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ANOTACE 

Vývoj legislativy a stav zemědělské půdy v České republice nás nutí vracet se ke 

kompostování. Kompostování je ideální způsob stabilizace a využití organického odpadu a 

zároveň zdroj živin pro zemědělské kultury. Pro účelné kompostování je potřeba dodržet 

několik podmínek. Hlavní a prvotní podmínkou je stanovení správné surovinové skladby 

kompostu, která významně ovlivňuje výslednou kvalitu kompostu. 

V první části této práce je popsán celý proces kompostování a faktory ovlivňující jeho 

průběh. V další části je rozebrán problém se zvýšenou hodnotou pH výsledného kompostu 

na kompostárně OZO Ostrava s.r.o., a na závěr doporučení jakým směrem se ubírat 

k vytvoření ideální kombinace vstupních materiálů aby hodnota pH splňovala legislativní 

požadavky. 
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SUMMARY 

The development of legislation and agricultural land condition in the Czech Republic 

force us to return to composting. Composting is an ideal type of stabilisation and utilisation 

of organic waste and at the same time a nutrients source for agro-cultures. It is necessary to 

fulfil certain some criteria for an efficient composting. 

The main and primary criteria is to defining a right raw material compost structure, 

which significantly affects the final compost quality. The first part of this thesis describes 

the entire process of composting and factors influencing its course. The next part analyses 

the problem of the increased PH Value of the final compost in the compost facility OZO 

Ostrava s.r.o. The final part recommends how to focus on creating an ideal combination of 

the incoming materials, so that the pH Value fulfils the legal requirements. 
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1. Úvod 

Kompost je nejpřirozenějším a nejstarším prostředkem k vylepšení půdy, který 

známe. Vyrábíme jej z různých organických odpadů z domácnosti, ze zahrady i ze zbytků 

vzniklých při údržbě městské zeleně a je významnou složkou k výživě rostlin a k udržení 

zdravé půdy. Kompostování na kompostárnách ať už centrálních (průmyslové a 

zemědělské), komunitních (zahrádkářské kolonie, školy atd.) či domácích je forma velice 

praktického odstraňování odpadů a proto výrazně přispívá k ochraně životního prostředí. 

V průběhu celého roku vzniká spousta odpadů – listí, posečená tráva, zbytky rostlin, 

ořezy stromů a živých plotů. Pokud tento odpad budeme dávat do popelnic zbytečně se 

zbavujeme velice cenného daru přírody. Navíc současná legislativa umožňuje obcím 

mnoho nových možných postupů při likvidaci odpadů a tedy lze logicky počítat 

s postupným zdražováním poplatků za odvoz odpadu. Výsledkem těchto skutečností je 

předcházet vzniku odpadů, v co největší míře omezovat jejich množství a nebezpečné 

vlastnosti. 

Kompotování odpadů je na rozdíl od skládkování velice efektivním způsobem jejich 

likvidace. Odpady uložené na skládkách zůstávají mnohdy nezměněny po velice dlouhou 

dobu a některých případech mohou kontaminovat vodu či ovzduší. Z toho jasně vyplývá, 

že přednost kompostování je v tom, že vracíme původní materiály zpátky do přirozených 

potravních cyklů. Při kompostování totiž dochází k rozkladu škodlivých látek, případně 

k jejich přeměně na nové materiály a rovněž značně snižuje množství a objem odpadů (až 

o 30%). 

Kompostování je biologický rozkladný proces za přístupu vzduchu, jehož účelem je 

odbourat co nejrychleji a nejekonomičtěji původní organické složky odpadu a převést je 

na humusové látky prospěšné rostlinám. V průběhu tohoto procesu se zhodnotí organická 

složka v odpadu pomocí aerobních organismů za přístupu kyslíku. Kyslík je v tomto 

procesu jednou z nejdůležitějších složek, jelikož slouží jako živina a tudíž i jako zdroj 

energie. Kvalitu kompostu na výstupu ovlivňuje mnoho dalších parametrů, mimo jiné i 

skladba vstupního materiálu, která má nemalý podíl na výsledném pH. A právě tuto 

závislost jsem se pokusil blíže prozkoumat. 

K tomuto výzkumu mi ideálně posloužila kompostárna OZO Ostrava - Hrušov. Zde 

se řeší problém jak ideálně vytvořit směs ke kompostovaní, aby výsledný kompost 

splňoval legislativní limity pH pro jeho další případný prodej. Ve své práci se pokusím 
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tuto problematiku osvětlit. Dále vysvětlím technologii samotného kompostování a 

v neposlední řadě Vám představím kompostárnu OZO Ostrava - Hrušov, která se při 

tvorbě této práce stala mou základnou. V závěru pak zhodnotíme naměřené údaje a 

řekneme si kterým směrem by se práce se vstupním materiálem měla ubírat abychom 

mohli produkovat co nejkvalitnější kompost. 
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2. Technologie kompostování 

V této kapitole se podíváme blíže na samotný proces kompostování a pak na 

rozdělení způsobů kompostování z technologického hlediska. 

2.1. Průběh kompostování 

Průběh kompostování je, až na malé odchylky, podobný u všech technologií 

kompostování. Z hlediska probíhajících dějů je téměř lhostejné, zda je kompostování 

realizováno zcela volně na hromadách bez jakéhokoliv řízení nebo na urovnávaných 

hromadách s ovlivňováním kompostovacích podmínek, či v některých speciálních 

kompostovacích zařízeních – bioreaktorech, ve vacích apod. Co se významně liší je 

pouze intenzita probíhajících dějů. Samotný průběh lze obecně rozdělit do tří fází.[1] 

2.1.1. Fáze rozkladu 

Je provázena uvolňováním tepla a zahříváním substrátu na teplotu 50 až 60°C, tento 

proces se označuje jako somoohřev. Při kompostování odpadů je tento samoohřev 

žádoucí ze dvou důvodů. 

Za prvé dochází ke změně skladby mikroorganismů a tím k rychlejšímu odbourávání 

složitých organických substancí. Aerobní mikroorganismy rozkládají celulózu, škrob, 

hemicelulózu, bílkoviny a tuky na nižší látky a ke svému metabolismu využívají 

uvolněné živiny a termofilní houby se uplatňují při rozkladu lignocelulózových pletiv. 

Druhým důvodem je termická dezinfekce materiálu. Vlivem intenzivní tvorby 

organických kyselin se zvyšuje kyselost substrátu. Při tomto procesu se dýcháním 

aerobních mikroorganismů vytváří oxid uhličitý a při nadbytku dusíku se v kompostu 

uvolňuje čpavek. 

 

Během fáze rozkladu probíhá také velká objemová redukce substrátu – viz obr. č. 1. 

Vytvářejí se základní kameny ke stavbě humusových látek. Tato fáze rozkladu bývá 

nazývána hydrolýzní, mineralizační nebo také horká fáze. Její doba trvání může být při 

intenzivním provzdušňování 2 až 3 týdny, ale u kompostů s velkým podílem dřevní 

štěpky trvá i 2 měsíce. [2, 3] 
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Obr. č. 1: Sankeyův diagram znázorňující hmotnostní ztrátu v jednotlivých fázích kompostování [4]. 

 

2.1.2. Fáze přeměny 

Tato fáze se vyznačuje poklesem teploty na 40 až 45°C a změnou složení 

mikroorganismů. Trvá čtyři až osm, někdy i deset týdnů. Kompost mění svůj vzhled, 

nelze již poznat původní hmoty odpadů. Nástupem činnosti žížal a jiných drobných 

živočichů vzniká drobtovitá struktura. Kompost získává stejnoměrnou hnědou barvu a 

slabou vůni po lesní zemině.  

Ve fázi přeměny je třeba udržovat dobré aerobní podmínky, aby kompost nezkysl, 

aerace nemusí již být tak intenzivní jako na počátku zrání. V tomto stádiu má kompost 

nejlepší výživný účinek. [2, 5] 
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2.1.3. Fáze dozrávání 

Ve fázi dozrávání se zvyšuje stabilita kompostu, tvoří se nové humusové látky, a to 

především huminové kyseliny. Molekulová hmotnost humusových látek se zvyšuje, 

živiny se pevněji zabudovávají do organických vazeb a kyselost substrátu se opět snižuje 

(pH stoupá). V této fázi by se již neměl vyskytnout v substrátu čpavek a fytotoxické 

látky. Struktura má být drobtovitá a výrazný zápach po zahradní nebo lesní zemině.  

Teplota kompostu (viz. obr. č. 2) ve fázi dozrání postupně klesá na teplotu okolí. 

V této fázi se tzv. živný humus přeměňuje na trvalý humus, hnojařský účinek je slabší 

(živiny jsou stále pevněji vázány), účinnost humusu se však zvyšuje. [2, 5] 

 

 
Obr. č. 2: Průběh teploty a fáze tlení [6]. 

 

2.2. Způsoby kompostování z technologického hlediska 

Z technologického hlediska lze rozdělit způsoby kompostování na: 

� Kompostování v pásových a plošných hromadách. 

� Intenzivní kompostovací technologie. 

a) kompostování v biofermentorech (bioreaktorech) 

b) kompostování v boxech nebo žlabech 

� Kompostování ve vacích (Ag Bag kompostování). 

� Vermikompostování. [1] 
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2.2.1. Kompostování v pásových a plošných hromadách 

Technologie kompostování v hromadách je ideální výchozí technologií pro 

technologii kontrolovaného mikrobiálního kompostování (tzv. rychlokompostování v 

malých hromadách), která umožňuje vysoký stupeň mechanizace a využití vhodné 

techniky. Přední světové firmy začaly vyrábět vedle velkých i menší, ale vysoce výkonné 

stroje, uplatnitelné při kompostování zejména pokud jsou uspořádány do kompostovacích 

linek. [7] 

Při běžném kompostování v hromadách (neřízeném) je běžná doba zrání kompostu 

3 až 6, někdy i 12 měsíců. O délce trvání jednotlivých fází rozhoduje zejména surovinová 

skladba, homogenita surovin v hromadě, kvalita a počet překopávek a např. i roční 

období. 

 

Urychlení celého procesu lze docílit hlavně: 

- optimalizací surovinové skladby, 

- sledováním procesních podmínek (teplo, vlhkost, stupeň provzdušnění), 

- mechanizací rozhodujících operací v technologickém procesu, 

- zakrýváním kompostovacích hromad kompostovaní folií. 

 

Při dodržení uvedených podmínek lze hovořit o technologii kontrolovaného 

mikrobiálního kompostování (řízeném kompostování), kdy každý zásah do 

kompostovacího procesu je přesně načasován a má své opodstatnění. Řízené 

kompostování výrazně urychlí celý proces, proto je někdy také nazýváno 

rychlokompostováním. 

