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Anotace  

 Diplomová práce pojednává o problematice zpracování biologicky rozloţitelných 

odpadů a aplikaci kompostů jako organického hnojiva na zemědělské půdy. V diplomové 

práci jsou postupně definovány základní půdní vlastnosti, především význam organických 

látek pro zkvalitnění půd. Následuje legislativní rámec s vysvětlením základních pojmů, 

technologií a organizace kompostování. Práce se dále zabývá popisem stávající 

kompostárny ve městě Třinci, charakteristikou provozovatele a způsobem zpracování 

kompostovaného materiálu společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o. Další část uvádí dopady 

kompostování na ţivotní prostředí v průběhu technologie kompostování, především vznik 

emisí pachových látek a moţnosti jejich sniţování. Popis nové technologie COMBOnent a 

plánované rozvrţení na kompostárně v Třinci. V závěru je uvedeno posouzení 

vyuţitelnosti vzniklého kompostu jako hnojiva. 

 

Klíčová slova: biologicky rozloţitelný odpad, COMBOnent, humus, kompost, 

kompostování, organická hmota 

Summary 

 The thesis deals with biological treatment of decomposable waste questions and 

application of compost as organic fertilizer in agriculture. Firstly the basic soil qualities are 

presented, above all the importance of organic substances in soil upgrading. Secondly the 

legislative scope follows with explication of basic terms, technology and compost 

organization. The work also deals with description of industrial composting system in 

Třinec town and method of compost treatment by Nehlsen Třinec, Ltd. Next part shows the 

impacts on environment during the composting, above all the odour emissions, and the 

possibilities of their cutting. Description of the new technology COMBOnent and its 

introduction into Třinec composting system is presented. In thesis conclusion the usability 

of compost produced with new technology as a fertilizer is assessed. 

 

Key words: biologically decomposable waste, COMBOnent, humus, compost, 

composting, organic material 
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ÚVOD 

 Rozvoj lidské společnosti přináší neustálý nárůst objemu odpadů. V současné době se 

problematika vzniku a odstraňování odpadů dostává do popředí zájmu. Z důvodu plnění 

legislativních poţadavků, které ukládá legislativa Evropské unie (EU) implementována 

v legislativě České republiky (ČR). Směrnice Rady č. 1999/31/ES o skládkách ukládá 

členským státům sníţit mnoţství biologicky rozloţitelných komunálních odpadů (BRKO) 

ukládaných na skládky, tak aby podíl této sloţky činil v roce 2010 nejvíce 75 % 

hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních a v roce 2020 nejvíce 35 % 

hmotnostních z celkového mnoţství BRKO vzniklého v roce 1995. [1] V ČR jsou 

poţadavky zakotveny v Nařízení vlády č.197/2003 Sb., o Plánu odpadového 

hospodářství ČR. 

 Biologicky rozloţitelný odpad (BRO) je odpad, který podléhá aerobnímu nebo 

anaerobnímu rozkladu. Jednou z moţných cest úpravy BRO je kompostování. 

Kompostování je aerobní metoda zpracování BRO. Při procesu kompostování dochází 

pomocí mikroorganismu k postupné přeměně organických odpadů na kompost, který 

obsahuje stabilní a vysoký podíl organické hmoty. Součástí organické hmoty je humus, ten 

navrací do půdy potřebné ţiviny, zlepšuje úrodnost a fyzikálně chemické vlastnosti půd. 

 V diplomové práci jsou postupně definovány půdní vlastnosti, především význam 

organických látek pro zkvalitnění půd. Následuje legislativní rámec, který ošetřuje 

problematiku nakládání BRO a aplikaci kompostů jako organického hnojiva na zemědělské 

půdy. Nezbytnou kapitolou je popis technologii kompostování. Dále jsou uvedeny dopady 

kompostování na ţivotní prostředí v průběhu technologie kompostování, především vznik 

emisí pachových látek a moţnosti sniţování na kompostárně v Třinci na Tyrské. Popis 

provzdušňovací technologie COMBOnent a plánované rozvrţení na kompostárně v Třinci 

na Tyrské. Závěr je věnován posouzení vyuţitelnosti kompostu v krajině.  
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1. KOMPOSTOVÁNÍ - TEORIE A DŮVODY 

1.1 Půda  

 Jednou z nejvýznamnějších sloţek biosféry je půda. Půda patří k základním přírodním 

zdrojům, které jsou nezbytné pro existenci lidstva. Čas, který je potřebný k jejímu 

vytvoření, řadí tuto sloţku spíše mezi neobnovitelný zdroj. [2] 

 

 „Půda je svrchní část zemské kůry, jeţ vznikla vzájemným působením půdotvorných 

faktorů v půdotvorném přírodním prostředí během určité doby. Obsahuje anorganické i 

organické sloţky a je schopna být stanovištěm pro přírodní rostlinné formace, lesní 

porosty nebo zemědělské kultury“ [3] 

 

Půdní vlastnosti jsou ovlivňovány zastoupením jednotlivých sloţek. Jedná se o tyto sloţky:  

- anorganická (minerální) sloţka - kameny, štěrk, písek, prach, jílové částice, 

- organická sloţka - edafon, kořeny rostlin, neţivá část, 

- kapalná sloţka - půdní roztok, 

- plynná sloţka - kyslík, dusík, ostatní plyny, 

- ţivé organismy - červi, hmyz, bakterie, prvoci, háďátka, houby, řasy. [2] 

Zastoupení jednotlivých sloţek v půdě znázorňuje následující graf.  

 

Obrázek 1 - Graf zastoupení jednotlivých sloţek v půdě[4] 
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1.2 Organické látky v půdách 

 Velmi významný vliv na půdní vlastnosti mají organické látky v půdách, a to i přes 

jejich malé procentuální zastoupení. Organická část půdy významně ovlivňuje ţivot v půdě 

a půdní vlastnosti. Obsah uhlíku, prezentující rozhodující část organických sloučenin, 

odlišuje půdu od původního geologického substrátu. Tabulka 1 uvádí poměr obsahu prvků 

v litosféře, půdách a organismech. [5] 

 

Tabulka 1 - Chemické sloţení litosféry, půd a organismů[5] 

Prvek 

 

% 

Litosféra Půdy Organismy 

kyslík  49,1 55,5 70,0 

vodík  1,0 5,0 10,5 

uhlík 0,1 1,0 18,0 

dusík  0,01 0,15 0,30 

křemík  25,7 20,0 0,15 

vápník  3,4 2,0 0,5 

hliník 7,5 7,0 0,02 

ţelezo  5,0 2,0 0,02 

  

 Půdní systém vyuţívá organické látky z rozkladných procesů. Zbytky rostlin, 

ţivočichů a mikroorganismů se postupně rozkládají a vzniká nová hmota. Při mikrobiální 

respiraci dochází ke spotřebě organických látek, které jsou přeměněny na oxid uhličitý 

(CO2). U většiny rostlin představují organické látky hlavní zdroj ţivin. [2] 
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1.2.1 Rozdělení organické části půdy 

 Organickou část půdy lze rozdělit na ţivou a neţivou. Ţivá část je tvořena kořeny 

rostlin a edafonem, neţivá pak primární organickou hmotou a humusovými látkami.  

 

Obrázek 2 - Rozdělení organické části půdy [5] 

Ţivá část  

 Ţivou část tvoří především mikroorganismy. Mikroedafon lze povaţovat za nejvíce 

činnou skupinu, která se podílí na rozkladných a transformačních procesech. Mezi 

mikroedafon řadíme bakterie, houby, aktinomycety, sinice aj. Další sloţkou ţivé části je 

kořenový systém rostlin. Rostliny svým kořenovým systémem, jeho utvářením, velikostí a 

prokořeněním v půdě značně ovlivňují biologické i chemické procesy v období vegetace. 

Po odumření rostlin se kořeny stávají zdrojem organického materiálu. Obě sloţky, jako je 

kořenová část a edafon, jsou významné a vzájemně se podmiňující. [5] 

 

Neţivá část  

 Neţivou část dělíme na primární organickou hmotu a humusové látky. Nelze je 

zahrnout do jedné skupiny, jelikoţ kaţdá skupina má rozdílné poslání a uplatnění v půdě. 

 Primární organická hmota je v půdě zastoupena původní organickou hmotou 

v různém stupni rozkladu. Míra rozkladu závisí na podmínkách daných půd. S vyšší 

nadmořskou výškou klesá teplota a hodnota pH. To má za následek zhoršení podmínek pro 

mikroorganismy, tedy pro mineralizaci primární organické hmoty i její přeměnu na humus. 

Zbylý materiál, opad listí, stonky kořínků a posklizňové zbytky se v půdě hromadí. Časem 

vzniká mumifikovaná půdní organická hmota. Půda prosycená koloidním roztokem 

sloučenin ţeleza a hliníku po určitém čase ztrácí schopnost slouţit jako zdroj energie pro 
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mikroorganismy. Mumifikovaná půdní hmota nepoutá ţiviny ani neovlivňuje fyzikální 

vlastnosti půd. Působení primární organické hmoty zaručuje rozvoj mikroorganismů a 

makroedafonu. Mineralizací organické hmoty je produkován CO2 a ostatní minerální látky, 

ty jsou postupně zdrojem ţivin pro mikroorganismy a rostliny. Primární organická hmota 

přispívá k lepším fyzikálním vlastnostem půd a je primárním zdrojem pro tvorbu 

humusových látek. [5] 

 Humusové látky jsou vysokomolekulární látky, které vznikají v procesu humifikace. 

Produktem jsou fulvokyseliny, huminové kyseliny a huminy. V průběhu procesu 

humifikace prodělává organická hmota mnoho rozkladných procesů.  Především se jedná o 

syntetické procesy, při kterých se spotřebovává energie. V počáteční fázi humifikace se 

tvoří více fulvokyselin, coţ je podstatné z hlediska vlivu primární organické hmoty na 

pohyblivost těţkých kovů a ţivin. Humusové látky se vyznačují svou stálostí a mají tyto 

vlastnosti.  

- Sorpční a iontovýměnné vlastnosti - významná je sorpce kationtů včetně řady těţkých 

kovů, a tím dochází k omezení mobility v půdě. 

- Schopnost tvorby organominerálních komplexů vede ke vzniku organominerálních 

shluku, jedná se o huminové kyseliny a jílové minerály s početným mnoţstvím dutin a 

vnitřních prostorů. Vyznačují se vysokou stabilitu a pórovitosti, coţ je základní 

předpoklad tvorby stabilní struktury půdy.  

- Stálost humusových látek, tzv. „trvalý humus“, tvoří látky odvozené od huminových 

kyselin (volné huminové kyseliny, humáty dvojmocných aţ třímocných kationů, 

případně huminy). Tyto látky z hlediska jejich působení patří k pasivním sloţkám s 

vysokou stálostí. Krátkodobé změny, které v obsahu organických látek v půdách 

nastávají, jsou způsobeny primární organickou hmotou, nikoliv humusem. [5] 

 

Tabulka 2 - Stabilita humusových sloţek v půdě[5] 

Sloţka Poločas rozpadu 

Fulvokyseliny několik desetiletí 

Huminové kyseliny a humáty 600 - 3000 let 

Huminy Nad 3000 let 
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1.2.2 Přeměna organických látek v půdách 

 V půdách probíhají procesy akumulace a přeměny organických látek: 

- Humifikace  - přeměna organických látek v půdách v humus. Vznikají huminové látky 

a tvoří se humózní horizont. 

