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Summary: 

Human settlements and diverse industrial or agricultural activities produce organic 

waste. The most common method for processing it is aerobic composting. The technology 

varies, especially depending on the type of waste to be treated and the product desired 

(compost, biogas etc.). This bachelor's thesis deals with possible uses of biodegradable 

waste. 
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Anotace: 

Domácnosti a nejrůznější průmyslové nebo zemědělské činnosti vytváří organické 

odpady. Nejčastější metodou zpracování je kompostování za aerobních podmínek. 

Technologické postupy jsou různorodé, záleţí především na typu zpracovávaných odpadů 

a na poţadovaných produktech, (kompost, bioplyn, atd.).   

Předloţená bakalářská práce se zabývá moţnostmi vyuţití biologicky rozloţitelných 

odpadů. 
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1. Úvod a cíl bakalářské práce 

Nejrůznější průmyslové nebo zemědělské činnosti včetně domácností produkují 

mnoţství organických odpadů. Tyto odpady obsahují rostlinné ţiviny a organické látky, 

které je moţno stabilizovat a výhodně uvádět do přírodního koloběhu. Nejběţnější 

metodou zpracování těchto odpadů je kompostování za aerobních podmínek a anaerobní 

digesce, při které kromě hnojiva vzniká bioplyn. Technologické postupy jsou různorodé, 

záleţí především na typu zpracovávaných odpadů. Jedná se sice o finančně nákladné 

technologie, které jsou ale ekonomicky velmi zajímavé. S ohledem na přínos ţivotnímu 

prostředí je zde moţnost výroby elektrické a tepelné energie z technologicky zpracovaných 

odpadů. Tím by se měli sníţit náklady na výrobu těchto energií, které jsou dosud vyráběny 

standardním způsobem. 

Bioodpady jsou kvantitativně významnou skupinou odpadů a způsob, jakým s nimi 

nakládáme, můţe pozitivně i negativně ovlivnit naše ţivotního prostředí. Převáţná část 

těchto odpadů končí na skládkách. Současný trend směřuje k tomu, aby mnoţství 

zpracovávaného bioodpadu mělo vzestupný růst. V okolních státech EU jiţ tyto 

technologie funguji ve větší míře, a výsledky jsou velmi pozitivně hodnoceny. 

Předloţená bakalářská práce se zabývá moţnostmi vyuţití biologicky rozloţitelných 

odpadů. 
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2. Biologicky rozložitelné odpady – charakteristika 

V roce 1995 produkoval v průměru kaţdý obyvatel ČR 148 kg biologicky 

rozloţitelných komunálních odpadů (BRKO). Celková produkce BRKO byla v roce 1995 

 v ČR 1 530 000 tun. Jedním ze způsobů jak docílit sníţení mnoţství odpadů ukládaných 

na skládky je zavedení systému separace a následného vyuţívání BRKO. Třídění a vyuţití 

bioodpadů a to jak z komunálního odpadu, tak i z průmyslové výroby má v konečném 

výsledku nejen příznivý účinek z hlediska ochrany ţivotního prostředí ale 

i z ekonomického hlediska. Výsledný produkt – kompost – má široké uplatnění jako 

materiál pro další vyuţití. 

V České republice se kaţdoročně ukládá na skládky 2,5 milionu tun směsných 

komunálních odpadů, z toho přibliţně 40 % tvoří BRO. Přitom sníţení mnoţství 

bioodpadu ukládaného na skládky stanoví zákon (podle Plánu odpadového hospodářství 

ČR musí být mnoţství bioodpadu do roku 2020 sníţeno o 65% oproti stavu z roku 

1995). [7] 

Produkce BRKO je stanovena s vyuţitím údajů a druhů odpadů uvedených 

v tabulce 1. 

Tabulka 1: Druhy odpadů podle Katalogu odpadů tvořící BRKO. 

Druhy odpadů podle Katalogu odpadů tvořící BRKO 

Katalogové číslo Název druhu 
Podíl biologicky rozloţitelné 

sloţky (% hmotnostní) 

200101 Papír a/nebo lepenka 100 

200107 Dřevo 100 

200108 Organický kompostovatelný odpad 100 

200110 Oděv 75 

200111 Textilní materiál 75 

200201 Kompostovatelný odpad z údrţby zeleně 100 

200301 Směsný komunální odpad 40
1) 

200302 Odpad z trţišť 75 

Zdroj: MŽP 
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1) Podíl BRKO v komunálním odpadu v roce 1995 byl stanoven v „Situační zprávě o biologicky 

rozložitelných odpadech v ČR“ (ČEÚ, 2000) na 41 % hmotnosti. Do skupiny odpadů použité pro stanovení 

podílu BRKO byly v členění komunálních odpadů podle Katalogu odpadů platném v roce 1995 (Katalog 

odpadů k zákonu č. 238/1991 Sb.), zařazeny: domovní a jemu podobný odpad z obcí, objemný a jemu 

podobný odpad z obcí, uliční smetky a odpad ze zeleně. Ve skupině komunální odpad (kód 91) nebyly 

sledovány odděleně sbírané využitelné složky z komunálních a jim podobných odpadů. Z hlediska BRKO 

se jedná zejména o sběrový papír a lepenku. [17] 

Údaje z roku 1995 jsou důleţité z hlediska stanovení limitních hodnot omezování 

biologicky rozloţitelného komunálního odpadu ukládaného na skládky dle Směrnice Rady 

1999/31/ES o skládkách odpadů a dle zákona o odpadech, který z něho vychází a pro 

něhoţ je rok 1995 referenčním rokem. [9] 

Směrnice o skládkování 1999/31 ES, která byla implementována do Plánu 

odpadového hospodářství ČR, omezuje skládkování BRKO. 

Biologicky rozloţitelným odpadem se dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech 

v § 33a rozumí takový odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu [4] 

(např. potraviny, odpad ze zeleně, papír) a jehoţ respirační aktivita po čtyřech dnech (AT4) 

je nad 10 mg O2/g sušiny a dynamický respirační index je nad 1.000 O2/kg spal. látek/h. 

Po proběhnutí biologického rozkladu se odpad mění ve stabilizovaný odpad. [3] 

Bioodpady můţeme rozdělit na dvě hlavní skupiny. 