Mezi nezbytné podmínky výroby kvalitního kompostu technologií kontrolovaného 

mikrobiálního kompostování v pásových hromadách patří: 

- volba správného surovinového složení zakládky kompostu, 

- vhodné umístění zakládky kompostu, 

- stroje a technická zařízení pro zabezpečení jednotlivých operací kompostovacího 

procesu, 

- technické prostředky pro monitorování kompostovacího procesu a zajištění jeho 

optimálního průběhu, 

- vytvoření souladu s platnou legislativou. [7] 
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2.2.2. Kompostování v biofermentorech (bioreaktorech) 

Bioreaktorové kompostování znamená kompostování v uzavřených bioreaktorech / 

fermentorech (obr. č. 3), v nichž je proces kompostování urychlován optimalizací aerace, 

vlhkosti a řízením teploty [8]. 

V současné době krechtovému kompostování (kompostování v pásových hromadách) 

úspěšně konkuruje kompostování v biofermentorech. Doba trvání procesu, která je u 

klasické technologie 3 až 6 měsíců se může pomocí bioaktivátorů výrazně zkrátit. Proces 

probíhá v tepelně izolovaných boxech, kontejnerech, tunelech, věžích nebo bubnech. 

Bubnové typy bioreaktorů umožňují zároveň dokonalé míchání materiálů. Výhodou 

tunelových a věžových bioreaktorů je jejich kontinuální provoz, kde z jedné strany jsou 

průběžně plněny a z druhé strany vychází po 10 až 14 dnech zfermentovaný substrát. 

Nejrozšířenějším typem bioreaktorů jsou tepelně izolované boxy a kontejnery s dobou 

fermentace 6 až 10 dnů s průběžným provzdušňováním substrátu dmychadly, s regulací 

teploty a s biofiltry na čištění odpadních plynů. Výstavba betonových stacionárních 

bioreaktorů se neosvědčila a je nahrazována mobilními formami na bázi kontejnerů. [9] 

Ve srovnání s klasickým kompostování má kompostování v bioreaktorech následující 

výhody: 

� výrazné urychlení procesu fermentace, 

� výrazné omezení plochy potřebné pro kompostování, 

� devitalizace semen plevelů a patogenních mikroorganizmů v celém 

objemu fermentovaného materiálu, 

� omezení nepříznivých vlivů kompostování na prostředí a snížení rizika 

znečištění vody a ovzduší, 

� omezení vlivu povětrnostních podmínek na průběh fermentačního 

procesu, 

� plně automatizovaný provoz. 

Regulace teploty v průběhu fermentace je zpravidla 60 až 80 °C 2 až 4 dny a pak je 

teplota udržována mezi 50 až 55 °C. Indikátorem dostatečné aerace je obsah kyslíku v 

odplynu z bioreaktoru minimálně 10 % objemových. Po 6 až 10 dnech fermentace v 

bioreaktoru je nutno dokončit dozrávací proces klasickou kompostovací technologií na 

zakládkách po dobu minimálně 4 týdnů. [9] 
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Obr. č. 3: Bioreaktory [10]. 

 

2.2.3. Kompostování v boxech nebo žlabech 

Kompostování v boxech (obr. č. 4) se vykonává v uzavřených prostorách, které 

můžou být větších rozměrů, nebo také ve formě kontejnerů. Boxy se plní do maxima 

objemu. 

Průběh kompostování se reguluje podle teploty materiálu vzduchem. Provzdušňování 

se vykonává děrovaným potrubím uloženým na podlaze. Některé boxy bývají vybavené 

měřením vlhkosti, což umožňuje v průběhu procesu zabezpečit i přidávání vody do 

kompostovaného materiálu. [5] 

Výhodou tohoto způsobu je v první řadě úspora místa, poměrně snadné přemístění a 

také, že samotný proces může probíhat i při velmi malém množství surovin ke 

kompostování. Ve sběrných zásobnících by neměli být suroviny ke kompostování déle 

než dva měsíce. Podle toho musíme plánovat velikost boxu, aby byl při založení 

kompostu plný. Při plnění boxů platí stejné zásady jako při kompostování na hromadách. 

Také zde dbáme na dobré promíchání a na regulaci vlhkosti. [5, 11] 
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Obr. č. 4: Kompostér K350 [12]. 

 

2.2.4. Kompostování ve vacích (Ag Bag kompostování) 

Základní výhodou kompostování ve vacích (obr. č. 5) je samozřejmě lepší regulace 

procesu rozkladu organického materiálu. Při naskladňování materiálu do vaku jsou 

přidány aerobní bakterie a do vaku jsou také uložena perforovaná hadice pro přívod 

vzduchu (kyslíku) [13]. Během kompostování se kontroluje teplota (souvisí s rychlostí 

rozkladných procesů) a do hadic je vháněn vzduch, čímž se reguluje dodávka kyslíku 

nutného pro rozklad hmoty. 

Rozkladem uvolněné plyny jsou odváděny přes ventily, které jsou součástí vaku. 

Díky řízené regulaci procesu zrání kompostu probíhá rozklad s optimální intenzitou a 

kompost není nutné překopávat aby se provzdušnil. Při plnění materiálu do vaku je nutná 

homogenizace a nadrcení materiálu na velikost částic do 10 až 15 cm, dále je třeba 

přidáním vody nastavit vlhkost na 50 až 60 % a kompostovaná směs musí mít vhodný 

poměr uhlíku a dusíku, který by měl být mezi 20 až 40:1 Pokud je obsah uhlíku větší je 

rozkladný proces bržděn, při úzkém poměru C:N je rozklad příliš rychlý. Doba rozkladu 

je asi 12 až 15 týdnů. [13] 
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Obr. č. 5: Kompostování ve vacích [12]. 

 

2.2.5. Vermikompostování 

V Japonsku už začátkem sedmdesátých let začali zpracovávat zemědělské odpady 

pomocí dešťovek, a tak vyrábět vermikompost. K výrobě tohoto biohumusu chovají 

žížaly, především druh Eisenia foetia (žížala hnojní), známé u nás jako kalifornské žížaly 

(kalifornský červený hybrid). Tato technologie se rychle rozšířila i v USA a v Evropě. U 

nás se začala uplatňovat od roku 1985. [5] 

Jako vermikompost nebo biohumus označujeme kompost, který vzniká při 

přepracování kompostovaných látek žížalami. Po vysušení má vermikompost vzhled 

velmi jemné lesní půdy. Třebaže neobsahuje žádné minerální částice, jeho předností je 

značná vodní kapacita a velký počet mikroorganismů, jež kladně ovlivňují životní funkce 

rostlin. 

Kompostování s využitím žížal je velmi náročné na místo. Je potřeba 10 až 15 m2 

plochy, která se nedostatečně využívá, například pro nedostatek světla. Plocha musí být 

vybetonovaná nebo aspoň pokrytá silnější fólií a na ni uložíme základní vrstvu substrátu 

silnou asi 40 cm. Na tuto vrstvu umístíme žížaly spolu s další částí substrátu tak, aby 

celková výška dosáhla asi 60 cm. Nakonec vše přikryjeme tmavou fólií nebo pytlovinou. 

Další možností kde takto kompostovat jsou vermikomtostéry (viz. obr. č. 6). [5] 
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Obr. č. 6: Vermikompostér [12]. 

 

 

Ošetřování spočívá v pravidelném zalévání, aby substrát byl nasycený asi na 75 % 

vodní kapacity, kontrole teploty a v ochraně proti škůdcům, zejména proti krtkům, 

ptákům, hadů, apod. Žádoucí je též občasná kontrola dostatku výživy pro žížaly. 

V případě jejího nedostatku hrozí vzájemné požírání (kanibalismus) žížal. 

Žížaly substrát zpracovávají směrem dolů, proto se na povrchu vytváří vrstva 

humusu, kterou možno po 3 až 4 týdnech odebrat (asi 10 cm). Tento postup můžeme po 

několika týdnech opakovat. Za průměrných podmínek vhodných pro rozmnožování, 

žížaly materiál zpracují asi za 3 měsíce. Spodní vrstvy s obsahem velkého množství žížal, 

ale i jejich mláďat a kokonů, možno využít na založení nových kompostů. [5] 

 
 



Daniel Šorf: Závislost pH kompostu na skladbě vstupního materiálu 

_______________________________________________________________________ 
2010  20 

3. Vlastnosti vstupních materiálů pro kompostování 

Kompostování je spojeno s celou řadou požadavků na výrobní technologii, kvalitu 

výsledného produktu a vlivu na životní prostředí. Splnění všech těchto požadavků 

významně ovlivňují fyzikální, chemické a mikrobiologické vlastnosti kompostovaných 

surovin. Znalost těchto vlastností je nezbytná k sestavení optimální receptury z důvodu 

vhodné volby technologie zpracování. 

Mezi vlastnosti, které významnou měrou ovlivňují proces kompostování, jak při jeho 

zakládání, tak i v celém jeho průběhu patří: 

� teplota 

� vlhkost 

� hodnota pH 

� obsah kyslíku 

� obsah živin a poměr C:N 

� mikrobiální aktivita 

� pórovitost, zrnitost, velikost částic. 

 

Všechny tyto vlastnosti je nutné před založením kompostu znát a některé z nich i 

monitorovat v průběhu kompostovacího procesu. [1] 

 

3.1. Teplota  

Teplota hraje hlavní roli v procesu kompostování a lze konstatovat, že je jeho funkcí. 

Průběh teplot lze rozdělit do dvou hlavních částí. První – mezofilní - fáze je doprovázena 

teplotami v rozsahu +10 až +40 °C a druhá fáze – termofilní - je charakterizována 

vyššími teplotami nad 40 °C. Po těchto dvou fázích dochází k poklesu teplot, které by se 

měly u zralého kompostu stabilizovat na úrovni teploty okolního prostřed. [1] 

Teplota je funkcí procesu kompostování a je tedy možné z jejího průběhu určit dobu 

zralosti kompostu. Výše teploty je dána především aktivitou přítomných 

mikroorganismů. Neklesne-li teplota kompostu na úroveň teploty okolního prostředí, 

vypovídá to o tom, že mikroorganismy jsou stále aktivní a kompost nelze považovat za 

vyzrálý, neboť neobsahuje dostatečné množství stabilních organických látek. 
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Optimální teplota pro rozklad organických látek je dána především druhem surovin, 

neboť různé organické materiály se rozkládají při různých teplotách. Většinou je uváděno 

optimální rozmezí teplot od +50 do +60 °C, někdy i širší rozsah a to +43 až +65 °C. 