- Mineralizace - uvolňování jednoduchých látek, jako jsou CO2 a voda (H2O). 

- Akumulace - nahromadění zbytků rostlin a ţivočichů v půdách. Akumulace 

organických látek je podmiňována klimatem. 

- Dekompozice - rozklad působením mikrobiálních procesů a zooedafonu v půdách. 

- Transformace - přeměna organických látek v půdách pomocí zooedafonu, hromadění 

přeměněných produktů, humifikace a mineralizace, stabilizace humusu a tvorba 

organominerálních komplexů. 

- Rašelinění - akumulace organických látek probíhající bez přístupu kyslíku (O2). [2] 

1.2.3 Úbytek organické hmoty  

 Organická hmota funguje jako zásobárna půdních ţivin - dusík, fosfor a síra. Pro 

půdní faunu se tak stává zdrojem potravy a vede k biodiverzitě půdy. Půdní organický 

uhlík podporuje strukturu půdy a zlepšuje fyzikální prostředí pro růst kořenů v půdě. 

K úbytku organické hmoty v půdě dochází v důsledku sníţení obsahu rozkládajících se 

organismů nebo zvýšenou rychlostí rozkladu, a to působením antropogenních a přírodních 

činitelů. Úbytek organického uhlíku způsobují především tyto faktory:  

 Klima - kdy dochází v oblastech s teplejším podnebím k rychlejšímu rozkladu 

organická hmoty, tudíţ půdy v chladnějších oblastech obsahují více organické hmoty. 

 Zrnitost půdy - jemnozrnné půdy mají větší obsah organické hmoty neţ hrubozrnné 

půdy, jelikoţ lépe zadrţují vodu a ţiviny. U hrubozrnných půd dochází k rychlému 

provzdušňování a obsah kyslíku způsobuje rychlejší rozklad organické hmoty. 

 Půdní hydrologické poměry - u vlhčích půd dochází k hromadění organické hmoty, 

jelikoţ obsah kyslíku ve vlhkých půdách je menší. 

 Využití půdy - při vyuţívání a obdělávání půd dochází ke vmíchávání kyslíku do 

půdy, čímţ se zvyšuje průměrná teplota a dochází k rychlejšímu rozkladu organické 

hmoty. Ke vzniku organické hmoty přispívají kořeny rostlin. Přirozená vegetace vrací do 
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půd více organické hmoty neţ zemědělsky obdělávané půdy, a to z důvodu, ţe zemědělské 

plodiny jsou pěstovány pro nadzemní část neţ kořenovou.  

 Úbytek organické hmoty v půdě můţe vést aţ k její degradaci. Nejpřirozenějším 

způsobem jak vrátit organickou hmotu do půd je její kompostování. [6], [7] 

 Současné trendy ukazují, ţe vyuţité území a změna klimatu vede k úbytku 

organického uhlíku tempem, které odpovídá 10% celkových emisí z fosilních paliv v celé 

Evropě. Nízký obsah organické hmoty má v Evropě více neţ polovina půd a to zejména 

v jiţní Evropě, ale také v některých částech Německa, Francie a Spojeného království 

Velké Británie a Severního Irska. [6] 
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Obrázek 3 - Mapa rozloţení skutečného obsahu organického uhlíku v zemědělských půdách ve 27 členských 

státech Evropské unie. [6] 



Bc. Anna Niemcová: Moderní metody zpracování organické hmoty a její navrácení do zemědělské krajiny 

 

2011 9 

1.3 Kompostování  

 Dle vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozloţitelnými 

odpady je kompostování proces, při němţ se činností mikro a makro organismů za přístupu 

vzduchu přeměňuje vyuţitelný bioodpad na stabilizovaný výstup - kompost. Jednoduše lze 

tento proces vyjádřit rovnicí. [8], [9] 

organické látky + O2 + mikroorganismy > kompost + CO2 + H2O + teplo 

1.3.1 Tradice kompostování 

 První kompostárna s řízenou technologií byla u nás zavedena v roce 1912. V dalších 

letech postupně docházelo k rozvoji kompostování. Roku 1962 bylo v českých zemích 

vyprodukováno 0,5 mil tun kompostu, roku 1987 to bylo na 18 kompostárnách jiţ cca 2,5 

mil. tun kompostu. A to převáţně z čistírenských kalů, komunálních a průmyslových 

bioodpadů. Přelomovým rokem pro kompostování se stává rok 1989, kdy kompostování 

ztrácí dotační podporu a výroba kompostu se sniţuje na 200 aţ 250 tis. tun za rok. [10]   

1.3.2 Důvody kompostování 

 Hlavními důvody kompostování BRO jsou environmentální, legislativní a 

ekonomické důvody. 

- Enviromentální důvody - bioodpady jsou v kompostárně přeměněny na humusové 

látky, které jsou vhodné k náhradě průmyslových hnojiv. Vzniklý kompost lze 

vyuţívat nejen pro zemědělskou činnost, ale také údrţbu a tvorbu veřejné zeleně. 

Pokud je BRO skládkován, dochází ke vzniku plynu metanu, který přispívá ke 

globálním změnám. [11], [12]   

- Legislativní důvody - plnění legislativních poţadavku EU i ČR. 

- Ekonomické důvody - kompostování se v současné době stává levnější neţ 

skládkování. Postupem času se dá předpokládat ještě zřetelnější rozdíl nákladu mezi 

skládkováním a kompostováním.  [11]  
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2. LEGISLATIVNÍ RÁMEC 

 Současná platná legislativa ČR a EU týkající se problematiky BRO a aplikace 

kompostů jako organického hnojiva na zemědělské půdy se řídí následujícími 

legislativními předpisy. 

2.1 Přehled platných předpisů EU 

Směrnice: 

- Směrnice Rady č. 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů, v platném 

znění 

 Směrnici Rady č. 1999/31/ES o skládkách ukládá členským státům omezit mnoţství 

biodegradabilního odpadu ukládaného na skládky a pro biodegradabilní komunální odpad 

(BRKO) stanovuje pro dané časové intervaly procentuelní sníţení mnoţství odpadu 

ukládaného na skládky. A to do roku 2010 na 75% hmotnosti tohoto druhu odpadu 

vzniklého v roce 1995, do roku 2013 na 50% hmotnosti a nejpozději do roku 2020 na 35%. 

[1] V ČR je toto zakotveno v Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového 

hospodářství ČR.  

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/2008 o odpadech stanoví v článku 4 

hierarchii způsobů nakládání s odpady v následujícím pořadí: 

1) předcházení vzniku, 

2) příprava k opětovnému pouţití, 

3) recyklace, 

4) jiné vyuţití, např. energetické vyuţití, 

5) odstranění. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/2008 ve článku 22 o biologických 

odpadech vyzývá členské státy přijmout v případě potřeby opatření s cílem podpořit: 

a) oddělený sběr biologického odpadu za účelem kompostování a anaerobní digesce 

odpadu; 
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b) zpracování biologického odpadu způsobem, který splňuje vysokou úroveň ochrany 

ţivotního prostředí; 

c) pouţívání materiálů bezpečných z hlediska ţivotního prostředí pocházejících z 

biologického odpadu. 

 Směrnice nabádá Komisi k vykonání posouzení nakládání s biologickým odpadem za 

účelem následného předloţení návrhu legislativních kroků. Pro tento účel byla v prosinci 

2008 vydána Zelená kniha o nakládání s biologickým odpadem v Evropské unii. Jejím 

záměrem je prozkoumat moţnosti dalšího vývoje nakládání s biologickým odpadem. 

Shrnuje informace o současných politikách s bioodpady a zjišťuje nové poznatky výzkumu 

v této oblasti, dále představuje hlavní otázky k diskusi a obrací se na zúčastněné strany s 

ţádostí o nové poznatky a názory na následující způsob postupu. [13], [14] 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady: 

 

- Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro 

vedlejší produkty ţivočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské 

spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty 

osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice [15] 

 V nařízení Komise č. 142/2011 jsou stanoveny obecné hygienické poţadavky pro 

zpracování vybraných odpadů v bioplynových stanicích a kompostárnách, které se vztahují 

na celý cyklus nakládání s odpady a kontroly konečného produktu. Původně v nařízení ES 

č. 1774/2002 název vedlejší ţivočišné produkty (VŢP) 3 kategorie ,,Kuchyňské odpady“ 

byl změněn na ,,Odpady ze stravovacích zařízení“. Tímto se rozumí veškerý potravinářský 

odpad včetně pouţitého stolního oleje s původem v restauracích, stravovacích zařízeních a 

kuchyních včetně ústředních kuchyní a kuchyní v domácnosti. 

 Další změnou týkající se nakládání s bioodpady, které je moţno zařadit mezi VŢP, je, 

ţe vedlejší produkty, které vznikají při poráţce zvířat, která netrpí spongiformními 

encefalopatiemi (tzv. nemoc šílených krav) apod. jsou přesunuty z rizikové kategorie 2 do 

kategorie 3. Proto mohou být zpracovány v kompostárnách a bioplynových stanicích, aniţ 

by byly hygienizovány metodou č. 1 (dle Nařízení Komise EU č. 142/2011 se vedlejší 
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produkty ţivočišného původu o velikosti části nepřesahující 50 mm musí být zahřáty na 

teplotu v jádře vyšší neţ 133 °C po dobu minimálně 20 minut bez přerušení a při tlaku 

(absolutním) minimálně 3 bary). Dále materiály kategorie 2 můţeme vyuţít k výrobě 

organických hnojiv, přípravků a k přímé aplikaci do půdy. To vše za stanovených 

příslušných podmínek. Mezi povinnosti provozovatelů, kteří nakládají s VŢP, patří 

povinnost zavést, provádět a zachovat stálý písemný postup nebo postupy zaloţené na 

zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP) týkajících se přeměny VŢP 

na kompost a bioplyn. [15], [16] 

2.2 Přehled platné legislativy v ČR 

Zákony: 

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů  

- Zákon č.  477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve 

znění pozdějších předpisů   

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

rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Vyhlášky: 

- Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozloţitelnými 

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

skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky 

rozloţitelnými odpady).  Tato prováděcí vyhláška specifikuje: 

- seznam bioodpadů a poţadavky na kvalitu odpadů vstupujících do technologie 

materiálového vyuţívání bioodpadů, (Druhy odpadu, které tvoří BRO jsou 

uvedeny v příloze č. 1 - Seznam vyuţitelných bioodpadu), 
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- technologické poţadavky na jednotlivé způsoby biologického zpracování 

bioodpadů a technické poţadavky na vybavení a provoz zařízení biologického 

zpracování bioodpadů, 

- základní poţadavky na zřízení malého zařízení k vyuţívání bioodpadů 

(kompostování), 

- obsah provozního řádu zařízení, 

- hodnocení a kontrolu výstupu, 

- zařazování výstupů ze zařízení k vyuţívání bioodpadů do skupin podle způsobu 

jejich vyuţití četnost a metody vzorkování, 

- zásady zpracování plánu vzorkování výstupů ze zařízení, 

- protokol o vzorkování. [17] 

 

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

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

nakládání s odpady 

 

- Vyhláška č. 381/2001 Sb., Ministerstva ţivotního prostředí, kterou se stanoví Katalog 

odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů (Katalog odpadů) [18] 
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Tabulka 3 - Druhy odpadů, které tvoří BRKO podle Katalogu odpadů[18] 

Katalogové  

číslo 

Název druhu 

20 01 01 Papír a lepenka 

20 01 07 Dřevo 

20 01 08 Organický kompostovatelný kuchyňský odpad 

20 01 10 Oděv 

20 01 11 Textilní materiál 

20 02 01 Kompostovatelný odpad z údrţby zeleně 

20 03 01 Směsný komunální odpad 

20 03 02 Odpad z trţišť 

 

- Vyhláška č.  382/2001 Sb., o podmínkách pouţití upravených kalů na zemědělské 

půdě, ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 271/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství 

č. 474/2000 Sb., o stanovení poţadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády: 

- Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR 

- Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a pouţívání a 

skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních 

opatření v těchto oblastech, ve znění pozdějších předpisů. 