BRO jsou všechny kompostovatelné odpady z prvovýroby v zemědělství, 

zahradnictví, myslivosti, rybářství, z výroby a zpracování potravin. Dále to jsou odpady 

ze zpracování dřeva a výroby nábytku, celulózy, papíru a lepenky dále odpady 

z koţedělného, koţešnického a textilního průmyslu, stavební a demoliční suť a odpady 

z čištění odpadních vod atd. [4] 

BRKO jsou odpady z domácností a zahrad, dále odpady z údrţby veřejné zeleně, 

z trţišť a odpady z kuchyní a stravoven, v neposlední řadě jim podobné odpady z ţivností, 

úřadů i průmyslu. [4] 

Navrácení bioodpadu do půdy ve formě hnojiva - kompostu je důleţité pro udrţení 

kvality půdy. Kompost obsahuje humus, který je základem přirozené úrodnosti půd a také 

zlepšuje jímavost půdy pro vodu, čímţ sniţuje riziko povodní. [7] Bioodpad je proto 

cennou surovinou. 
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3. Zásady pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 

Nakládání s odpady je velmi těsně spjato i s problematikou tzv. „Trvale udrţitelného 

ţivota“. Koncepce odpadového hospodářství České republiky, zpracovaná v roce 2001 

implementovala zásady udrţitelného odpadového hospodářství do navrţených cílů. Rovněţ 

zákon č. 185/2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů stanoví v § 1, odst. a) 

„pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodrţování ochrany 

ţivotního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udrţitelného rozvoje“ s odkazem na 

zákon č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí. Ten definuje trvale udrţitelný rozvoj v § 6 jako 

„trvale udrţitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím 

generacím zachovává moţnost uspokojovat jejich základní ţivotní potřeby a přitom 

nesniţuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů“. [9] 

V úrovni krajů je udrţitelné odpadové hospodářství (OH) východiskem pro 

zpracování krajských koncepcí OH. 

Stručně by se daly hlavní zásady shrnout do dvou oblastí: 

 oddělený sběr biologických odpadů, před jejich následnou separací ze směsného 

odpadu. 

 materiálové vyuţití separované sloţky komunálního odpadu před jeho energetickým 

vyuţitím. [9] 

Mnoţství biologicky rozloţitelných odpadů uloţených na skládkách v letech 2000 aţ 

2006 představuje tabulka číslo 2. 

Tabulka 2: Přehled evidované produkce a skládkování BRO v letech 2000 až 2006. 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

produkce (t) 13 051 514 11 584 162 12 555 708 10 856 253 9 688 331 7 939 436 6 615 092 

skládkováno (t) 2 463 201 2 450 827 2 693 187 2 870 670 3 060 553 3 103 674 3 269 807 

% skládkování z 

produkce 
19,1 21,2 21,4 26,4 31,6 39,1 49,4 

Index skládkování 

rok 2000 = 100 % 
1,00 0,98 1,08 1,15 1,22 1,26 1,33 

Zdroj: VÚV T. G. M. – CeHO  
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Z uvedených hodnot vyplývá, ţe v porovnání s rokem 2000, 2003, 2004 i 2005 došlo 

v roce 2006 opět ke výšení mnoţství BRO uloţených na skládkách a to i přesto, ţe došlo, 

v porovnání s předchozími roky, ke sníţení produkce těchto odpadů. Tento stav je 

způsoben zejména tím, ţe je stále dostatek levných skládkovacích kapacit a nedostatek 

ekonomicky dostupných alternativních kapacit pro zpracování BRO. V POH ČR není 

stanoven základ pro porovnání ukládaných BRO. Poţadavek na sniţování mnoţství 

skládkovaných BRO vyplývá ze stanoveného cíle pro všechny odpady a to sníţit 

hmotnostní podíl všech odpadů ukládaných na skládky do roku 2010 o 20 % ve srovnání 

s rokem 2000. U skládkovaných BRO se proto vyhodnocuje časová řada a sleduje časový 

vývoj. [15] 

 

  



Lubomír Drda: Biologicky rozloţitelné odpady. 

2010  6 

4. Technika vhodná pro kompostování bioodpadů 

Z technologického hlediska se rozlišují následující základní způsoby výroby 

kompostů. Zmíním se o kompostování na volné ploše, ve vacích a vermikompostování. 

Kompostování na volné ploše v pásových hromadách je ideální výchozí technologií 

pro technologii kontrolovaného mikrobiálního kompostování (v zahraničí označována jako 

CMC - controlled microbial composting, u nás jako řízené kompostování), která umoţňuje 

vysoký stupeň mechanizace a vyuţití vhodné techniky. [19] 

Omezené prostorové moţnosti a zvyšující se mnoţství organických odpadů 

vhodných ke kompostování vede ke snaze maximálního zefektivnění výroby kompostu. 

A právě řízené kompostování lze charakterizovat příznivými ekonomickými ukazateli, 

moţností smysluplně zpracovávat zbytkovou biomasu z vlastní produkce přímo v místě 

jejího vzniku, obohacováním pozemků o nedostatkovou organickou hmotu a konečně 

i skutečností, ţe pro její realizaci lze vyuţívat techniku malé a střední kategorie. Zejména 

tato skutečnost umoţňuje technologii vyuţívat i při kompostování menšího mnoţství BRO, 

neţ jaká jsou obvyklá pro velké centrální kompostárny, tedy např. pro komunitní 

kompostování. [19] 

Kompostování ve vacích (Ag Bag kompostování), je efektivní systém na zpracování 

bioodpadu a BRKO v PE vaku, který můţe být po ukončení procesu recyklován. 