Pokud je teplota nižší než 20 °C mikroorganismy zpomalují svou činnost, a jestliže je 

teplota vyšší než 59 °C snižuje se činnost některých mikroorganismů a rozklad se také 

zpomaluje. Proto pro dosažení nejvyšší účinnosti kompostování je třeba udržovat teplotu 

do nejvyšší hranice přijatelné pro mikrobiologický rozklad. [1, 11] 

3.1.1. Měření teploty měřícím přístrojem  

Teplota kompostu je zjišťována teploměrem, v dnešní době převážně elektronickým, 

s digitálním, nebo analogovým ukazatelem, u některých typů s možností datového 

výstupu.  

Teploměr musí být vybaven dostatečně dlouhou a pevnou tyčovou zapichovací 

sondou, kterou je možné zapíchnout do hromady kompostu alespoň do hloubky 1 m pod 

povrch hromady. Tím je zajištěno změření teploty v celém průřezu hromady. [14] 

3.1.2. Měření teploty zapichovacím teploměrem  

Nejčastěji je teplota kompostu zjišťována zapichovacím teploměrem (obr. č. 7). Při 

měření je potřeba dodržovat základní zásady: 

- Vpich sondou vést kolmo k povrchu hromady tak, aby mířil do jejího středu podle 

jejího příčného tvaru (trojúhelníkový nebo lichoběžníkový profil). 

- Po definovaném úseku (je určen z celkové výšky hromady) od povrchu hromady 

vpich zastavit a odečíst ustálenou teplotu, s vedením vpichu pokračovat až do 

středu hromady.  

- Vzdálenosti jednotlivých vpichů po horizontále jsou závislé na celkové délce 

hromady.  

- Jednotlivá měřicí místa na jednotlivých hromadách je nutno označit a toto 

označení používat po celou dobu jedné zakládky.  

- Pokud měřicí přístroj nemá elektronický výstup, je nutno hodnoty naměřené 

teploty zapisovat podle označených měřicích míst do tabulky. Při opakovaných 

měření je nutné vždy naměřené hodnoty ze stejného místa zaznamenávat pod 

stejným označením. [14] 
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3.1.3. Časové intervaly měření teploty během jedné zakládky  

� do 10. dne každodenně – v tomto období jsou teploty nejvyšší a je tedy třeba 

kontrolovat optimální průběh kompostovacího procesu a zda teploty nepřevyšují 

již zmíněných 65°C. Po této době postupně teplota klesá a pro dodržení 

hygienizace je nutné dodržet teplotu celkem 21 dnů nad 51°C. 

� Od 11. dne do ukončení kompostovacího procesu 1x za 3 až 4 dny. [14] 

 

 
Obr. č. 7: Zapichovací teploměr [15]. 

 

3.2. Vlhkost 

Dalším důležitým předpokladem správného kompostování je udržení přiměřené 

vlhkosti kompostu na počátku a během celého procesu. Vlhkost je podstatný faktor 

potřebný pro život mikroorganismů. Většina mikroorganismů pro svou existenci 

potřebuje dostatečnou vlhkost. Spodní hranice pro existenci mikroorganismů se udává 30 

%, pod touto hodnotou se může proces degradace úplně zastavit. Hodnota mezi 35 až 40 

% omezuje rozklad, optimální hodnota se udává v rozmezí 50 až 60 %. Při vyšší vlhkosti 

už proces přechází na anaerobní procesy, které jsou doprovázeny zápachem. 

Udržení vlhkosti kompostování je značný problém, vlhkostní poměry se neustále 

mění vlivem vypařování a v otevřených zařízeních vlivem dešťových srážek. 

Na vlhkost kompostové zakládky má vliv i struktura kompostovaných surovin, kde 

nejdůležitějším faktorem je jejich pórovitost. Optimální vlhkost je taková, při níž je 70 % 
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pórovitosti čerstvého kompostu zaplněno vodou. Z toho vyplývá, že optimální vlhkost se 

bude lišit podle surovinového složení kompostu. [1, 11, 16] 

3.2.1. Gravimetrická metoda stanovení vlhkosti  

Je to laboratorní metoda určování vlhkosti. Využívá se i při kalibraci jiných 

vlhkoměrů, které pracují na různých fyzikálních principech. Jde o přímé měření, 

podstatou je oddělení vody od pevné fáze.  

 

Obsah vlhkosti (x) v % se vypočítá podle vztahu:  

 

kde:  m1 
= úbytek na hmotnosti vzorku sušením (g)  

m = hmotnost vzorku před sušením (g). [14] 

 

3.2.2. Měření vlhkosti surovin přenosnými vlhkoměry  

Všechny přenosné vlhkoměry měří vlhkost surovin nepřímo, neboť k jejímu určení 

využívají některou z celé řady vlastností vody obsažené v surovinách a měřením těchto 

vlastností (např. vodivost, kapacita) pak usuzují na obsah vody v daných surovinách. 

Výhodou těchto metod je okamžitá znalost výsledku, možnost nedestruktivního 

měření a mobilnost přístroje, naopak mezi nevýhody patří zejména menší přesnost 

měření a nutnost kalibrace přístroje. [14] 

3.2.3. Orientační zkouška vlhkosti  

Pro informativní zjištění vlhkosti zrajícího kompostu je možné použít orientační 

zkoušku vlhkosti. Kompostovanou surovinu je nutno vzít do ruky a pevně zmáčknout. Při 

optimální vlhkosti by se neměla mezi prsty objevit voda. Při nedostatečné vlhkosti se 

surovina při otevření pěsti rozpadne. Při nadbytku vlhkosti se při zmáčknutí objeví mezi 

prsty voda (viz obr. č. 8 a 9). [14] 
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Obr. č. 8: Příliš suchý materiál ke kompostování [17]. 

 

 

Obr. č 9: Správně vlhký materiál ke kompostování [17]. 
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3.3. Hodnota pH 

Za optimální lze považovat pH v rozmezí 6,5 až 8, tedy blízké neutrální hodnotě. Při 

poklesu pH pod hodnotu 6 dochází k hynutí většiny mikroorganismů, hlavně bakterií, 

čímž se zpomaluje proces rozkladu organických látek. Stoupne-li naopak hodnota pH nad 

8,5 dochází k přeměně dusíkatých sloučenin na amoniak, který uniká z kompostu ve 

formě plynu a tím se zvyšují ztráty dusíku. 

Během kompostovacího procesu je hodnota pH v počáteční fázi kompostování ve 

znamení nízkých hodnot pH okolo 5, jež jsou způsobeny tvorbou organických kyselin. V 

této fázi jsou dominantními organismy houby a plísně tolerantní vůči kyselému prostředí. 

Krátce nato jsou kyseliny rozkládány mikroorganismy, což je doprovázeno změnou 

pH směrem k neutrálním hodnotám nebo dokonce k vyšším okolo 8,5. Při přechodu pH 

do neutrálních či mírně zásaditých hodnot se hlavní role při rozkladu organických látek 

přesouvá na bakterie. 

V případě kompostování surovin či odpadů s velkou kyselostí je vhodná úprava pH 

před homogenizační překopávkou, např. vápencem. Je třeba si uvědomit, že přebytek 

vápence nevadí a že hotový kompost podle ČSN 46 5735 má mít hodnotu pH 6,0 – 8,5. 

[1, 16] 

3.3.1. Stanovování hodnoty pH 

Hodnotu pH je možné stanovovat několika způsoby. 

Mezi nejčastěji používané metody patří stanovení: 

- ve vodní suspenzi pomocí indikátorových papírků (orientačně), 

- pH-metrem (potenciometricky) (obr. č. 10) ve vodní suspenzi pomocí skleněné 

elektrody, 

- titračně v laboratoři. 
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Obr. č. 10: Půdní pH metr [18]. 

 

3.4. Obsah kyslíku 

Dodávka vzduchu do kompostovaných surovin je důležitá ze třech základních 

hledisek. 

- První a zřejmě nejpodstatnější je dodávka kyslíku za účelem vytvoření aerobního 

prostředí kompostu, které následně umožňuje mikrobiální aktivitu.  

- Druhým hlediskem je provzdušňování kompostu za účelem snižování vlhkosti. 

Vzduch, který se v kompostu ohřeje, podporuje evaporaci vody, což může být 

účelné zejména při zpracovávání vlhkých surovin. 

- V poslední řadě je dodávka vzduchu důležitá pro regulaci teplot v průběhu 

kompostování. Generují-li se příliš vysoké teploty po delší dobu, může mít tento 

fakt neblahý vliv na činnost a život mikroorganismů a následně na proces 

organického rozkladu kompostované biomasy. [1] 
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Zajistit dostatečný přísun vzduchu do kompostu je možné několika způsoby a 

většinou se liší podle zvolené výrobní technologie. Mezi nejčastěji používané metody 

patří pravidelné překopávání vhodným překopávačem kompostu (obr. č. 11) 

(překopáváním kompostu lze množství vzdušného kyslíku v hromadě více než 

zdvojnásobit) nebo použití distribuce vzduchu pomocí ventilátoru. 

Obsah kyslíku ve vzdušných pórech zrajícího kompostu by neměl klesnout pod 6 %. 

Jak bylo výše uvedeno, nedostatek vzduchu vede k tvorbě anaerobního prostředí, ve 

kterém vznikají organické kyseliny, metan, sirovodík a další nežádoucí látky. Většina 

těchto látek způsobuje problémy se silným zápachem a hygienou kompostu. 

Provzdušňování kompostu lze provádět různými způsoby od jednoduchého 

překopávání ručně, přes úpravu překopávači až po vpravování kyslíku pomocí 

ventilátorů.[1] 

 

 
Obr. č. 11: Překopávač Topturn 3500G [19]. 

 

 

Měření obsahu kyslíku (obr. č. 12) je důležité také pro zjišťování míry biologické 

stability biologicky rozložitelných odpadů, která se hodnotí pomoci dynamického 

respiračního indexu (DRI). K tomuto měření se využívá tzv. oximetrů. 
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Obr. č. 12: Přístroj pro měření kyslíku [14]. 