 

České státní normy: 

- ČSN 83 8001 Názvosloví odpadů 

- ČSN 83 8030 Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování a výstavbu 

- ČSN 83 8032 Skládkování odpadů - Těsnění skládek 

- ČSN 83 8033 Skládkování odpadů - Nakládání s průsakovými vodami 

- ČSN 83 8034 Skládkování odpadů - Odplynění skládek 

- ČSN EN 12255 - 8 Čistírny odpadních vod - Část 8: Kalové hospodářství.  
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- ČSN 46 5735 Průmyslové komposty  

- ČSN 77 0052 Obaly. Obalové odpady. ČSN EN 13432 Obaly - Poţadavky na obaly 

vyuţitelné ke kompostování a biodegradaci - Zkušební schéma a kritéria hodnocení 

pro konečné přijetí obalu. 

- ČSN CR 13714 Charakterizace kalů - Nakládání s kaly ve vztahu k jejich vyuţití nebo 

ukládání 

- ČSN EN 643 Seznam evropských standardních druhů sběrového papíru [19] 
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2.3 Současné změny v legislativě  

 Novela zákona o č. 9/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, 

pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o 

agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), a další související 

zákony, umoţňuje uvádět na trh typová organická hnojiva pouze na základě ohlášení. 

Producenti průmyslového kompostu, kompostu a digestátu vyrobeného především ze 

statkových hnojiv, ţíţalového kompostu a kompostu vyrobeného z melasovaných řízků 

mohou uvádět na trh svůj produkt jiţ 30 dnů po odeslání ohlášky a uvádět svůj produkt bez 

externí kontroly. Pro tyto producenty není stanovena ţádná povinnost sledovat kvalitu 

jejich produktu. [20], [21] 

 Můţe nastat problém, kdy trh je zahlcen komposty pochybné kvality bez jakékoliv 

garance, coţ nepřidává k důvěryhodnosti kompostů jako kvalitního hnojiva. Hnojení 

zemědělské půdy ovlivňuje kvalitu půdy, potravní řetězec, a tím i následně lidské zdraví. 

Zákon upouští od kontroly omezení hlídání celé technologie výroby včetně vstupních 

materiálů u výroby organických hnojiv. Tento zákon vykazuje nesoulad s vyhláškou č. 

341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozloţitelnými odpady, kde jsou 

přísně stanovena kritéria pro pouţití kompostů a substrátů mimo zemědělskou půdu. 

Přitom rizika spojena s aplikací hnojiva na nezemědělské půdy jsou zřetelně niţší neţ tam, 

kde hnojivo vstupuje přímo do potravního řetězce lidí a zvířat. [20], [21] 

 Jednou z moţností řešení je zavedení kontroly tzv. nezávislou třetí stranou. Jedná se o 

udrţitelný systém ověřování kvality třetí stranou. V EU je toto běţné, jiţ skoro všechny 

státy EU mají zavedený a fungující systém certifikace organických hnojiv. V ČR je 

vytvořen akreditovaný systém certifikace kompostů, který provozuje Zemědělská a 

ekologická regionální agentura, o.s. (ZERA). Stát uděluje značku „Kvalitní kompost“. 

Jedná se o státem garantovaný akreditovaný proces, coţ zaručuje vysokou kvalitu výrobku. 

[20], [21] Další moţností řešení je registrace kompostu. Stát registruje komposty uváděné 

do oběhu. Tato moţnost je blíţe popsána v kapitole 6.1. 
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2.4 Vysvětlení pojmů 

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

odpad kaţdá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 

zbavit. Z tohoto zákona je pro problematiku s biologicky rozloţitelným odpadem 

nejpodstatnější § 33a, kde jsou vymezeny základní pojmy a § 33b, v kterém se stanovují 

povinnosti pro biologické zpracování biologicky rozloţitelných odpadů. Základní pojmy 

jsou stanoveny v § 33a následovně: 

a) biologicky rozloţitelný odpad - jakýkoli odpad, který podléhá aerobnímu nebo 

anaerobnímu rozkladu, 

b) biologický odpad - biologicky rozloţitelný odpad ze zahrad a veřejné zeleně, 

potravinářský a kuchyňský odpad z domácností, restaurací, stravovacích nebo 

maloobchodních zařízení a srovnatelný odpad ze zařízení potravinářského 

průmyslu, 

c) zařízení pro biologické zpracování biologicky rozloţitelných odpadů - zařízení 

pro aerobní nebo anaerobní rozklad biologicky rozloţitelných odpadů. [22] 
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3.  TECHNOLOGIE KOMPOSTOVÁNÍ 

3.1 Fyzikální, chemické a mikrobiologické vlastnosti 

 Při kompostování je důleţité dodrţovat poţadavky na výrobní technologii a výslednou 

kvalitu produktu. Tyto poţadavky jsou spjaty s fyzikálními, chemickými a 

mikrobiologickými vlastnostmi kompostovaných surovin. Pro volbu správné technologie 

zpracování je znalost fyzikálních, chemických a mikrobiologických vlastnosti nezbytná. 

Mezi důleţité vlastnosti, jak při zakládání, tak i v průběhu procesu kompostování patří: 

- teplota, 

- vlhkost, 

- hodnota pH, 

- obsah kyslíku, 

- obsah ţivin a poměr C:N, 

- mikrobiální aktivita, 

- pórovitost, zrnitost a velikost částic. [9] 

3.1.1 Teplota 

 Teplota kompostu je důleţitým faktorem pro rozklad organických látek a likvidaci 

neţádoucích patogenních mikroorganismů, případně semen plevelů či larev much. Průběh 

teplot můţeme rozdělit podle dosaţené teploty na dvě fáze. První fáze, tzv. mezofilní, 

probíhá v rozsahu teplot +10 ºC aţ +40 ºC. Druhá fáze (termofilní) je doprovázená teplotou 

vyšší neţ +40 ºC. Po skončení těchto dvou fází dochází k postupnému ochlazování a 

poklesu teploty. U zralého kompostu by se teplota měla stabilizovat na úroveň teploty 

okolního prostředí.  

 Teplotu lze povaţovat za funkci kompostu, proto z ní můţeme stanovit dobu zralosti 

kompostu. Výše teplota je závislá na aktivitě přítomných mikroorganismů. Pokud je 

teplota kompostu stále vyšší neţ teplota okolního prostředí, vypovídá to o tom, ţe 

mikroorganismy jsou stále aktivní a kompost nemůţeme povaţovat za vyzrálý.  
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 Rozlišujeme optimální teplotu pro rozklad organických látek a teplotu potřebnou 

k likvidaci lidských, ţivočišných a rostlinných mikroorganismů, parazitů a eventuálně 

semen plevelů či larev much. Optimální teplota pro rozklad organických látek je daná 

druhem surovin. Různé organické látky se rozkládají při odlišných teplotách.  

 Následující tabulka uvádí hodnoty poţadovaných teplot u různých druhů 

kompostovaných surovin a legislativní předpis, z něhoţ vychází. [9] 

 

Tabulka 4 - Hodnoty poţadovaných teplot při kompostování [23]   

Poř. 

číslo 
Kompostované suroviny 

Poţadovaná 

teplota 

Interval 

poţadované 

teploty 

Předpis 

1 

- tuhé komunální odpady, 

- kanalizační kaly, 

- farmaceutické kaly, 

- suroviny s podezřením na 

obsah patogenních organismů 

55 ºC 21 dní ČSN 46 5735 

2 
- ostatní suroviny, neuvedené v 1 

řádku 
45 ºC 5 dní ČSN 46 5735 

3 
- vedlejší ţivočišné produkty (3. 

kategorie) 
≥ 70 ºC min. 60 minut 

Nařízení Komise 

(EU) č. 142/2011 

4 - odpady ze zahrad a zeleně ≥ 45 ºC 5 dní 
Vyhláška č. 

341/2008 Sb. 

5 

- odpady ze zahrad a zeleně 

- zbytková biomasa ze zemědělství  

(otevřené kompostárny) 

≥ 45 ºC 10 dní 
Vyhláška č. 

341/2008 Sb. 

6 

- biologicky rozloţitelné odpady dle 

přílohy č. 1 vyhlášky, seznam A 

(otevřené kompostárny) 

≥ 55 ºC 

≥ 65 ºC 

21 dní 

5 dní 

Vyhláška č. 

341/2008 Sb. 

7 

- biologicky rozloţitelné odpady dle 

přílohy č. 1 vyhlášky, seznam A 

(uzavřené kompostárny) 

≥ 45 ºC 5 dní 
Vyhláška č. 

341/2008 Sb. 

3.1.2 Vlhkost 

 Jako kaţdý ţivý organismus, tak také mikroorganismy potřebují dostatek vody 

k ţivotním procesům. Voda je důleţitá pro přenos ţivin, pohyb mikroorganismů a slouţí 

jako médium pro chemické reakce. Vlhkost kompostu závisí na mikrobiální činnosti a 

biologické oxidací organických látek. Mikrobiální aktivita při kompostování má za 

následek uvolnění většího mnoţství vody neţ ztráty při odpařovaní. Za optimální vlhkost 

kompostu je povaţováno rozmezí 50 % aţ 60 %. Pokud dochází k poklesu pod hranici 40 

%, nastává zpomalování mikrobiální činnosti. Naopak, kdyţ je vlhkost vyšší neţ 60 %, 

dochází k ucpávání pórů vodou a tím se vytváří anaerobní prostředí, které je neţádoucím 
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stavem při kompostování.  Pokud bioodpad není dostatečně provzdušňován na skládkách, 

zůstává tak bez přístupu vzduchu, vzniká tzv. skládkový plyn. Hlavní sloţkou skládkového 

plynu je metan, který je výbušný, coţ dále zvyšuje jeho nebezpečnost. [24] 

 Na vlhkost má také vliv struktura kompostovaných surovin, a to především pórovitost. 

Pokud je 70 % pórovitosti čerstvého kompostu zaplněno vodou, jedná se o optimální 

vlhkost. Optimální vlhkost se liší podle surovinového sloţení kompostu. [9] 

3.1.3 Hodnota pH 

 Ideální rozmezí pH je 6,5 aţ 8. Pokud dojde k poklesu pH pod hodnotu 6 dochází 

k úhynu potřebných mikroorganismu, a to následně ovlivňuje rozklad organických látek, 

kdy dochází k jejímu zpomalení. Při zvýšeném pH nad 8,5 se dusíkaté sloučeniny 

přeměňují na amoniak. Amoniak uchází z kompostu ve formě plynu, a tím rostou ztráty 

dusíku. 

