náklady na rozbory vzork� a 
poskytnout další podklady a informace, nezbytné pro registra�ní �ízení. Zpravidla je 
dosta�ující informací provozní �ád kompostárny, schválený krajským ú�adem a p�edložení 
doklad� o právní subjektivit� žadatele a o oprávn�ní k podnikání (živnost výroba hnojiv). 
Sou�ástí registra�ního �ízení je i p�edložení p�íbalového letáku, kde musí být uvedeny 
veškeré náležitosti požadované zákonem �. 308/2000 Sb. a p�edevším rozsah a zp�sob použití 
kompostu [25]. 
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P�i laboratorních rozborech kompostu se postupuje dle �SN 46 5735 „Pr�myslové 
komposty“  a stanovují se tyto znaky jakosti: 

• vlhkost,  
• obsah celkového N,  
• celkový obsah spalitelných látek,  
• pom�r C:N,  
• pH ve vodní suspenzi,  
• zrnitost,  
• hodnocení homogenity celku.  

� Mikrobiologické hodnocení kompostu 

Pro kontrolu faremního kompostu p�i dodržení podmínek kompostování, je nutné 
znát pro zem�d�lskou praxi jeho kvalitu - stanovení indikátorových mikroorganism�. 
P�ípustné množství indikátorových mikroorganism� nesmí p�ekro�it p�ípustné hodnoty. Pro 
odb�ry vzork� kompostu platí �SN 46 5735 a pro mikrobiologickou kontrolu se postupuje 
dle �SN ISO 10381- 6: Kvalita p�dy - Odb�r vzork� - Pokyny pro odb�r, manipulaci a 
uchování p�dních vzork� ur�ených pro studium aerobních mikrobiálních proces� v 
laborato�i. 

3.   Sou�asný stav nakládání s komposty v 	R  
 
Konec 20. století a za�átek 21. století je ve znamení prudkého technologického rozvoje 

nových environmentálních postup� a technologií zvyšujících efektivitu nakládání s odpady. 
Výzkum a vývoj t�chto postup� a technologií dosáhl rozsah� srovnatelných s ostatními 
pr�myslovými obory. V �ele tohoto procesu krá�í moderní legislativa, která je v zemích 
Evropské unie založena na jednoduchém schématu, podporujícím preven�ní postupy a 
systémy zp�tného materiálového a energetického využití a pro zbytkový odpad pak 
technologie bezpe�ného odstran�ní. Sou�asn� tato legislativa podporuje princip blízkosti 
(nakládání s odpady p�ednostn� v míst� jejich vzniku). Systém nakládání s odpadem v �R 
tedy vychází ze sou�asné legislativy EU [27].  

 
3.1    Sou�asný stav nakládání s komposty v 	R 

Vstupem �eské republiky do Evropské unie se zásadn� zm�nil p�ístup státu k 
požadavk�m na zlepšení životního prost�edí. Jestliže p�ed vstupem se správný p�ístup 
deklaroval a �áste�n� napl�oval, vstupem bylo nutné sjednotit platnou legislativu �R a EU a 
za�ít se touto legislativou �ídit. Pro sm�sný BRO je velmi d�ležitá skládková Sm�rnice 
1999/31/ES, která byla implementována vyhláškou �. 294/2005 Sb., a  která zakazuje voln� 
ukládat BRO na skládky. BRKO na skládky ukládat zatím lze, ale jeho množství je t�eba 
snižovat v souladu s harmonogramem snižování množství BRKO v SKO. Tento 
harmonogram je uveden v POH �R a je závazný pro POH kraj� a v souladu se skládkovou 
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sm�rnicí omezuje podíl BRKO v SKO v zájmu dosažení cíle snížit maximální množství 
BRKO ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky �inil v roce 2010 nejvíce 75% 
hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50% hmotnostních a výhledov� v roce 2020 nejvíce 35% 
hmotnostních z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995 [27, 28]. 

Sm�rnice 1999/31/EC o skládkování odpad� stanovuje harmonogram snižování 
množství skládkovaného biologického komunálního odpadu. Jednozna�n� však neur�uje 
metody k dosažení této redukce. Proto Komisariát pro životní prost�edí Evropské komise 
vypracoval dokument o nakládání s biodegradabilním odpadem. Hlavními požadavky 
pracovního dokumentu o nakládání s biodegradabilním odpadem jsou tyto: 

• �lenské státy by m�ly podpo�it domovní kompostování, kompostování a anaerobní 
digesci v blízkosti zdroje bioodpadu a zavád�ní komunitního kompostování. 

• Do t�í let od vstupu této legislativy v platnost by m�ly být zavedeny systémy sb�ru 
biologických odpad� ve m�stech s více než 100 tisíci obyvatel a do p�ti let ve 
m�stech s více než 2 tisíci obyvatel [29]. 

3.1.1    Biologicky rozložitelné odpady a BRKO v 	R 

V sou�asné dob� je možno rozd�lit BRO podle zp�sobu vzniku na dv� skupiny: 

• BROvznikající samostatn� nebo odd�len� sebrané,  

• BRKO, obsažené v sm�sném komunálním odpadu (SKO), p�ípadn�jeho objemném 

odpadu [43]. 

Základní požadavky pro nakládání s BRO jsou, stejn� jako pro ostatní odpady, 
uvedeny v zákon� �. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon� (zm�na: 
477/2001 Sb., 76/2002 Sb., 275/2002Sb., 320/2002 Sb., 356/2003 Sb., 188/2004 Sb.). Krom� 
základních pojm� a povinností je pro provozovatele za�ízení d�ležitý § 14, který specifikuje 
souhlas k provozování za�ízení k využívání, odstra�ování, sb�ru nebo výkupu odpadu. 
Souhlas k provozu vydává formou rozhodnutí krajský ú�ad. Další požadavky na za�ízení, 
nap�. požadavky na provozní �ád, rozvádí vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 
(vyhláška ministerstva životního prost�edí �. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady). Tento právní p�edpis up�es�uje rovn�ž požadavky § 39 zákona o odpadech, který 
uvádí povinnost evidence odpad�. Krom� uvedených právních p�edpis� je pro využití a 
hodnocení BRO, resp. kompost� (není zahrnuto alternativní palivo), v sou�asnosti v �R 
možné pro hodnocení produkovaných kompost�, a to i t�ch, které mí�í na rekultivace �i ke 
hnojení nepotraviná�ských plodin, používat pouze I. t�ídy �SN 46 5735. Uvedená norma 
pr�myslové komposty �SN 46 5735 je ovšem již dnes p�ekonaná. Nesleduje nap�. organické 
polutanty a mikrobiologické ukazatele. Zde je nutné v p�ípadech, kde je možné výskyt t�chto 
látek p�edpokládat (nap�. tzv. kalové komposty), zavést p�ísn�jší požadavky v souladu s 
novými poznatky. Aplikace kompost� na zem�d�lskou p�du se v �R �ídí právními p�edpisy 
pro hnojiva, z nichž základ tvo�í zákon o hnojivech (zákon �. 156/1998 Sb., o hnojivech, 
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pomocných p�dních látkách, pomocných rostlinných p�ípravcích a substrátech a o 
agrochemickém zkoušení zem�d�lských p�d (zákon o hnojivech), ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�), jehož povinnosti jsou rozvedeny v provád�cích p�edpisech.  

Problematikou nakládání s BRO v�etn� BRKO se v�nuje také POH. Tento plán ve 
své závazné �ásti obsahuje strategii odpadového hospodá�ství, stanoví podíl recyklovaných 
odpad� a podíl odpad� ukládaných na skládky. V tomto plánu je stanovena i strategie 
omezování biologicky rozložitelných odpad� na skládkách a rozvoj kompostování t�chto 
odpad�. Zásadn� se m�ní p�ístup k nakládání s bioodpady. Místo stávající praxe skládkování 
t�chto odpad� a zám�ru jejich spalování by m�ly být vytvo�eny regionální sít� kompostáren, 
za�ízení pro anaerobní rozklad a mechanicko-biologickou úpravu odpad�. Kompostování má 
být podle Plánu odpadového hospodá�ství �R up�ednost�ováno s využitím výsledného 
produktu zejména v zem�d�lství, p�i rekultivacích a p�i zakládání a údržb� zelen�. Zárove� v 
souladu s požadavky 6. rámcového programu Evropské Unie pro životní prost�edí by do roku 
2012 m�lo být zvýšeno využití odpad� na 55 %. Preference kompostáren bude zajišt�na tím, že 
výstavba nových spaloven a skládek odpad� nebude podporována ze státních prost�edk� [31]. 

� Produkce BRO, BRKO, SKO v 	R 

Produkce BRKO je souhrnem produkce ur�itých druh� odpad� s úplným nebo 
�áste�ným podílem biologicky rozložitelného obsahu. Evidovaná produkce BRKO v roce 
2006 �inila 1,8 mil tun, p�i�emž z obcí pochází 1,3 mil. tun, tj. 70 % z celkového BRKO. 
Nejv�tší podíl BRKO tvo�í sm�sný komunální odpad 73,4 % z celkové hmotnosti (r.2006), 
papír a lepenka 12,4 %, BRO ze zahrad 6,8 % a objemný odpad 5,4 %. Pro zpracování 
BRKO obsaženého ve sm�sných odpadech nejsou v �R (s výjimkou 3 spaloven komunálních 
odpad�) vybudována za�ízení v dostate�né kapacit�. P�i nakládání s BRKO u papíru, textilu, 
odpad� ze zahrad, ze stravoven p�evažuje materiálové nebo jiné využití. U sm�sného 
komunálního odpadu je p�evažující skládkování (87 % v r.2006) 

Odd�lený sb�r BRKO je omezen spíše na sb�r odpad� ze zelen� (komunitní 
kompostování) nebo probíhá formou ov��ovacích projekt� v n�kolika m�stech a obcích �R. 
Odbyt kompost� vyrobených z komunálních odpad� je velmi problematický a provoz 
kompostáren není ekonomicky rentabilní. Odpady ze zelen� (zejména ve�ejná zele�) nejsou 
v sou�asné dob� z velké v�tšiny evidovány. Jsou zpracovávány zahradnickými firmami 
kompostováním a nedostávají se do režimu odpad� [30]. 
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Tab.�.18:  Evidovaná produkce BRO a produkce BRKO [32] 

 

Z této tabulky vyplývá, že dochází k postupnému snižování produkce biologicky 
rozložitelných odpad� prakticky ve všech krajích a tím i v rámci �R. Tento pokles je 
zp�soben zejména nižší vykazovanou produkcí odpad� ze zem�d�lství (hn�j apod.). 
Produkce v jednotlivých krajích se liší v závislosti na industrializaci a velikosti kraje. 
Nejv�tší produkce t�chto odpad� v roce 2006 byla vykázána ve St�edo�eském kraji (855 222 
t) a v kraji Vyso�ina (762 848 t), nejmenší produkce pak v Karlovarském kraji, která �inila 
139 589 tun. 

Je d�ležité zd�raznit, že v uvedených produkcích BRO není zapo�ítáno množství 
produkce kal� ze septik� a žump. Tyto evidované kaly nejsou na základ� rozhodnutí pracovní 
komise pro výpo�et indikátor� od roku 2006 do produkce a nakládání s odpady zapo�ítávány. 
D�vody pro toto rozhodnutí byly dva: 

• ve skute�nosti se nejedná o odpady, ale odpadní vody s malým obsahem 
pevných �ástic, 

• v�tšina t�chto kal� je následn� zpracovávána v komunálních �isti�kách 
odpadních vod a jsou zahrnuty v kalech �OV [32]. 

 
� Sb�r bioodpad� v 	R 

 
Odd�lený sb�r bioodpad� se v �R spíše soust�e�uje na zelený odpad ze zahrad, 

parku a další vhodný odpad rostlinného p�vodu. Zkušeností se sb�rem t�íd�ného bioodpadu z 
domácností je dosud málo. Po zavedení systému sb�ru v obci lze vždy deklarovat rychlé 

 Množství BRO  
(t) 

Množství BRO 
bez biologicky 

nerozložitelných 
složek BRKO (t) 

Produkce  BRKO 
(t) 

Kraj 
 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 

Hlavní m�sto Praha 538 322 590 418 347 877 393 717 233 553 254 878 
St�edo�eský kraj 1 093 679 865 222 861 806 642 017 242 227 224 882 
Jiho�eský kraj 581 899 537 198 491 579 431 777 93 403 110 157 
Plze�ský kraj 668 256 528 229 598 743 453 668 86 721 92 764 
Karlovarský kraj  177 629 139 589 123 008 85 447 52 295 52 062 
Ústecký kraj 684 374 503 262 534 105 364 780 176 901 142 116 
Liberecký kráj 253 076 215 671 183 932 138 235 66 249 75 940 
Královéhradecký 
kraj 

332 022 343 321 250 107 267 968 106 629 85 336 

Pardubický kraj 295 059 293 250 225 373 216 548 75 659 82 209 
Vyso�ina 759 648 762 848 691 813 681 248 69 075 85 121 
Jihomoravský kraj 819 347 559 007 610 876 362 843 296 823 199 514 
Olomoucký kraj 423 388 399 572 335 236 301 255 106 161 120 954 
Zlínský kraj 286 399 306 424 203 306 215 391 94 465 103 067 
Moravskoslezský 
kraj 

744 863 571 081 544 995 367 913 216 313 214 551 

Celkem 7 657 961 6 615 092 6 002 756 4 922 807 1 916 474 1 834 551 
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zapojení obyvatel do systému. P�estože nar�stá v obcích a regionech zájem o zp�soby 
zavád�ní systém� sb�ru bioodpadu, nelze stávající stav považovat za plošné zavád�ní. V 
�eské republice je v sou�asné dob� biologický odpad odd�len� sbírán a kompostován v 
n�kolika obcích (v r�zné mí�e a rozli�nými zp�soby) - Byst�ici nad Pernštejnem, Krom��íži, 
Nové Pace, Písku, Plzni, Praze 12, Rýma�ov�, Strážnici, Uherském Hradišti atd. [34,37].  

Asi nejv�tší potenciál pro velkoplošný sb�r biologických odpad� má obdoba 
systém� známých zejména z n�mecky mluvících zemí. Tyto systémy obvykle využívají 
nádoby o objemu 60 - 240 litr�, které bývají v našich klimatických podmínkách z obytných 
�ástí m�sta sváženy jednou za 1 - 2 týdny, avšak nap�. v Barcelon� je po�et svoz� od dom� 3-
4 týdn� a z tržiš� se vyjma ned�le sváží denn�. Na sídlištích je možné uplatnit i v�tší nádoby 
�i kontejnery nap�. o objemu 1 100 litr�, jak je tomu v Rýma�ov� �i v Pezinku. Hustota 
rozmíst�ní sb�rných nádob závisí na hustot� zalidn�ní, objemu nádob a frekvenci svozu. V 
oblastech s �ídkým osídlením, kde p�evažují rodinné domy, jsou sb�rné nádoby dávány ke 
každému domu. Obvykle pak mívají menší objem, nap�. v oblasti okolo francouzského 
m�ste�ka Bapaume jsou tímto zp�sobem rozmíst�ny 120 l nádoby [34]. 

Dlouhodobý problém p�i prosazování odd�leného sb�ru bioodpadu jsou spalovny 
odpad�, které díky své vysoké kapacit� a ekonomické pot�eb� tuto kapacitu naplnit 
systematicky st�žují snahy o zavád�ní odd�leného sb�ru odpad�, a to zejména odpad� 
biologických, které p�edstavují nejv�tší �ást komunálních odpad� [33,34].  