 

3.5. Obsah živin a poměr C:N 

Dalším faktorem, který ovlivňuje rychlost mikrobionálního rozkladu je správná 

kombinace živin a to obsah uhlíku a dusíku, resp. jejich poměr v kompostovaném 

materiálu. Uhlík tvoří zdroj energie (vysoko energetická potrava – sacharid), tvoří 50 % 

hmoty mikrobiálních buněk. Dusík je kritickou složkou bílkovin, biomasa má víc než 50 

% bílkovin a tuto složku potřebuje pro rychlý růst. Když je tato hodnota nízká nenastává 

další růst a proces se zastavuje nedostatkem mikroorganismů. Když je ho příliš hodně 

rozklad se sice zrychluje, což je doprovázeno větší spotřebou kyslíku. Nedostatek kyslíku 

v důsledku rychlého rozkladu způsobuje tvorbu zápachu. [1] 

Organický materiál, který se kompostuje, má různé složení. Optimální poměr C/N pro 

kompostování je kolem 30/1. Poměr C/N zásadně ovlivňuje činnost mikroorganismů, při 

optimální hodnotě je proces degradace kratší. Proces degradace se při zvýšených 

hodnotách v porovnání s optimálními může mnohonásobně prodloužit. Poměr C/N není 

stály, v průběhu kompostování se mění. 

Při zakládce je vhodné znát hodnotu C/N každé složky kompostovaného materiálu a 

příslušným mícháním ji upravovat, tak abychom dosáhli optimální hodnoty a tím 

urychlili celý proces kompostování [11]. Některé hodnoty složení kompostovaného 

materiálu jsou uvedené v následující tabulce č. 1. 
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Tab. č. 1: Poměr C : N v kompostovatelných bioodpadech. 

Odpady Poměr C : N 

Tráva mladá (krátká seč) 22 – 30 : 1 

Tráva ze stařin 30 – 40 : 1 

Listí 40 – 60 : 1 

Štěpka z průřezů stromů 90 – 120 : 1 

Štěpka z kmenů 100 – 200 : 1 

Kůra jehličnatých stromů 100 – 120 : 1 

Kuchyňské odpady 20 – 30 : 1 

Papír 150 – 200 : 1 

Piliny, hobliny 120 – 200 : 1 

Králičí trus 15 : 1 

Zvířecí fekálie, drůbeží trus 8 – 10 : 1 

Koňský hnůj 15 – 25 : 1 

Čistírenské kaly 5 – 8 : 1 

 

3.5.1. Stanovování poměru C:N 

Poměr C:N je určován ze získaných hodnot spalitelných látek, kde C odpovídá cca 

jejich polovině obsahu a z hodnot celkového dusíku. 

 

Výpočet: 

Hodnotu (x) poměru C:N vyjádřenou bezrozměrně lze vypočítat ze vzorce: 

 

kde:  w1 - hmotnostní vzorek spalitelných látek ve vysušeném vzorku (%), 

w2 - hmotnostní vzorek celkového dusíku, přepočteného na vysušený vzorek (%). 

3.6. Mikrobiální aktivita 

Bakterie a nižší houby, které tvoří hlavní podíl v mikrobiálních společenstev v 

kompostovaných surovinách, jsou hlavními činiteli, podílejícími se na rozkladu 

organických látek. Jejich činnost a aktivita závisí na výše jmenovaných chemických a 

fyzikálních faktorech, které přímo ovlivňují jejich činnost. [1] 



Daniel Šorf: Závislost pH kompostu na skladbě vstupního materiálu 

_______________________________________________________________________ 
2010  30 

Aby bylo dosaženo vysoké biodegradační aktivity, je třeba optimalizovat tyto 

podmínky tak, aby vyhovovaly co nejlépe dekompoziční činnosti přítomného 

mikrobiálního konsorcia. Složení těchto spolupracujících kmenů v kompostovaném 

materiálu závisí na selekčních tlacích v prostředí a adaptačních schopnostech 

jednotlivých mikrobiálních kmenů a chemismu prostředí. 

3.7. Pórovitost, zrnitost, velikost částic. 

Pórovitost a struktura souvisejí s fyzikálními vlastnostmi surovin, jakými jsou 

například velikost částic, tvar a konzistence. Mohou ovlivňovat proces kompostování tím, 

že určují množství vzduchu v hromadě. Pórovitost a struktura je dána výběrem surovin 

pro kompostování a dále pak mírou nadrcení nebo promíchání substrátu. 

Pórovitost je definována jako poměr objemu dutin ku celkovému objemu 

kompostované hmoty. Výskyt větších a homogenních částic v hromadě zvyšuje její 

pórovitost. Struktura vypovídá o pevnosti částic, tedy o jejich odolnosti proti zhutnění. 

Dobrá struktura zabraňuje snižování pórovitosti ve vlhkém prostředí kompostové 

zakládky. 

Menší částice mají větší povrchovou plochu v porovnání s jejich objemem a mohou 

být vystaveny výraznějšímu působení mikroorganismů, což urychluje proces rozkladu a 

tedy i kompostování (obr. č. 13). Menší částice jsou výsledkem lepší homogenity 

vstupních surovin a zlepšují izolační schopnost hromady. Na druhé straně mohou malé 

částice způsobovat jisté problémy snížením pórovitosti a tedy s možností dostatečného 

provzdušnění kompostu. [1, 14] 

Nejlepších výsledků bylo obvykle dosaženo při kompostování surovin s průměrnou 

velikostí částic v rozmezí 20 až 50 mm. 
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Obr. č. 13: Vliv zrnitosti na čas rozkladu [11]. 
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4. Kompostárna OZO Ostrava 

4.1. Vznik kompostárny  

V Moravskoslezském kraji, byla v roce 2009 zřízena kompostárna OZO Ostrava (obr. 

č. 14) na zpracování veškerých bioodpadů pro výrobu kompostu a jejich následnou 

aplikaci na plochy zdevastované hornickou činností a pro použití při tvorbě okrasných 

zahrad a parků.  

Její vybudování by mělo zabránit vzniku černých skládek na území třetího největšího 

města v zemi. Kompostárna dokáže zpracovat veškerý zelený odpad jak od obyvatel 

Ostravy, tak i z veřejných ploch.  

Kapacita kompostárny je kolem 8000 tun ročně, což stačí pro občany i městské 

obvody. Z tohoto množství vznikne asi 2000 tun kvalitního kompostu, který se buď bude 

používat na rekultivaci skládky nebo v případě zájmu bude poskytován Ostravským 

městským lesům, technickým službám nebo firmám, které se starají o zeleň ve městě. 

Vybudování kompostárny v Ostravě - Hrušově stálo 17 milionů korun. Pokud objem 

zeleného odpadu poroste rychle, je možné kapacitu kompostárny zvýšit až na 12 tisíc tun 

ročně. Posekanou trávu, shrabané listí, větve a další odpad mohou lidé zatím zdarma 

zavézt jen na některý ze sedmnácti ostravských sběrných dvorů. S rozmisťováním 

kontejnerů, do kterého by mohli zelený odpad vhazovat, zatím magistrát nepočítá. V tuto 

chvíli je kapacita kompostárny dostatečná a pokryje potřebu města i blízkého okolí.  

4.2. Výstavba kompostárny 

Jakákoliv technologie vyžaduje vlastní stavebně - technické požadavky. U 

kompostovaní technologie jsou to především výrobní plochy, jímka odpadních vody a 

další zařízení. Optimální stavební řešení těchto prvků kompostárny mohou významně 

ovlivnit investiční náklady a ekonomiku provozu kompostárny. [16] 

Stavba kompostárny OZO Ostrava s.r.o. byla navrhována jako dočasná stavba, cca na 

25 let jelikož kompostárna souvisí s provozem skládky a její rekultivací. V projektu 

výstavby se počítalo se dvěmi etapami. 
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Obr. č. 14: Schéma rozmístění jednotlivých ploch na kompostárně OZO Ostrava s.r.o. (foto autor). 

 

4.2.1. První etapa stavby 

V první etapě vzniku kompostárny byla vybudována zpevněná plocha s asfaltovým 

povrchem o velikosti 4410 m2, včetně ploch pro třídění a míchání substrátu (obr. č. 15). 

Tato plocha je podélně vyspádována do středu plochy a odtud svedena do akumulační 

jímky. Tato jímka je vybavená čerpadlem Sigma Lutín s průtokem 15,7 l/s, a slouží jako 

zásobárna vody pro případné zkrápění kompostu. Její objem je 165 m3 a případě jejího 

naplnění je možno vodu přečerpat do stávající jímky odpadních vod. V původním 

projektu bylo počítáno i s přístřeškem pro kompostování, k jeho vybudování však dosud 

nedošlo. Kapacita materiálu na této ploše je 2420 m3 a roční maximální kapacita činí 

2500 tun materiálu. 

 
Obr. č. 15: Plocha I. Etapy (foto autor). 
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4.2.2. Druhá etapa stavby 

V druhé etapě vznikla další zpevněná plocha s asfaltovým povrchem o velikosti 3920 

m2 (obr. č. 16) 

Tato plocha je také vyspádovaná do středu a voda svedena do jímky. Kapacita 

materiálu na této ploše je 2117 m3 a maximální roční kapacita je 5000 tun. Součástí této 

etapy bylo také dokončení třetí plochy – dle projektu plocha pro smetky. V současné 

době se začíná s přípravami k jejímu vybudování. Již začali terénní úpravy a v průběhu 

roku se vytvoří asfaltový povrch. Tato plocha bude mít velikost 4400 m2 a její kapacita 

bude 5000 tun ročně. 

 

 
Obr. č. 16: Plocha II. Etapy (foto autor). 

 

 

4.3. Technické vybavení kompostárny 

Každá technologie kompostování vyžaduje své specifické vybavení. Vybavení 

kompostárny závisí hlavně na její velikosti, technologického postupu kompostování a 

druhu zpracovávaného odpadu. 
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4.3.1. Váha 

Pro větší kompostárny je váha velmi důležitá. Na váze (obr. č. 17) můžeme sledovat 

průběh návozu odpadu a jeho hmotnostní složení, což je pro správné namíchání 

kompostovaní směsi velice podstatné. Probíhá zde evidence dovezeného odpadu a jeho 

zavedení v PC programu. Je pak velice jednoduché dohledat jaký odpad byl do figury 

navezen a kdo je jeho původcem. 

 

 
Obr. č. 17: Váha na kompostárně (foto autor). 

 

 

4.3.2. Síto 

Pro úpravu kompostu při vyšším podílu nerozložitelných částic je vhodné vybavit 

kompostárnu sítem s odpovídajícím výkonem, které umožní třídit odpad na dvě a víc 

frakcí určených na zpracování v kompostovacím procesu. Až 98 % nevhodných látek 

z odpadu možno odstranit přesíváním, pokud zvolíme okatost větší než 60 mm [10]. Na 

kompostárně v Hrušově používají prosévací síto JOKER (obr. č. 18) s výkonem 15 

m3/hod a okatosrí 15x15mm nebo 50x50mm. 
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Obr. č. 18: Prosévací síto JOKER (foto autor). 