Technologie AG – BAG splňuje evropské směrnice - Regulation No. 1774/2002. [5] 

Tento systém je vhodný pro horské a podhorské obce. Materiál je zpracován a znovu 

vyuţit přímo na místě svého vzniku. Nedochází ke zbytečnému přemisťování materiálu na 

dlouhé vzdálenosti. [5] 

Základní výhodou je samozřejmě lepší regulace procesu rozkladu organického 

materiálu. Při naskladňování materiálu do vaku jsou přidány aerobní bakterie. Do vaku je 

také uloţena perforovaná hadice pro přívod vzduchu (kyslíku). Během kompostování 

se kontroluje teplota (souvisí s rychlostí rozkladných procesů) a do hadic je vháněn 

vzduch, čímţ 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. [6] 
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Při plnění materiálu do vaku je nutná homogenizace a nadrcení materiálu na velikost 

částic do 10 aţ 15 cm, dále je třeba přidáním vody nastavit vlhkost na 50 aţ 60 % 

a kompostovaná směs musí mít vhodný poměr uhlíku a dusíku, který by měl být mezi 20 

aţ 40:1 Pokud je obsah uhlíku větší je rozkladný proces brzděn, při úzkém poměru C:N je 

rozklad příliš rychlý. Doba rozkladu je asi 12 aţ 15 týdnů. [6] 

Lis pro plnění vaků CM 3,0 určený právě pro výše popsanou technologii 

kompostování má plnící komoru s průměrem 3 metry, vlastní motor, který pohání 

hydrogenerátor a následně dva hydraulické válce, které stlačují hmotu do vaku. Výhodou 

pro provoz je dálkové ovládání otáček motoru, který běţí na plný výkon jen při vlastním 

lisování a při plnění zásobníku pracuje na volnoběţné otáčky. [6] 

 

Obr. 1 Kompostovací vaky EURO BAGGING 

Vermikompostování vyuţívá schopnosti ţíţal přeměňovat rostlinné zbytky na velmi 

kvalitní organické hnojivo – vermikompost. Vermikompostér lze umístit na balkon, na 

terasu, do garáţe nebo do předsíně. Důleţité je vţdy zajistit pro ţíţaly optimální teplotu 

kolem 20°C a správnou vlhkost substrátu. V zimě tedy nesmíme nechávat vermikompostér 

venku bez izolace a v létě jej nevystavujeme přímému slunci, aby nedocházelo k výparu 

vody a k přehřívání. Při dodrţování správných zásad vermikompostování obsah 

kompostéru nezapáchá. [10] 
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K vermikompostování se pouţívají ţíţala hnojní (Eisenia foetida) a Eisenia andrei – 

druhy, které lze běţně najít v kompostu na zahradě. Na trhu lze koupit také speciálně 

vyšlechtěné tzv. kalifornské hybridy, které se rychle mnoţí a dokáţou intenzivně 

přeměňovat bioodpady ve vermikompost. [10] 

 

Obr. 2 Zpracování žížalami Eisenia foetida. 

4.1 Volba správného surovinového složení zakládky kompostu 

Jedním ze základních předpokladů pro správný průběh kompostování je vhodný 

výběr surovin. Optimální surovinovou skladbu ovlivňuje celá řada faktorů, přičemţ 

největší význam má správný poměr uhlíku a dusíku (poměr C:N) a počáteční vlhkost. 

Hodnota poměru C:N u čerstvě zaloţeného kompostu by se měla pohybovat v rozmezí (20 

- 40) : 1 v lepším případě (30 - 35) : 1. Spolu s hodnotou poměru C:N je třeba zaručit 

počáteční vlhkost v rozmezí 50 - 60%. V praxi je běţné, ţe kompostáři mnohdy 

surovinovou skladbu odhadují, coţ vzhledem k výše uvedeným faktům není úplně 

nejvhodnější. [19] 

Řízeným kompostovacím procesem, kdy je kaţdý zásah přesně načasován a má své 

opodstatnění, proběhne zrání kompostu za dobu 6 - 8 týdnů. Při neřízené kompostování je 

doba zrání 3 – 6 měsíců. O její délce rozhoduje hlavně surovinová skladba, homogenita 

surovin a roční období. [19] 
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 Aby bylo moţné kompost zaloţit podle receptury optimální surovinové skladby, 

musí být zpracovávány suroviny, které budou splňovat alespoň základní poţadavky pro 

kompostování. Proto musí být věnována pozornost přípravě zakládaných surovin, případně 

i jejich vhodnému uskladnění před samotným zaloţením do kompostovaných hromad. [19] 

Příprava zahrnuje procesy, které vedou k dosaţení optimální velikosti částic, 

rovnováhy ţivin a obsahu vlhkosti vstupních surovin pro podporu mikrobiální aktivity. 

Zejména dřevní biomasa, zakládaná do kompostovaných hromad, vyţaduje pro snadnější 

promíchání a homogenizaci surovin rozmělnění či rozdrcení (jemnou desintegraci). [19] 

Pro jemnou desintegraci obecně platí:  

 čím menší jsou částice surovin, tím je větší oxidační a styčná plocha 

a biodegradabilní proces probíhá účinněji,  

 čím surovina lépe degraduje, tím větší mohou být její částice v zakládce,  

 čím menší částice jsou do zakládky poţadovány, tím větší jsou ekonomické 

náklady na jejich rozmělnění,  

Je moţné ji provádět dvěma typy strojů, označovaných jako drtič a štěpkovač. Pro 

stroje v obou skupinách platí, ţe jsou nezbytné pro úpravu bioodpadu s převaţujícím 

podílem odpadního dřeva pro kompostování a vţdy do základního vybavení kaţdé 

kompostovací linky patří jeden z nich. [19] 

Drtiče slouţí k rozmělňování surovin a to tím způsobem, ţe je drtí a trhají na částice, 

které jsou ve svých rozměrech značně odlišné a mají poměrně velký povrch, coţ je pro 

kompostovací proces velká přednost. [19] 

Štěpka, vyprodukovaná štěpkovači, má relativně malou aktivní plochu, která přichází 

do styku s bakteriemi, zajišťujícími rozklad. To má za následek delší dobu kompostování 

a tím i zvýšení nákladů. Naopak předností štěpkovačů je schopnost stroje produkovat 

štěpku téměř rovnoměrné velikosti při beztřískovém dělení dřeva. [19] 

Zabezpečení optimálních podmínek pro existenci a činnost mikroorganismů lze 

zajistit monitorováním určitých fyzikálních, chemických a mikrobiologických vlastností 

zpracovávaných surovin a řízením celého procesu. Aerobní mikroorganismy potřebují pro 

svoji činnost kromě ţivin i dostatek vlhkosti a vzdušného kyslíku. Zakládka kompostu 



Lubomír Drda: Biologicky rozloţitelné odpady. 