 V počáteční fázi kompostování je hodnota pH okolo 5, to je způsobeno tvorbou 

organických kyselin. V této fázi dominují organismy, houby a plísně, které jsou odolné 

vůči kyselému prostředí. Poté jsou kyseliny rozkládány mikroorganismy, coţ vede 

k neutrálním hodnotám pH, nebo aţ k vyšším okolo 8,5. Hlavní roli při přechodu pH 

do neutrálních nebo mírně zásaditých hodnot hrají bakterie. [9] 

3.1.4 Obsah kyslíku 

 Obsah kyslíku a jeho distribuce do kompostovaných surovin je důleţitá ze třech 

hledisek. Nejpodstatnější je dodávka kyslíku za účelem vytvoření aerobního prostředí 

kompostu, aby mohla nastat mikrobiální činnost. Dalším hlediskem je provzdušňování 

kompostu, které je významně ovlivňuje vlhkost. Třetím hlediskem je přísun vzduchu pro 

regulaci teploty v průběhu kompostování. 

 Potřebný kyslík je moţné dodat do kompostu několika způsoby, většinou se liší podle 

stanovené technologie. Mezi běţně pouţívané metody patři překopávaní překopávačem 

kompostu. Celkový obsah kyslíku ve vzdušných pórech by neměl klesnout pod 6 %. 

Nedostatek kyslíku vede k tvorbě anaerobního prostředí, v kterém dochází k tvorbě 
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organických kyselin, metanu, sulfanu a dalších neţádoucích látek. Tyto látky mají za 

následek problémy se silným zápachem a hygienou kompostu. [9] 

3.1.5 Obsah ţivin a poměr C:N 

 Základní ţiviny uhlík, dusík, fosfor a draslík jsou důleţité pro mikroorganismy, které 

ovlivňují výslednou hodnotu kompostu. Uhlík slouţí jako zdroj organické hmoty pro 

mikroorganismy. Uhlík společně s dusíkem dovoluje syntetizovat proteiny a podílet se při 

stavbě a rozmnoţování buněk. Látkovou výměnou a reprodukci buněk zajišťuje přítomnost 

fosforu s draslíkem. Fosfor je důleţitý pro zabezpečení metabolické činnosti 

mikroorganismů. Minimální obsah fosforu je ve výš 0,2 % oxidu fosforečného v sušině. 

 Mikroorganismy potřebují pro lepší asimilaci ţivin potřebné mnoţství stopových 

prvků. Mezi stopové prvky řadíme bór, vápník, kobalt, měď, ţelezo, hořčík, mangan, 

molybden, selen, sodík a zinek. Všechny výše uvedené stopové prvky jsou potřebné pro 

správný proces kompostování. Ovšem kvalita výsledného kompostu, je nejvíce závislá na 

obsahu dusíku a uhlíku, tzv. vzájemný poměr C:N. 

 Tok uhlíku při kompostování znázorňuje obrázek 4. Mikroorganismy získávají uhlík 

z rozloţených zbytků rostlin a ţivočichů. V průběhu mikrobiální činnosti dochází 

k uvolňování CO2 do atmosféry. Se zráním kompostu se sniţuje mikrobiální aktivita a s ní 

společně mnoţství uvolněného CO2. Maximální teplota v průběhu kompostování je shodná 

s maximálním emisemi CO2, pokud teplota klesá, sniţuje se i mnoţství uvolněného CO2 do 

atmosféry.  Mnoţství uvolněného CO2 je spojeno s poměrem C:N. Pokud je poměr C:N u 

kompostovaného materiálu vyšší, jsou niţší emise CO2, jelikoţ u organických surovin 

s niţším poměrem C:N nastává rozklad snadno. Tím se uvolňuje větší mnoţství uhlíku, 

který můţe ve formě plynu volně unikat do atmosféry. [9] 

 

 

Obrázek 4 - Toky uhlíku při kompostování biologicky rozloţitelných odpadů[25] 
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 Mikroorganismům k syntéze bílkovin napomáhá dusík. Bakterie obsahují 7 % aţ 11 % 

dusíku v sušině a houby 4 % aţ 6 %. Obsah uhlíku zaujímá polovinu obsahu organické 

hmoty. Pokud poměr C:N je niţší neţ 10 : 1, kompostovaný materiál se rozkládá rychle. 

Naopak u kompostovaných hmot s poměrem C:N nad 50 : 1 dochází k pomalému 

rozkladu. Za optimální povaţujeme poměr C:N (25 - 30:1), kdy mikroorganismy vyuţívají 

uhlík a dusík. [9] 

3.1.6 Mikrobiální aktivita  

 K hlavním mikrobiálním činitelům v kompostovaných surovinách patří bakterie a 

niţší houby.  Toto mikrobiální společenství se podílí na rozkladu organických látek. Jejich 

aktivita závisí na zmíněných faktorech, jako je teplota, vlhkost, hodnota pH, obsah ţivin, 

poměr C:N a obsahu O2. Důleţité pro vysokou biodegradační aktivitu je udrţet a 

optimalizovat tyto podmínky tak, aby byly vhodné pro dekompoziční činnost 

mikrobiálního společenství. [9] 

3.1.7 Pórovitost, zrnitost a velikost částic  

 Fyzikální vlastnosti surovin, jakými jsou tvar, velikost a konzistence částic, mají vliv 

na pórovitost a strukturu. Pórovitost je stanovena jako poměr objemu dutin k celkovému 

objemu kompostované hmoty.  Pórovitost a struktura je dána kompostovaným materiálem, 

mírou nadrcení nebo promíchání substrátu. Tyto vlastnosti ovlivňují proces kompostování 

tak, ţe určují mnoţství kyslíku v hromadě. Pokud se v hromadě vyskytují větší homogenní 

části, tím se zvyšuje její pórovitost. [9] 
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3.2 Organizace kompostování 

 Z organizačního hlediska můţeme provádět kompostování odpadu ze zeleně a dalšího 

bioodpadu těmito způsoby: 

- domácí kompostování 

- kompostování na zakládkách, 

- kompostování v boxech nebo kompostérech, 

- kompostování s vyuţitím ţíţal (vermikompostování), 

- komunitní kompostování, 

- průmyslové kompostování. [26] 

3.2.1 Domácí kompostování 

 Domácí kompostování je jednoduchý způsob jak zabránit hromadění kuchyňského 

bioodpadu a odpadu ze zahrad ve směsném komunálním odpadu. Kompostování 

v domácnosti se můţe provádět v kompostérech, kompostových zakládkách nebo v 

boxech. Provádíme jej pomocí jednoduchého nářadí (lopata, vidle, prosévačka aj.) [26] 

 

Kompostování na zakládkách 

 Kompostování na kompostovaných zakládkách 

 Jednou z nejpouţívanějších metod je kompostování na jedné základce. Tuto zakládku 

je nejlépe situovat na zastíněném místě zahrady s dobrým přístupem za kaţdého počasí. 

Základka by měla být vysoká 1 aţ 1,5 m a její šířka u země cca 2 m. Je vhodné při vršení 

zakládku promíchávat a při dosaţení výšky 1,5 m provést homogenizační překopávku 

kompostu. V průběhu roku přidáváme kuchyňský bioodpad a odpad ze zahrad k zakládce. 

Je potřebné po 3 aţ 6 měsících opatrně kompost překopat a tím provzdušnit. Většina 

odpadu v zrajícím kompostu po 9 aţ 12 měsících je přeměněna a stabilizována. Následuje 

prosetí kompostu prohazovačkou (5 × 5 cm) a zbytek nerozloţených částic se vrátí k nově 

zakládané partii. Jednotlivé části v kompostu by měly být dostatečné vlhké, proto je 
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vhodné suché části přidávané do kompostu ovlhčovat vodou, nebo pokud je moţno pouţít 

tekutinu ze záchodové jímky. V takových případech je moţno zvolit tzv. domácí 

kompostování s vyuţitím tekutých odpadů ze záchodové jímky.   

  

 Kompostování s vyuţitím tekutých odpadů ze záchodové jímky 

 Pouţívá se v objektech, kde je k dispozici jímka na vyváţení. V koruně kompostované 

zakládky se vytvoří závlahová laguna, do které minimálně jednou za rok provedeme 

závlahu tekutinou ze záchodové jímky.  

 Při tomto způsobu kompostování, kdy se vyuţívá tekutina ze záchodové jímky pro 

závlahu, můţe být proces kompostování stiţený pouţíváním čisticích prostředků.  

 

 Kompostování s pomocí ventilačních průduchů u kompostu na pevném podloţí 

 Pokud se disponuje dostatkem odpadu a místa na zahradě, můţe být příprava 

kompostu organizována tak, ţe zakládka čerstvého kompostu, homogenizační a 

provzdušňovací překopávka mohou tvořit samostatné figury. Pro lepší provzdušnění se 

v kompostu vytváří ventilační průduchy. Podloţí kompostované základky je tvořeno 

porézním substrátem, do kterého se upevňují kůly ve vzdálenosti 1 m. Vzniknou malé 

průduchy, které umoţňují aktivitu ţíţal a mikroorganismu. [26] 

 

Kompostování v boxech nebo kompostérech 

 Tento způsob kompostování, je vhodný zejména tam, kde je k dispozici méně místa 

nebo vzniká menší mnoţství bioodpadu. Boxy mohou být vyrobeny z kulatiny, prken, 

pletiva aj. Boxy se budují bez dna, z důvodu lepšího vstupu ţíţal z půdy do 

kompostovaného materiálu. Při zaloţení kompostu platí stejné podmínky jako při 

vybudovaní kompostu na zakládkách. Výška by neměla přesáhnout 1,5 m. Překopávka by 

se měla provádět asi po 2 měsících. Ideální je kompostování ve třech boxech, jeden pro 

sběr kompostu, druhý pro zrání kompostu a třetí pro přehazování.  

 Způsob kompostování v kompostérech z recyklovaného polyetylenu je rozšířen 

v domácnostech. Jedná se o tzv. komerční kompostéry o obsahu 240 aţ 400 l. Kompostér 
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je plněn otvíratelným víkem s otočným ventilem pro regulaci postupu vzduchu. Některé 

kompostéry mohou mít dno, ve kterém je umístěná nádoba pro nahromaděnou vlhkost. 

Vlastní kompost zraje na kovovém roštu.  

 Poţadovaná teplota při kompostování v boxech a zakládkách nastává jiţ při mnoţství 

1 m
3
 odpadu.  Takto vzniklý kompost můţeme pouţít po 6 měsících, kdy je proset, přes 

síto a upotřeben na zahradách. [7], [26] 

 

Kompostování s využitím žížal (vermikompostování)  

 Kompostování pomocí ţíţal započalo v Japonsku začátkem sedmdesátých let, kdy se 

zemědělské odpady začaly zpracovávat pomoci ţíţal. Tato technologie se postupem doby 

rozšířila do celého světa. V ČR se začalo kompostování pomocí ţíţal rozvíjet od roku 

1985. [7] 

 Vermikompostování je biooxidační a stabilizační proces přeměny organických 

materiálů. Rozdíl od klasického kompostování je ten, ţe nedochází v průběhu děje 

k termofilní fázi rozkladu a překopávání. Fragmentaci bioodpadu a provzdušňování 

zajišťují ţíţaly, především ţíţala hnojní (Eisenia foetida). Tento druh se vyznačuje 

vysokou produktivností a plodnosti. Ideální teplota pro chov těchto ţíţal je 18 aţ 25ºC. Při 

teplotě pod 7 ºC jsou ţíţaly apatické, pod 0 ºC a nad 42 ºC hynou. Optimální vlhkost 

kompostovaného materiálu je 78 aţ 82 %, při vlhkosti vyšší neţ 90 % a niţší neţ 60 % 

ţíţaly hynou. Potřebné mnoţství ţíţal záleţí na objemu organického odpadu. Pokud denně 

vyprodukujeme 0,25 kg bioodpadu z domácnosti, potřebujeme cca 0,5 kg ţíţal. Ţíţala 

hnojní se velice rychle rozmnoţuje, pokud ale nemá dostatek potravy k ţivotu, přestává se 

mnoţit. Nemá ráda sluneční paprsky a vítr. [7], [27] 

 Vermikompostování na zahradě se provádí na fólii nebo vybetonovaném místě. 