 

4.3.3. Drtič 

Při kompostování odpadu ze zeleně se musí zabezpečit mechanická úprava dřevního 

odpadu ze zeleně, který je žádoucím strukturním materiálem pro kompostování trávy. 

Štěpkovače a drtiče jsou vybaveny elektrickými nebo spalovacími motory, nebo jsou 

připojitelné k vývodovému hřídeli traktoru nebo malotraktoru. Většinou jsou mobilní, 

osazeny jednoosým nebo dvouosým podvozkem. Kompostárna OZO Ostrava je 

vybavena dvouosým drtičem PEZZOLATO S 9000 M (obr. č. 19) s výkonem 30 až 40 

m3 zpracovaného materiálu za hodinu. 
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Obr. č. 19: Drtič PEZZOLATO S 9000 Mn (foto autor). 

4.3.4. Nakladače 

Na většině stávajících kompostáren slouží jako překopávače kompostu různé 

univerzální nakladače, zejména s drapákem nebo čelní lžíci. Na kompostárně v Ostravě 

pracuje teleskopický nakladač Caterpillar TH407 (obr. č. 20) a kolový nakladač Liebherr 

L538. Tyto stroje zajišťují veškerou manipulaci jak se vstupním materiálem tak i 

hotovým kompostem. 

 
Obr. č. 20: Teleskopický nakladač Caterpillar TH407 (foto autor). 
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4.3.5. Překopávač 

Překopávaní kompostu je nejdůležitější činností v celém technologickém postupu 

kompostování. Při překopávání dochází k provzdušňování kompostu, čímž vlastně řídíme 

mikrobiální činnost v kompostu. Společnost OZO Ostrava s.r.o. vlastní jeden 

z nejmodernějších strojů v daném segmentu – překopávač TOPTURN 3500G (obr. č. 21). 

Jedná se o samohybný překopávač kompostu s mostovou konstrukcí.  

 

 
Obr. č. 21: Překopávač Topturn 3500G v akci (foto autor). 

 

4.3.6. Vlek 

Posledním zařízením, kterým disponuje kompostárna OZO Ostrava s.r.o. je přívěsný 

vlek (obr. č. 22). Nejčastěji se používá k převozu již hotového materiálu. Je plně 

kompatibilní s nakladači, takže jeho práce je velice efektivní. Nakladač si ho naplní, pak 

zapřáhne a nakonec vysype na potřebné místo. 
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Obr. č. 22: Vlek (foto autor). 

 

4.4. Činnost kompostárny 

Kompostárna OZO Ostrava s.r.o. (obr. č. 23) byla vybudována s jasným cílem. 

Spousta zeleně a odpadu z údržby této zeleně se vozily na skládku odpadů bez dalšího 

možného využití ze všech koutů Ostravy nebo, a to je ten horší způsob, byl tento odpad 

ukládán na různé černé skládky v okolí. Vznik nové kompostárny, kam můžou veškeré 

firmy starající se o údržbu městské zeleně i občané vozit tento odpad, byl ideálním 

řešení. Byla to sice cesta strastiplná a finančně velmi náročná záležitost, ale vyplatilo se. 

Kompostárna stojí a dle mého posouzení funguje výborně. Pojďme si proto nastínit 

takový den v kompostárně. 

Hned po příjezdu do velmi pěkného a čistého areálu skládky odpadu, kde je 

kompostárna umístěna, jste povinni zajet na váhu. Tady Vás zaměstnanci firmy pečlivě 

zváží, aby byla jasná skladba návozu odpadů a dle přehledných šipek pokračujete na 

kompostárnu. Po příjezdu na místo určení máte před sebou dvě velké a jednu malou 

plochu. Právě ta malá plocha slouží k vykládání přivezeného materiálu a jeho dalšímu 

zpracování. Zde nastupují do práce dva nakladače, které jsme představili výše. Ty mají za 

úkol dle pokynů mistra kompostárny materiál ve vhodném poměru namíchat a dopravit 

na větší plochu k zakládce tzv. kompostové figury. Tím vzniknou ne příliš vzhledné pásy 
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biodpadu. Na tyto pásy poté najede překopávač, který je zpracuje na hezky upravené 

trojúhelníkové asi 70 až 80 m dlouhé, cca 1,8 m vysoké a 4,2 m široké hromady. V tuto 

chvíli již můžeme mluvit o založeném kompostu. Odteď se musí jednotlivé figury velice 

pečlivě monitorovat. V průběhu kompostovacího procesu se musí měřit teplota, 

pozorovat vlhkost a měřit pH. V případě že je teplota nad 65 °C, kompost se zkrápí a 

překopává, čímž ho i provzdušňujeme a tím udržujeme ideální podmínky 

kompostovacího procesu. Tato část, kdy se musí rozhodovat zda zkrápět či překopávat, 

vyžaduje nesmírný cit, jelikož nesprávně zvolený postup prací může jednak podstatně 

prodloužit celý proces, ale může mít i nemalý vliv na kvalitu výsledného kompostu. 

 

 
Obr. č. 23: Cedule kompostárny (foto autor). 
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5. Experimentální část 

V této části své diplomové práce se podíváme na typy odpadů se kterými se na 

kompostárně pracuje. Budeme sledovat návoz těchto odpadů a dáme do poměru jejich 

skladbu při zakládání kompostových figur. Dále prozkoumáme fyzikálně chemické 

vlastnosti kompostu během kompostování. K těmto účelům využijeme tyčového 

teploměru pro měření teplot v průběhu procesu a odebereme půdní vzorky jednotlivých 

figur abychom v laboratoři za pomocí pH metru změřili jejich hodnoty pH. Na závěr pak 

výsledky zhodnotíme a v případě zjištění nedostatků navrhneme řešení dané situace. 

5.1. Surovinová skladba kompostu na kompostárně OZO Ostrava s.r.o. 

Na kompostárně OZO v Ostravě - Hrušově se nejčastěji setkáváme se dvěmi typy 

surovinové skladby. V tabulce č. 2 jsou zakroužkovány tyto varianty modrým kroužkem. 

V prvním kroužku je udána skladba 70 % čerstvé trávy a 30 % štěpky. Dle legendy se 

jedná o směs, která má optimální poměr C:N, ale lze u ní předpokládat vyšší vlhkost a to 

znamená větší náročnost na překopávání. V druhém kroužku pak máme zobrazený obsah 

40 % suchého listí a 60 % čerstvé trávy.. Výsledkem by měla být zcela optimální směs 

s poměrem C:N v rozmezí 30 až 35:1 a počáteční vlhkostí 50 až 60 %. 

 

Tab. č. 2: Pomůcka pro určení surovinové skladby kompostu. 
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Tab. č. 3: Kódy odpadů, které lze přijímat na kompostárnu. 

 

 

V tabulce č. 3 jsou seřazeny odpady, které lze přijímat na naší kompostárnu. Tento 

seznam je zanesen v provozním řádu kopostárny a schválil ho KÚ MSK dne 28.4.2008. 

Šedě vyznačeny jsou odpady nejčastěji dovážené. Dominantní odpadem dováženým na 

kompostárnu je právě biologicky rozložitelný odpad uvedený pod kódem 20 02 01. Do 

této skupiny odpadů spadá posečená tráva, větve stromů nebo také suché vánoční 

stromečky. Návoz odpadů na kompostárnu probíhá prakticky po celý rok. V tab. č. 4 

máme návoz v tunách v průběhu roku. 

 

Tab. č. 4: Graf návozu kompostárny v roce 2009. 
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5.2. Analýza jednotlivých figur kompostu 

V této části práce si podrobně rozebereme celkem 8 figur kompostu. Řekneme si kdy 

vznikly, vyspecifikujeme skladbu vstupních materiálů a určíme jejich procentuální 

zastoupení a budeme pozorovat vývoj teplot a hodnotu pH. Jednotlivé figury jsou 

označeny vždy písmenem a číslem. Písmeno označuje kompostovací plochu, písmeno A 

označuje plochu I. etapy a písmeno B označuje plochu II. etapy. Číslo pak určuje pořadí 

figury v daném roce. 

5.2.1. Figura A4 

Návoz figury A4 probíhal od 17. 4. 2009 do 27. 4. 2009. Za těchto deset dnů bylo do 

figury navezeno 186,420 t materiálu. První tzv. homogenizační překopávka, kterou 

můžeme nazvat jako narození figury, se uskutečnila 28. 4. 2009. 

 

Tab. č. 5: Vstupní materiály figury A4. 
Dodavatel Druh odpadu Váha (t) 
Český hydrometeorologický ústav 200201 Biologicky rozložitelní odpad 1,38 
Čtyřlístek centrum pro osoby se ZP 200201 Biologicky rozložitelní odpad 1,94 
Fakultní nemocnice Ostrava 200201 Biologicky rozložitelní odpad 6,42 
HRABOSS a.s. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 34,1 
Ing. Jan Chvostek 200201 Biologicky rozložitelní odpad 1,84 
Město Šenov 200201 Biologicky rozložitelní odpad 2,16 
Obec Petřvald 200201 Biologicky rozložitelní odpad 8,36 
Obec Řepiště 200201 Biologicky rozložitelní odpad 5,28 
Ostravské komunikace a.s. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 3,34 
P a P GROUP s.r.o. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 3,94 
Pavel Prokop - PROKOND 030501 Piliny, hobliny, odřezky 1,54 
Sekos Morava 200201 Biologicky rozložitelní odpad 1,62 
SNO Bartovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 3,68 
SNO Hošťálkovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 1,36 
SNO Krásné Pole 200201 Biologicky rozložitelní odpad 9,65 
SNO Kunčice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 2,44 
SNO Mariánské Hory 200201 Biologicky rozložitelní odpad 0,74 
SNO Martinov 200201 Biologicky rozložitelní odpad 5,16 
SNO Michálkovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 2,88 
SNO Polanka nad Odrou 200201 Biologicky rozložitelní odpad 2,14 
SNO Poruba 200201 Biologicky rozložitelní odpad 9,08 
SNO Proskovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 2,92 
SNO Přívoz 200201 Biologicky rozložitelní odpad 3,92 
SNO Radvanice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 3,38 
SNO SEKOS 200201 Biologicky rozložitelní odpad 10,46 
SNO Slezská 200201 Biologicky rozložitelní odpad 4,79 
SNO Stará Bělá 200201 Biologicky rozložitelní odpad 4,64 
SNO Svinov 200201 Biologicky rozložitelní odpad 8,05 
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Statutární město Ostrava 200201 Biologicky rozložitelní odpad 16,65 
Technické služby a.s. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 11,78 
Technické služby a.s. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 0,2 
Technický dvůr Ostrava-Svinov 200201 Biologicky rozložitelní odpad 9,96 
VŠB-TU Ostrava 200201 Biologicky rozložitelní odpad 0,62 

Celkem (t) 186,42 

Přidaná štěpka 26 

 CELKEM v četně štěpky (t) 212,42 
 
Z této tabulky můžeme vyčíst, že poměr vstupních materiálů je: 
 

BRO : Piliny : Štěpka → 87% : 0,7% : 12,3% 
 

Výsledné pH = 9,35 
(naměřeno v laboratoři kalibrovaným pH metrem) 
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Graf č. 1: Graf měření teplot kompostování figury A4. 