2010  10 

proto musí splňovat předpoklady pro moţnost výměny plynů mezi kompostovanými 

surovinami a okolím. [19] 

Dalším snadno měřitelným ukazatelem zrání kompostu je teplota. Jednotlivé fáze 

kompostovacího procesu se vyznačují charakteristickým průběhem teplot, který velmi úzce 

souvisí s intenzitou činnosti specifických skupin mikroorganismů. Dosaţení a udrţení 

poţadované hodnoty teploty na určitý čas je nutné i pro hygienizaci kompostovaných 

surovin. Znalost optimálních a monitorování aktuálních hodnot fyzikálních, chemických 

a mikrobiologických vlastností kompostovaných surovin umoţňuje včas provést vhodný 

zásah do kompostovacího procesu a poskytuje informace o jeho ukončení. [19] 

Mezi nejčastěji zjišťované hodnoty patří (viz obr. 3):  

 měření teploty kompostu  

 hodnocení vlhkosti kompostu  

 měření obsahu kyslíku v kompostu  

 stanovení stability a zralosti kompostu  

 mikrobiologické hodnocení kompostu  

 chemické a fyzikální hodnocení kompostu 

 

Obr. 3 Monitorované hodnoty při kompostování. 

Provzdušňování a promíchávání kompostu – překopávání. 

Překopávání kompostu je nejdůleţitější pracovní operací v celém technologickém 

postupu řízeného kompostování. Jeho účelem je provzdušnit kompost, umoţnit přístup 
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vzdušného kyslíku a tím dosáhnout řízení mikrobiální činnosti. Poţadavky na konstrukční 

řešení překopávačů vyplývají zejména z charakteru zpracovávaných surovin a z objemu 

produkce kompostu. [19] 

 

Obr. 4 Překopávače kompostů:  

1 - rotorové (bubnové), 2 – dopravníkové, 3- šnekové, 4 - rotorové boční  

Mezi nejdůleţitější poţadavky patří:  

 kvalitní promísení a provzdušnění surovin v celé výšce překopávaného profilu,  

 nízká pracovní rychlost a moţnost její regulace v rozsahu (0,1 – 2,0) km.h
-1

,  

 případně částečné rozmělnění navezených surovin,  

 formování překopávaných surovin do hromady rozměrově určeného profilu,  

 dobrá manévrovatelnost a pojezdové vlastnosti pro pohyb po pracovní ploše. [19] 

Úprava vlhkosti kompostu.  

Nejjednodušší úprava vlhkosti kompostované zakládky je pomocí ručního postřiku 

hromad hadicí napojené na rozvod vody nebo na čerpadlo. Je to však způsob velmi pracný 

a nepřesný z hlediska dávkování poţadovaného mnoţství zálivkové tekutiny pro 

optimalizaci průběhu kompostovacího procesu. [19] 

Vhodnějším řešením je napojení hadice přímo na pojízdný překopávač kompostu, 

který je vybaven rozvodem k jednotlivým postřikovacím tryskám. Ty zabezpečují postřik 

do hromady kompostu během překopávání. Jedná se o sestavu sloţenou z přídavné nádrţe, 
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která je umístěna přímo na překopávače kompostu a z aplikačního systému (čerpadlo, 

rozvody a trysky), kterým je moţné dávkovat vodu, nebo vodu obohacenou různými 

biotechnologickými přípravky, vodu ze záchytných jímek apod. přímo do kompostovacích 

hromad při jejich překopávání. [19] 

 

 

Obr. 5 Zařízení pro vlhčení kompostu. 

Biotechnologické přípravky.  

Zařízení pro úpravu vlhkosti kompostu lze vyuţívat i pro aplikaci nejrůznějších 

biotechnologických přípravků, určených pro stimulaci kompostovacího procesu, ale 

zejména pro potlačení negativních vlivů kompostárny na její okolí. [19] 

V průběhu kompostovacího procesu dochází při rozkladu biomasy k uvolňování řady 

pachových plynů, které způsobují zápach v okolí zakládek kompostu a v určitých 

lokalitách je nutné řešit i tento problém. [19] 
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4.2 Přikrývání kompostu kompostovací plachtou 

Manipulace s kompostovací plachtou můţe být zajišťována buď ručně, coţ je však 

způsob značně obtíţný, anebo pomocí mechanizace. Proto jsou v současné době 

překopávače kompostu vybavovány automatickými navíječi zakrývacích plachet. [19] 

Některé překopávače jsou vybaveny zařízením, jehoţ funkce umoţní pouze 

nadzvednutí plachty před rotorem překopávače a její následné poloţení po průjezdu 

překopávače pásovou hromadou. [19] 

 

Obr. 6 Adaptér pro manipulaci s kompostovací plachtou. 

Prosévací a separační zařízení.  

Prosévací zařízení slouţí pro úpravu kompostu s vyšším podílem nerozloţitelných 

částic. Kompostárnu je vhodné vybavit prosévacím zařízením s odpovídajícím výkonem, 

které umoţní třídit hotový kompost na dvě (i více) frakcí určených k expedici nebo 

dalšímu zpracování v kompostovacím procesu. [19] 

Separátory se pouţívají zejména při kompostování bioodpadu z odděleného sběru 

BRKO. Důvodem je mnoţství PVC příměsí a jiných příměsí, které se musí oddělit po 

prosátí kompostu prosévacím zařízením. To znamená, ţe nadsítný materiál je dotříděn na 

kovový odpad, lehké příměsi (PVC apod.), kameny a čistý nadsítný BRO. Pouţívání těchto 

zařízení je zatím v začátcích, ale vzhledem k tomu, ţe přeměňují celou technologii na 

bezodpadovou, bude jejich vyuţití výrazně narůstat. [19] 
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Obr. 7 Mobilní pneumatický separátor „HURRIKAN“. 