3.1.2   Komunitní kompostování v 	R 
 

V roce 2006 byla p�ijata novela zákona o odpadech 314/2006 Sb. V této novelizaci 
jsou p�ítomny hned dv� možnosti, které mohou využít obce usilující o z�ízení vlastní 
kompostárny �i kompostárni�ky. Jednou z t�chto možností je komunitní kompostování, které 
je možné realizovat již od vejití novely zákona v platnost.  

Za povšimnutí u komunitního kompostování, jak je pojato v novele zákona o 
odpadech 314/2002 Sb., stojí zejména: 

• Není nijak omezena kapacita komunitních kompostáren.  
• Komunitní kompostování není nijak technologicky omezeno, což znamená, že zda a jaké 

bude vodohospodá�ské zabezpe�ení, jaká budou opat�ení pro prevenci vzniku zápachu, jak 
bude kompostárna vybavena, apod. rozhoduje p�edevším obec v rámci p�ípravy vyhlášky.  

• Pro komunitní kompostování není vyžadován provozní �ád, evidenci p�ijímaných 
materiál� a produkovaných kompost�, atd. (administrativní náro�nost je tedy prakticky 
nulová).  

• U kompost� není nutné sledovat jejich kvalitativní parametry (živiny, nerozložitelné 
p�ím�sy, obsah dusíku a spalitelných látek, obsahy t�žkých kov�, pH, atd.) ani procesní 
parametry (teplotu, vlhkost, koncentraci oxidu uhli�itého, apod.).  

• Jediným jasn� formulovaným požadavkem je, že kompostovací proces musí být �ízen tak, 
aby se p�edešlo vzniku zápachu a emisím metanu [35].  
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� Stav komunitního kompostování v 	R 
 

V �eské republice je tradi�n� rozší�ené domovní kompostování na zahradách. Toto 
kompostování obvykle není podporováno ze strany obce �i jiného subjektu. S rozvojem 
okrasných zahrad okolo dom� a pozvolným ústupem zahrad produk�ních se však �etnost 
zahradních kompost� snižuje a v okolí n�kterých vesnic vznikají �erné skládky složené 
p�evážn� ze zahradních odpad���

�Komunitní kompostování se v �R vyskytuje v�tšinou jako spole�né kompostování 
nej�ast�ji u zahrádká�ských kolonií a pouze v n�kolika p�ípadech coby podpora obce 
kompostování v domácnostech. Podpora komunitního kompostování m�že mít mnoho podob. 
Velmi významné zejména v po�átcích je poskytování informací a vým�na zkušeností. Toto 
m�že zajistit obec �i nevládní organizace formou leták�, webových stránek, brožurek, 
seminá��, praktických školení apod [34].�

3.1.3   Databáze kompostáren a za�ízení s technologií anaerobní digesce 

V sou�asné dob� je v provozu na území �R cca 100 kompostáren. Kompostárny 
jsou p�evážn� s technologií volného kompostování. Komunální bioodpady a �istírenské kaly 
tvo�í minoritní �ást kompostovaných odpad�, v�tšinu tvo�í odpady ze zem�d�lství, d�eva�ství, 
papírenství a konzervárenství. Za�ízení s technologií anaerobní digesce je v �R provozováno 
cca 15. Hlavním vstupem do t�chto technologií jsou materiály z ustájení zví�at (prase�í kejda, 
dr�beží podestýlka), jate�ní odpady, masokostní mou�ka, v menší mí�e odpady z kuchyní a 
restaurací, odpady ovoce a zeleniny, odpady ze zelen� [30]. 

 

Obr.�. 7: Databáze kompostáten �R [36] 



Bc. Petra Sýkorová: Posouzení možnosti nakládání s komposty podle vyhlášky �.341/2008 Sb. 
 
 

2009                                                                                                                                          37 

3.1.4    Prognóza nakládání s biodegradabilním odpadem v 	R do roku 2020  
 

Vstupem �eské republiky do Evropské unie se zásadn� zm�nil p�ístup státu k 
požadavk�m na zlepšení životního prost�edí. Jestliže p�ed vstupem se správný p�ístup 
deklaroval a �áste�n� napl�oval, vstupem bylo nutné sjednotit platnou legislativu �R a EU a 
za�ít se touto legislativou �ídit. 

Do BRO náleží odpady, které podléhají aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu. Jde o 
kvantitativn� významnou skupinu odpad�, p�edstavují p�ibližn� p�tinu veškeré produkce 
odpad� v �R. Jedná se zejména o odpady zem�d�lské, lesnické, potraviná�ské, papírensko - 
celulóza�ské, ze zpracování d�eva, k�ží, textilního pr�myslu, pat�í sem i BRKO v�etn� 
odpad� ze zelen�, dále �istírenské a vodárenské kaly a biologicky rozložitelný obalový 
odpad. Tato skupina odpad� p�edstavuje v �R (podle statistických výkaz�) cca 7 mil. tun 
biologicky rozložitelných odpad� ro�n�. 

Environmentální dopad BRO je výrazn� negativní. Bioodpady mohou zp�sobovat 
tvorbu skleníkových plyn�, kyselých výluh� p�i hydrologických procesech a mohou p�ípadn� 
ohrožovat zdraví lidí a zví�at výskytem patogenních a podmín�n� patogenních 
mikroorganism�. Ukládání BRO  na skládkách ovliv�uje antropogenní skleníkový efekt a 
klimatické zm�ny planety. Proto je nutné skládkování BRO a BRKO výrazn� omezovat a 
hledat cesty pro jejich materiálové nebo energetické využití (viz. Sm�rnice 1999/31/EC). 

 
� Prognóza produkce SKO, BRKO 
 

Produkce SKO v posledních 5 letech mírn� vzr�stá (p�ibližn� o 2 až 3% hmotnostní 
ro�n�), což je dáno zejména rapidn� vzr�stající životní úrovní obyvatelstva. P�itom v 
n�kterých letech dochází k udržení stavu z p�edchozího roku, což je zp�sobeno zejména 
zavád�ním a rozši�ováním separovaného sb�ru n�kterých odpad� (zejména obal�). Lze 
p�edpokládat, že tento stav se n�kolik let ješt� udrží. Poté by se již m�la projevit ú�innost 
n�kterých navržených opat�ení k prevenci vzniku odpad� a také nižší tempo r�stu životní 
úrovn� a r�st množství SKO bude tedy pomalejší [42]. 
 
Tab.�.19: Prognóza produkce SKO do r. 2020 [42] 

 

 
 
 
 

Rok Prognóza produkce SKO [t/rok] 
 

Podíl BRKO v SKO 
 

2009 
 

2862 
 

53% 
 

2010 
 

2948 
 

54% 
 

2013 
 

3100 
 

56% 
 

2020 
 

3200 
 

60% 
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Tab.�.20: Vy�íslení nakládání s BRKO v obcích 	R v období 2010-20 (prognóza) [30] 

 
 

3.2    Posouzení možnosti spln�ní legislativních kriterií vyhlášky �.341/2008 
Sb. u kompost� produkovaných v 	R 

 
Ministerstvo životního prost�edí vydalo v zá�í dlouho o�ekávanou vyhlášku, která 

hovo�í o podrobnostech, jak nakládat s bioodpady.  
 

3.2.1 Vyhláška 341/2008 Sb.  

Tento nový právní p�edpis zapl�uje mezeru v legislativ�, která již dlouho negativn� 
ovliv�ovala materiálové využití BRO. Vyhláška byla p�ipravena MŽP ve spolupráci s 
Ministerstvem zem�d�lství a Ministerstvem zdravotnictví. Do této doby neexistovala žádná 
jiná právní úprava, která by jasn� definovala podmínky pro nakládání s upraveným 
bioodpadem. Nyní jsou stanoveny pravidla pro nakládání s bioodpady a díky jinému pohledu 
na produkty se otevírají nové možnosti pro odbyt kompost� a digestát�.  

P�edpis uvádí seznam bioodpad� využitelných v r�zných za�ízeních pro jejich 
zpracování, stanovuje technologické požadavky na kompostárny a bioplynové stanice. Nap�. 
v provozním �ádu pro bioplynové stanice musí být jednozna�ná specifikace vstup� a 
p�edpokládaných výstup�, skladování vstup�, opat�ení k zamezení vzniku a záchytu emisí 
pachových látek. Vyhláška také stanovuje požadavky na za�ízení pro zpracování bioodpad� 
podle kapacity a typu t�chto za�ízení a podle druhu zpracovaných odpad�. Seznam bioodpad� 
využitelných v malých nebo ostatních za�ízeních obsahuje p�íloha �. 1[5,6].  

Technické a technologické požadavky na vybavení a provoz za�ízení, respektive na 
úpravu bioodpad�, uvádí p�ílohy 2 a 3. Pro kompostování se nap�íklad mezi technickými 
požadavky uvádí za�ízení ke sledování teploty, za�ízení pro zvlh�ování a provzduš�ování , 
p�ekopávání materiálu. 

Optimální varianta 2010 2013 2020 
t�íd�ní papír 229 303 285 664 396 620 

t�íd�ní BRO v obcích 264 886 402 544 751 126 
celkem t�íd�ní 494 190 688 208 1 147 746 

nutno �ešit jinak 656 212 1 018 340 1 331 315 
    

Sou�asné spalovny KO - 
kapacita 

366 000 646 000 646 000 

podíl BRKO ve spalovaném 
odpadu 

50% 50% 50% 

Využití BRKO ve spalovn� 183000 323000 323000 
    

nutno kapacitn� zajistit využití 
BRKO jinak 

473 212 695 340 1 008 315 

p�epo�et na sm�sný KO 946 423 1 390 680 2 016 630 
Celkové množství, které nelze 

skládkovat (nutno využít) 
1 312 423 2 036 680 2 662 630 
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P�edepsána je i kontrola ú�innosti hygienizace odpad�. P�i hygienizaci kompostováním se 
nap�íklad u malého za�ízení vyžaduje teplotu vyšší než 45 °C po dobu 5 dní, u kompostování 
biologicky rozložitelných odpad� se vyžaduje minimáln� 55 °C po dobu 21 dní nebo více než 
65°C po dobu 5 dní. 

V p�íloze �íslo 5 jsou uvedeny limitní koncentrace vybraných rizikových látek a 
prvk�, znaky jakosti rekultiva�ního kompostu a digestátu a kritéria pro kontrolu ú�innosti 
hygienizace [6,19].  

Podle limitní koncentrace rizikových látek (Cd, Cu, Hg, Zn, PAU a další) jsou 
produkty roz�azeny do �ty� skupin s r�znými možnostmi využití. Krom� využití jako hnojiva 
na zem�d�lské a lesnické p�d� bude možno komposty �i digestáty využít nap�. na povrchu 
terénu u rekrea�ních a sportovních za�ízení, v m�stských parcích, p�i rekultivaci v 
pr�myslových zónách nebo pro rekultiva�ní vrstvy skládek. Do této chvíle výsledné produkty 
�asto nespl�ovaly limity nejvyšší kvality stanovené v provád�cím právním p�edpisu k zákonu 
o hnojivech, nemohly být použity na zem�d�lskou �i lesní p�du a z�staly tedy i nadále 
odpadem. Podle nové vyhlášky se i takové typy kompost� a digestát� mohou stát výrobky a 
být použity práv� nap�íklad pro terénní úpravy. Tento krok by m�l pomoci �ešit problémy s 
odbytem vyrobených kompost� a digestát�, se kterými se potýkají provozovatelé za�ízení na 
zpracování bioodpad� [5,6].  
 
� Za�azení bioodpad� do skupin podle zp�sob� jejich využití: 

a) 1. skupina - výstupy ze za�ízení k využívání bioodpad� jsou výrobky, které spl�ují 
požadavky  jiných právních p�edpis� (zákon �. 156/1998 Sb., o hnojivech, zákon 
86/2002 Sb.,o ochran� ovzduší), nap�íklad bioplyn, kompost, digestát. Výstupy, které 
nejsou uvád�ny do ob�hu podle jiných právních p�edpis� (zákon �. 156/1998 Sb., o 
hnojivech) a musí odpovídat minimáln� požadavk�m na  výstupy 2. Skupiny.  

b) 2. skupina - výstupy, které spl�ují požadavky této vyhlášky (341/2008 Sb.) a 
využívají se mimo zem�d�lskou a lesnickou p�du.. Na základ� skute�ných vlastností, 
složení a zp�sobu využití se skupina d�lí na 3 t�ídy: 

T�ída I – ur�ena pro využití na povrchu terénu, nebo ur�ený pro zele� u 
sportovních a rekrea�ních za�ízení v�etn� t�chto za�ízení v obytných zónách 
s výjimkou venkovních hracích ploch, 
T�ída II – ur�ena pro využití na povrchu terénu užívaného nebo ur�eného 
pro m�stskou zele�, zele� park�, lesopark�, pro využití p�i vytvá�ení 
rekultiva�ních vrstev i v pr�myslových zónách, 
T�ída III – ur�ena pro využití na povrchu terénu vytvá�eného rekultiva�ními 
vrstvami zabezpe�ených skládek odpad� . 

c) 3. skupina - stabilizovaný bioodpad ur�ený k uložení na skládku v souladu s jiným 
právním p�edpisem  (294/2005 Sb., o podmínkách ukládání  odpad� na skládky)  nebo 
k jinému zp�sobu využití , než výstupy 1. a 2. Skupiny. 

d) 4. Skupina - výstupy ze za�ízení k využívání bioodpad�, které nespl�ují podmínky pro 
1., 2. a 3. skupiny a které jsou odpady biologicky nerozložitelnými, ur�enými 
v�tšinou k jejich odstran�ní [39]. 
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Do této chvíle výsledné produkty �asto nespl�ovaly limity nejvyšší kvality 
stanovené v provád�cím právním p�edpisu k zákonu o hnojivech. Z tohoto d�vodu nemohly 
být použity na zem�d�lskou �i lesní p�du a z�staly i nadále odpadem. Podle nové vyhlášky se 
i takové typy kompost� a digestátu mohou stát výrobky a být použity práv� nap�íklad pro 
terénní úpravy [6]. 

3.2.2   Legislativních kritéria vyhlášky �.341/2008 Sb. 
 

� Technické požadavky na vybavení a provoz za�ízení biologického zpracování 
bioodpad� dle vyhlášky �.341/2008 Sb.: 

 
a) Malá za�ízení - základní požadavky: 
• Zvolit místo se sklonem svahu maximáln� do 3°; zakládku je možno v p�ípad� 

pot�eby pokrýt vodonepropustnou textilií nebo kompostovat ve vacích nebo zakládku 
zast�ešit. 

• Dodržet minimální vzdálenost od povrchových vod (vodní tok, rybník, jezero apod.) 
50 m. 

• Dodržet minimální vzdálenost od zdroj� pitné vody, zdroj� lé�ivých vod a p�írodních 
minerálních vod 100 m. 