 
V grafu č. 1 jsou veškeré naměřené teploty v průběhu kompostování figury A4. 

Měření probíhalo od 29. 4. 2009 do 27. 8. 2009, kdy jsme měření teploty ukončili, jelikož 

evidentně klesala k teplotě okolí. 

5.2.2. Figura A6 

Návoz figury A6 probíhal od 7. 5. 2009 do 15. 5. 2009. Za těchto osm dnů bylo do 

figury navezeno 146,920 t materiálu. První tzv. homogenizační překopávka, kterou 

můžeme nazvat jako narození figury, se uskutečnila 15. 5. 2009. Tato figura byla 

následně spojena s figurou A5, která vznikla 7. 5. 2009 a měla hmotnost 163,990 t. 

Výsledná figura byla označena A6. 



Daniel Šorf: Závislost pH kompostu na skladbě vstupního materiálu 

_______________________________________________________________________ 
2010  45 

 

Tab. č. 6: Vstupní materiály figury A6. 

Dodavatel Druh odpadu 
Váha 

(t) 
Fakultní nemocnice Ostrava 200201 Biologicky rozložitelní odpad 10,64 
HRABOSS a.s. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 55,43 
Ing. Jan Chvostek 200201 Biologicky rozložitelní odpad 2,56 
Ing. Radim Slánička 030105 Piliny, hobliny, odřezky 2,24 
SNO Krásné Pole 200201 Biologicky rozložitelní odpad 5,58 
Město Šenov 200201 Biologicky rozložitelní odpad 11,36 
Ostravské komunikace a.s. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 11,14 
MO Stará Bělá 200201 Biologicky rozložitelní odpad 3,88 
Obec Řepiště 200201 Biologicky rozložitelní odpad 15,32 
OSTRAVSKÉ MĚSTSKÉ LESY s.r.o. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 2,9 
P a P GROUP s.r.o. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 1,92 
SEKOS Morava s.r.o. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 1,4 
SNO Hrušov 200201 Biologicky rozložitelní odpad 0,18 
SNO Hošťálkovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 3,18 
SNO Kunčice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 11,2 
SNO Krásné Pole 200201 Biologicky rozložitelní odpad 5,74 
SNO Mariánské Hory 200201 Biologicky rozložitelní odpad 0,86 
SNO Martinov 200201 Biologicky rozložitelní odpad 6,32 
SNO Proskovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 3,26 
SNO Petřkovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 0,86 
SNO Michálkovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 2,86 
SNO Polanka nad Odrou 200201 Biologicky rozložitelní odpad 4,22 
SNO Přívoz 200201 Biologicky rozložitelní odpad 2,98 
SNO Poruba 200201 Biologicky rozložitelní odpad 8,26 
SNO Radvanice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 2,56 
SNO SEKOS 200201 Biologicky rozložitelní odpad 6,87 
SNO Slezská 200201 Biologicky rozložitelní odpad 7,18 
SNO Stará Bělá 200201 Biologicky rozložitelní odpad 7,4 
SNO Svinov 200201 Biologicky rozložitelní odpad 6,22 
Statutární město Ostrava 200201 Biologicky rozložitelní odpad 14,66 
Technické služby a.s. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 51,55 
Technický dvůr Ostrava-Svinov 200201 Biologicky rozložitelní odpad 26,24 
TRESTLES a.s. 030105 Piliny, hobliny, odřezky 12,7 
Zdravotní ústav 200201 Biologicky rozložitelní odpad 1,24 

Celkem (t) 310,91 

Přidaná štěpka 52 

  CELKEM v četně štěpky (t) 362,91 
 
Z této tabulky můžeme vyčíst, že poměr vstupních materiálů je: 
 

BRO : Piliny : Štěpka → 81,5% : 4% : 14,5% 
 

Výsledné pH = 9,11 
(naměřeno v laboratoři kalibrovaným pH metrem) 
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Graf č. 2: Graf měření teplot kompostování figury A6. 

 

V grafu č. 2 jsou veškeré naměřené teploty v průběhu kompostování figury A6. 

Měření probíhalo od 18. 5. 2009 do 10. 9. 2009, kdy jsme měření teploty ukončili, jelikož 

evidentně klesala k teplotě okolí. 

5.2.3. Figura A8 

Návoz figury A8 probíhal od 25. 5. 2009 do 28. 5. 2009. Za tyto tři dny bylo do 

figury navezeno 137,500 t materiálu. První tzv. homogenizační překopávka, kterou 

můžeme nazvat jako narození figury, se uskutečnila 4. 6. 2009. Tato figura byla následně 

spojena s figurou A7, která vznikla 25. 5. 2009 a měla hmotnost 128,220 t. Výsledná 

figura byla označena A8. 

 

Tab. č. 7: Vstupní materiály figury A8. 

Dodavatel Druh odpadu 
Váha 
(t) 

Čtyřlístek centrum pro osoby se ZP 200201 Biologicky rozložitelní odpad 1,76 
HRABOSS a.s. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 54,08 
Ing. Jan Chvostek 200201 Biologicky rozložitelní odpad 0,9 
Město Klimkovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 4,82 
Město Šenov 200201 Biologicky rozložitelní odpad 8,12 
Ostravské komunikace a.s. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 15,18 
MO Stará Bělá 200201 Biologicky rozložitelní odpad 2,34 
Obec Řepiště 200201 Biologicky rozložitelní odpad 14,76 
Obec Vřesina 200201 Biologicky rozložitelní odpad 5,62 
P a P GROUP s.r.o. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 3,86 
PENAM spol. s r.o. 020304 Suroviny nevhodné ke spotřebě 4,88 
SEKOS Morava a.s. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 2,26 
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SNO Bartovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 7,9 
SNO Hošťálkovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 5,2 
SNO Kunčice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 1,34 
SNO Krásné Pole 200201 Biologicky rozložitelní odpad 13,02 
SNO Martinov 200201 Biologicky rozložitelní odpad 4,7 
SNO Proskovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 1,32 
SNO Petřkovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 3,56 
SNO Michálkovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 1,58 
SNO Polanka nad Odrou 200201 Biologicky rozložitelní odpad 2,9 
SNO Přívoz 200201 Biologicky rozložitelní odpad 5,1 
SNO Poruba 200201 Biologicky rozložitelní odpad 8,36 
SNO Radvanice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 5,5 
SNO SEKOS 200201 Biologicky rozložitelní odpad 6,82 
SNO Slezská 200201 Biologicky rozložitelní odpad 7,58 
SNO Stará Bělá 200201 Biologicky rozložitelní odpad 3,94 
SNO Svinov 200201 Biologicky rozložitelní odpad 7,66 
SNO Vítkovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 1,2 
Statutární město Ostrava 200201 Biologicky rozložitelní odpad 12,72 
Stavební bytové družstvo 200201 Biologicky rozložitelní odpad 0,64 
Technické služby a.s. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 24,36 
Technický dvůr Ostrava-Svinov 200201 Biologicky rozložitelní odpad 18,82 
TRESTLES a.s. 030105 Piliny, hobliny, odřezky 2,92 

Celkem (t) 265,72 

Přidaná štěpka 52 

 CELKEM v četně štěpky (t) 317,72 
 
Z této tabulky můžeme vyčíst, že poměr vstupních materiálů je: 
 
BRO : Piliny + Suroviny nev. ke spotřebě : Štěpka → 81% : 2,5% : 16,5% 

 
Výsledné pH = 8,53 

(naměřeno v laboratoři kalibrovaným pH metrem) 
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Graf č. 3: Graf měření teplot kompostování figury A8. 



Daniel Šorf: Závislost pH kompostu na skladbě vstupního materiálu 

_______________________________________________________________________ 
2010  48 

 

V grafu č. 3 jsou veškeré naměřené teploty v průběhu kompostování figury A8. 

Měření probíhalo od 5. 6. 2009 do 10. 9. 2009, kdy jsme měření teploty ukončili, jelikož 

evidentně klesala k teplotě okolí. 

5.2.4. Figura B10 

Návoz figury B10 probíhal od 6. 6. 2009 do 11. 6. 2009. Za těchto pět dnů bylo do 

figury navezeno 143,140 t materiálu. První tzv. homogenizační překopávka, kterou 

můžeme nazvat jako narození figury, se uskutečnila 15. 6. 2009. Tato figura byla 

následně spojena s figurou B9, která vznikla také 15. 6. 2009 a měla hmotnost 118,570 t. 

Výsledná figura byla označena B10. 

 

Tab. č. 8: Vstupní materiály figury B10. 

Dodavatel Druh odpadu 
Váha 

(t) 
Čtyřlístek centrum pro osoby se ZP 200201 Biologicky rozložitelní odpad 3,84 
Dopravní podnik Ostrava 200201 Biologicky rozložitelní odpad 4,24 
Fakultní nemocnice Ostrava 200201 Biologicky rozložitelní odpad 11,04 
FC Baník Ostrava a.s. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 4,06 
HRABOSS a.s. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 41,95 
Ing. Jan Chvostek 200201 Biologicky rozložitelní odpad 2,02 
LIFTCOMP a.s. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 0,26 
Město Šenov 200201 Biologicky rozložitelní odpad 5,54 
Obec Řepiště 200201 Biologicky rozložitelní odpad 8,92 
Obec Vřesina 200201 Biologicky rozložitelní odpad 6,66 
Ostravské komunikace a.s. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 11,94 
Ostravské vodárny a kanalizace 200201 Biologicky rozložitelní odpad 0,92 
Ostravské výstavy a.s. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 2,68 
P a P GROUP s.r.o. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 5,38 
PENAM spol. s r.o. 020304 Suroviny nevhodné ke spotřebě 2,84 
SNO Bartovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 2,66 
SNO Hošťálkovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 1,3 
SNO Krásné Pole 200201 Biologicky rozložitelní odpad 14,74 
SNO Kunčice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 6,2 
SNO Martinov 200201 Biologicky rozložitelní odpad 3,6 
SNO Michálkovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 1 
SNO Petřkovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 2,6 
SNO Polanka nad Odrou 200201 Biologicky rozložitelní odpad 2,82 
SNO Poruba 200201 Biologicky rozložitelní odpad 4,16 
SNO Proskovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 1,62 
SNO Přívoz 200201 Biologicky rozložitelní odpad 2,4 
SNO SEKOS 200201 Biologicky rozložitelní odpad 5,46 
SNO Slezská 200201 Biologicky rozložitelní odpad 7,52 
SNO Stará Bělá 200201 Biologicky rozložitelní odpad 5,7 
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SNO Svinov 200201 Biologicky rozložitelní odpad 9,1 
Statutární město Ostrava 200201 Biologicky rozložitelní odpad 17,92 
Technické služby a.s. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 39,96 
Technický dvůr Ostrava-Svinov 200201 Biologicky rozložitelní odpad 19,46 
TSR Czech Republic s.r.o. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 1,2 

Celkem (t) 261,71 

Přidaná štěpka 52 

  CELKEM v četně štěpky (t) 313,71 
 
Z této tabulky můžeme vyčíst, že poměr vstupních materiálů je: 
 

BRO : Suroviny nev. ke spotřebě : Štěpka → 82,5% : 1% : 16,5% 
 

Výsledné pH = 8,9 
(naměřeno v laboratoři kalibrovaným pH metrem) 
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Graf č. 4: Graf měření teplot kompostování figury B10. 