Částečně kompostovaný substrát ze zeleně a bioodpadu se rozloţí na záhon v maximální 

výšce 30 cm. Substrát by neměl být starší neţ 2 aţ 3 měsíce. Před rozprostřením substrátu 

je vhodné rozprášit mletý vápenec a plochu zvlhčit na vlhkost cca 80%. Takto připravené 

místo je vhodné pro umístění ţíţal, na 1 m
3
 se přidává 50 000 jedinců ţíţal. Ţíţaly se 

pravidelně přikrmují kuchyňskými zbytky, odpady ze zeleniny a ovoce apod. Další 

moţnosti je vermikompostování v polypropylenových kontejnerech, tyto kontejnery lze 

umísti na balkóny, do garáţí, dílen apod. [26] 
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3.2.2 Komunitní kompostování 

 Komunitní kompostování je systém sběru a shromaţďování rostlinných zbytků 

z údrţby zeleně a zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený 

kompost (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů). Tento způsob kompostování je vhodný pro sídliště a zahrádkářské 

kolonie, kde občané mají zahrady a zelené travnaté plochy. Technologická stránka výroby 

je stejná jak u předcházejících druhu kompostování. Jako mechanizační prostředky jsou 

vyuţívány nakladače, nebo v menším rozsahu jednoduché nářadí. [26] 

3.2.3 Průmyslové kompostování 

 Výroba průmyslového kompostu se řídí legislativou odpadů, vodohospodářskou a 

legislativou hnojiv. Pro realizaci a provoz kompostárny je zapotřebí schválený provozní 

řád krajským úřadem. Průmyslové kompostování tzv. centrální kompostování organizují 

obce, technické sluţby nebo soukromé podnikatelské subjekty. Kompostování s roční 

produkci kompostu 50 aţ 500 tun se provádí na kompostovišti, s produkcí kompostu nad 

500 tun na kompostárně. Způsob výroby kompostu stanovuje norma ČSN 46 5735 

"Průmyslové komposty". Při kompostování je nutno dodrţovat také vodohospodářskou 

legislativu. Některé kompostované odpady mohou obsahovat rizikové prvky a tím ohrozit 

jakost a zdravotní nezávadnost vod, proto kompostoviště a kompostárny musí být 

zabezpečeny nepropustnou výrobní plochou a jímkou na zachycování splachů a 

sráţkových vod. Vnik sráţkových vod je zamezen výstavbou obrubníku a odvodem 

splachů z kompostů do podzemní nebo nadzemní jímky. Výstavba nové kompostárny je 

investičně náročná, pro omezení náročnosti je moţno vyuţít prostory bývalých uhelných 

skladů, siláţní ţlaby, hnojiště a zemědělské úloţiště, kde přestavba je minimální. Výhodou 

je, pokud je součástí kompostárny také sběrný dvůr, neboť občané tak mohou dováţet 

bioodpad a zeleň z domácnosti. [28], [29] 
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3.3 Tři fáze procesu kompostování 

 Po zaloţení kompostu dojde v krátkém čase ke zvýšení teploty uvnitř zakládky, coţ 

naznačuje přiměřené podmínky pro vývoj mikroorganismů, čímţ je zahájen proces 

kompostování. [30] 

 

Fáze rozkladu (odbourávání) 

 Fáze rozkladu materiálu trvá 3 aţ 4 týdny a teplota stoupá dle materiálu na 50 ºC aţ 

70 ºC. Je to proces miliónu bakterií a hub, které rozkládají snadno rozloţitelné sloučeniny 

jako např. cukry, bílkoviny a škrob. Výchozím produktem jsou např. polysacharidy, 

aminokyseliny, amoniak, dusičnany, CO2 aj. Ţiviny, které jsou vázány v organické hmotě, 

se uvolňují a z části se vracejí do původní minerální formy. Tento proces nazýváme 

mineralizace. [7], [31] 

 

Fáze přeměny 

 Proces přeměny trvá od 4 aţ do 10 týdne. Mnoţení hub sílí, začíná úplné 

zhoubovatění kompostu pomoci hub a plísní, při níţ teplota klesá aţ na 35 ºC. Přítomný 

amoniak se organický váţe s houbami, a proto nedochází k tvorbě zápachu, ale zvýší se 

spotřeba kyslíku. Kompost zmenší svůj objem cca o 1/3. [7], [31] 

 

Fáze syntézy 

 Délka zrání kompostu závisí na ročním období, při kterém je zapotřebí dostatek 

kyslíku. Důleţitou jemnou práci při tvorbě kompostu dělají červi, hlísti, roztoči a další 

mikroorganismy, kteří materiál úplně rozdrobí. Červi pak ve svých střevech stravu rozloţí 

na minerální a organické látky, a tím obohacují kompost o cenné látky. Vytvářejí se 

humusové sloţky tzv. hliněno - humusové komplexy. [7], [31]  
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 Graf znázorňuje teplotní přeměny během tří fázi procesu kompostování. 

 

Obrázek 5 - Graf průběhu teploty v době kompostování [32] 

  

 V průběhu kompostovacího procesu dochází k úbytku a poklesu hmotnosti 

kompostovaného materiálu. Obrázek 6 znázorňuje hmotnostní úbytek, který je od začátku 

kompostování cca 40 % (vztahuje se na původní hmotnost zakládané hmoty). [33] 

 

 

Obrázek 6 - Sankeyův diagram (zobrazení hmotnostních ztrát při procesu kompostování)[34] 
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3.4 Kompostovací technologie 

 Průběh kompostování je kontinuální proces. Děje, které pobíhají během 

kompostování, jak na hromadách bez jakéhokoliv řízení, nebo na urovnávaných 

hromadách s ovlivňováním kompostovacích podmínek, či v některých speciálních 

kompostovacích zařízeních, jsou totoţné. Ovšem významně se liší intenzita probíhajících 

dějů při kompostování. [9] Rozlišujeme tyto způsoby kompostování:  

- kompostování na volné ploše 

- kompostování v pásových hromadách, 

- kompostování v plošných hromadách, 

- intenzivní kompostování 

- v polouzavřených kompostovacích zařízeních, 

- v uzavřených kompostovacích zařízeních, 

- kompostování ve vacích (Ag-Bag kompostování), 

- vermikompostování (viz. kapitola 3.2.1). [35] 

3.4.1 Kompostování na volné ploše  

 Podle způsobu ukládání kompostované suroviny rozeznáváme buď kompostování 

v pásových nebo v plošných hromadách. 

Kompostování v pásových hromadách 

 Kompostovaná surovina je naváţená do pásových hromad trojúhelníkového nebo 

lichoběţníkového tvaru. Velikost a profil hromady je úzce spojen s pouţitou mechanizací, 

především překopávačem kompostu.  

 Trojúhelníkový profil hromady se vyuţívá při kompostování menšího mnoţství 

kompostovaných surovin. Minimální šířka hromady je stanovena na 2 m, z technické 

stránky je lepší šířka 2,5 m aţ 4 m. Výška profilu hromady je dána fyzikálními vlastnostmi 

surovin a zpravidla mívá tyto parametry. [36] 

 



Bc. Anna Niemcová: Moderní metody zpracování organické hmoty a její navrácení do zemědělské krajiny 

 

2011 30 

Tabulka 5 - Rozměry hromad[36] 

B 

šířka pásové hromady [m] 

H 

výška profilu [m] 

2 1,1 – 1,2 

2,5 1,3 – 1,5 

3 1,5 – 1,8 

4 2,2 

  

 U trojúhelníkového profilu hromady dochází k lepšímu provětrávání celého profilu, 

tím se kompost nepřehřívá. Nevýhoda je, ţe zakládka je zranitelná deštěm, jelikoţ velký 

povrch odpovídá poměrně nevelkému absorpčnímu povrchu (jádru). [36] 

 

Obrázek 7 - Trojúhelníkový profil hromady[36] 

  

 Lichoběţníkový profil hromady se uplatňuje při zpracování většího mnoţství surovin. 

Šířka této hromady se pohybuje od 3 aţ 6 m, a to při doporučené výšce 2 aţ 2,5 m. Při 

tomto způsobu se lépe vyuţívá kompostovací plocha. Lépe se aplikuje kejda a voda. 

Z důvodu horšího přirozeného provětrávání je nutná častější překopávka. [36] 

 

Obrázek 8 - Lichoběţníkový profil hromady [36]  
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Kompostování v plošných hromadách 

 Kompostování v plošných hromadách se uplatňovalo především v minulosti. Plošné 

komposty se zakládaly na místech, kde nebyla vhodná mechanizace pro kompostování 

v pásových hromadách. Kompost se postupně zakládal do vrstev, pro tento účel se 

pouţívala chlévská mrva a další hmoty, které se ukládaly do výše 50 cm. K závlaze 

slouţila močůvka. Překopávka kompostu se prováděla hlubokou orbou. Takto obdělaná 

plocha se pouţívala k pěstování krmných plodin a zeleniny. Další překopávku zajišťovalo 

následné obdělávání těchto kultur. [37] 

3.4.2 Intenzivní kompostování 

 Pro intenzivní kompostování se vyuţívají tyto dva typy zařízení: 

- polouzavřená kompostovací zařízení (kompostovací ţlaby a boxy) 

- uzavřená kompostovací zařízení (bioreaktory) 

 

Polouzavřená kompostovací zařízení  

 Pro tento typ zařízení je důleţitá první fáze rozkladu. Pokud dochází k intenzifikaci 

provzdušnění při rozkladné fází, zvyšuje se teplota, a tím se výrazně zkracuje trvání 

procesu. Intenzivní proces v první fází zapříčiní, ţe další fáze kompostování probíhají 

rychleji. Technologická zařízení pro intenzivní kompostování jsou investičně náročná, 

proto se vyuţívají jen na po dobu první fáze kompostování. Dozrávání probíhá v pásových 

hromadách. [38] 

 

Uzavřená kompostovací zařízení  

 Technologie kompostování v uzavřených zařízeních se liší od předchozích 

polouzavřených systémů: 

- jedná se o uzavřená zařízení kontejnerového typu ve tvaru válce nebo boxu 

- vzduch je vháněn do kompostované vrstvy od spodu 

 

 Toto zařízení můţe pracovat ve dvou reţimech. Při prvním se naplní vsádka a po 

poţadovanou dobu se provzdušňuje tzv. vsádkový reţim. Druhý reţim, tzv. kontinuální, 
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kdy se kompost reaktorem posouvá a denně z reaktoru na výstupním konci odchází. Je 

nutno odpovídající část opět do rektorů doplnit.  