• Zabezpe�it místo proti vstupu nepovolaných osob a ozna�it ho. 
• Vést provozní deník (deník musí obsahovat nap�.: název malého za�ízení a adresu, 

identifika�ní údaje vlastníka pozemku a  provozovatele malého za�ízení, jméno osoby 
odpov�dné za provoz malého za�ízení, p�ehled údaj� a informací, které budou do 
provozního deníku zaznamenávány jako nap�.: všechny skute�nosti charakteristické 
pro provoz za�ízení, informace o m��ení teploty, záznamy o školení pracovník� 
za�ízení, o kontrolách v za�ízení, údaje o hmotnosti bioodpad� apod.) 

b) Kompostárny a další za�ízení s procesem kompostování - nezbytným vybavením: 
• Za�ízení ke sledování teploty. 
• Za�ízení pro zvlh�ování. 
• Za�ízení pro provzduš�ování, p�ekopávání [41]. 

 
� Požadavky a kritéria pro hodnocení a kontrolu výstup� ze za�ízení k využívání 

bioodpad� dle vyhlášky �.341/2008 Sb.: 
 

• Limitní koncentrace vybraných rizikových látek a prvk� pro za�azení výstup� do 2. a 3. 
skupiny (uvedené v  tab.�.10 ) 

• Znaky jakosti rekultiva�ního kompostu  (uvedeny v tab. �.11) 
• Kritéria ú�innosti hygienizace na základ� sledovaných indikátorových mikroorganism� 

ve výstupech 2. skupiny T�ídy I a II (uvedené v tab. �.13 ) 
• Metody stanovení (uvedené v tab.�.14) 
• �etnost a druh kontrol pro jednotlivé skupiny výstup� (uvedené v tab.�.15) [41]. 
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Tab.�. 21:Znaky jakosti rekultiva�ního kompostu ( p�íloha �. 5 k vyhlášce �. 341/2008 Sb.) [41] 

 

Tab. �. 22: Znaky jakosti rekultiva�ního kompostu - limitní koncentrace vybraných rizikových 
látek a prvk� (p�íloha �. 5 k vyhlášce �. 341/2008 Sb.) [41] 

 

 
Pozn. k tab. �.21, 22.: Rekultiva�ním kompostem se rozumí stabilizovaný výstup z 

aerobního zpracování bioodpad�, ur�ený pro udržení nebo zlepšeni vlastností p�dy, 
použitelný mimo zem�d�lskou a lesní p�du. 

Znaky jakosti Jednotky Hodnota znaku jakosti 

Vlhkost % hm. Od zjišt�né hodnoty spalitelných  látek do jejího 

dvojnásobku, min. 40-65 

Spalitelné látky v sušin� vzorku % hm. min. 25 

Celkový dusík jako N p�epo�tený 

na vysušený vzorek 

% hm. min. 0,6 

Pom�r C:N *   min. 20 (max. 30) 

pH - 6,0-8,5 

Nerozložitelné p�ím�si % hm. max. 2,0 

         Výstupy (skupina 2) Sledovaný 

ukazatel 

Jednotka 

T�ída I T�ída II T�ída III 

Stabilizovaný biologicky 

rozložitelný odpad   

(skupina 3) 

As mg/kg sušiny 10 20 30 40 

Cd mg/kg sušiny 2 3 4 5 

celkovýCr  mg/kg sušiny 100 250 300 600 

Cu mg/kg sušiny 170 400 500 600 

Hg mg/kg sušiny 1 1,5 2 5 

Ni mg/kg sušiny 65 100 120 150 

Pb mg/kg sušiny 200 300 400 500 

Zn mg/kg sušiny 500 1200 1500 1800 

PCB mg/kg sušiny 0,02 0,2 - dle zp�sobu využití 

PAU mg/kg sušiny 3 6 - dle zp�sobu využití 

Nerozložitel

né 

p�ím�sí  

>2,5 mm 

% hm. max. 2% 

hm. 

max. 2% 

hm. 

- - 

4AT  mg  2O /g 

sušiny 

- - - <10 
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 *pom�r C:N se vypo�ítává ze stanovení obsahu spalitelných látek následovn�: 
(spalitelné látky:2):N 
 
� Kritéria pro hygienizaci kompostu 

Jak u hygienizace tak i u dezinfekce a sterilizace je t�eba kontrolovat jejich ú�innost. 
Jakékoliv hodnocení ú�innosti hygienizace se neobejde bez mikrobiologických analýz, které  
indikují p�ítomnost sledovaných patogen�. Hodnocení hygienizace bylo p�edm�tem n�kolika 
studií provád�ných EU, které vyústily v n�kolik strategií hodnocení pro technologie 
hygienizace. Všechny mají spole�ná hodnotící kritéria. Ú�inná hygienizace by m�la být 
t�ístup�ovým procesem. Prvním stupn�m je technologie, která bude probíhat za validovaných 
podmínek stanovených zákonnými normami, druhým stupn�m bude stálá kontrola procesu se 
zaznamenáváním technologických parametr� a t�etím stupn�m bude pravidelná kontrola 
výstupu (upraveného bioodpadu nebo kalu).  

Použitý proces pro hygienizaci musí tedy být validován. Validace je poskytnutí 
d�kazu, že proces (metoda nebo technologie) je schopný sloužit ur�enému ú�elu: v tomto 
p�ípad� prokázat požadované snížení po�tu indikátorových organism�. Výsledkem má být 
numerická a popisná specifikace postupu v�etn� jednozna�ného podrobného popisu p�edem 
ur�eného p�edm�tu zájmu. 

 
� Indikátorové organismy 

Indikátorem se rozumí organismus, který je snadno analyzovatelný a reprezentuje 
vysokou rezistenci k hygieniza�ním postup�m bioodpad�, kal� a dalších upravovaných 
materiál�, avšak jejich koncentrace musí být korelována k ostatním patogen�m. Seznam 
patogen� p�ítomných v �istírenských kalech a bioodpadech je velmi rozsáhlý. Jejich celkový 
monitoring není prakticky proveditelný i proto, že neexistují techniky pro jejich kultivaci, 
kvantifikaci a identifikaci. Z tohoto d�vodu je t�eba vypracovat koncepci stanovení 
indikátor�. Výsledky výzkum� provád�né v r�zných státech Evropy vyústily v seznam 
indikátorových mikroorganism�, které by m�ly sloužit k posouzení stupn� hygienizace 
upraveného bioodpadu a k doporu�ení validovaných technologických postup� ke snižování 
po�tu patogenních mikroorganism�. 

Otázka výb�ru nejvhodn�jších indikátorových organism� je dlouhodob� diskutována 
jak ve sv�t� tak i v EU. Aby mohl být mikroorganismus považován za indikátorový, je t�eba, 
aby spl�oval následující kriteria: 

• Musí být odolný k proces�m ošet�ení matrice. 
• Musí se dát kvantifikovat a identifikovat jednoduchými, p�esnými, opakovatelnými a 

ne p�íliš drahými metodami. 
• Musí být p�ítomen v dostate�n� vysokých po�tech, aby byla zajišt�na p�esnost 

analýzy. 
• Musí být schopný p�ežít stresy prost�edí p�i úpravách stejn� jako potencionální 

patogeny [40]. 
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Pro kompostování bioodpad� (dle vyhlášky �.341/2008 Sb.) s o�ekávaným 
hygienizovaným výstupem podle technologie používané v za�ízení musí být dodrženy teploty 
uvedené v tabulce �.12, p�i�emž hygienizací se rozumí zp�sob úpravy bioodpadu, kterým se 
snižuje po�et patogenních organism�, které mohou zp�sobit onemocn�ní �lov�ka nebo zví�at, pod 
stanovenou hodnotu. 

 
Tab.�.23:  Teplotní režimy p�i hygienizaci kompostováním (p�íloha �. 2 k vyhlášce 
 �. 341/2008 Sb.) [41] 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Kritéria pro kontrolu ú�innosti hygienizace provád�né na základ� sledování 

indikátorových mikroorganism�: 

Jako valida�ní prost�edek se pro ú�ely kontroly hygienizace bioodpad� 
p�edpokládají a doporu�ují r�zné strategie: 

• P�ímé hodnocení procesu.  
• Analýza kone�ného produktu nebo meziprodukt� bodovým testem [40]. 

 
� Kontrola ú�innosti hygienizace ov��ením procesu vnesenými organismy se provadí: 

 
• U nových za�ízení se p�ed uvedením do provozu provádí ov��ování technologie 

biologického zpracování, pokud za�ízení budou zpracovávat kaly z �istíren odpadních 
vod nebo jiné bioodpady, u kterých se p�edpokládá kontaminace patogenními �initeli 
nebo vedlejší živo�išné produkty. 

• U stávajících p�i zm�nách technologie, které mohou ovlivnit p�ežívání patogenních nebo 
podmín�n� patogenních �initel�, p�i zm�n� skladby zpracovávaných bioodpad� nebo p�i 
zm�n� p�vodce nebo oprávn�né osoby, pokud za�ízení zpracovává kaly z �istíren 
odpadních vod nebo jiné bioodpady, u kterých se p�edpokládá kontaminace patogenními 
�initeli, nebo vedlejší živo�išné produkty. 

• V p�ípad� dvakrát po sob� zjišt�né nevyhovující kvalit� výstup� [41]. 

 

Technologie Vstupy Teplota, doba 

Malé za�ízení 
 

Odpady ze zahrad a zelen� 
 


45 °C, 5 dní 
 

Kompostování 
 

Odpady ze zahrad a zelen�, zbytková biomasa 
ze zem�d�lství 

 


45 °C, 10 dní 
 

Kompostování 
 

Biologicky rozložitelné odpady 
55 °C, 21dní 
 

Kompostování 
v uzav�ených 

prostorách 

Biologicky rozložitelné odpady 
65 °C, 5 dní 
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Tab.�. 24: Kritéria pro kontrolu ú�innosti hygienizace provád�né na základ� sledování 
indikátorových mikroorganism� (p�íloha �. 5 k vyhlášce �. 341/2008 Sb.) [41] 
 

 

Tab.�. 25: Technické normy pro testy a analytická stanovení (p�íloha �. 5 k vyhlášce �. 
341/2008 Sb.) [41] 
 

 
 

Indikátorový 

mikroorganismus 

 

Výstup Jednotky Po�et zkoušených 
vzork� p�i každém 

výstupu 
 

Limit (nález/ KTJ) 

 

 

Salmonella spp. Rekultiva�ní 
kompost/rekulti
va�ní digestát 

nález v 50g 5 negativní 

2 < 310  
 

Termotolerantní 
koliformní 

bakterie 
 

Rekultiva�ní 
kompost/rekulti
va�ní digestát 

KTJ v 1 gramu 5 

3 

 

< 50 

2 < 310  
 

Enterokoky 
 
 

Rekultiva�ní 
kompost/rekulti
va�ní digestát 

KTJ v 1 gramu 5 

3 

 

< 50 

Znaky jakosti, ukazatele Právní p�edpisy 

PH, As, Cd, Cr celkový, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, 
PCB, PAU 

 

p�íloha �. 12 vyhlášky �. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpad� na skládky a jejich využívání na 

povrchu terénu a zm�n� vyhlášky �. 383/2001Sb., o 
podrobnostech nakládání s 

odpady. P�íloha �. 2 vyhlášky �. 273/1998Sb., o 
odb�rech a chemických rozborech vzork� hnojiv, ve 

zn�ní vyhlášky �. 475/2000 Sb. 
 

vlhkost, spalitelné látky v sušin� vzorku, 
celkový dusík jako N p�epo�tený na vysušený 

vzorek, pH 

p�íloha �. 2 vyhlášky �. 273/1998Sb., o odb�rech a 
chemických rozborech vzork� hnojiv, ve 

zn�ní vyhlášky �. 475/2000 Sb. 
Mikrobiologické zkoušky  

mikrobiologické zkoušky výstup� provad�né v 
laborato�ích 

dle  technické normy �SN EN ISO/IEC 17025 
 

Metody stanovení mikrobiologických 
ukazatel� 

 

Stanoveni detekce bakterií rodu 
Salmonella sp. v kalech z �OV, kompostech a 

upravených bioodpadech 

AHEM 7/2001 a AHEM 1/2008 
 

Stanovení po�t� termotolerantních 
koliformních bakterií v kalech z �OV, 
kompostech a upravených bioodpadech 

AHEM 7/2001 a AHEM 1/2008 
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� 	etnost kontrol výstup� ze za�ízení k využívání bioodpad� dle vyhlášky �. 341/2008 Sb. 
 

• �etnost kontrol výstup� za�azených do skupiny 2 z hlediska ú�innosti hygienizace a 
stanovení koncentrace vybraných rizikových látek a prvk� ve výstupech za�azených 
do skupin 2 a 3 v závislosti na ro�ní produkci výstup� je uvedena v tab.� 15. 

• Snížení �etnosti zkoušek stanovené v tabulce 15 pro kterýkoliv ze sledovaných 
ukazatel� je možné, jestliže v pr�b�hu dvouletého období byly hodnoty daného 
ukazatele trvale pod 75% stanoveného limitu. Snížení �etnosti zkoušek je možné 
pouze na �etnost uvedenou v p�edcházejícím �ádku tabulky. Snížená �etnost zkoušek 
se uvádí v provozním �ádu p�íslušného za�ízení. Neplatí pro mikrobiologické 
zkoušky. 

• Zp�sob vzorkování je nutné zvolit tak, aby odebrané vzorky byly reprezentativní pro celé 
množství posuzovaného výstupu, u rekultiva�ního kompostu pro celou výrobní šarži, 
kterou se rozumí definované množství kompostu z jedné zakládky mající po skon�ení 
kompostovacího procesu shodné jakostní znaky.  

• P�i odb�ru vzorku se postupuje následovn�: 
a) vzorek ke zkoušce vybraných rizikových látek a prvk� (tab.�.11) se vytvo�í smíšením 
díl�ích vzork� odebraných rovnom�rn� z celého objemu vzorkovaného celku podle 
p�ílohy �. 8. k vyhlášce 341/2008Sb.( protokol o vzorkování).  Pro kontrolu hygienizace 
(tab.�.13) se odebírají prosté vzorky v po�tu uvedeném v tab.�.13; 
b) velikost vzorku a zp�sob úpravy (nap�íklad drcení) vzorku se stanoví po dohod� s 
laborato�í; 
c) vzorek pro kontrolu hygienizace se p�ed p�edáním do laborato�e uchovává p�i teplot� 
do 6 °C a p�edává do laborato�e tak, aby vzorek byl zpracován do 48 hodin po odb�ru; 
d) vzorek kompostu je možno odebrat jen v p�ípad�, že teplota kompostu je nižší než 
40 °C [41]. 

 
Tabulka �.26: 	etnost kontrol výstup� ze za�ízení k využívání bioodpad� [41] 

 

 
 

 

 

 

 

Pozn. k tabulce �. 15: * v p�ípad� celoro�ního provozu se kontroly provád�jí se stanovenou 

�etností v zimním a letním období 

 

 

 

Ro�ní produkce výstup� Jednotky 
 

	etnost kontrol výstup� 
 

Do 150 - malé za�ízení t 
 

1 x za rok 

0-1000 t 2 x za rok* 
 

1001 - 5000 
 

t 
 

4 x za rok* 
 

5001 a více 
 

t 
 

12 x za rok* 
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4.   Kompostování – princip 

Kompostování je p�írodní proces, p�i kterém dochází k rozkladu organických 
odpad� p�sobením mikroorganism�, vody a kyslíku na humusové látky. Biochemicky 
znamená tvorba kompostu biologický rozklad organické hmoty za p�ístupu vzduchu – 
aerobní process [43,44] 

Biochemicky p�i tvorb� kompostu probíhá aerobní rozklad podle následující rovnice [43]: 

C6H12O6 + 6 O2   =>  6 CO2 + 6 H2O  
     glukóza     +    kyslík      =>       oxid uhli�itý   +       voda 

Cílem kompostování je zp�tné uvedení organických zbytk� do kolob�hu látek 
v p�írod�. Humus a jeho kyseliny jsou d�ležité pro vytvá�ení optimální drobtovité struktury 
a kyprosti p�dy a zajiš�ují v p�d� dostate�nou kapacitu živin a vody. Kompost usnad�uje 
zpracování p�dy, zvyšuje vodní jímavost a reten�ní kapacitu, zkyp�uje utužené a t�žké p�dy, 
regeneruje p�du, podporuje život v p�d�, redukuje choroby rostlin a šk�dce, omezuje 
kyselost p�d a stabilizuje hodnotu pH, snižuje vodní erozi, redukuje spot�ebu vody, zabra�uje 
vysychání, dlouhodob� zásobuje rostliny d�ležitými živinami. 