V grafu č. 4 jsou veškeré naměřené teploty v průběhu kompostování figury B10. 

Měření probíhalo od 16. 6. 2009 do 16. 10. 2009, kdy jsme měření teploty ukončili, 

jelikož evidentně klesala k teplotě okolí. 

5.2.5. Figura B12 

Návoz figury B12 probíhal od 20. 6. 2009 do 29. 6. 2009. Za těchto devět dnů bylo 

do figury navezeno 147,820 t materiálu. První tzv. homogenizační překopávka, kterou 

můžeme nazvat jako narození figury, se uskutečnila 9. 7. 2009. Tato figura byla následně 

spojena s figurou B11, která vznikla 29. 6. 2009 a měla hmotnost 167,860 t. Výsledná 

figura byla označena B12. 
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Tab. č. 9: Vstupní materiály figury B12. 

Dodavatel Druh odpadu 
Váha 

(t) 
Čtyřlístek centrum pro osoby se ZP 200201 Biologicky rozložitelní odpad 3,08 
Dopravní podnik Ostrava 200201 Biologicky rozložitelní odpad 2,4 
Fakultní nemocnice Ostrava 200201 Biologicky rozložitelní odpad 5,12 
HRABOSS a.s. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 42,89 
Ing. Jan Chvostek 200201 Biologicky rozložitelní odpad 1,32 
Město Klimkovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 7,84 
Město Šenov 200201 Biologicky rozložitelní odpad 9,12 
MO Hošťálkovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 1,47 
MO Stará Bělá 200201 Biologicky rozložitelní odpad 4,04 
Obec Ludgeřovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 4,52 
Obec Řepiště 200201 Biologicky rozložitelní odpad 10,04 
Obec Velká Polom 200201 Biologicky rozložitelní odpad 1,72 
Obec Vřesina u Bílovce 200201 Biologicky rozložitelní odpad 4,66 
Ostravské komunikace a.s. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 13,06 
Ostravské výstavy a.s. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 3,38 
P a P GROUP s.r.o. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 3,02 
PENAM spol. s r.o. 020304 Suroviny nevhodné ke spotřebě 6,4 
SNO Bartovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 4,4 
SNO Hrušov 200201 Biologicky rozložitelní odpad 0,16 
SNO Hošťálkovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 4,5 
SNO Krásné Pole 200201 Biologicky rozložitelní odpad 14,54 
SNO Kunčice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 10,16 
SNO Mariánské hory 200201 Biologicky rozložitelní odpad 1,36 
SNO Martinov 200201 Biologicky rozložitelní odpad 8,66 
SNO Michálkovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 1,28 
SNO Polanka nad Odrou 200201 Biologicky rozložitelní odpad 5,12 
SNO Poruba 200201 Biologicky rozložitelní odpad 10,76 
SNO Proskovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 3,22 
SNO Přívoz 200201 Biologicky rozložitelní odpad 4 
SNO Radvanice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 8 
SNO SEKOS 200201 Biologicky rozložitelní odpad 6,44 
SNO Slezská 200201 Biologicky rozložitelní odpad 5,04 
SNO Stará Bělá 200201 Biologicky rozložitelní odpad 8,7 
SNO Svinov 200201 Biologicky rozložitelní odpad 12,38 
Statutární město Ostrava 200201 Biologicky rozložitelní odpad 30,14 
Stavební bytové družstvo 200201 Biologicky rozložitelní odpad 0,76 
Technické služby a.s. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 25,42 
Technický dvůr Ostrava-Svinov 200201 Biologicky rozložitelní odpad 23,68 
Vítkovice Aréna a.s. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 1,28 
Zdravotní ústav 200201 Biologicky rozložitelní odpad 1,6 

Celkem (t) 315,68 

Přidaná štěpka 52 

  CELKEM v četně štěpky (t) 367,68 
 
Z této tabulky můžeme vyčíst, že poměr vstupních materiálů je: 
 

BRO : Suroviny nev. ke spotřebě : Štěpka → 84% : 1,7% : 14,3% 
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Výsledné pH = 8,98 

(naměřeno v laboratoři kalibrovaným pH metrem) 
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Graf č. 5: Graf měření teplot kompostování figury B12. 

 

V grafu č. 5 jsou veškeré naměřené teploty v průběhu kompostování figury B12. 

Měření probíhalo od 10. 7. 2009 do 16. 10. 2009, kdy jsme měření teploty ukončili, 

jelikož evidentně klesala k teplotě okolí. 

5.2.6. Figura A25 

Návoz figury A25 probíhal od 17. 9. 2009 do 25. 9. 2009. Za těchto osm dnů bylo do 

figury navezeno 156,510 t materiálu. První tzv. homogenizační překopávka, kterou 

můžeme nazvat jako narození figury, se uskutečnila 25. 9. 2009. Tato figura byla 

následně spojena s figurou A24, která vznikla 17. 9. 2009 a měla hmotnost 220,950 t. 

Výsledná figura byla označena A25. 

 

Tab. č. 10: Vstupní materiály figury A25. 

Dodavatel Druh odpadu 
Váha 

(t) 
Čtyřlístek centrum pro osoby se ZP 200201 Biologicky rozložitelní odpad 2,72 
Dopravní podnik Ostrava 200201 Biologicky rozložitelní odpad 2,68 
FC Baník Ostrava a.s. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 2,48 
HRABOSS a.s. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 53,88 
Ing. Jan Chvostek 200201 Biologicky rozložitelní odpad 0,6 
Město Klimkovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 6,32 
Město Šenov 200201 Biologicky rozložitelní odpad 13,12 
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Obec Bohuslavice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 5,2 
Obec Ludgeřovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 9,04 
Obec Petřvald 200201 Biologicky rozložitelní odpad 3,98 
Obec Řepiště 200201 Biologicky rozložitelní odpad 8,52 
Obec Velká Polom 200201 Biologicky rozložitelní odpad 5,28 
Obec Vřesina u Bílovce 200201 Biologicky rozložitelní odpad 5,32 
Ostravské komunikace a.s. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 6,02 
OSTRAVSKÉ MĚSTSKÉ LESY s.r.o. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 2,8 
Ostravské výstavy a.s. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 4,98 
P a P GROUP s.r.o. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 2,24 
PT Capital s.r.o. 020702 Odpad z destilace lihovin 11,54 
SEKOS Morava a.s. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 6,24 
SNO Bartovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 7,38 
SNO Hošťálkovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 1,7 
SNO Krásné Pole 200201 Biologicky rozložitelní odpad 9,52 
SNO Kunčice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 12,94 
SNO Mariánské Hory 200201 Biologicky rozložitelní odpad 1,46 
SNO Martinov 200201 Biologicky rozložitelní odpad 9,42 
SNO Michálkovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 6,54 
SNO Polanka nad Odrou 200201 Biologicky rozložitelní odpad 6,82 
SNO Poruba 200201 Biologicky rozložitelní odpad 6,12 
SNO Proskovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 3,91 
SNO Přívoz 200201 Biologicky rozložitelní odpad 5,36 
SNO Radvanice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 6,86 
SNO SEKOS 200201 Biologicky rozložitelní odpad 11,18 
SNO Slezská 200201 Biologicky rozložitelní odpad 9,16 
SNO Stará Bělá 200201 Biologicky rozložitelní odpad 11,52 
SNO Svinov 200201 Biologicky rozložitelní odpad 8,48 
SNO Vítkovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 0,86 
Statutární město Ostrava 200201 Biologicky rozložitelní odpad 97,57 
Technické služby a.s. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 3,14 
Vítkovice Aréna a.s. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 2,24 
VŠB-TU Ostrava 200201 Biologicky rozložitelní odpad 0,66 
Zdravotní ústav 200201 Biologicky rozložitelní odpad 0,74 
ZO ČSOP ALCES 200201 Biologicky rozložitelní odpad 0,92 

Celkem (t) 377,46 

Přidaná štěpka 0 

  CELKEM v četně štěpky (t) 377,46 
 
Z této tabulky můžeme vyčíst, že poměr vstupních materiálů je: 
 

BRO : Odpad z destilace lihovin → 97% : 3% 
 

Výsledné pH = 9,35 
(naměřeno v laboratoři kalibrovaným pH metrem) 
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Graf č. 6: Graf měření teplot kompostování figury A25. 

 

V grafu č. 6 jsou veškeré naměřené teploty v průběhu kompostování figury A25. 

Měření probíhalo od 26. 9. 2009 do 25. 2. 2010, kdy jsme měření teploty ukončili, jelikož 

evidentně klesala k teplotě okolí. 

5.2.7. Figura A28 

Návoz figury A28 probíhal od 10. 10. 2009 do 21. 10. 2009. Za těchto jedenáct dní 

bylo do figury navezeno 175,140 t materiálu. První tzv. homogenizační překopávka, 

kterou můžeme nazvat jako narození figury, se uskutečnila 21. 10. 2009. 