 Při intenzivním provzdušňování se první fáze kompostování zkrátí na 5 aţ 7 dnů. 

Doba zkrácení souvisí s kompostovanou surovinou. Kompost po krátké době fermentace 

nemá vlastnosti zralého kompostu, proto se musí nechat dozrát po dobu 2 aţ 4 týdnů. [38]  

3.4.3 Kompostování ve vacích (AG - Bag kompostování) 

 Technologie se zakládá na systému plnění polyetylenových vaků organickým 

odpadem prostřednictvím speciálního lisu. Smíšený organický odpad vloţený do vaku je 

provzdušňován pomocí provzdušňovací hadice, která je vloţena při plnění do prostoru 

vaku. Po naplnění celkové kapacity polyetylenového vaku, se pomocí těsnící pásky vak 

uzavře, a tím se zabrání úniků neţádoucích kapalin. Dodrţovaní správných fyzikálních a 

chemických vlastností je zajišťováno pomocí monitorovací jednotky, která sleduje 

optimální teplotu, poměr C:N, dodávku vzduchu a optimální vlhkost. Homogenita 

materiálu musí být taková, aby přispívala k dobrému provzdušňování. Po dobu plnění je 

kontrolována hustota zhutnění na lisovacím stroji a vlhkost materiálu. Během procesu 

kompostování se kupí v horní části vaku kondenzována voda, a tím tvoří vlastní zvlhčovací 

systém. [39]  

 Kompostovací plocha pro kompostování ve vacích má doporučovaný šikmý sklon, cca 

3 º. Ventilační systém je umístěn v nejvyšším bodě tak, aby nedocházelo k propouštění 

vody z provzdušňovací hadice. Voda, která vznikne, je odváděná do příkopu. Doporučuje 

se vybudovat světelný alarm, který ohlašuje výpadek energie, tímto je zabráněno vzniku 

anaerobních podmínek. Jednotlivé vaky jsou umístěny v těsné blízkosti tak, aby zaujímaly 

co nejméně místa. Ale také proto, aby se optimálně vyuţilo vzniklé teplo, především 

v zimním období. [41] 

 

Obrázek 9 - Technologie výrobu kompostu ve vacích AG-Bag[40] 
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 Technologie pro výrobu kompostu ve vacích AG - Bag je ve srovnání s tradičními 

postupy při kompostování výhodná z těchto důvodů: 

- sníţení pachu vznikajících při procesu kompostování, 

- sníţení znečištění při skladování - nedochází k únikům neţádoucích kapalin, 

- sníţené riziko přenosu chorob, infekcí a patogenních látek, jelikoţ uzavřený vak 

vylučuje moţnost přístupu hmyzu, hlodavců, ptáků apod., 

- schopnost řídit a regulovat teplotu a obsah kyslíku, 

- potřeba aţ 3x menší plochy v průběhu kompostování oproti běţnému způsobu 

kompostování, díky stlačení organických odpadů v průběhu procesu, 

- relativně nízké nároky na pracovní síly a pořizovací cenu, 

- urychluje dobu kompostování, cyklus kompostování trvá 10 aţ 12 týdnů, díky tomu 

lze plochu vyuţít asi třikrát za rok. [41] 

 Nevýhodou tohoto způsobu kompostování je, ţe po skončení procesu kompostování 

ve vacích je zapotřebí vak rozříznout a tím vznikne odpad (plast). Ten se dále musí odváţet 

a následně recyklovat, čímţ vznikají další finanční náklady.  Řešením je pouţití oxo-bio 

rozloţitelných plastů. Tyto plasty mají schopnost se rozkládat za určitý časový úsek a 

podmínek. K rozkladu dochází vlivem ultrafialového záření, které aktivuje iniciátor 

depolymerizace. Poté by bylo moţné nechat vaky rozloţit na ploše nebo by se mohly 

přidávat do čerstvé základy. [42] 

 Tato technologie se pouţívá v Spojených státech amerických, především ve velkých 

městech (San Francisko), v uzavřených objektech jako je letiště nebo zoologické zahrady. 

V Evropě se tento způsob zpracování bioodpadu rozšířil ve Skandinávských státech, ale 

také Itálii nebo Francii. [39] 
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3.5 Technické vybavení kompostárny 

 Stroje a zařízení, které tvoří technické vybavení kompostárny, jsou rozdílné podle 

zvolené technologie.  

3.5.1 Kompostovací linky 

 Jednotlivé kompostovací linky se liší pouţitými typy strojů, jejich výkonnosti, 

agregaci a nároky na obsluhu a manipulační prostor. Z technologického postupu, který je 

uplatňován při řízení kompostování na kompostárně, se definují tyto pracovní operace: 

- naváţení BRO podle druhů, 

- zjištění hmotnosti nebo objemu (váţení, evidence navezených surovin), 

- úprava BRO (drcení, štěpkování), 

- předtřídění (separace neţádoucích příměsí, kovových částic, plastů a folií), 

- homogenizace před naváţkou, 

- úprava profilu hromad, 

- překopávání, 

- aplikace tekutých a kašovitých hmot (kejda, kaly, apod.), 

- manipulace s geotextílií, folií, 

- prosévání (příp. prosévání s drcením), 

- nakládání kompostu, 

- finální úpravy kompostu. [43] 

  

V současnosti se vyuţívá toto sestavení strojních linek: 

Kompostovací linka s kolovým traktorem 
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 K zajištění jednotlivých operací se pouţívá řada technických prostředků, které je 

moţno připevnit k jednomu mobilnímu energetickému prostředku, nejčastěji kolovému 

traktoru. Lze vyuţít sloučení s univerzálním čelním nakladačem, speciálním nosičem aj. 

 

Kompostovací linka složená z jednoúčelových strojů 

 Jednoúčelové stroje obstarávají danou technologickou operací samostatně. Jedná se 

zejména o samojízdný překopávač kompostu. Výkonnost jednotlivých strojů je mnohem 

vyšší neţ u kompostovací linky s kolovým traktorem. Také výkon celé kompostovací linky 

je vyšší, avšak tato varianta je investičně náročná. Ovšem toto souvisí s mnoţstvím 

zpracovávaného materiálu a následnou rentabilitou. [43] 

 

Kompostovací linka kombinovaná 

 Kombinovaná kompostovací linka je kombinací dvou předešlých kompostovacích 

linek. Mobilní energetické prostředky jsou vyuţívaný pro překopávání kompostu, 

manipulaci se surovinami a zbývající část je obstarávána jednoúčelovými stroji. [43]  

 

 

Obrázek 10 - Schéma kompostovací linky[44] 



Bc. Anna Niemcová: Moderní metody zpracování organické hmoty a její navrácení do zemědělské krajiny 

 

2011 36 

3.5.2 Energetické prostředky 

 Mezi nejčastěji pouţívané energetické prostředky v kompostovacích linkách řadíme 

kolový traktor nebo čelní nakladač.  

3.5.3 Drtiče a štěpkovače 

 K rozmělnění a rozdrcení biomasy slouţí na kompostárnách drtiče a štěpkovače. 

Vlhkost vstupního materiálu by měla být 50%. Jedná se o hrubou zelenou hmotu, jako je 

kůra, réví, listí ale i organický podíl vytříděný z komunálního odpadu.  

 Drtiče slouţí k rozmělňování surovin, drtí materiál na částice, které jsou svou velikosti 

rozdílné a mají velký povrch. Rozmělňovací účinek drtičů souvisí s typem drtícího ústrojí, 

cepů, noţů a počtem kladiv. Dále s počtem otáček rotoru a nastavení drtícího roštu.  

 Štěpkovače se uţívají ke zpracování dřevních odpadů. Jejich činnost je opatřena 

pomocí pevně uchycených noţů na rotujících částech (kotouč, buben, šnek).  Následující 

schéma zobrazuje rozdělení drtičů a štěpkovačů. Pokud jsou v jednom políčku uvedeny 

dva údaje, tak horní údaj platí pro drtiče a spodní pro štěpkovače. [35], [43] 

 

 

Obrázek 11 - Schéma rozdělení drtičů a štěpkovačů[35] 
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3.5.4 Překopávače  

 Hlavní funkce překopávačů je provzdušnit kompost. Provzdušňování vede k lepšímu 

přístupu kyslíku a urychlení mikrobiální aktivity. Nejvhodnější je vyuţít překopávačů, 

které pracují kontinuálně. Hlavní konstrukční poţadavky plynou z charakteru 

zpracovaných surovin a jeho objemu produkce kompostu. Zásadní charakteristiky, které 

jsou důleţité pro výběr překopávačů, musí splňovat tyto poţadavky: 

- promísení a provzdušnění surovin v celé výšce profilu, 

- nízká pracovní rychlost a její regulace, 

- moţné rozmělnění navezených a formování surovin do hromady určeného profilu,   

- dobrá schopnost manévrování po pracovní ploše. [43], [45] 

 Dělení překopávačů pro kompostování lze rozdělit podle energetického zdroje, 

pracovního ústrojí, výkonnosti, orientace hromady kompostu a programu jízdy. Ale 

nejdůleţitější je, aby hromada byla dostatečně provzdušněná, toto umoţňují tyto stroje pro 

překopávání: 

 

Bubnové překopávače mají vodorovně instalovaný rotor rozličného provedení s rameny o 

průměru 0,3 - 0,9 m. Kryt nad rotorem (bubnem) slouţí k usměrňování materiálu a 

vytváření nové hromady kompostu. Buben se otáčí nad zemí ve výšce několika centimetrů. 

Ramena, noţe, zuby, radlice nebo kladívka jsou upevněny k bubnu tak, aby přesunovaly 

materiál v poţadovaném směru. U většiny bubnových překopávačů kompost zůstává na 

stejném místě jako před překopáváním. Tento typ je vyuţíván u kompostování v pásových 

hromadách, kdy pracovní šířka záběru musí být minimálně stejná jako šířka hromady. Je 

moţno vyuţít traktor nebo nakladač jako zdroj energie pro pohon rotoru a pojezd, ovšem 

tento typ bubnových překopávačů potřebuje mezi jednotlivými pásy kompostu prostor pro 

popojíţdění, a tím ubírá kapacitu kompostovací plochy. [46] 
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Obrázek 12- Bubnový překopávač[45] 

 

Šnekové překopávače vyuţívají pro překopávání šnek nebo rotor s rameny, upravenými do 

tvaru spirály. Rozeznáváme šnekové překopávače, které mají hřídel s rameny nebo sadu 

velkých šikmých ramen upravenými do šroubovice. Tento mechanismus bývá instalován 

vpředu na nakladačích. Překopávače fungují tak, ţe pojíţdějí podél hromady kompostu ve 

tvaru řady a přemístí materiál na jednu stranu. [46] 

 

Obrázek 13 - Šnekový překopávač[45] 

 

Dopravníkové překopávače s pracovním ústrojím dopravníkového typu. Pracovní orgán 

tvoří vynášecí dopravník instalovaný čelně, který je převáţně poháněn vlastním motorem. 