P�dní mikroorganismy využívají humus jako trvalý zdroj živin. Efektivita 
reprodukce humusu je u kompost� nesrovnateln� v�tší než u jiných organických hnojiv. 
Kompost vytvá�í mimo�ádn� stabilní, vysoce hodnotnou organickou strukturu p�dy. Kvalitní 
kompost musí být hygienicky nezávadný a zcela zbaven klí�ivých semen a oddenk� plevel�. 
Výživná hodnota kvalitního kompostu m�že rovn�ž nahradit zna�nou �ást pr�myslových 
hnojiv, což krom� p�ímého ekonomického efektu má významný p�ínos ekologický [44]. 

Kompostování znamená transformaci takové energie, kterou ukládáme zp�t do p�dy 
za ú�elem dodání energie pro r�st rostlin a tím vytvo�ení p�irozen� optimálních podmínek 
pro jejich nezanedbatelnou roli - produkci kyslíku. Zapojením do tohoto procesu je 
kompostování významným p�ísp�vkem pro regulaci uhlíkového cyklu [44]. 
 
� Humus obsažený v kompostu: 

• Má vysokou vým�nnou kapacitu pro živiny (dusík, vápník, ho��ík, draslík), které 
rostlinám postupn� uvol�uje, navázané živiny se tak nevyplachují do spodních a 
povrchových vod.  

• Zvyšuje biologickou aktivitu, která umož�uje rozklad n�kterých zne�iš�ujících látek 
(nap�. ropné produkty) - zvyšuje se tak samo�istící schopnost p�dy. 

• Rozpouští živiny z p�dních minerál� pro rostliny. 
• Zlepšuje výživu rostlin stopovými prvky. 
• Zlepšuje strukturu p�dy. 
• Zlepšuje jímavost p�dy pro vodu. 
• Dodává p�d� tmavou barvu, která zvyšuje záh�evnost p�dy. 
• Má ur�ité složky, jež mají charakter stimulátor�. 
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• Zvyšuje odolnost p�dy proti okyselení. 
• Obsahuje organickou hmotu, která dokáže vázat t�žké kovy a tím omezuje jejich 

p�íjem rostlinami [47]. 

4.1   Pr�b�h kompostování 

Pr�b�h kompostování je, až na malé výjimky, stejný u všech zp�sob� aerobního 
kompostování. Liší se pouze rychlostí probíhajících d�j�. Ta je závislá p�edevším na: 

• Optimalizaci surovinové skladby.  
• Optimální teplot�, vlhkosti, stupni provzdušn�ní. 
• Mechanizaci rozhodujících operací v technologickém procesu. 
• Zakrývání zakládek kompost� geotextilií [45].  

4.1.1   Základní pravidla pro správný pr�b�h kompostování a �innosti 
provád�né v pr�b�hu kompostování  

 
• Velké kusy je vhodné našt�pkovat, nasekat nebo nadrtit. 
• Do spodu kompostu dáváme vždy hrubý a vzdušný materiál, který by nem�l chyb�t i 

ve vyšších vrstvách (v�tvi�ky, sláma, suché rostliny atd.). 
• �ím pest�ejší je skladba materiálu ke kompostování, tím lépe. 
• K zajišt�ní dobrého provzdušn�ní mícháme:  

o vlhké se suchým,  
o "zelené s hn�dým"= dusíkaté s uhlíkatým, 
o porézní materiál s hutným. 

• Nutnost kontroly vlhkosti. 
• Zrající kompost je nutné p�ekopávat.  
• K rychlejšímu a kvalitn�jšímu kompostování p�idáváme zralý kompost nebo zeminu 

(zejména když kompostujeme v�tší množství jednodruhového materiálu nap�. trávu, 
listí apod.), p�ípadn� p�idáme kompostové bakterie, houbové kultury, �ervy, žížaly, 
mo�ovinu [46,47]. 
 

4.1.2    Surovinová skladba kompostu 
 
Surovinová skladba �erstvého kompostu je hmotnostní pom�r jednotlivých 

odpad� nebo hmot, které navážíme do kompostové zakládky.  Organická hmota odpad� 
p�edstavuje pestrý sortiment látek, r�zn� odolný mikrobiologickému rozkladu. Rychlost 
rozkladu r�zných organických zbytk� je možno si vysv�tlit r�zným pom�rem uhlíku a 
dusíku (C:N). V kompostá�ské praxi vycházíme ze zjišt�ní, že obsah uhlíku p�edstavuje 
cca polovinu obsahu organické hmoty (spalitelných látek). Sestavení správné surovinové 
skladby �erstvého kompostu rozhoduje o úsp�šném pr�b�hu vlastního kompostování a o 
výsledné kvalit� vyzrálého kompostu. 
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� Surovinová skladba se optimalizuje propo�tem t�mito kroky: 

• výb�r odpad�, které budou kompostovány a ur�ení jejich p�edpokládané hmotnosti,  
• odhad vlhkosti, obsahu organických látek a 2P O5 jednotlivých odpad�, bu� na 

základ� tabulkových hodnot nebo využitím chemických rozbor�,  
• propo�et složení �erstvého kompostu,  
• provedení korelací surovinové skladby tak, aby byly u �erstvého kompostu  

optimální vlhkost (55 - 65 %), C:N (30 - 35 : 1), a aby byl minimální obsah P2O5  

alespo� 0,2 % v sušin� 
• vlhkost se koriguje p�idáním tekutin, p�i širokém  pom�ru C:N se p�idávají hmoty 

bohaté na dusík nebo p�ímo síran amonný,  nebo mo�ovina, nedostatek P2O5  se 
koriguje p�ídavkem superfosfátu, po na vržených korekcích se surovinová skladba 
znovu propo�te,  

• odhadnou se ztráty v pr�b�hu kompostování (p�ivysokém podílu trávy jsou  
hmotnostní ztráty cca 25 %, z toho p�ibližn� dv� t�etiny p�edstavuje ztráta  
vody a jednu t�etinu ztráta organických látek),  

• výpo�et p�edpokládaného množství a kvality kompostu [16]. 

4.1.3   Základní podmínky pro kompostování 

P�i kompostování odpad� je nutno zabezpe�it optimální podmínky pro rozvoj 
mikroorganism� a ty jsou nádledující: 

• Vstupní materiál musí obsahovat organické látky pro výživu mikroorganism� 
(p�dních bakterií, hub, �erv�, žížal atd.) a to v pom�ru C:N (uhlíku a dusíku) = 30:1 

• Optimální vlhkost je taková, kdy 70% pórovitosti �erstvého kompostu je zapln�na 
vodou. 

• Provzduš�ovaní kompostu - materiál je nutno míchat a tím umožnit dostate�ný p�ístup 
kyslíku (aerobní podmínky).  

• Úprava zrnitosti a homogenity substrátu- hrubší suroviny je vhodné podrtit na malé 
�ásti a d�sledn� promíchat. 

• Regulace teploty v pr�b�hu kompostování - v pr�b�hu by m�la být teplota alespo� 5 
dn� vyšší než 45°C. Nástup vyšších teplot, které mohou poškodit �adu vhodných 
mikroorganism� m�žeme omezit snížením po�tu p�ekopávek a zálivkou [43]. 

4.1.4   T�i fáze zrání kompostu 

� 1. fáze – mineralizace  

P�i spontánním nastartování biodegradace za�íná 1. fáze zrání kompostu. Vyzna�uje 
se rychlým nár�stem teploty (v jádru kompostované hmoty dosáhne p�es 60 oC), za kterým 
následuje relativn� rychlý pokles. Tato fáze trvá asi t�i až �ty�i týdny, teplota stoupá podle 
výchozího materiálu. Mikroorganismy rozkládají složité organické slou�eniny na jednodušší, 
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anorganického charakteru. Probíhají rovn�ž chemické degrada�ní reakce. Na po�átku se 
odbourávají cukry, škroby a bílkoviny v pozd�jší fázi též celulóza a další sou�ásti d�evní 
hmoty. Kone�ným produktem t�chto rozklad� jsou voda, CO2 a další látky. P�i p�ebytku 
dusíku ve sm�si m�že vznikat amoniak. P�em�na probíhá p�i velké spot�eb� kyslíku a vývinu 
oxidu uhli�itého. Mikroorganismy nejsou schopné odbourávat organické kyseliny, proto 
rychle roste relativní zastoupení t�chto kyselin a dochází k poklesu pH.  

Na po�átku se rozvíjejí mezofilní mikrobi, kte�í dosahují vrcholu aktivity p�i 
teplotách (20 - 30) oC. Rozkládají snadno odbouratelnou organickou hmotu. P�i zvýšení 
teploty na 45 oC nastupují termofilní mikroorganismy. Ty mohou zvýšit teplotu až na 80oC. 
P�i t�chto pochodech se uplat�ují p�edevším ty�inkové bakterie – mikromycety, rozkládající 
celulózu. Termofilním houbám se p�ipisuje v kompostovacím procesu d�ležitá úloha p�i 
tvorb� humusu. Teplot� nad 70 oC je nutno zamezit, nebo� p�i této teplot� již n�které 
mikroorganismy hynou a prodlužuje se doba zrání kompostu. 

Objem sm�si relativn� rychle klesá. Nejde pouze o sedání a hutn�ní materiálu, 
odpa�ování vody, ale p�ímo o bilan�ní pokles celkové hmotnosti, vyplývající z produkce CO2 

a dalších plyn�. Celková ztráta hmoty m�že v 1. fázi dosáhnout až 30 %. B�hem mineralizace 
se p�íliš nem�ní vzhled, pach z�stává stejný jako na po�átku. Kompost zatím nemá vlastnosti 
humusu a není schopný aplikace do p�dy. N�kdy m�že vykazovat ur�ité známky fytotoxicity. 
D�ležité je, že v této fázi dochází k hygienizaci kompostu. Teplota hubí  hnilobné a 
patogenní bakterie,  likviduje klí�ivost semen.  

� 2. fáze - p�em�nná  

Trvá od �tvrtého až do osmého respektive desátého týdne. Vyzna�uje se pozvolným 
poklesem teploty až na 25 oC. Termofilní bakterie nahradí jiná skupina mikroorganism�. 
V této fázi se st�ídají období rozvoje a útlumu mikrobní �innosti. P�i rozkladu h��e 
p�ístupných složek nastupují aktinomycety. Organické látky jsou postupn� p�em��ovány na 
humusové složky. Ty se váží na jílovité �ástice a p�echází na stabilní formy odolné 
mikrobnímu rozkladu. V této fázi se m�že objevit i nenáro�ný hmyz, p�íp. jiné organismy. 
P�vodní vzhled, struktura a pach hmoty se ztrácí. Kompost získává stejnom�rn� hn�dou 
barvu, drobtovitou strukturu a má lehkou v�ni po lesní zemin�. V tomto stádiu má nejlepší 
hnoja�ský ú�inek.  

� 3. fáze - dozrávání kompostu 

Teplota klesá na hodnotu okolí. Dochází k vytvo�ení vazeb mezi anorganickými a 
organickými látkami a k tvorb� kvalitního a stabilního humusu. V této fázi není pozorován 
tém�� žádný úbytek hmotnosti. Kompost je prakticky vyzrálý, objevují se kokovité bakterie 
jako p�edstavitelé autochtonní mikroflóry, malí živo�ichové, hmyz, rozto�i, žížaly a další 
organismy [45, 48]. 
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Obr.�.8: Látková bilance kompostování [49] 

4.2  P�ísady do kompostu 

P�ídavek vhodných p�ísad urychluje zahajení procesu kompostování a usnad�uje 
pr�b�h reakcí správným sm�rem. Tyto látky také m�žou urychlovat r�st rozkladných 
mikroorganism� a sou�asn� mohou zlepšovat i kvalitu suroviny pro kompostování, zejména 
upravit obsah živin, minerálních látek a pH. 

� Mezi tyto látky �adíme nap�.: 

• Vápno - podporuje rozkladný proces, snižuje kyselost a hubí choroboplodné zárodky; 
p�idávají se nejvýše 2 kg/ 3m  kompostu.  

• D�ev�ný popel - obsahuje �adu minerálních látek, p�edevším draslík; p�idává se 
nejvýše 1 kg/ 3m  kompostu.  

• Hlinitá p�da - zlepšuje strukturu kompostu, pomáhá udržovat vlhkost; m�la by tvo�it 
nejvýše 10 % objemu kompostu.  

• Kamenná mou�ka - obsahuje minerály, nap�íklad k�emík �i vápník, zlepšuje kvalitu 
humusu; p�idávají se 2-3 kg/ 3m  kompostu [50].  
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4.2.1   Organické látky (ne) vhodné ke kompostování 

Kompostování vyžaduje vyváženou stravu, nejlepší výsledek kompostování 
dosáhnete p�imícháním z hn�dých a zelených materiál�. Hn�dé jsou suché, vláknité 
materiály, nap�. rostliny, sláma, tráva apod. Zelené jsou jemné, m�kké materiály s velkým 
obsahem vody nap�. rostlinné zbytky, pose�ená tráva, stonky rostlin, apod [50]. 

� Mezi organické látky vhodné ke kompostování �adíme: 

• ovocné a zeleninové odpady,  
• kávové a �ajové zbytky,  
• novinový papír, lepenka, papír. ru�níky,  
• mlé�né produkty,  
• posekaná tráva, listí, drnové �ezy, v�tvi� 
• t�ísky, piliny, hobliny, k�ra,  
• trus hospodá�ských zví�at,  
• popel ze d�eva [43]. 

 

Obr.�. 9: Organické odpady vhodné ke kompostování [50] 

� Zásadn� nevhodné materiály: 
 
• Textilie, sklo, kovy, um�lé hmoty (s výjimkou tzv. kompostovatelných plast�). 
• Materiály, které mohou vykazovat vyšší obsah škodlivých látek (obsah sá�k� z 

vysava��, popel z briket a uhlí, barevné �asopisy, smetky ze silnic). 
• D�evo ošet�ené lakem, p�ípravky na ochranu d�eva nebo jinými chemikáliemi. 
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• Ko�enící plevelné rostliny, pecky z ovoce. 
• Popel z uhlí, cigaret [46, 47].  

 
� Materiály, které m�žeme kompostovat jen za ur�itých p�edpoklad� nap�.: 

 
• Nemocné rostliny, plevele se semeny, ko�enové a výb�žkaté plevele (P�edpokladem 

pro zni�ení je horká fáze (nad 50 ° C) po dobu 3-4 týdn�. U n�kterých zvlášt� 
odolných chorob (nap�íklad spály r�žovitých rostlin a šarky slivoní) se doporu�uje 
napadané rostliny spálit a kompostovat teprve popel.) 