 

Tab. č. 11: Vstupní materiály figury A28. 
Dodavatel Druh odpadu Váha (t) 

Čtyřlístek centrum pro osoby se ZP 200201 Biologicky rozložitelní odpad 2,86 
Fakultní nemocnice Ostrava 200201 Biologicky rozložitelní odpad 3,68 
HRABOSS a.s. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 14,34 
INPAL s.r.o. 020702 Odpad z destilace lihovin 10,72 
Město Klimkovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 1,26 
Město Šenov 200201 Biologicky rozložitelní odpad 5,96 
Obec Petřvald 200201 Biologicky rozložitelní odpad 5 
Obec Velká Polom 200201 Biologicky rozložitelní odpad 0,86 
Ostravské výstavy a.s. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 2,14 
PT Capital s.r.o. 020702 Odpad z destilace lihovin 21,22 
SEKOS Morava a.s. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 10,95 
SNO Bartovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 1,68 
SNO Hošťálkovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 5,15 
SNO Krásné Pole 200201 Biologicky rozložitelní odpad 3,36 
SNO Kunčice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 2,24 



Daniel Šorf: Závislost pH kompostu na skladbě vstupního materiálu 

_______________________________________________________________________ 
2010  54 

SNO Mariánské Hory 200201 Biologicky rozložitelní odpad 1,18 
SNO Martinov 200201 Biologicky rozložitelní odpad 2,68 
SNO Michálkovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 1,1 
SNO Polanka nad Odrou 200201 Biologicky rozložitelní odpad 2,54 
SNO Poruba 200201 Biologicky rozložitelní odpad 3,04 
SNO Proskovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 0,74 
SNO Přívoz 200201 Biologicky rozložitelní odpad 1,8 
SNO Radvanice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 2,88 
SNO SEKOS 200201 Biologicky rozložitelní odpad 1,7 
SNO Slezská 200201 Biologicky rozložitelní odpad 1,94 
SNO Stará Bělá 200201 Biologicky rozložitelní odpad 4,35 
SNO Svinov 200201 Biologicky rozložitelní odpad 2,6 
SNO Vítkovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 1,24 
Statutární město Ostrava 200201 Biologicky rozložitelní odpad 55,43 
VŠB-TU Ostrava 200201 Biologicky rozložitelní odpad 0,5 

Celkem (t) 175,14 

Přidaná štěpka 0 

  CELKEM v četně štěpky (t) 175,14 
 
Z této tabulky můžeme vyčíst, že poměr vstupních materiálů je: 
 

BRO : Odpad z destilace lihovin → 82% : 18% 
 

Výsledné pH = 9,09 
(naměřeno v laboratoři kalibrovaným pH metrem) 
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Graf č. 7: Graf měření teplot kompostování figury A28. 

 

V grafu č. 7 jsou veškeré naměřené teploty v průběhu kompostování figury A28. 

Měření probíhalo od 22. 10. 2009 do 1. 4. 2010, kdy jsme měření teploty ukončili, jelikož 

evidentně klesala k teplotě okolí. 
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5.2.8. Figura A30 

Návoz figury A30 probíhal od 28. 10. 2009 do 5. 11. 2009. Za těchto osm dní bylo do 

figury navezeno 303,630 t materiálu. První tzv. homogenizační překopávka, kterou 

můžeme nazvat jako narození figury, se uskutečnila 13. 11. 2009. 

 

 

Tab. č. 12: Vstupní materiály figury A30. 
Dodavatel Druh odpadu Váha (t) 

ČR-Hasičský záchranný sbor 200201 Biologicky rozložitelní odpad 0,44 
Dopravní podnik Ostrava 200201 Biologicky rozložitelní odpad 6,58 
FC Baník Ostrava a.s. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 3,3 
HRABOSS a.s. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 30,75 
Ing. Jan Chvostek 200201 Biologicky rozložitelní odpad 1,24 
INPAL s.r.o. 020702 Odpad z destilace lihovin 10,9 
Město Klimkovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 3,82 
Město Šenov 200201 Biologicky rozložitelní odpad 4,12 
Obec Bohuslavice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 4,06 
Obec Ludgeřovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 2,3 
Obec Petřvald 200201 Biologicky rozložitelní odpad 16,48 
Obec Řepiště 200201 Biologicky rozložitelní odpad 3,59 
Obec Velká Polom 200201 Biologicky rozložitelní odpad 8,74 
Obec Vřesina u Bílovce 200201 Biologicky rozložitelní odpad 5 
Ostravské výstavy a.s. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 2,94 
PT Capital s.r.o. 020702 Odpad z destilace lihovin 10,98 
SEKOS Morava a.s. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 5,98 
SNO Bartovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 3,8 
SNO Hošťálkovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 4,19 
SNO Hrušov 200201 Biologicky rozložitelní odpad 5,2 
SNO Krásné Pole 200201 Biologicky rozložitelní odpad 3,02 
SNO Kunčice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 11,9 
SNO Mariánské Hory 200201 Biologicky rozložitelní odpad 0,68 
SNO Martinov 200201 Biologicky rozložitelní odpad 5,12 
SNO Michálkovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 2,14 
SNO Polanka nad Odrou 200201 Biologicky rozložitelní odpad 5,16 
SNO Poruba 200201 Biologicky rozložitelní odpad 5,34 
SNO Proskovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 2,68 
SNO Přívoz 200201 Biologicky rozložitelní odpad 4,16 
SNO Radvanice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 4,32 
SNO SEKOS 200201 Biologicky rozložitelní odpad 6,15 
SNO Slezská 200201 Biologicky rozložitelní odpad 4,32 
SNO Stará Bělá 200201 Biologicky rozložitelní odpad 9,01 
SNO Svinov 200201 Biologicky rozložitelní odpad 5,18 
SNO Vítkovice 200201 Biologicky rozložitelní odpad 1,2 
Statutární město Ostrava 200201 Biologicky rozložitelní odpad 92,54 
Technické služby a.s. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 3,86 
Vítkovice Aréna a.s. 200201 Biologicky rozložitelní odpad 2,24 
Zdravotní ústav 200201 Biologicky rozložitelní odpad 0,2 
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Celkem (t) 303,63 

Přidaná štěpka 0 

  CELKEM v četně štěpky (t) 303,63 
 
Z této tabulky můžeme vyčíst, že poměr vstupních materiálů je: 
 

BRO : Odpad z destilace lihovin → 93% : 7% 
 

Výsledné pH = 9,23 
(naměřeno v laboratoři kalibrovaným pH metrem) 
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Graf č. 8: Graf měření teplot kompostování figury A30. 

 
V grafu č. 8 jsou veškeré naměřené teploty v průběhu kompostování figury A30. 

Měření probíhalo od 16. 11. 2009 do 1. 4. 2010, kdy jsme měření teploty ukončili, jelikož 

evidentně klesala k teplotě okolí. 

5.3. Zhodnocení výsledků 

Dle zjištěných výsledků jsou na kompostárně OZO Ostrava s.r.o. hlavními vstupními 

materiály biologicky rozložitelný odpad a štěpka. Tyto suroviny jsou občas doplněny 

lihovarskými výpalky, pilinami a dalšími odpady vhodnými ke kompostování. Tato 

skladba materiálu však způsobuje lehce zvýšené pH oproti normálu, což není žádoucí pro 

případný následný prodej. Dle platné legislativy musí hodnota pH kompostu určeného 

k prodeji být v rozmezí 6,5 až 8, což náš případ nesplňuje. Tato platná legislativa však 

také umožňuje vydání vlastní podnikové normy, které by upravovala hodnotu pH 

kompostu tak, aby tento kompost mohl být volně prodáván. Vlastní podnikovou normu 
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má i OZO Ostrava s.r.o., upravuje hodnoty pH v rozmezí od 7 do 9, a díky této podnikové 

normě jsou schopni prodávat hotový kompost pod obchodním označením KOMPOZO I. I 

přes tuto úpravu však dle výsledků experimentální části valná část kompostových figur 

nesplňuje podmínku hodnoty pH. 

Jelikož víme, že na kompostárně OZO Ostrava s.r.o. je z technologického hlediska 

vše naprosto v pořádku, můžeme zvýšené pH přisuzovat jen jedinému ukazateli. Tímto 

ukazatelem je skladba vstupních materiálů, kterou bohužel nejsme schopni do značné 

míry ovlivnit. Z problému vedou jen dvě cesty. Tou první je vytvoření zásob odpadu tak, 

aby při zakládání jednotlivých figur skladba splňovala předpoklady pro vhodný výsledný 

kompost. Tato varianta řešení by však měla špatný dopad na efektivitu kompostárny. 

Vznikaly by zbytečné zásoby biologicky rozložitelného odpadu, což by vedlo k zahlcení 

kompostárny a nutnosti následně kompostovat samotný biologicky rozložitelný odpad 

s kompostem nevalné kvality na výstupu. Druhou cestou z problému je podle mého 

názoru upravení podnikové normy a zvýšení přípustné hodnoty pH, tak aby splňovala 

námi naměřené hodnoty. Tímto řešením by kompostárna nebyla omezována složením 

vstupních materiálů a byla by zachována její současná efektivita. Pro skrývku skládky, na 

což je mimo jiné vyrobený kompost používán není pH příliš důležitý faktor a navíc 

případný konečný zákazník si může sám a dobrovolně zvolit, zda je kompost 

z kompostárny OZO Ostrava s.r.o., s pH stanoveným normou, vhodný pro jeho použití. 
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6. Závěr 

Kompostování jako takové není jednoduchá záležitost, jak by se na první pohled 

mohlo zdát. Pokud chceme dosáhnout kvalitního výsledku musíme si dát pozor na mnoho 

věcí. Začíná to správnou skladbou vstupních materiálů při zakládce a pokračuje to 

správným technologickým postupem v průběhu celého procesu. 

Jak bylo řečeno kompostárna byla vytvořena hlavně pro shromážďování zeleného 

odpadu z okolí města a proto ve skladbě dominuje. Ideální by bylo držet skladové zásoby 

odpadů, ze kterých jsme schopni namíchat základku vhodnou pro správné pH. To bohužel 

v našich podmínkách není možné, jednak z kapacitních důvodů, byť by se mohlo zdát že 

velikost naší kompostárny je dostačující, ale bohužel původci těchto žádoucích odpadů 

jich buď neprodukují dostatečné množství nebo se těchto odpadů zbavují jiným 

způsobem, možná finančně méně náročným, avšak z hlediska životního prostředí méně 

šetrným. Proto upravením podnikové normy dosáhneme kompromisu, který umožní 

vyrábět kompost i z materiálů, které jsou k dispozici. 

Kompostování je svým způsobem sezónní záležitost. Kompostárna OZO Ostrava 

s.r.o. byla určena právě pro odběr sezónních odpadů a proto musíme počítat i s problémy 

s tímto spojenými. V současné době kompostárna produkuje kompost průměrné kvality a 

dle mého názoru můžeme být velice rádi, že takové zařízení ve svém okolí máme a lze ho 

v případě potřeby plně využívat. 
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