Pro správný chod kompostárny, respektive kompostovací linky, je zapotřebí řada 

dalších strojů a zařízení, která jsou buď běţně pouţívaná při jiné zemědělské činnosti, nebo 

jsou to stroje a zařízení speciální, určená pouze pro kompostování. [11] 

Zejména u malých kompostáren je výhodné spojit technické zázemí, skladovací 

prostory, prostory pro uschovávání strojů, sociální zařízení pro obsluhu apod. s dalším 

pracovištěm podobného zaměření, které těmito zařízeními a prostory disponuje a ne zcela 

je vyuţívá. [11] 
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5. Přehled způsobů kompostování 

Kompostování je nejpřirozenějším a nejjednodušším způsobem vyuţití některých 

druhů bioodpadů, které tvoří aţ polovinu odpadů z domácností a v případě, ţe jsou 

ukládány na skládky, ohroţují ţivotní prostředí skleníkovými plyny a škodlivými průsaky. 

Státní podpora při hnojení průmyslovými komposty se projevila nebývalým zájmem 

o registrované komposty, jichţ je nedostatek a řada kompostáren obnovuje činnost 

a usiluje o registraci svého průmyslového kompostu. [2] Výroba kompostů je jedním ze 

způsob nakládání s biodegradabilními odpady. 

Při výrobě průmyslových kompostů se tradičně vyuţívají některá stájová hnojiva, 

zejména podestýlky drůbeţe na pilinách a hoblinách, rostlinné zbytky, znehodnocená 

krmiva a bilanční přebytky kejdy.  

Pro zabezpečení potřebného mnoţství průmyslových kompostů je třeba vyuţít 

maximální mnoţství biodegradabilních odpadů, které nejsou nadlimitně kontaminovány 

cizorodými látkami. Jde zejména o odpady ze zpracování rostlinných produktů, potravin 

ţivočišného původu, z těţby a zpracování dřeva a z papírenského průmyslu. Intenzivně se 

ke kompostování vyuţívají odpady z veřejné zeleně (tráva, listí, štěpka) a do provozu jsou 

uváděny příměstské kompostárny, které nabízejí část své produkce kompostu do 

zemědělství. [2] 

Průmyslový kompost dle poţadavků normy musí být hnědá, šedohnědá aţ černá 

homogenní hmota drobtovité aţ hrudkovité struktury bez nerozpojitelných částic. Nesmí 

vykazovat pachy, svědčící o přítomnosti neţádoucích látek. Do kompostů nesmí být 

pouţity suroviny, které po skončení fermentačního procesu budou mít charakter 

cizorodých látek. Jde zejména o rizikové prvky. [2] 

Poněkud šokující je zjištění, ţe se dnes na území ČR vyprodukuje jen asi desetina 

mnoţství kompostů vyrobených v roce 1987 (3,8 mil. tun). Po roce 1990, kdy stát přestal 

výrobu kompostů dotovat, byly mnohé kompostárny zlikvidovány. Trochu smutný 

výsledek v zemi s více neţ devadesátiletou tradicí průmyslových kompostů (1. řízená 

kompostárna v provozu v roce 1912). [13] 

Navíc dnes o komposty ani není zájem (vzhledem k riziku znečištění těţkými kovy) 

a trendem je spíše vyrábět ve fermentorech alternativní ekologická paliva, coţ se vyplatí 
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i finančně. Ovšem půda je tak připravována o přísun organických látek, tím se sniţuje 

úrodnost, dochází k vyplavování ţivin z půdy, eutrofizaci vod, erozi… [13] 

5.1 Průmyslové kompostárny 

Jsou charakteristické tím, ţe zpracovávají tisíce tun odpadů ročně. Mohou být 

soukromé nebo komunální (pokud obec cíleně sbírá bioodpad od občanů). [13] 

Kompostárny potřebují poměrně hodně strojů – drtiče, štěpkovače, nakladače, 

překopávače, síta. Proto si je ty menší zapůjčují. Některé z likvidovaných odpadů 

z velkoobchodů s ovocem a zeleninou, restaurací, chovů zvířat ap, patří mezi rizikové, 

a proto musí projít tvz. hygienizací, tj. teplotní úpravou, která zlikviduje patogenní 

mikroorganismy. [13] 

5.2 Domácí kompostování 

Moţná by se zdálo, ţe kompostovat můţete, jen kdyţ máte vlastní zahrádku ale tak 

to naštěstí není. Ke kompostování lze vyuţít i místo v garáţi, na balkoně či chodbě nebo 

dokonce přímo doma v kuchyni, příp. i ve školní třídě nebo ve firemní kanceláři. Na 

všechna tato místa lze umístit např. vícepatrový vermikompostér, který vyuţívá schopnosti 

ţíţal přeměňovat rostlinné zbytky na velmi kvalitní organické hnojivo – vermikompost. Při 

dodrţování správných zásad vermikompostování obsah kompostéru nezapáchá. Pro tyto 

účely jsou pouţívány speciální druhy ţíţal, např. tzv. kalifornské ţíţaly (Eisenia andrei), 

které se rychle mnoţí a intenzivně zpracovávají bioodpady. Na zahradu se hodí nejlépe 

dřevěné, příp. plastové kompostéry. 13] 

5.2.1 Výskyt škodlivých organizmů při kompostování 

V přírodě vzniká během celého roku velké mnoţství odumřelé organické hmoty, 

která se činností mikroorganismů rychle přeměňuje na látky. Nemůţeme nechat tlít 

odumřelé části organizmů na jakémkoliv místě v přírodě, ale cíleně vytváříme různé druhy 

kompostů, kde se snaţíme tyto rozkladné procesy podporovat, urychlovat a částečně řídit. 

Ve skutečnosti napodobit přírodu a vytvořit cennou organickou hmotu vyţaduje 

určité znalosti. Bez těchto znalostí se můţe stát, ţe místo kvalitního kompostu jsme 
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vytvořili ohnisko šíření škodlivých organizmů – plevelů, hub nebo různých ţivočichů na 

vlastní zahrádce. 

Z hlediska přeţívání mikroorganismů v kompostu je můţeme rozdělit do těchto tří 

skupin: 

1. Organizmy, které nepřeţijí proces kompostování. 

2. Organizmy přeţívající v kompostu i několik let, ale které se zde dále nemnoţí. 

3. Organizmy, které se v kompostu se rozmnoţují. 

Organizmy, které nepřeţijí proces kompostování. 