• Hrubé odpady (nap�. zbytky po �ezu strom� a ke��) bychom m�li rozdrtit na �ástice o 
velikosti do 5 cm. 

• Slupky z jižního ovoce (pomeran�e, grepy, banány, citróny) jsou snadno náchylné k 
plesniv�ní, proto je do kompostu p�idáváme jen v omezeném množství.  

• Vaje�né sko�ápky se h��e rozkládají, proto se musí dob�e rozdrtit.Vysokým obsahem 
vápníku p�sobí proti okyselování kompostu. 

• Kávová sedlina a vyluhovaný �aj se dob�e rozkládají v kompostu, kde jsou žížaly 
(nejlépe samoz�ejm� p�ímo ve vermikompostéru). Totéž platí pro zbytky z cibule. 

• Kávová sedlina reaguje kysele, vzniklé hnojivo je proto vhodné i pro rododendrony. 
• Zne�išt�ný papír (nap�íklad papírové ru�níky nebo balicí papír od potravin) je pro 

kompost velmi žádoucí, nebo� vyrovnává obsah vlhkosti nap�íklad z kuchy�ských 
odpad� a zlepšuje strukturu kompostu. 

•  Jehli�í a mech se rozkládají pomalu, musí se používat v omezeném množství a 
promíchat s jinými materiály. 

• Fekálie musí z hygienických d�vodu projít horkou fází nad 65 ° C nejmén� po dobu 
6-ti týdn�. Podestýlku pro ko�ky m�žeme kompostovat jen v p�ípad�, je-li na obalu 
výslovn� uvedeno, že je k tomu vhodná. 

•  Kompostovat lze všechny druhy listí, n�které však tlejí h��e – pat�í k nim buk, dub, 
jírovec (kaštan), o�ešák, platan a topol. 

•  Hn�j koní a ovcí má sklon k p�íliš silnému zah�átí, proto bychom jej m�li 
kompostovat s dostatkem zeminy (10%) a rostlinnými odpady. Trus dr�beže obsahuje 
velké procento dusíku, proto jej kompostujeme v kombinaci s mén� 
„výživnými“zahradními odpady (nap�. zbytky d�eva). 

•  Piliny bychom m�li používat pouze v tenkých vrstvách a promíchat s materiálem 
bohatým na dusík (nap�. výše zmín�ný trus dr�beže), krom� toho musíme dbát na 
dostate�nou vlhkost kompostu [47]. 

4.2.2   Cizorodé látky v kompostu 

Cizorodé látky mohou nep�ízniv� ovliv�ovat zrání kompost�, p�dní úrodnost a 
r�st rostlin a jejich hromad�ní v p�d� a jejich p�íjem rostlinami je nežádoucí s ohledem na 
možnost ohrožení zdraví lidí a zví�at. V hnojivých odpadech mohou být p�ítomny jednak 
organické cizorodé látky nebo stopové toxické prvky tzv. t�žké kovy. Mezi stopové 
toxické prvky pat�í i mikroelementy, prvky v nepatrných koncentracích nezbytné pro výživu 
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rostlin, ale ve v�tších množstvích ohrožující zdraví lidí a zví�at (zinek, m��, molybden). 
Stopové toxické prvky nelze odstranit mikrobiální cestou, ale vazbou na cheláty ztrácejí 
svou ú�innost. Humus, p�ípadn� huminové kyseliny, které jsou nejú�inn�jší frakcí 
humusu, jsou nejlepším a nejkomplexn�jším chelatiza�ním prost�edkem. Z organických 
cizorodých látek jde p�edevším o rezidua pesticid�, ropné uhlovodíky, chlorované a 
aromatické uhlovodíky, komponenty dehtu a polychlorované bifenyly. Vysoce odolné 
organické materiály jako jsou pesticidy a PCB v kompostu mohou za jistých okolností 
zp�sobit problémy. P�esto, že jsou jen málo rozpustné ve vod�, mají schopnost 
bioakumulace v potravním �et�zci. Schopnost kompostu rozkládat organické materiály 
závisí na metabolické aktivit� mikroorganism�. Metabolickými reakcemi mohou vznikat 
toxikologicky významné vedlejší produkty. Toxické látky, zejména mykotoxiny, jsou 
syntetizovány houbami, rostoucí na nemineralizované organické hmot�. N�kdy mohou 
být organické zbytky pokryty vrstvou hub, které inhibují aerobní rozklad. Plísn�, které 
produkují vysoce toxické metabolity, jsou rozší�eny zejména u zbytk� olejnatých rostlin. 

Nejv�tší nebezpe�í p�edstavují sledované stopové toxické prvky, jejichž 
maximální p�ípustná koncentrace se stala jakostním znakem pro komposty podle �SN 
465735. Kompost t�ídy I je pro p�du zcela nezávadný a je ho možno na p�du aplikovat 
jednou za t�i roky. Kompost t�ídy II nesmí být aplikován na p�dy s vým�nnou reakcí nižší 
než pH 6,0 a na p�dy, kde se p�stují plodiny pro p�ímý konzum. Nejvyšší p�ípustná dávka 
kompostu t�ídy II je 20t sušiny na hektar jednou za t�i roky. Kompost t�ídy II je možno 
použít jen k hnojení p�d u kterých nebyl rozborem zjišt�n obsah ani jedné sledované látky 
vyšší než jsou mezní obsahy pro p�dy stanovené ministerstvem zem�d�lství [51]. 

4.3   Technické zabezpe�ení kompostovacího procesu 
 
Pro výb�r stroj� a za�ízení, pot�ebných pro technické zabezpe�ení kompostovacího 

procesu, je vhodné tyto stroje vztáhnout k jednotlivým pot�ebným technologickým krok�m, 
zabezpe�ujících proces �ízeného kompostování:  

• p�íprava surovin do zakládek kompostu - drti�e,  
• provzduš�ování a promíchávání kompostu - p�ekopáva�e kompostu,  
• prosévání hotového kompostu - prosévací za�ízení,  
• další �innosti související s provozováním kompostování - ostatní za�ízení.  

 
4.3.1   Drti�e a št�pkova�e 

 
D�evní biomasa, zakládaná do kompostovaných hromad, vyžaduje pro snadn�jší 

promíchání a homogenizaci kompostovaných surovin rozm�ln�ní �i rozdrcení .  Pro tyto ú�ely se 
využívají bu�to drti�e a št�pkova�e. O tom, který stroj, z které skupiny vybrat, je nutné se 
rozhodovat pe�liv�, protože každá skupina má své klady a zápory.  

Drti�e slouží k rozm�l�ování surovin a to tím zp�sobem, že je drtí a trhají na �ástice, 
které jsou ve svých rozm�rech zna�n� odlišné a mají pom�rn� velký povrch, což je pro 
kompostovací proces velká p�ednost (nejsou kladeny požadavky na stejnou velikost �ástic).  
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Št�pka, vyprodukovaná št�pkova�i, má relativn� malou aktivní plochu, která p�ichází do 
styku s bakteriemi, zajiš�ujícími rozklad. To má za následek delší dobu kompostování a tím i 
zvýšení náklad�. Naopak p�edností št�pkova�� je schopnost stroje produkovat št�pku tém�� 
rovnom�rné velikosti p�i bezt�ískovém d�lení d�eva. Z tohoto d�vodu jsou št�pkova�e 
up�ednost�ovány p�i zpracovávání d�evních surovin [52]. 

 
Schéma �.2: Rozd�lení drti�� a št�pkova�� [52] 
 

 
Pozn. ke schématu � 2: Pokud jsou v jednom polí�ku dva technické údaje, platí horní 

údaj pro drti�e a spodní údaj pro št�pkova�e. 
 
4.3.2   P�ekopáva�e kompostu 

 
P�ekopávání kompostu je nejd�ležit�jší pracovní operací v celém technologickém 

postupu �ízeného kompostování. Jeho ú�elem je provzdušnit kompost. Existují p�ekopáva�e 
pracující kontinuáln� (výhodn�jší) a stroje pracující s p�erušovanými pracovním cyklem 
(nap�. naklada�e), které se p�i kompostování zem�d�lské zbytkové biomasy �asto používají, 
nelze pro p�ekopávání pásových hromad p�i �ízeném kompostování v žádném p�ípad� 
doporu�it. Z hlediska dosahované výkonnosti, celkového využití pracovního �asu, kvality 
práce, ale i prostorových nárok� na kompostovací plochu, jsou nejvýhodn�jší p�ekopáva�e 
kompostu pracující kontinuáln�.  

Požadavky na konstruk�ní �ešení p�ekopáva�� vyplývají zejména z charakteru 
zpracovávaných surovin a z objemu produkce kompostu. Mezi nejd�ležit�jší pat�í:  

• kvalitní promísení a provzdušn�ní surovin v celé výšce p�ekopávaného profilu,  
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• nízká pracovní rychlost a možnost její regulace v rozsahu (0,1 - 2,0) km.h
-1

,  
• p�ípadné �áste�né rozm�ln�ní navezených surovin,  
• formování p�ekopávaných surovin do hromady rozm�rov� ur�eného profilu,  
• dobrá manévrovatelnost a pojezdové vlastnosti pro pohyb po pracovní ploše [53].  

 

Schéma �. 3: Rozd�lení p�ekopáva�� kompostu [52] 

 

 

4.3.3   Prosévací za�ízení 

Prosévací za�ízení slouží pro úpravu kompostu p�i vyšším podílu nerozložitelných 
�ástic. Kompostárnu je vhodné vybavit prosévacími za�ízeními s odpovídajícím výkonem, 
které umožní t�ídit hotový kompost na dv� (i více) frakcí ur�ených k expedici, nebo dalšímu 
zpracování v kompostovacím procesu. Podle požadavku na finální produkt se používají síta s 
r�znými velikostmi ok (nap�. 15, 20, 40 mm). V�tšina prosévacích za�ízení je vybavena 
�istícím kartá�em, který umož�uje �išt�ní síta za provozu a zabra�uje tak ucpávání ok síta p�i 
nep�íznivých podmínkách pro prosévání [52]. 
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Schéma �.4: Rozd�lení prosévacích za�ízení [52] 

 

 

4.4 Technologie výroby kompost� – Frýdecká skládka, a.s., st�edisko 320 
Bruzovice 

 
Frýdecká skládka a.s., provozuje kompostárnu v Bruzovicích, kde je svážen veškerý 

odpad z Frýdku-Místku a okolí vhodný ke kompostování. Hlavním d�vodem pro 
kompostování je snížení náklad� na zpracování odpad� z údržby obecní zelen� a snížení 
ukládání bioodpadu na �erné skládky. Výroba kompostu je provád�na schválenou technologií 
p�irozenou biologickou cestou, bez jakéhokoli použití chemických prost�edk�. Výstupem 
kompostárny je pr�myslový kompost (typové hnojivo) - registrovaný podle zák.�. 156/1998 
Sb. o hnojivech. Kompost se používá  ke hnojení p�i z�izování zelených ploch, p�i výsadb� 
zelen�, p�i zakládání zeliná�ských, zahradnických i ovocná�ských p�stebních ploch, 
p�stebních ploch velkoškolek i zahrádek. Dále se používá pro zlepšení vlastnoti p�d, polí a 
zahrádek i pa�eniš� a skleník� a p�i výsadb� strom� i okrasných d�evin. Kompost si m�že 
zakoupit každá firma i ob�an ve st�edisku kompostárna Bruzovice (Areál ZD VASE). P�i 
zakoupení kompostu je vystaveno potvrzení o zaplacení, vážní lístek a p�íbalový leták kde 
jsou uvedeny vlastnosti kompostu a výsledky rozbor� o jakosti zakoupeného kompostu – 
hnojiva [54]. 
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4.4.1   Kompostování na hromadách v zast�ešeném žlábu 
 

Kompostárna v Bruzovicích pro zpracovávání biologicky rozložitelného materiálu 
využívá technologii kompostování v zast�ešeném žlábu na  hromadách. Kompostování na 
hromadách musí být provád�no na vodohospodá�sky zabezpe�ených plochách. K tomu 
poslouží nap�. silážní žlaby. D�ležitým p�edpokladem je �ízený režim zbytkové vody, která je 
výrazn� zatížena organickým zne�išt�ním. Vodu je t�eba jímat a likvidovat.  

 

Obr.�.10: Technologie kompostování na skládce Frýdek Místek- kompostárna Bruzovice 

 [: autor] 

4.4.2   Vstupní suroviny 

Vstupní suroviny na kompostování jsou výlu�n� organického biologického 
p�vodu (tráva, listí, št�pky, piliny, zemina), které projdou  kontrolou v laborato�i EKOLA, 
s.r.o. [54]. 
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Tab.�.27: Základní komodity vstupující do kompostárny Bruzovice dle kódu odpadu [54] 

 

5. Odb�r vzork� a metody analýzy 
Pro ur�ení sledovaných ukazatel� jsme odebíraly komposty  

z Bruzovické kompostárny. Byly odebrány vzorky kompostu z dozrávací plochy  
(surový kompost) a vzorky vyzrálého kompostu.  Vzorky o hmotnosti  7 kg jsme odebíraly 
24.10.2008 do igelitových zipových pytl�.  

 

 

 

Obr.�.11:  P�íprava vzork� pro chemickou analýzu [:autor]   

 

 

Kód odpadu Název odpadu 
02 03 01 Kaly z praní, �išt�ní, odst�e�ování a separace 
02 03 04 Suroviny nevhodné ke spot�eb� nebo zpracování 

 
02 07 04 

 
Suroviny nevhodné ke spot�eb� nebo zpracování (k�emelina) 

02 07 05 Kaly z �išt�ní odpadní vody (k�emelina) 
10 01 23 Vodné kaly z �išt�ní kotl� 

 
20 02 01 

 
Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad, park� v�etn� h�bitov� 

 
20 20 01 

 
Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad, park� – v�tv� 

02 01 06 Zví�ecí trus, mo� a hn�j 
03 01 05 Piliny, hobliny ze zpracování d�eva (jen surové d�íví z pily) 
03 01 01 Odpadní k�ra a korek 
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5.1   Metody stanovení 

5.1.1   Granulometrická analýza sítováním 
 

Po odebrání vzork� a jejich vysušení byla provedena zrnitostní analýza kompostu. 
Zrtnitostní analýzu jsme provedly sítováním suchou cestou na sad� sít > 2,5, 2,0 – 2,5, 1,6 – 
2,0, 1,0 – 1,6, 0,5 – 1,0, 0,25 – 0,5, 0,16 – 0,25, 0,063 – 0,16, 0,045 – 0,063, < 0,045. Ke 
granulometrické analýze byl využit vzorek surového a vyzrálého kompostu o hmotnosti cca 
100g. Po samotném provedení sítování se každá frakce samostatn� zvážila na stolní váze a 
uložila do papírového sá�ku s popisem, který obnášel hodnotu frakce a váhu v gramech. 