K provzdušňování dochází tak, ţe dopravník nabírá kompostovanou hmotu, kterou vynáší 

nahoru a přehazuje přes sebe dozadu na příčný dopravník. Dopravník deponuje 

kompostovanou hmotu na určené místo. Většinou se jedná o modely, které vyţadují 

k taţení traktor nebo nakládač, některé jsou samojízdné. Zpracovávají celou šířku hromady 

nebo mohou jen odřezávat některou z vrstev. [46] 
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Obrázek 14- Dopravníkový překopávač[45] 

 

Lichoběžníkové (trapezoidní) překopávače jsou opatřeny frézovacím mechanismem se 

zuby nebo rotujícími talíři. Překopávač pojíţdí podél hromady kompostu a šikmo 

skloněným mechanizmem odřezává bok hromady. Hmota, která se uvolní z hromady, padá 

na druhý dopravník skloněný v obráceném směru. Ten hmotu přenáší na druhou stranu a 

tvoří novou hromadu. Oba pracovní orgány v pracovním nasazení vytvářejí strany 

imaginárního lichoběţníku. Šikmý dopravník lze výškově nastavovat. Překopávač je 

připojen k závěsu traktoru nebo nakládače. [46] 

 

Obrázek 15 - Lichoběţníkový (trapezoidní) překopávač[45] 
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 Obrázek 16 znázorňuje schéma dělení překopávačů kompostu. 

 

Obrázek 16 - Schéma rozdělení překopávačů [35] 

3.5.5 Prosévací a separační zařízení 

 Pokud kompost obsahuje větší mnoţství nerozloţitelných částic je zapotřebí pouţít 

prosévací zařízení. Toto zařízení umoţňuje třídit hotový kompost na dvě nebo více frakcí 

určených k expedici nebo pro další zpracování. 

 Prosévací zařízení se vyuţívá pro úpravu kompostu s vyšším podílem 

nerozloţitelných částic. Dle poţadavku na konečný substrát, se vyuţívají síta s různými 

velkosti ok (15, 20, 40 mm). Prosévací zařízení je opatřeno čistícím kartáčkem, který čistí 

síta během provozu, a tím zabraňuje zanesení a ucpávání ok síta. [35], [36] 

 

Rozdělení prosévacích zařízení podle pracovního ústrojí: 

- Vibrační prosévací síta (zařízení s rovinným sítem) - materiál je posouván přerušovaně 

ve směru spádnice po šikmo uloţeném rovinném sítu. Zařízení je konstrukčně 

jednoduché, dosahuje vysoké ţivotnosti a při jeho pouţívání je potřeba malá 

energetická náročnost.  
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- Rotační třídiče s válcovým sítem - materiál je plynule posouván vnitřním povrchem 

rotujícího válcového síta. Dosahují vysoké výkonnosti, díky průchodnosti surovin přes 

samočisticí části. [46] 

 

 Separátory se uplatňují při kompostování bioodpadu z odděleného sběru biologicky 

rozloţitelného komunálního odpadu (BRKO). Po přesátí zůstává mnoţství plastů, 

kovového odpadu a kameny, které se musí po prosetí oddělit.  

 

Rozdělení separačních zařízení  

- Odstředivé odlučovače - pracují na principu odlišných balistických drah nestejně 

hmotných částic, na principu rozdílné velikosti odrazu pruţných a nepruţných částic 

nebo na principu rozdílných valivých a třecích vlastností částic. 

- Vzduchové třídiče - proud vzduchu odděluju lehkou část surovin, těţká frakce je 

drcena a dále kompostována. [46] 

 

Obrázek 17 - Schéma rozdělení prosévacího zařízení [35] 
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4. POPIS STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE V TŘINCI  

 Průmyslová kompostárna se nachází v areálu Regionálního centra logistiky pro 

nakládání s odpady, materiálem a odpadními vodami (RECELOPRON ) v Třinci na 

Tyrské, ulice Frýdecká čp. 74. Zpracování bioodpadu zajišťuje společnost Nehlsen Třinec, 

s.r.o., která se zabývá problematikou nakládání s odpady. Společnost poskytuje své sluţby 

občanům i firmám nejen na území města Třince, ale i v okolních obcích. [47]  

4.1 Město Třinec 

 Na území města Třince se nacházejí Třinecké ţelezárny, jeden z největších hutních 

podniků v ČR. Zaloţení ţelezáren v roce 1839 mělo významný vliv na další rozvoj obce a 

následně města. [48] 

 Město Třinec se nachází při hranici s Polskem ve východní části Slezska. Město je 

obklopeno horami Moravskoslezských a Slezských  Beskyd. Dominantní je vrch Javorový 

(1032 m n.m.). Rozloha města je 95,6 km
2
. Počet obyvatel k 31. 12. 2002 byl 38 359 osob. 

[49], [50] 

 

Obrázek 18 - Zobrazení Města Třince na mapě[49] 
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4.2 Charakteristika provozovatele  

 Společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., zprostředkovává komplexní sluţby v oblasti 

s nakládání s odpady jako je sběr, svoz a třídění vyuţitelných sloţek odpadu, sběr 

nebezpečných sloţek odpadu a kompostování bioodpadů, a to pro průmyslové, 

podnikatelské subjekty, ţivnostníky a komunální partnery. Mimoto zajišťuje nakládání 

s odpadními vodami, správu a údrţbu místních komunikací, veřejného osvětlení a hřbitovů 

v městě Třinci a okolí. Vlastníkem této společnosti je Město Třinec a německá společnost 

Nehlsen GmbH & Co.KG. Do obchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním 

soudem v Ostravě byla obchodní společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., zapsána 10. 9. 1996. 

[47], [51] 

4.2.1 Kompostovací technologie  

 Pro kompostování BRO v areálu na Tyrské společnost Nehlsen Třinec s.r.o., vyuţívá 

technologii v pásových hromadách s řízeným mikrobiálním procesem. Technologie 

kompostování v pásových hromadách je zabezpečována malou a střední mechanizací.[52] 

4.2.2 Historie kompostárny 

 Projekt výstavby čistírny odpadních vod (ČOV) v Oldřichovicích pro Teslu Třinec 

z roku 1984 počítal s přítokem 1 300 m
3
 odpadních vod za den od 4 833 napojených 

obyvatel. Po ukončení výstavby ČOV přitékaly na ČOV pouze splaškové vody z malé části 

obce Oldřichovice, takţe její kapacita nebyla naplněna, a tím byla ČOV málo vytíţená. 

V 90. letech došlo k ukončení výroby v objektech Tesly taktéţ vlivem politicko-

společenských změn. V roce 1998 se přestavbou z původních kalových polí vytvořily 

kompostovací ţlaby pro kompostování organických odpadů z veřejné zeleně a 

stabilizovaných kalů z ČOV. Roku 2005 proběhla v areálu na Tyrské rekonstrukce a 

montáţ zastřešení kompostárny. [52] 

4.2.3 Technické vybavení kompostárny 

Bioodpad, který je na kompostárně odebírán, je po přejímce naváţen buď přímo na 

kompostovací základku, nebo úloţiště před naváţkou do základky. Seznam bioodpadu, 
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přijímány na kompostárně je uveden v příloze č. 2 - Seznam druhu odpadů odebíraných na 

průmyslové kompostárně v Třinci. Pokud přijímaný odpad je nutno upravovat před 

naváţkou je jej nutno uloţit na místo předúpravy. Předúprava se provádí u 

kompostovaného materiálu, který je rozmělňován pomoci drtiče Pezzolato. V průběhu 

procesu kompostování je prováděna překopávka kompostu, která se v současné době 

provádí traktorovým taţeným překopávačem kompostu CMC-ST-30. V blízkosti 

kompostovacích ţlabů se nachází osévací zařízení, kde dochází k osévání kompostu. 

Osévací zařízení je sloţeno z rotačního bubnu se síty umístěných po obvodu. Toto zařízení 

je usazeno na pojezdovém mostu. Přes síta propadává osetý kompost buď přímo na 

asfaltovanou plochu, nebo do nádob. Zbytky neprosetého kompostu jsou vráceny zpět do 

kompostovací zakládky nebo jsou odváţeny k likvidaci. Osévací zařízení je opatřeno 

otvory s oky o velikosti 20 × 20 mm. [53] 

 

 Součástí technického a technologického zařízení na kompostárně v Třinci jsou: 

 

Kompostovací žlaby  

 Kompostárna se skládá z 6 kompostovacích ţlabů. Rozměr kaţdého ţlabu je 

6,0 × 23,0 × 0,6 m. Celkové rozměry kompostiště jsou 23,0 × 36,0 a celková plocha je 

828 m
2
. Při vyuţití všech kompostovacích ţlabů je moţno vytvořit šest figur kompostu o 

celkovém objemu cca 1 035 m
3
. [52] 

 

Manipulační a ostatní plochy  

 Kompostovací ţlaby jsou opatřeny z obou stran betonovou plochou pro lepší 

manipulaci. Betonové plochy mohou také slouţit k přechodnému uloţení 

kompostovatelných odpadů aţ do doby nahrnutí do zakládek náleţitých kompostovacích 

ţlabu. [52] 

 

Osévací zařízení  

 Jedná se o objekt o rozměrech cca 9,0 × 22,3 m. Plocha je zabezpečena ze dvou stran 

ţelezobetonovými opěrnými zdmi a z třetí strany je monolitická zeď o výšce 0,6 m. Čtvrtá 

strana je přístupná pro potřebnou techniku a je opatřena rampou pro příjezd. 

 Technologické zařízení je sloţeno z rotačního bubnu, násypky, výsypky, poháněcího 

ústrojí, kabiny obsluhy, pojezdového mostu a přívodního vedení. Rotační buben je umístěn 
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na pojezdovém mostě, který je po kolejích posouván manuálně. Násypka a výsypka je 

vytvořená z ocelových plechů. Pohon rotačního bubnu obstarává elektromotor 

s hydraulickým přenosem otáčecího momentu.  

 Konečný produkt se shromaţďuje pod pohyblivým mostem na asfaltové ploše. 

Následně je kompost odváţen nakladačem nebo v bikranových nádobách s potřebnou 

technikou. [52] 

 

Zastřešení kompostárny   

 V roce 2005 bylo uskutečněno zastřešení samotné kompostárny, kalového pole a 

manipulačních ploch ocelovou konstrukcí haly (rozpětí 24 m). Z jedné strany kompostárny 

pokračuje pultová konstrukce zastřešení osévacího zařízení (rozpětí 18 m) na straně druhé 

zastřešení manipulační plochy (rozpětí 2 × 18 m). Celková plocha zastřešení je 3 600 m
2
. 

[52] 

 

Obrázek 19 - Zastřešení kompostárny [Niemcová, 2011] 

4.2.4 Výstupy z kompostovacího procesu 

 Výstupem z kompostovacího procesu na kompostárně v Třinci na Tyrské v areálu 

RECELOPRON je: 

- Kompost vyuţívaný na vlastních plochách provozovatele nebo dodavatele odpadu na 

základě smlouvy prováděné pro dodavatele odpadu. Poţadavky pro tento kompost 

vyplývají z ČSN 46 5735 Průmyslové komposty. Kompost není evidován jako odpad a 

není registrován jako hnojivo. U kompostů vyráběných z kalů z čistění odpadních vod 

(např. 020204 Kaly z čištění odpadních vod v místě vzniku, 190805 Kaly z čištění 



Bc. Anna Niemcová: Moderní metody zpracování organické hmoty a její navrácení do zemědělské krajiny 

 

2011 46 

komunálních odpadních vod, 200304 Kal ze septiků a ţump) a VŢP bude kompost 

před vyskladněním  rovněţ ověřen na přítomnost mikroorganizmů v rozsahu dle 

vyhlášky č. 382/2001 Sb., o podmínkách pouţití upravených kalů na zemědělské půdě 

nebo dle Nařízení Komise (EU) č. 142/2011. 