Zástupci této skupiny jsou na zahrádce nejčastější. Patří sem většina poškození 

rostlin hmyzem, zejména na nadzemních částech např. mšice. Jejich velké kolonie jsou 

kompostováním spolehlivě hubeny. Většina dalšího hmyzu - ploštice, štítenky, puklice 

proces delšího kompostování rovněţ nepřeţijí. Také mnoho druhů housenek a housenic 

zapravení do kompostu nepřeţijí. Naprostá většina dospělého hmyzu kompost rychle 

opouští nebo při zapravení do hlubších vrstev hyne. Fytofágní roztoči – svilušky 

a vlnovníci – během rozkladu organické hmoty také hynou. [8] 

Platí však následující princip. Fytofágní houby jsou pevně vázány na svého hostitele 

a jsou schopny často dlouho přeţívat i na odumřelých pletivech původní hostitelské 

rostliny. Tyto zbytky se za vhodných podmínek stávají primárním zdrojem infekce. Takto 

přezimuje známá moniliová hniloba na mumifikovaných plodech mnoho měsíců. Rovněţ 

padlí vytvářející bílé povlaky na listech tímto způsobem snadno překonává zimu. 

Podmínkou u obou druhů však je, aby zaschlé části původní rostliny byly v relativním 

suchu a nerozkládaly se. [8] 

Do kompostu můţeme tedy bez obav přidat silně napadené plody, protoţe původně 

škodlivá houba hyne, jakmile se plod rozpadne, jelikoţ bez pletiva hostitelské rostliny není 

schopna přeţít. Pozor si musíme dát u hub poškozující podzemní části – kořeny, hlízy, 

cibule, odénky. Často se totiţ jedná o půdní mikroorganismy, které v půdě přeţívají 

většinou úspěšně delší dobu. Jejich rozšíření na nové stanoviště však nebývá tak 

nebezpečné, protoţe jsou jiţ běţnou součástí půdní mikroflóry půdy na zahradě a dlouho 

se nemusí škodlivě projevit. Tyto houby zpravidla vyvolávají tzv. dispoziční onemocnění. 
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Napadají rostliny pouze za určitých podmínek - teploty, vlhkosti, obsahu vzduchu v půdě, 

odrůdové náchylnosti apod. [8] 

Organizmy, které přeţívající v kompostu i několik let, ale dále se nemnoţí. 

Ze ţivočišných škůdců jsou z této skupiny patrně nejnebezpečnější fytofágní 

háďátka. Tyto mikroskopičtí ţivočichové umí vytvořit klidová, mimořádně odolná stádia 

a v neaktivní formě přeţívají i více neţ 6 let. Některé druhy vytváří tzv. cysty – malé 

útvary obsahující i několik stovek vajíček, které se líhnou aţ v přítomnosti hostitelských 

rostlin. Jiné druhy mohou upadnout do anabiotického stavu a přeţívají i extrémní teplotní 

a vlhkostní výkyvy opět aţ několik let. Jestliţe je kompost špatně ošetřován, porostlý 

plevelnou vegetací, mohou si háďátka najít mezi plevely vhodného hostitele a v kompostu 

se i mnoţit a tím patří jiţ do skupiny nejnebezpečnější. V kompostu na zahrádce se 

nejčastěji vyskytuje háďátko zhoubné, v průmyslových kompostech háďátko řepné nebo 

bramborové. [8] 

Do kompostu se mohou dostat půdou nebo rostlinnými zbytky larvy a kukly 

některého hmyzu, které zde dokončí vývoj. Délka vývoje je různá od několika dní aţ 

několik let. Nejčastěji to bývají larvy některých brouků nebo dvoukřídlého hmyzu. Zvýšení 

výskytu škůdců na zahrádce však většinou nezpůsobí, protoţe by stejně dokončily vývoj na 

původním stanovišti. Ochranou je zapravení čerstvých zbytků hlouběji do půdy a případné 

pravidelné vápnění. [8] 

Mimořádně závaţné je zavlečení trvalých klidových stádií hub do kompostu. 

Nejčastěji se jedná o sklerocia houby hlízenky. Tato houba vytváří černé více jak 1 cm 

velké, tvrdé útvary (sklerocia) a ty v půdě přetrvávají více neţ 6 let. Mnoţí se aţ 

v přítomnosti hostitelské rostliny a proto opět pozor na zaplevelení kompostu. Na 

zahrádkách bývají napadeny slunečnice, rajčata, papriky, okurky, salát a mnoho dalších 

rostlin. Rostliny rychle vadnou a následně usychají. Sklerocia jsou nejspolehlivějším 

determinačním znakem této houby.  

Obdobně můţe v kompostu přeţívat hlenka kapustová (Plasmodiophora brassicea), 

která způsobuje nádorovitost košťálovin. Nevytváří však sklerocia a běţný zahrádkář ji 

v kompostu prakticky nemůţe identifikovat. Do kompostu se zanáší zbytky infikované 

brukvovité zeleniny nebo půdou. Přeţívá opět i více jak 6 let. Napadá brukvovité plevele 

rostoucí na kompostu a tím se dále mnoţí. [8] 
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Organizmy, které se v kompostu rozmnoţují. 

Zejména některé druhy hmyzu vyhledávají kompost a nachází zde ideální místo pro 

svůj i opakovaný vývoj. Nejčastěji zde nacházíme tenké dlouhé drátovce – larvy kovaříků, 

velké ponravy – larvy vrubounovitých brouků, larvy tiplic a muchnic, zemní housenky 

můry osenice a v některých oblastech i vzácnější krtonoţku. [8] 

Vajíčka nebo malé larvy je moţno přinést do kompostu především půdou nebo 

dospělí hmyz klade vajíčka na plevel rostoucí na kompostu. Některé druhy mají vývoj 

pouze několik týdnů, jiné druhy i několik let. Všechny druhy jsou velmi dobře 

přizpůsobeny ţivotu v půdě a významněji je nehubí ani přehazování nebo další mechanické 

zpracování půdy kompostu. Po přenesení na nové stanoviště mohou výrazně poškodit 

zejména podzemní části rostlin. Ochrana je obtíţná aţ nemoţná. U velkých druhů – 

ponravy nebo krtonoţky by snad pomohlo přesátí kompostu a mechanické průběţné 

odstraňování těchto larev. [8] 

 

Obr. 8 Ponrava - larva chrousta. 
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Obr. 9 Krtonožka. 

Na kompostu se mohou rozmnoţovat i všechny druhy slimáků, svinky nebo škvoři. 