  

    
 

Obr. �.12: Sada sít pro zrnitostní analýzu        Obr.�.13: Jednotlivé frakce kompostu [:autor] 

 
Tabulka �. 28: Jednotlivé frakce kompostu 

Síta  
[cm] 

Hmotnost kompostu 
na dozrávací ploše [g] 

Hmotnost zralého 
kompostu  

[g] 
> 2,5 10,249 19,965 

2,0 – 2,5 6,492 6,02 

1,6 – 2,0 7,499 5,180 

1,0 – 1,6 9,889 12,676 

0,5 – 1,0 19,902 21,044 

0,25 – 0,5 18,596 19,099 

0,16 – 0,25 8,952 6,706 

0,063 – 0,16 10,544 6,514 

0,045 – 0,063 3,083 1,627 

< 0,045 5,042 1,459 

 100,248 100,29 
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5.1.2   M��ení pH a vodivosti 
 
Poté jsme stanovovaly pH  a vodivost z vodného výluhu. K m��ení pH dotykovou 

elektrodou byl využit laboratorní digitální pH-metr PO-211/11. Hodnota pH nám 
charakterizuje kyselost nebo alkalitu vodného výluhu, což je jednou z nejd�ležit�jších 
chemických veli�in v�bec.  

M�rná elektrická vodivost – konduktivita v jednotkách (mS/m) jsme m��ily p�ímo 
ve vodním výluhu . Pro m��ení koduktivity jsme využily p�ístroj pro m��ení konduktivity 
inoLab® Multi 720 . Hodnota konduktivity nás  informuje o úhrnné koncentraci iont� v 
m��eném roztoku. Zprost�edkovan� je to informace o celkovém obsahu solí, disociovaných 
kyselin a zásad. P�i m��ení konduktivity jsme po zm��ení každého vzorku výluhu o�istily 
�idlo destilovanou vodou z d�vod� zne�išt�ní a ovlivn�ní výdledk� m��ení.  

 

    

Obr.�.14: M��ení pH ve vodném výluhu   Obr.�.15: P�ístroj pro m��ení konduktivity [:autor] 

5.1.3   Stanovení rozpušt�ných látek ve vod� 
  

Z fyzikálního hlediska se veškeré látky ve vod� rozd�lují na rozpušt�né a 
nerozpušt�né, jejich obsah je vyjad�ován jako  hmotnostní koncentrace (mg.l-1, n�kdy g.l-1). 
Ke stanovení látek veškerých, rozpušt�ných a nerozpušt�ných se využívá gravimetrická 
uzan�ní skupinová metoda, kde se látky stanovují jako sušina (odparek), zbytek po vyžíhání a 
ztráta žíháním.  

Látky rozpušt�né jsme stanovily v objemu vzorku vody po filtraci p�es membránový 
filtrs velikostí pór� 0,60 µm. Stanovování rozpušt�ných látek spo�ívá v odpa�ení odm��eného 
množství homogenizovaného vzorku vody - vysušení odparku p�i 105°C. Ke stanovení 
zbytku po vyžíhání se sušina vyžíhá p�i 550°C.  
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Obr.�.16: Filtra�ní za�ízení                  Obr.�17: Vodný výluh (surový kompost) [:autor] 

 

5.1.4   Stanovení TOC a DOC ve vodném výluhu 
 

Stanovení TOC a DOC popisuje následující norma - �SN EN 1484 (75 7515) Jakost vod – 
Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) a rozpušt�ného organického uhlíku (DOC). Tato 
norma popisuje stanovení organického uhlíku v analyzátoru. Organický uhlík ve vod� se oxiduje na 
oxid uhli�itý p�i teplot� asi 1 000 °C. Anorganický uhlík se p�edem odstraní vybubláním 
z okyseleného roztoku, nebo se stanoví zvláš� (TOC ). Kone�né stanovení CO2 jsme provedly 
spektrofotometricky v infra�ervené oblasti spektra. 
 

5.1.5 Stanovení rizikových prvk� 
 

Pro stanovení kov� jsme využily analytickou metodu RTG-fluorescenci. RTG- 
fluorescence dává informaci o prvkovém složení materiálu - pro analýzu. RTG- fluorescen�ní 
spektrometrie je vhodn�jší nežli ostatní metody pro rychlou kontrolu mezních obsah� prvk� 
jako jsou As, Cu, Pb, Cr, Zn atd. Nevyžaduje žádnou nebo pouze minimální p�ípravu vzorku 
a je nedestruktivní. 
 

5.2   Posouzení problémových ukazatel� dle vyhlášky 341/2008 Sb. 
 
Tento nový právní p�edpis uvádí kritéria pro kvalitu výstup� z kompostáren uvedené 

v jednotlivých p�ílohách. Nap�. v p�íloze �. 1 je uveden seznam bioodpad� využitelných 
v malých nebo ostatních za�ízeních, v p�íloze �. 2 a 3 jsou uvedeny technické a technologické 
požadavky na kompostárny, v p�íloze �íslo 5 jsou uvedeny limitní koncentrace vybraných 
rizikových látek a prvk�, znaky jakosti rekultiva�ního kompostu a digestátu a kritéria pro 
kontrolu ú�innosti hygienizace atd.  
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5.2.1   Obsah uhlíku a dusíku  
 
Jedním z klí�ových kritérií pro správný pr�b�h procesu kompostování je množství 

celkového organického uhlíku a dusíku v kompostu. V kompostá�ské praxi vycházíme ze 
zjišt�ní, že obsah uhlíku p�edstavuje cca polovinu obsahu organické hmoty (spalitelných 
látek). Pokud kompost zapáchá jako „zkažené vejce“, znamená to, že v n�m p�evládá materiál 
s nadm�rným obsahem uhlíku. V tomto p�ípad� p�idáme posekanou trávu nebo listí. Vysoký 
obsah dusíku zase signalizuje zápach po amoniaku, do kompostu tedy p�imícháme d�ev�né 
t�ísky,  k�ru nebo piliny. 

 

Graf �.1:  Obsah C ve vzorcích �erstvého a zralého kompostu v sušin� 

 

 

Graf �.2: Obsah N ve vzorcích �erstvého a zralého kompostu v sušin� 

 
 

Z grafu �.1 vyplývá, že nejvyšší množství C ve vzorcích �erstvého i zralého 
kompostu je u zrnitostních t�íd od 1,6 až po 0,5 mm. K výrazn�jšímu poklesu C dochází u 
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zrnitostních t�íd pod 0,063 mm. Dále m�žeme konstatovat, že obsah C v obou vzorcích je 
pom�rn� vyhovující, tudíž nedochází ke zpomalení procesu tlení a materiál je strukturní.  

Z grafu �.2 vyplývá, že ve vzorcích vyzrálého kompostu se vyskytuje mén� N než u 
vzorku �erstvého kompostu, což ale nemusí být spojeno s procesem kompostování, ale mohlo 
to být zp�sobeno rozdílným vstupním charakterem vsázky. Dále z grafu vyplývá, že nejvyšší 
množství N m�žeme sledovat u zrnitostních t�íd od > 2,5 až po 1,0 mm. Také m�žeme 
konstatovat, že celkový obsah N ve vyzrálem kompostu v sušin� je vyšší, tudíž muže 
docházet k sedání kompostu a kompost pak trpí nedostatkem vzduchu.  

 

5.2.2   Pom�r C:N dle reálných hodnot 
 

Pom�r C:N je d�ležitý pro stanovení surovinové skladby kompostu a je dalším 
podstatným kritériem. Pom�r C:N zásadn� ovliv�uje intenzitu �innosti mikroorganism�, a tím 
tedy i dobu zrání kompostu, tvorbu humusových látek a samoz�ejm� také výslednou kvalitu 
kompostu. Rychlost rozkladu r�zných organických zbytk� je možno si vysv�tlit r�zným 
pom�rem C:N. V pr�b�hu zrání kompostu ubývá �ást uhlíku jako CO2  a pom�r C:N se 
zužuje. Nadm�rn� široký pom�r C:N prodlužuje zrání kompostu. P�i p�íliš úzkém pom�ru 
C:N v �erstvém kompostu (pod 20:1) p�evyšuje obsah dusíku metabolickou pot�ebu 
mikroorganism�, p�em��ujících organické látky na látky humusové. Doba zrání kompostu se 
tím rovn�ž prodlužuje a produktivita tvorby humusových látek klesá. 
 

Graf �.3: Pom�r C:N ve vzorcích �erstvého a zralého kompostu dle reálných hodnot 

 
Z grafu �.3 vyplývá, že oba tyto vzorky obsahují vyšší množství N, �ímž se m�že 

prodlužovat doba zrání kompostu a produktivita humusových látek klesá. U �erstvého 
kompostu celkový vzorek vyhovuje optimálnímu pom�ru (30-35:1) avšak v jednotlivých 
zrnitostních t�ídách je pom�r p�íliž úzký, což vede taktéž ke zpomalení procesu 
kompostování. U zralého kompostu vyhovuje zrnitostní t�ída 0,5 mm, ostatní zrnitostní t�ídy 
mají tento pom�r rovn�ž nízký. U �erstvého i zralého kompostu m�žeme sledovat prudší 
pokles N v nižších zrnitostních t�ídách. 
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5.2.3   Posouzení pom�ru C:N dle vyhlášky 341/2008 Sb. 
 

Ve vyhlášce �. 341/2008 Sb. je uveden v p�íloze �.5 pom�r C:N, který by m�l být 
min. 20 (max. 30). Tento pom�r se dle vyhlášky vypo�ítává dle vzorce: spalitelné látky:2/N. 
Z grafu, který je uveden níže vyplývá, že žádný ze vzork� nevyhovuje danému kritériu, který 
je uveden ve vyhlášce 341/2008 Sb. 
 
Graf �.4: Pom�r C:N ve vzorcích �erstvého a zralého kompostu v sušin� dle vyhlášky 
341/2008 Sb. 

 
 

5.2.4   Procentuální rozložení �ástic v zrnitostní t�íd� 
 

Z tabulky uvedené níže vyplývá, že sítovou analýzou bylo získáno nejvyšší množství 
v zrnitostí t�íd� 0,5-1,0 mm a nejnižší zastoupení má zrnitostní t�ída 0,045-0,063 u �erstvého 
kompostu a u zralého kompostu bylo získáno nejmén� v zrnitostní t�íd� < 0,045 mm. V 
�erstvém kompostu je tvo�í anorganický podíl 3,84 % a ve vyzrálém 8,17%. Dle vyhlášky 
tedy tyto vzorky p�evyšují daný limit (nerozložitelné p�ím�si > 2,5 max. 2%). 

Tabulka �. 29: Procentuální rozložení �ástic v zrnitostní t�íd� 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Vzorek �erstvého kompostu na dozrávací ploše Vzorek zralého kompostu 
Zrnitostní t�ída 

[mm] 
Zatoupení [hm. %]  Zrnitostní t�ída         

[mm] 
Zastoupení [hm. %] 

 
> 2,5 10,22 > 2,5 19,907 

2,0 – 2,5 6,48 2,0 – 2,5 6,003 
1,6 – 2,0 7,48 
1,0 – 1,6 9,87 

1,6 – 2,0 
1,0 – 1,6 

5,165 
12,639 

0,5 – 1,0 19,85 0,5 – 1,0 20,983 
0,25 – 0,5 18,55 0,25 – 0,5 19,044 

0,16 – 0,25 8,93 0,16 – 0,25 6,687 
0,063 – 0,16 10,52 0,063 – 0,16 6,495 

0,045 – 0,063 3,08 0,045 – 0,063 1,622 
< 0,045 5,03 < 0,045 1,455 
100,248 100 100,29 100 
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5.2.5   Posouzení vybraných rizikových prvk� dle vyhlášky 341/2008 Sb. 
  

Limity vybraných rizikových prvk� jsou uvedeny v p�íloze �.5 k vyhlášce 341/2008 
Sb.  Výsledky uvedené v následujících grafech byly nam��eny metodou RTG-fluorescence 
(p�ístroj Innow X) na práškových vzorcích.  Metoda RTG-fluorescence není verifikována 
jako uzan�ní ve vyhlášce �.341/2008 Sb.  
 
Graf �.5: Posouzení obsahu Zn v �erstvém a zralém kompostu dle vyhlášky 341/2008 Sb. 

 
Z grafu �.5 vyplývá, že obsah Zn v �erstvém i zralém kompostu vyhovuje kritériím 

uvedeným ve vyhlášce �. 341/2008 Sb. Dalé zde m�žeme vid�t, že obsah Zn u �erstvého 
kompostu je nejvyšší v zrnitostní t�íd� t�íd� > 2,5 mm (304,82 mg/kg sušiny) a nejnižší v 0,25 
mm (146,37 mg/kg sušiny). U zralého kompostu je nejvyšší v zrnitostní t�íd� 0,063 mm 
(272,46 mg/kg sušiny) a nejnižší v 1 mm (180.72 mg/kg sušiny). 
 
Graf �.6: Posouzení obsahu Cu v �erstvém a zralém kompostu dle vyhlášky 341/2008 Sb. 
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Z grafu �. 6 vyplývá, že obsah Cu v �erstvém i zralém kompostu vyhovuje kritériím 
uvedeným ve vyhlášce �. 341/2008 Sb. Také zde m�žeme vy�íst, že obsah Cu u �erstvého 
kompostu klesl a u zralého kompostu stoupl se snižující se zrnitostí. Obsah Cu u �erstvého 
kompostu je nejvyšší v zrnitostní t�íd� t�íd� > 2,5 mm (65,94 mg/kg sušiny) a nejnižší v 1,6 
mm (19,13 mg/kg sušiny). U zralého kompostu je nejvyšší v zrnitostní t�íd� < 0,045 (69,37 
mg/kg sušiny) a nejnižší v 0,5mm (28,29 mg/kg sušiny). 

 
Graf �.7: Posouzení obsahu Cr v �erstvém a zralém kompostu dle vyhlášky 341/2008 Sb. 

 
Z grafu �. 7 vyplývá, že daný kompost nevyhovuje limit�m, které jsou uvedené ve 

vyhlášce 341/2008 Sb. Nejvyšší koncentrace Cr je u obou vzork� v zrnitostní t�íd� 2,0 mm. U 
�erstvého kompostu p�evyšuje daný vzorek limit o 28,13 mg/kg sušiny a u zralého kompostu 
až o 76,41 mg/kg sušiny.  
 
Graf.�.8: Posouzení obsahu Pb v �erstvém a zralém kompostu dle vyhlášky 341/2008 Sb. 
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Z grafu �.8 vyplývá, že obsah Pb v �erstvém i zralém kompostu vyhovuje kritériím 
uvedeným ve vyhlášce �. 341/2008 Sb. Dále zde m�žeme vy�íst, že obsah Pb místn� stoupáv 
jemnozrnných podílech. Nejvyšší koncentrace Pb v �erstvém kompostu je v zrnitostní t�íd� 
0,045 (21,29 mg/kg sušiny) a u zralého kompostu v zrnitostní t�íd� < 0,045 (25,15 mg/kg 
sušiny).  
�

5.2.6   Obsah TOC, DOC ve výluzích 
 

Pro hodnocení vlastností kompost� a jejich stavu zrání m�že mít velký význam 
hodnota TOC (Total Organic Carbon) a DOC (Dissolved Organic Carbon), které 
charakterizují formu celkového organického uhlíku a rozpušt�ného organického uhlíku ve 
vodném výluhu. Parametr DOC obvykle souvisí s množstvím vyložitelných huminových 
látek. Pro sledování TOC a DOC ve vodném výluhu z kompost� není p�edepsaná indika�ní 
hodnota kvality kompostu, ale tyto parametry mohou být využity pro identifikaci stupn� 
vyzrávání kompostu.  
 