Vyskytují převáţně na povrchu nebo mělko pod povrchem, případně se skrývají pod 

většími zbytky. Je moţné pouţít obvyklé chemické prostředky pro sníţení jejich výskytu 

např. běţné poţerové návnady proti slimákům. [8] 

Všechna uvedená doporučení a rozdělení na skupiny se vztahují pouze na dobře 

ošetřovaný, přehazovaný a za sucha zalévaný kompost. Na volně loţených hromadách 

rostlinného materiálu mohou být nebezpečné škodlivé organizmy všech skupin, protoţe 

v suchých nerozkládajících se rostlinných zbytcích je úplně jiné prostředí neţ ve správně 

zaloţeném kompostu. [8] 

Velkou nepříjemností můţe být ukládání rostlin plevelů s dozrávajícími semeny nebo 

následné zaplevelení kompostu rostlinami vytvářející semena. Další nepříjemností je 

vegetativně se mnoţící pýr, pryskyřník, kopřivy apod. [8] 

Ideální je přikrýt kompostovaný materiál tmavou fólií, která propouští vodu, a na 

začátku rozkladných procesů navodit podmínky pro výraznější vzestup teploty. Ten sníţí 

výskyt všech škodlivých organizmů včetně semen plevelů. [8] 

Chtěl bych varovat před pouţitím půdních, kořenových herbicidů na kompostu 

k ochraně proti plevelům. Tyto látky se dlouhou dobu nerozkládají a tím mohou způsobit 

velké poškození citlivých výsadeb i mnoho měsíců po aplikaci. Nebezpečné je i prosypávat 

zeminou z lokalit, kde byly tyto herbicidy aplikovány. [8] 

5.3 Komunitní kompostování 

Pokud ţijeme na sídlišti, nebo v řadové bytové zástavbě, můţe pro nás být 

pohodlnější kompostovat spolu se sousedy na jednom společném kompostovišti na ulici. 
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Kompostovat mohou i členové zahrádkářské kolonie, ţáci a učitelé ve škole či zaměstnanci 

ve firmě. Vţdy je dobré určit odpovědnou osobu, která se o kompostér stará. Získaný 

kompost lze vyuţívat do truhlíků s květinami ap. [13] 

V Evropě se kompostování (ve všech podobách) úspěšně rozvíjí např. ve Velké 

Británii, v Rakousku na venkově dobře funguje pravidelný svoz bioodpadů přímo od 

domů, který zajišťují místní farmáři. [13] 
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6. Zpracování biologicky rozložitelných odpadů 

Přirozený proces rozkladu organických látek bez přístupu vzduchu za vzniku 

bioplynu byl znám jiţ ve středověku. První experimenty vyuţití bioplynu ke svícení údajně 

prováděl Leonardo da Vinci a vlámský vědec Van Helmont. Za objevitele řízené anaerobní 

digesce je však povaţován italský fyzik A. Volta, který jiţ v roce 1776 provozoval první 

laboratorní anaerobní fermentor. [14] 

Bioplyn vyrobený z odpadů je, na rozdíl od samotných odpadů, povaţován za 

obnovitelný zdroj energie. Kaţdý vyuţitý kilojoule tepla a kilowatthodina elektřiny 

vyrobených z bioplynu nahradí určité mnoţství neobnovitelného paliva, kterého by bylo 

jinak potřeba na jejich výrobu. 

V současnosti roste potřeba efektivního vyuţívání BRO a biomasy z cílené produkce. 

Rovněţ se diskutuje o problematice vyuţití BRO a nakládání s nimi. K tomuto účelu je 

vhodná metoda „suché“ fermentace. [22] 

Základním principem „suché“ fermentace je anaerobní rozklad biologicky 

rozloţitelných materiálů (biomasa – cíleně pěstované zemědělské plodiny a produkty jejich 

zpracování, hnůj z ţivočišné výroby, travní zeleň, BRO, …) na bioplyn a jeho přeměna na 

elektrickou energii a teplo. Na konci procesu zůstává pevný zbytek (fermentát) a tekutý 

zbytek (perkolát), přičemţ oba je moţné aplikovat na zemědělské pozemky. [22] 

Bioplynovou stanici tvoří komplex několika staveb. Hlavními jsou fermentory, velín 

s elektrorozvodnou, manipulační hala, strojovna s kogeneračním zařízením, perkolátní 

nádrţe, technologie výroby plynu, biofiltr, fléra. [22] 

Biomasa je navezena do fermentoru. Po naplnění jsou uzavřena plynotěsná vrata. 

Podlahovým topením zahříváme biomasu a zavlaţujeme postřikem perkolátu, který 

současně obnovuje mikrobiální kulturu na povrchu biomasy. Do tří dnů po navezení dojde 

k odstranění zbytkového kyslíku a ke stabilizaci celého anaerobního procesu. Vznikající 

bioplyn je odsáván do plynových vaků a dále odváděn do kogenerační jednotky. Zde je 

transformován na elektrickou energii při vzniku „odpadního“ tepla. Proces je 

diskontinuální, obvyklá délka cyklu je 28 dnů. Pro kontinuitu procesu se doporučuje 

pracovat minimálně se čtyřmi fermentory. Na konci cyklu je biomasa vyvezena a část 

vyfermentovaného substrátu je nahrazena novou biomasou v tzv. „směsném navýšení“ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
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(poměr mezi starou, částečně vyfermentovanou biomasou a čerstvou biomasou). Proces je 

aţ na manipulaci s biomasou plně automatizován. [1] 

 

Obr. 10 Základní princip bioplynových stanic. 

Výhody „suché“ fermentace. 

Stanice tohoto typu jsou vhodné ke zpracování biologicky rozloţitelných odpadů. Ty 

není potřeba před vstupem do reaktoru nijak zpracovávat, vytřiďovat nebo zkapalňovat. 