Graf �.9: Obsah TOC ve výluzích (mg/l) 

 
Z grafu �.9 je z�ejmé, že koncentrace TOC ve vodném výluhu z �erstvého kompostu 

je vyšší než ve vyzrálém kompostu. 
 
Graf �.10: Obsah DOC ve výluzích (mg/l) 
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Z grafu �.9 je z�ejmé, že koncentrace DOC ve vodném výluhu z �erstvého kompostu 
je vyšší než ve vyzrálém kompostu.  Závislost mezi obsahem uhlíku v sušin� a ve vodném 
výluhu dokumentují grafy �.11 a �.12.    
 

Graf �. 11: Závislost C na DOC v �erstvém kompostu 

 
Z 11 sledovaných hodnot vyplývá, že hodnota koeficientu korelace (r = 0,75) spl�uje 

podmínku kritické hodnoty p�i hladin� významnosti 0,005 a že prokázaná závislost je 
statisticky významná. Z grafu �. 11 vyplývá, že ve vyzrálém kompostu je hodnota koeficientu 
korelace nižší (r= 0,626) a nespl�uje podmínku kritické hodnoty p�i hladin� významnosti 
0,005 (0,7255).  

 
Graf �. 12: Závislost C na DOC ve vyzrálém kompostu 

 
Z uvedených závislostí je z�ejmé, že hodnota DOC by se skute�n� dala využít pro 

hodnocení stupn� zrání kompostu.  Pomocí lineární regrese byla sledována i závislost mezi 
DOC a obsahem rozpušt�ného dusíku.  Mezi obsahem DOC a celkového dusíku nebyla 
zjišt�na žádná statisticky významná závislost.   
 

5.2.7   Obsah živin v kompostu 
 

 Další analýzou, které byly vzorky podrobeny, bylo stanovení p�ijatelných živin. 
Nejsledovan�jšími prvky obsažené v hnojivech jsou N,P,K. Ve vzorcích  výluhu  jsme 
stanovovaly n�které makroživiny jako jsou P, N (viz graf �.3) a RTG fluorescencí Ca. 
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 P podporuje zejména kvetení, plodnost a zkracuje vegeta�ní dobu. N je hnacím 
motorem tvorby hmoty. Dodáváme jej zejména v první polovin� vegeta�ního období, aby 
nové výhony sta�ily ukon�it r�st a vyzrát. Velké množství dusíku od�erpávají organismy 
rozkládající v p�d� hrubý organický materiál. Základní ú�inek Ca v hnojivech spo�ívá v tom, 
že zpev�uje kostru rostlin a ovliv�uje p�íjem vody [55].  

 
Graf �. 13: Obsah P ve vodném výluhu z �erstvého a zralého kompostu 

 
Z grafu vyplývá, že nejvyšší obsah P v �erstvém kompostu je v nejjemn�jší 

zrnitostní t�íd� < 0,045 mm (237,56 mg/l). Obsahy P ve výluhu z �erstvého kompostu 
v jednotlivých zrnitostních t�ídách významn� kolísají. Z grafu je z�ejmé, že �erstvý kompost 
obsahuje tém�� o 50 % více P ve vodném výluhu než kompost zralý, což m�že souviset jak 
s procesy humifikace, tak i se zm�nou složení vstupního materiálu pro kompostování.  
 
Graf �.14: Obsah Ca ve vzorcích �erstvého a zralého kompostu  

 
Z grafu vyplývá, že nejvyšší obsah Ca v �erstvém kompostu je v nejvyšší t�íd� > 2,5 

mm (39020,4 mg/kg sušiny). Nejvyšší koncentrace Ca ve vyzrálém kompostu je v zrnitostní 
t�íd� 2,0 mm (24017,37 mg/kg sušiny).   
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Dále byly ve vyzrálém kompostu stanoveny n�které mikroživiny jako Fe, Cu, Zn, 
Mo, Mn (celkový obsah v sušin� metodou RTG-fluorescence) a obsah chlorid� ve vodném 
výluhu.  

Obsah železa je d�ležitý pro pohyb kyslíku. Cu hraje d�ležitou úlohu p�i transportu 
elektron� b�hem fotosyntézy. Dále má vliv na správnou funkci n�kterých rostlinných enzym� 
a uplat�uje se p�i p�enosu genetické informace. O funkci chlorid� se ví pom�rn� málo. 
N�které rostliny (nap�íklad raj�ata), pokud trpí nedostatkem chlóru, podléhají velmi snadno 
plís�ovým chorobám. Z toho je možné usuzovat, že chlór hraje d�ležitou úlohu p�i 
obranyschopnosti rostlin. Problémem m�že být jak nadbytek mikroprvk�, kdy se mohou stát 
toxické (v�tšinou jde o esenciální prvky), tak nedostatek mikroprvk�. 

 
Tab. �. 30: Obsah mikroprvk� ve vzorcích vyzrálého kompostu 

Zrnitost 
(mm) 

Fe 
(mg/kg) 

Cu 
(mg/kg) 

Zn 
(mg/kg) 

Mo 
(mg/kg) 

 
 

Mn 
(mg/kg) 

 
 

Cl 
(mg/l) 

celkový 11669.47 23.63 198.76 16.98 523.6 264,41 
> 2,5 14130.53 48.5 249.19 17.22 480.54 240,37 

2,0 – 2,5 12735.4 42.07 199.33 11.99 586.9 234,36 
1,6 – 2,0 13190.3 50.16 206.2 15.15 505.72 264,41 
1,0 – 1,6 10731.22 38.73 180.72 18.02 532.31 270,42 
0,5 – 1,0 10320.42 28.09 194.22 13.95 409.9 288,45 

0,25 – 0,5 11745.4 33.22 187.74 18.84 444.14 240,37 
0,16 – 0,25 11096.92 58.16 247.34 15.19 498.38 240,37 
0,063 – 0,16 12063.84 55.93 272.46 12.59 593.4 210,32 

0,045 – 0,063 10942.92 46.25 215.34 14.63 473.43 162,25 
< 0,045 10912.04 69.37 204.06 12.11 381.83 156,24 
Pr�m�r 11776.22 44.919 214.12 15.15 493.65 233,81 

 
Pro ov��ení p�vodu mikroživin v kompostu byla provedena regresní analýza. 

Z výsledk� na grafu �.15 a 16 je z�ejmé, že obsah chlorid� ve vodném výluhu a obsah Mo 
závisí na obsahu organických látek v kompostu.  

 
Graf �.15:  Závislost obsahu chlorid� na obsahu organických látek  
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Graf �. 16: Závislost obsahu Mo na obsahu organických látek 

 
Podobn� je ovlivn�n i obsah Cu, kde ale platí, opa�ná závislost s r�stem obsahu 

organických látek klesá obsah Cu v kompostu.  
 

Graf �.17: Závislost obsahu Cu na obsahu organických látek 

 
Pro ostatní mikroživiny nebyla zjišt�na žádná závislost.   

 

5.2.8   Posouzení pH a vlhkosti dle vyhlášky 341/2008 Sb. 

Znak jakosti pH je uveden v p�íloze �. 5 k vyhlášce 341/2008 Sb. Graf uvedený 
níže ukazuje, že všechny zrnitostní t�ídy spl�ují daný limit (pH 6-8,5). Nejvyšší pH u 
�erstvého kompostu je v nejvyšší zrnitostní t�íd� > 2,5 mm (7,96). U zralého kompostu je 
nejvyšší pH v zrnitostní t�íd� 0,25 mm (7,96). U �erstvého kompostu na po�átku 
kompostování je hodnota pH zpravidla nižší, což daný vzorek nevykazuje.  
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Graf �.18: Posouzení pH v �erstvém a zralém kompostu dle vyhlášky 341/2008 Sb. 

 
 
Vlhkost obou kompost� byla stanovena u celkových vzork�. Vlhkost u vzorku 

�erstvého kompostu byla nam��ena 62,79 % a u vyzrálého kompostu byla nam��ena 62,95%. 
Vysoká vlhkost m�že být ovlivn�na zimním obdobím, ve kterém byly vzorky odebírány. Dle 
vyhlášky 341/2008 Sb. dané vzorky spl�ují limit vlhkosti (40-65%).  

 

5.2.9   Obsah dusi�nan� 
 

Limity dusi�nan� upravuje sm�rnice Rady o ochran� vod p�ed zne�išt�ním 
dusi�nany ze zem�d�lských zdroj� – tzv. nitrátová sm�rnice. U nás je nitrátová sm�rnice 
uplatn�na v § 33 vodního zákona (zákon �. 254/2001 Sb.), provád�cím p�edpisem je na�ízení 
vlády �. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a 
statkových hnojiv, st�ídání plodin a provád�ní protierozních opat�ení v t�chto oblastech 
(zkrácen� NV 103/2003).  

B�hem r�stu rostliny dochází vlivem r�zných proces� ke ztrátám živin, a to zejména 
u dusíku uvol�ováním do atmosféry a vyplavováním. Abychom dosáhli co nejlepších 
výsledk�, musíme rostlinám dodat daleko víc živin, než je jim schopný zabezpe�it rozklad 
organické hmoty. Hnojení lze rozd�lit na dv� �ásti - hnojení do zásoby a p�ihnojování b�hem 
vegetace. P�i základním hnojení (do zásoby) zapravujeme do p�dy živiny, které se pomalu 
uvol�ují nebo jsou pomalu mikroorganismy p�em��ovány na snadno p�ístupné formy. Je to 
p�edevším dusík v amoniakální form� (vázaný na vodík NH4). P�ihnojováním b�hem 
vegetace naopak dodáváme živiny, které jsou rostliny schopny p�ijmout okamžit� zejména 
nitrátový dusík (vázaný na kyslík NO3). Ekonomicky nejvýhodn�jší a ekologicky 
nejp�ijateln�jší je kombinace obou zp�sob� p�ihnojování. Dávku hnojiva musíme dob�e 
rozd�lit, abychom pozemek nep�ehnojili [56]. 

V laborato�i byl stanoven obsah dusi�nan� a amonných iont� ve vodném výluhu. 
Pr�m�rný obsah dusi�nan� v �erstvém kompostu je 33,772 mg/l, ve vzorku vyzrálého 
kompostu je pr�m�rný obsah dusi�nan� mírn� vyšší - 43,856 mg/l. Pr�m�rný obsah dusíku 
v amoniakální form� je ve vzorku �erstvého kompostu 12,93 mg/l a ve vzorku zralého je o 
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polovinu nižší (5,125 mg/l).  Tyto výsledky potvrzují pr�b�h oxidace dusíkatých látek b�hem 
procesu vyzrávání kompostu, p�i kterém dochází k p�em�n� jednotlivých forem dusíku na 
oxidickou formu dusi�nan� [56].   

 

5.3   Další analýzy vzork� kompost�  

Dále byly provedeny analýzy 12 vzork� zralého kompostu, které byly odebrány 
27.3. 2009 z jedné šarže. V laborato�ích VŠB-TUO byla provedena analýza rizikových prvk� 
RTG-fluorescencí. 

 
Tab.�. 31: Obsah rizikových prvk� ve vzorcích vyzrálého kompostu (mg/kg sušiny) 

 

Z tabulky �. 33 vyplývá, že všechny vzorky vyhovují limit�m rizikových prvk� 
vyhlášky 341/2008 Sb. Pom�r C:N vyhovuje pouze ve vzorku �. 3. Dále m�žeme 
konstatovat, že SMODCH. pom�ru C:N je < 20%, tudíž m�žeme �íci, že je vzorek 
homogenní. 
 

5.3.1. Analýza kompostu v Laborato�i MORAVA s.r.o. 
 

Na vyžádání Frýdecké skládky a.s. byly provedeny analýzy kompostu v laborato�i 
MORAVA s.r.o. V t�chto analýzách prozatím chybí limity PAU a PCB, což jsou kritéria 
jakosti uvedené ve vyhlášce 341/2008 Sb. 

 
 

Vzorek Obsah rizikových prvk� Pom�r C:N  

 Pb Zn Cr Cu   

vz.�.1 19,76 223,25 58.72 40.89 12.049 Nevyhovuje 

vz. �. 2 17,06 211,41 35.46 32.37 11.350 Nevyhovuje 

vz. �. 3 14,30 210,50 31.88 38.93 20.825 Vyhovuje 

vz. �. 4 10,84 185,47 39.42 27.9 15.326 Nevyhovuje 

vz. �. 5 19,20 199,38 45.74 68.16 13.653 Nevyhovuje 

vz. �. 6 17,51 202,19 44.8 33.05 13.503 Nevyhovuje 

vz. �. 7 19,22 251,52 37.55 35.36 18.955 Nevyhovuje 

vz. �. 8 16,38 206,98 28.38 22.74 15.401 Nevyhovuje 

vz. �. 9 11,06 202,35 28.10 20.6 15.534 Nevyhovuje 

vz. �.10 10,50 175,85 31.59 34.48 9.259 Nevyhovuje 

vz. �.11 12,40 184,96 <LOD 34.35 10.698 Nevyhovuje 

vz. �.12 11,71 192,13 36.88 20.54 9,855 Nevyhovuje 

Pr�m�r 15,00 203,83 - 34,11 13,867  

SMODCH. 3,59 20,00 - 12,68 3,552  

Dle vyhl. 341/2008 Sb. Vyhov. Vyhov. Vyhov. Vyhov. -  
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Tab.�. 32: Chemický rozbor rizikových prvk� Laborato�í MORAVA s.r.o. 

Protokol o zkoušce �.: 
  1784E/08 2194E/08 11628/08 400/09 370 E/08 11628/08 7908/08 Jednotka 

As  - -  1,66 0,96 0,74 1,66 1,47 mg/kg suš. 

Cd 0,401  - 0,52 0,26 0,4 0,52 0,44 mg/kg suš. 

Cr 20,1 -  15,5 15,5 42,6 15,5 15,7 mg/kg suš. 

Cu 40,6 -  37,3 46,3 25,8 37,3 21,9 mg/kg suš. 

Mo < 0,5  - 0,55 0,76 < 0,5 0,55 1,35 mg/kg suš. 

Ni 10,7 -  10,5 10,4 10,5 10,5 9,80 mg/kg suš. 

Pb 7,3 -  6,49 12,6 8,6 6,49 7,10 mg/kg suš. 

Zn 473 184 206 141 125 569 256 mg/kg suš. 

Hg 0,088 -  0,109 0,074 0,072 0,109 0,072 mg/kg suš. 
 

Z tabulky lze vy�íst, že všechny rizikové prvky uvedené v tabulce vyhovují limit�m 
vyhlášky 341/2008 Sb. S výjimkou Zn, který je uvedený v protokolu �. 11628/08 a p�esahuje 
daný limit o 69 mg/kg sušiny. 

 

5.3.2   Analýza kompostu Zdravotním ústavem se sídlem v Ostrav� 

Pro posouzení možnosti reálného využití kompost� podle nakládání s biologickýcmi 
odpady podle vyhlášky �.341/2008 Sb. byla provedena analýza v akreditovaných laborato�ích 
ZUOVA Ostrava.  

Na rozdíl od p�edchozích rozbor�, které jsem získalala z Laborato�e Morava byla v 
rámci t�chto analýz provedena analýza PAU a PCB, což jsou kritéria jakosti kompostu 
uvedené ve vyhlášce 341/2008 Sb. 