Neţádoucí příměsi v BRO (sklo, kamení, kovy, plasty …) neovlivní chod stanice. [22] 

Technologie suché fermentace je vhodná zejména pro biomasu s vyšším obsahem 

sušiny, zpracovává substráty 3 – 4 násobným obsahem organické hmoty oproti reaktorům 

na tekuté substráty. Dokáţe efektivně vyuţít i materiály, které nelze jednoduše zpracovat 

např. nedokonale vytříděné BRO – příměsi plastů, dřeva, kovů, zeminy, atd. [22] 

Mezi další přednosti se řadí jednoduché rozšíření stanice, menší nároky na potřebnou 

mechanizaci, niţší spotřebu vody a minimální provozní náklady niţší spotřeba elektrické 

energie (biomasa se ve fermentoru nemíchá ani se do něj nečerpá). [22] 

Navrţený postup je mnohostranně výhodný a především by se stal šancí pro 

energetické vyuţití BRO z obcí. [22] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Biomasa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
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Vyuţití anaerobní digesce. 

Bioplyn je energeticky vydatný plyn (34 MJ/m
3
 = 10 kW/m

3
). Jeho výhřevnost je 

přímo úměrná obsahu methanu (CH4). Vyrábí se řízeně v bioplynových stanicích. Jedná se 

o obnovitelný zdroj energie. [20] 

6.1 Možnosti výroby a využití bioplynu v ČR 

I přes zlepšující se podmínky stále ČR výrazně zaostává ve vyuţívání anaerobní 

digesce zbytkové biomasy za nejvyspělejšími státy EU. Zejména Německo, Rakousko či 

Dánsko jsou dobrým příkladem toho, jak je moţné vhodnými opatřeními a osvětou přispět 

k rozvoji bioplynových technologií. [21] 

I za současné situace v ČR však můţe být řízená anaerobní digesce ekonomicky 

efektivním způsobem zpracování biomasy s pozitivními dopady pro ţivotní prostředí. 

Obzvlášť přínosné můţe být spojení této technologie se zemědělstvím, kde vzniká velké 

mnoţství vedlejší produkce biologického původu a zároveň poskytuje moţnosti vyuţití 

stabilizovaného substrátu jako organického hnojiva. [21] 

Z vyprodukovaného bioplynu vyrábíme elektrickou energii a teplo, stabilně po celý 

rok. Sluneční a větrné elektrárny jsou závislé na intenzitě světla a větru. V současné době 

je u nás v provozu 110 BPS. [18] 

Největší rozvoj bioplynových stanic nastává v posledních třech letech. Na rozdíl od 

prvních zemědělských stanic z 80. let minulého století uţ nejsou zaměřené hlavně na 

zpracování kejdy, ale na společné vyuţití cíleně pěstované biomasy, např. právě kukuřice 

smíchané s kejdou a hnojem. [18] 

Do budoucna by měla být biomasa klíčovým zdrojem pro dosaţení českého závazku 

vůči EU vyrábět v roce 2020 13 % energie z obnovitelných zdrojů. V současnosti vyrábí 

ČR z obnovitelných zdrojů asi 6,5 % energie. [18] 

Velkou předností bioplynových stanic je poměrně malá spotřeba dostupných 

obnovitelných vstupních surovin. K výrobě bioplynu lze vyuţít celou řadu biologicky 

rozloţitelných odpadů. Rovněţ vyuţitelnost výstupních produktů - elektřiny, tepla, 

hnojivého digestátu a i samotného bioplynu - je obecně dobrá. Při současné technické 

úrovni zařízení a řídicí techniky můţe s úspěchem bioplynové stanice provozovat celá řada 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Anaerobn%C3%AD_digesce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anaerobn%C3%AD_digesce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anaerobn%C3%AD_digesce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biomasa
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malých provozovatelů - jednotliví zemědělci, obce, čistírny odpadních vod, společnosti pro 

nakládání s odpady a další. [12] 

V ČR je doposud realizováno pouze několik projektů bioplynových stanic 

zpracovávajících BRO, včetně bioodpadů z komunální sféry a přitom potenciál produkce 

bioodpadu je vysoký a pohybuje se v řádech stovek tisíců tun za rok. Toto mnoţství 

zůstává zatím v naprosté většině nevyuţito, coţ nám všem přináší značné ekologické 

i ekonomické ztráty. [16] 

V ČR chybí moderní a plně specializované stanic pro zpracování BRO, včetně 

BRKO. Jejich vznik pak závisí hlavně na vývoji v oblasti odpadového hospodářství, 

podpoře výroby elektrické energie a dotační politice MŢP. Potenciál rozvoje přitom 

existuje, můţe se jednat o dalších cca 10 zařízení v následujících cca 5 letech. [16] 

 

Obr. 11 Moderní bioplynová stanice. Ilustrační foto. 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
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7. Závěr 

Jakákoliv strategie, která má za cíl zvýšení moţnosti vyuţití bioodpadů a tím 

i sníţení mnoţství odpadů ukládaných na skládkách, musí počítat s tříděním a to nejlépe 

přímo u zdroje. Přes určité problémy spojené se zavedením třídění odpadů producenty, 

je nutné tuto problematiku řešit koordinovaně a efektivně vyuţívat finanční zdroje jdoucí 

na podporu těchto programu z fondů Evropské unie. Kaţdý den nám značná mnoţství 

odpadu rostou téměř před očima. Je v zájmu nás všech tento civilizační problém řešit 

neodkladně a cílevědomě. Moţnosti k řešení jsou a je nutné jich vyuţít. Směr vývoje 

těchto technologií u nás mohou příznivě ovlivnit jiţ vyzkoušené procesy zpracovávání 

bioodpadů v okolních zemích, zvláště pak Rakousku nebo Německu. 

Obě dvě moţnosti zpracování bioodpadů, které jsem zmínil v této prácí, mají 

pozitivní vliv na ţivotní prostředí. V současné době je toto velmi sledovaná oblast, jak 

alespoň částečně zpomalit negativní dopad ţivota civilizace na ţivotní prostředí. Současně 

ušetřit suroviny a finanční prostředky, které lze vyuţít v jiných oblastech ţivota. 

Slovy Paula Connetta: “Dokud se budeme dívat na odpad jako na něco, co 

nepotřebujeme, pak nám opravdu nezbude nic jiného neţ se ho zbavovat jako otravné 

a nepotřebné věci. Musíme proto slovo odpad zapomenout a nahradit ho slovem surovina. 

Odpad je věc, kterou stvořilo našich deset prstů a těch deset prstů by si s ním mělo umět 

také poradit.“  
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