 

 
 

Zákazník : Vysoká škola bá�ská                                                           	íslo zakázky : 4693 
   Technická univerzita Ostrava                                                                 	íslo objednávky : G II-5025/2008-541 
   17. listopadu 15                                                                                       P�íjem vzorku : 26.3.2009 
  708 33 Ostrava-Poruba                                                                            Vyšet�ení vzorku : 26.3.2009- 3.4.2009 
                                                                                                                   	íslo jednací : ZU/02917/2009 
                                                                                                                   	íslo spisu : S-ZU/02917/2009 
                                                                                                                   Spisový znak : 4.0.3 
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Poznámka k odb�ru : Odb�r vzorku není p�edm�tem akreditace. 
Poznámky k analýze : Suma PAU obsahuje tyto PAU: naftalen, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, 
benzo(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, benzo(g,h,i)perylen a 
indeno(1,2,3-cd)pyren. 
Suma PCB obsahuje tyto kongenery: 28, 52, 101, 118, 138, 153 a 180. 
 
 
Místo provedení zkoušky (pracovišt�) : 
(1) - analýzy provedeny pracovišt�m Frýdek-Místek (budova VÚHŽ, 739 51 Dobrá 240), tel: +420 558 601 452 
(2) - analýzy provedeny pracovišt�m Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava), tel.: +420 596 200 167, 111 
(3) - analýzy (m��ení) provedeny pracovišt�m Karviná (T�reškovové 2206, 734 01 Karviná-Mizerov), 
 
Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška 
Výsledky se týkají pouze zkoušených vzork�. 
Bez písemného souhlasu laborato�e se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. 
Uvedené rozší�ené nejistoty m��ení jsou sou�inem standardní nejistoty m��ení a koeficientu rozší�ení k=2, což 
odpovídá hladin� spolehlivosti p�ibližn� 95 %, nezohled�ují vlivy odb�r� vzork�. 
 
Vedoucí CHL : Došká�ová Šárka, RNDr. 
Kontroloval : Vodstr�ilová Jana, Mgr. 
Protokol vyhotovil: Vodstr�ilová Jana, Mgr. 
Po�et stran: 2 
Dne: 3.4.2009 
                                                                                                                             Ing. Vladimíra N�mcová 
                                                                                                             vedoucí Odd�lení anorganických analýz 
 

Z protokolu vyplývá, že rizikové prvky ( Hg, As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) vyhovují 
kritériím jakosti dané vyhlaškou 341/2008 Sb. Analyzováný kompost lze z hlediska obsahu 
t�chto rizikových prvk� za�adit do t�ídy I. Nov� zde byla za�azena analýza PCB a PAU.  PCB 
nevyhovuje z hlediska spln�ní limit� vyhlášky 341/2008 Sb. (0,02 mg/kg suš.) a p�evyšuje 

Ukazatel Hodnota 
 

Jednotka Typ Použitá metoda Nejistota 

Hg 0,067 mg/kg suš. A A SOP OV 200.03        2 ±20% 
 

As 2,88 mg/kg suš. A A SOP OV 201.01     2 ±20% 
 

Cd 0,975 mg/kg suš. A A SOP OV 201.01     2 ±20% 
 

Cr 24,00 mg/kg suš. A A SOP OV 201.01     2 ±20% 
 

Cu 49,90 mg/kg suš. A A SOP OV 201.01     2 ±20% 
 

Ni 11,20 mg/kg suš. A A SOP OV 201.01     2 ±20% 
 

Pb 16,40 mg/kg suš. A A SOP OV 201.01    2 ±20% 
 

Zn 185 mg/kg suš. A A SOP OV 201.01     2 ±20% 
 

suma PAU 13 mg/kg suš. A A SOP OV 331          3 ±20% 
 

suma PCB 0,035 mg/kg suš. A A SOP OV 333          1  ±20% 
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daný limit o 0,015 mg/kg sušiny. Výrazn� však limity vyhlášky p�evyšuje PAU, a to až o 10 
mg/kg sušiny.  

 
 

5.4.   Technologické možnosti optimalizace kvality kompost� 

Vzhledem k nov� vyšlé vyhlášce �. 341/2008 Sb. se ukázalo p�i analýzách vzork� 
kompostu n�kolik parametr� problematických. Jedním z nich je pom�r C:N, který 
nevyhovoval dle vyhlášky �. 341/2008 Sb. ani v jednom vzorku �erstvého nebo zralého 
kompostu. Jedním z �ešení tohoto problému je optimalizace surovinové skladby kompostu. 
Abychom docílili u zralého kompostu C:N v rozmezí 25-30:1 (vysoká stabilita a 
agronomická ú�innost) je t�eba optimalizovat C:N v �erstvém kompostu v rozmezí 30-35:1.  

Vstupní suroviny na kompostování Bruzovické kompostárny jsou výlu�n� 
organického biologického p�vodu. Z graf� pom�ru C:N uvedených v kapitole 5.2.2 a 5.2.3 
vyplývá, že pom�r C:N je p�íliš úzký, což m�že vést ke zpomalení procesu zrání. Dále je 
z nich z�ejmé, že kompost obsahuje vyšší obsah N, tudíž je nutné p�idat komodity bohatší na 
C jako jsou nap�. d�evo, piliny, k�ra, korek atd.  

Dále je t�eba zajistit minimální množství fosforu v surovinové skladb� 0,2% P2O5 v 
sušin�. Toto množství lze zajistit v�tšinou p�ídavkem odpad� nebo stájových hnojiv. 
Nedostatek P2O5 m�žeme také korigovat p�ídavkem superfosfátu. 

Závažné je p�i optimalizaci surovinové skladby stanovení vlhkosti �erstvého 
kompostu. Optimální vlhkost u �erstvého kompostu je taková, p�i níž je 70% pórovitosti 
�erstvého kompostu zapln�no vodou. U �erstvého kompostu jsme chemickou analýzou 
nam��ily 62,79 %, což je pom�rn� vyhovující vlhkost. Nedostate�ná vlhkost by mohla 
zp�sobovat vývoj nevhodné mikroflóry s p�evahou plísní a aktinomycet.  

Dalším nevyhovujícím parametrem dle vyhlášky 341/2008 Sb. je vyšší obsah 
nerozložitelných p�ím�sí. Nerozložitelné p�ím�si jsou látky, které se p�i procesu humifikace 
nemohou rozkládat (nap�. kameny, kovové p�edm�ty, sklo aj.). Nerozložitelné p�ím�si tvo�í 
ve vyzrálém kompostu až 8,17 %. Na úpravu kompostu s vyšším podílem nerozložitelných 
p�ím�sí slouží prosévací za�ízení. Kompostárna Bruzovice je vybavena osévacím za�ízením, 
avšak m�lo by se zvážit, zda-li toto osévací za�ízení má odpovídající výkon, který umožní 
t�ídit vyzrálý kompost na více frakcí. Také by mohlo pomoci použití síta s menšími 
velikostmi ok a tím zabránit distribuci t�chto látek do kompostu. 

Z analýz rizikových prvk� provedených v akreditovaných laborato�ích ZUOVA 
Ostrava bylo zjišt�no, že Polyaromatické uhlovodíky (PAU) i PCB nevyhovují limit�m 
stanoveným vyhláškou 341/2008 Sb. Tyto výsledky je pot�eba ov��it dalšími analýzami. Z 
hlediska využití t�chto kompost� by se pak minimalizovala možnost jejich využití pro 
rekultiva�ní ú�ely a musely by být využívány pouze v rámci rekultivace skládky. Další 
možností pro snížení problémových organických polutant� je úprava vstupní vsázky. 
Nejd�íve však musí být vy�ešen p�vod t�chto polutant� ve vstupní surovin�.  
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6. Záv�r 

 Vzhledem k nov� vyšlé vyhlášce �. 341/2008 Sb. byla diplomová práce zam��ena na 
problematické ukazatele kompostu. Laboratorními analýzami byly prozkoumány jednotlivé 
problematické oblasti, které vedly k celkovému posouzení bruzovických kompost� dle 
vyhlášky 341/2008 Sb.  

• Posouzení pom�ru C:N dle vyhlášky 341/2008 Sb. 
• Posouzení nerozložitelných p�ím�sí dle 341/2008 Sb. 

• Posouzení vybraných rizikových prvk� dle vyhlášky 341/2008 Sb. 

• Posouzení pH a vlhkosti dle vyhlášky 341/2008 Sb. 

• Obsah TOC, DOC. 

• Obsah živin. 

• Obsah dusi�nan�. 

• Analýza akreditovanou laborato�í ZUVO Ostrava. 

Posouzení pom�ru C:N dle vyhlášky 341/2008 Sb. 

P�i posuzování pom�ru C:N bylo zjišt�no, že vzorek vyzrálého kompostu 
nevyhovuje kritériím uvedeným ve vyhlášce 341/2008 Sb. ani v jedné zrnitostní t�íd�. Bylo 
zjišt�no, že daný pom�r je p�íliš úzký, což je zp�sobeno vyšším obsahem N v daném vzorku. 
Zde je tedy nutná optimalizace surovinové skladby p�idáním komponent� s vyšším obsahem 
C jako jsou nap�. d�evo, piliny, k�ra, korek atd. 

Posouzení nerozložitelných p�ím�sí dle 341/2008 Sb. 

P�i posuzovaní obsahu nerozložitelných p�ím�sí bylo zjišt�no, že vzorek vyzrálého 
kompostu nevyhovuje kritériím daným vyhláškou 341/2008 Sb. Vzorek vyzrálého kompostu 
obsahuje 8,17% látek, které se p�i procesu humifikace nemohou rozkládat. Tento limit je tedy 
p�ekro�en až o 6,17%. Je t�eba posoudit, zda-li má osévací za�ízení kompostárny Bruzovice 
odpovídající výkon, který umožní t�ídit vyzrálý kompost na více frakcí. Další možností jak 
snižit množství nerozložitelných p�ím�sí v kompostu je použití sít se sniženými velikostmi 
ok.  

Posouzení vybraných rizikových prvk� dle vyhlášky 341/2008 Sb. 

Limity vybraných rizikových prvk� jsou uvedeny v p�íloze �.5 k vyhlášce 341/2008 Sb. 
Z výsledk�, které byly nam��eny metodou RTG-fluorescence (p�ístroj Innow X) na 
práškových vzorcích bylo zjišt�no, že vybrané rizikové prvky (Pb, Zn, Cu) vyhovují daným 
limit�m až na Cr, který p�esahuje daný limit ve vzorku �erstvého kompostu o 28,13 mg/kg 
sušiny a u zralého kompostu až o 76,41 mg/kg sušiny.  
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Posouzení pH a vlhkosti dle vyhlášky 341/2008 Sb. 

Znak jakosti pH je taktéž uveden v p�íloze �. 5 k vyhlášce 341/2008 Sb. K m��ení 
pH dotykovou elektrodou byl využit laboratorní digitální pH-metr PO-211/11. Z výsledku 
m��ení vyplývá, že všechny zrnitostní t�ídy spl�ují daný limit (pH 6-8,5). Nejvyšší pH u 
�erstvého kompostu je v nejvyšší zrnitostní t�íd� > 2,5 mm (7,96). U zralého kompostu je 
nejvyšší pH v zrnitostní t�íd� 0,25 mm (7,96). U �erstvého kompostu na po�átku 
kompostování je hodnota pH zpravidla nižší, což daný vzorek nevykazuje.  

Vlhkost byla stanovena u celkových vzork� �erstvého (62,79 %) a zralého (62,95%) 
kompostu. Dle vyhlášky 341/2008 Sb. dané vzorky spl�ují limit vlhkosti (40-65%).  

Obsah TOC, DOC 

Parametr TOC a DOC byl stanoven ve vodném výluhu a z výsledk� vyplývá, že 
výluh z �erstvého kompostu je v obou p�ípadech vyšší než ve vyzrálém kompostu. Pro 
hodnocení vlastností kompost� a jejich stavu zrání m�že mít velký význam hodnota TOC a 
DOC. P�i sestavování závislosti C a DOC bylo zjišt�no, že hodnota DOC by se skute�n� dala 
využít pro hodnocení stupn� zrání kompostu. Pomocí lineární regrese byla sledována i 
závislost mezi DOC a obsahem rozpušt�ného dusíku. Mezi obsahem DOC a celkového 
dusíku nebyla zjišt�na žádná statisticky významná závislost.   

Obsah živin 

Další analýzou, které byly vzorky podrobeny, bylo stanovení p�ijatelných živin. 
Obsahy P ve výluhu z �erstvého kompostu v jednotlivých zrnitostních t�ídách významn� 
kolísají. Bylo zjišt�no, že �erstvý kompost obsahuje tém�� o 50 % více P ve vodném výluhu 
než kompost zralý, což m�že souviset jak s procesy humifikace, tak i se zm�nou složení 
vstupního materiálu pro kompostování.  

Dále byly ve vyzrálém kompostu stanoveny n�které mikroživiny jako Fe, Cu, Zn, 
Mo, Mn (celkový obsah v sušin� metodou RTG-fluorescence) a obsah chlorid� ve vodném 
výluhu. Pro ov��ení p�vodu mikroživin v kompostu byla provedena regresní analýza. 
Z výsledk� je z�ejmé, že obsah chlorid� ve vodném výluhu a obsah Mo závisí na obsahu 
organických látek v kompostu. Podobn� je ovlivn�n i obsah Cu, kde ale platí, opa�ná 
závislost s r�stem obsahu organických látek klesá obsah Cu v kompostu. Pro ostatní 
mikroživiny nebyla zjišt�na žádná závislost. 
 
Obsah dusi�nan� 
 

V laborato�i byl stanoven obsah dusi�nan� a amonných iont� ve vodném výluhu. 
Pr�m�rný obsah dusi�nan� v �erstvém kompostu je 33,772 mg/l, ve vzorku vyzrálého 
kompostu je pr�m�rný obsah dusi�nan� mírn� vyšší - 43,856 mg/l. Pr�m�rný obsah dusíku 
v amoniakální form� je ve vzorku �erstvého kompostu 12,93 mg/l a ve vzorku zralého je o 
polovinu nižší (5,125 mg/l).  Tyto výsledky potvrzují pr�b�h oxidace dusíkatých látek b�hem 
procesu vyzrávání kompostu, p�i kterém dochází k p�em�n� jednotlivých forem dusíku na 
oxidickou formu dusi�nan�. 
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Analýza akreditovanou laborato�í ZUVO Ostrava 

Bylo zjišt�no, že PAU i PCB nevyhovují limit�m stanoveným vyhláškou 341/2008 Sb. 
PAU i PCB se nesledují v zemích EU, proto by m�lo být zhodnoceno, zda-li tyto požadavky 
dané vyhláškou 341/2008 Sb. lze splnit u kompost� produkovaných v �R.  PCB nevyhovuje 
z hlediska spln�ní limit� vyhlášky 341/2008 Sb. (0,02 mg/kg suš.) a p�evyšuje daný limit o 
0,015 mg/kg sušiny. Výrazn� však limit vyhlášky p�evyšuje PAU, a to až o 10 mg/kg sušiny. 
Tyto výsledky je pot�eba ov��it dalšími analýzami. Z hlediska využití t�chto kompost� by se 
pak minimalizovala možnost jejich využití pro rekultiva�ní ú�ely a musely by být využívány 
pouze v rámci rekultivace skládky. Další možností pro snížení problémových organických 
polutant� je úprava vstupní vsázky. Nejd�íve však musí být vy�ešen p�vod t�chto polutant� 
ve vstupní surovin�.  
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