- Průmyslový kompost, který byl certifikován v roce 2008 a bylo společnosti Nehlsen 

Třince, s.r.o., vydáno Rozhodnutí o registraci hnojiva, které vydal Ústřední kontrolní a 

zkušební ústav zemědělský (ÚKZUZ) pod číslem 3118 v roce 2008. [47], [52] 

Rozhodnutí o registraci hnojiva a certifikace průmyslového kompostu jsou přiloţeny v 

příloze této práce.  

4.2.5 Mnoţství BRO přijatých na kompostárně v Třinci 

 V roce 2002 bylo na kompostárně v Třinci přijato celkem 541,51 tun bioodpadu, z 

toho 454,99 tun Biologicky rozloţitelných odpadu (kód odpadu 20 02 01) a 86,52 tun 

Biologicky rozloţitelných odpadu z kuchyní a stravoven (kód odpadu 20 01 08).  

 O rok později společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., zpracovala 649,32 tun bioodpadu, 

z čehoţ biologicky rozloţitelných odpadu bylo 549,37 tun a 99,95 tun biologicky 

rozloţitelných odpadu z kuchyní a stravoven.  

 V následujícím roce byla opět zaznamenaná zvyšující se tendence v mnoţství 

přijatých bioodpadu na kompostárně. Celkové mnoţství v roce 2004 bylo 723,45 tun 

bioodpadu. Přijatý bioodpad v letech 2002 aţ 2004 byl z většiny tvořen ze sečení zelených 

ploch ve městě Třinci a okolí. Občané tuto moţnost bezplatné likvidace trávy, listí a 

zbytků ovoce vyuţívali jen zřídka. Biologicky rozloţitelný odpad z kuchyní a stravoven 

byl na kompostárnu přiváţen ze sběrných nádob, které byly umístěny ve vybraných 

částech města Třince. Kvalita tohoto odpadu 20 01 08 byla velice špatná, proto z některých 

svozů musela být větší část skládkováná.  

 Roku 2005, nastal pokles mnoţství kompostovaného BRO na 568, 56 tun. Důvodem 

byla rozsáhlá rekonstrukce a zastřešení kompostárny. Od ukončení rekonstrukce dochází 

k neustálému zvyšování objemu kompostovaných odpadů. Od roku 2005 společnost 

Nehlsen Třinec, s.r.o., začala spolupracovat s velkoskladem ovoce a zeleniny. Tento 

bioodpad pod kódem 02 03 04 Suroviny nevhodné k spotřebě a zpracování je postupně 

naváţen a kompostován. Celkové mnoţství přijatého bioodpadu v roce 2006 činilo 954, 60 

tun.  
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 Celkový výsledek mnoţství BRO za rok 2007 činil 1 521,75 tun. Konkrétně Suroviny 

nevhodné ke spotřebě nebo zpracování byly přijaty v mnoţství 232,57 tun, Kaly z čištění 

komunálních odpadních vod (kód odpadu 19 08 05) činily 9,98 tun, Biologicky 

rozloţitelný odpad z kuchyní a stravoven 9,4638 tun a Biologicky rozloţitelný odpad 

1 269,73 tun. V roce 2008 převáţnou část v mnoţství kompostovaného materiálu tvořil 

Biologicky rozloţitelný odpad 1 632 tun, celkově bylo přijato 1 645, 47 tun BRO. Přijatý 

BRO v roce 2009 byl tvořen odpadem ze Surovin nevhodných ke spotřebě nebo 

zpracování v mnoţství 299,18 tun, odpadem z Kalů z čištění komunálních odpadních vod 

16,46 tun a odpad Biologicky rozloţitelným odpadem - 1 657 tun. V loňském roce došlo 

k nejvýraznějšímu vzestupu v mnoţství přijatých BRO na kompostárně. Celkové mnoţství 

bylo 2 672,47 tun. 

Odpad 20 02 01 Biologicky rozloţitelný odpad je přímo naváţen do zakládek. Odpad 

od občanů je tříděn pracovníky kompostárny a posléze také navezen do zakládky.  

 Jedním z hlavních faktorů, který zapříčinil vzestup v mnoţství přijatých BRO na 

kompostárnu v Třinci na Tyrské byl Pilotní projekt - nakládání s biologicky rozloţitelným 

komunálním odpadem, který probíhal ve městech Ostrava, Frýdek - Místek a Třinec. Tento 

projekt probíhal od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006, který vycházel z legislativních poţadavků 

sníţení ukládání BRKO na skládky dle závazných limit EU. V tomto roce byl zahájen sběr, 

a to prostřednictvím biosáčků a větratelných košíků. Biosáčky jsou vyrobeny 

z kukuřičného škrobu, biosáčky se za dobu 10 aţ 45 dní zcela rozloţí. Přestoţe tento 

projekt byl financován pouze jeden rok, město Třinec neustále pokračuje v odděleném 

sběru BRKO. Stále roste objem přijímaných odpadů i díky zvyšování počtu míst 

s kontejnery na BRKO a navyšování četnosti svozu. [51], [54] 

 Mnoţství BRO přijatých na kompostárně v Třinci znázorňuje níţe uvedený graf a 

tabulka.  
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Obrázek 20 - Graf mnoţství BRO přijatých na kompostárně v Třinci 2002 - 2010 [51] 

 

Tabulka 6 - Mnoţství BRO přijatých na kompostárně v Třinci 2002 - 2010[51] 

Kód 

odpadu  
 Rok 

2002  

 Rok 

2003  

 Rok 

2004  

 Rok 

2005  

 Rok 

2006  

 Rok 

2007  

 Rok 

2008  

 Rok 

2009  

 Rok 

2010  

 02 03 04            53,71       316,82     232,57   299,18 228,12 

 03 01 05              3,43     

 17 05 04              1,5     

 19 08 05            9,98   16,46 16,08 

 20 01 08      86,52         99,95       152,17         9,4638 8,34     

 20 01 25              0,2     

 20 02 01    454,99       549,37       571,28       514,85       637,78     1269,73 1632 1657,04 2428,265 

 Celkem    541,51       649,32       723,45       568,56       954,60     1521,75 1645,47 1972,68 2672,465 

 
02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo a dřevotřískové dýhy  

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod 

20 01 08 Biologicky rozloţitelný odpad z kuchyní a stravoven 

20 01 25 Jedlý olej a tuk 

20 02 01 Biologicky rozloţitelný odpad 
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4.2.6 Zhodnocení situace nakládání s BRO v ČR a městě Třinci 

 Směrnici Rady č. 1999/31/ES o skládkách ukládá členským státům omezit mnoţství 

biodegradabilního odpadu ukládaného na skládky a pro biodegradabilní komunální odpad, 

a to sníţit maximální mnoţství BRKO ukládaných na skládky tak, aby podíl této sloţky 

činil v roce 2010 nejvíce 75% hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50% hmotnostních a 

výhledově v roce 2020 nejvíce 35% hmotnostních z celkového mnoţství BRKO vzniklého 

v roce 1995.  V ČR je to zakotveno v NV č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového 

hospodářství České republiky. Základem pro porovnání hodnocení tohoto ukazatele je rok 

1995, ve kterém bylo na skládkách uloţeno celkem 148 kg BRKO na obyvatele. Podle 

hodnotící zprávy o Plánu odpadového hospodářství ČR za rok 2008 bylo skládkováno o 32 

kg více, neţ je poţadováno v roce 2010, tj. 144 kg/obyv./rok. Podle poskytnutých 

informací z Ministerstva ţivotního prostředí zpráva za rok 2009 byla Ministerstvem 

ţivotního prostředí zpracována, schválena poradou vedení a je předloţena vládě pro 

informaci. Hned jak ji vláda vezme v potaz, bude zveřejněna. Zpráva za rok 2010 bude 

zpracována do konce roku 2011. [1], [55] 

 Kaţdá domácnost produkuje bioodpad. Sběr tohoto odpadu naráţí na nemalé 

problémy, které jsou spojeny s tříděním a odvozem bioopadu. Pokud bioodpad není 

oddělen při svém vzniku, jeho následné třídění je velice náročné. Takový odpad můţe být 

kontaminován z ostatních sloţek směsného komunálního odpadu. 

 Jedním ze způsobu omezení ukládání BRKO na skládky je vytřídění tohoto odpadu 

přímo v domácnostech tzv. domácí kompostování. V dnešní době jiţ existuje na trhu celá 

řada kompostovacích nádob, které nám kompostování ulehčují. Takový to způsob je 

moţno vyuţívat pro kompostování zbytků, listí, organických odpadů apod. Lidé tak mají 

moţnost kde ukládat bioodpad a získat kvalitní a cenné hnojivo. 

 Pokud se jedná o zástavbu, kde lidé nemají dostatečný prostor pro umístění 

kompostéru, je moţno vyuţít svozu biologického odpadu. Občané v městě Třinci, 

především v příměstských částech mají moţnost vytříděný BRO odkládat do nádob, které 

jsou občanům poskytovány po celý rok, a to zdarma, nebo bioodpad mohou odváţet na 

kompostárnu v Třinci na Tyrské. Z poskytnutých informací vyplývá, ţe za vzrůstajícím 

mnoţstvím přijatých odpadů na kompostárně v Třinci stojí především Společnost Nehlsen 

Třinec, s.r.o., a město Třinec, které postupným navyšováním četností svozů a zvyšováním 
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počtu kontejnerů na BRKO umoţňují občanům Města Třince a okolním obcím se lépe 

zbavovat bioodpadu. Pro tuto činnost je nutno občany náleţitě motivovat a informovat 

prostřednictvím broţur, letáků a propagačních akcií.  

 Svoz bioodpadu bohuţel není zajištěn ve všech městech ČR, postupným zaváděním 

svozu bioodpadu a rozšiřováním sběrných míst by se tato situace mohla zlepšit. Jak 

odpadové společnosti, tak i města by se měla stále soustředit na oblast informování, aby 

bioodpad nekončil na skládkách, ale v kompostárnách. 
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5. SROVNÁNÍ ALTERNATIVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH 

ŘEŠENÍ A JEJICH DOPADU DO ŢIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ 

 Vyuţití kompostování představuje přirozené zpracování BRO, uzavření koloběhu 

prvků v přírodě nebo jejich návrat do půdy a moţnost doplnění nezastupitelného humusu 

do půdy. [35]  

 Míra negativních dopadů do ţivotního prostředí souvisí s pouţitou kompostovací 

technikou a sloţením vstupního materiálu. Pokud kompostovací materiál není správně 

provzdušňován, nastává anaerobní prostředí, které vede k vzniku nebezpečného plynu 

metanu. Při procesu rozkladu se uvolňuje CO2, těkavé organické látky, bakterie a plísně. 

Nesprávné řízení kompostovacího procesu můţe vést k zápachu a špatné kvalitě 

výsledného kompostu. [56] 

 Změnou organizace nebo lepším technickým řešením je moţné negativní vlivy 

kompostáren na ţivotní prostředí významně zmírnit. [57] 

5.1 Emise pachových látek 

 Vyhláška č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, 

přípustné míry obtěţování zápachem a způsobu jejího zjišťování určuje způsob stanovení 

koncentrací pachových látek, přípustné míry obtěţování zápachem a způsobu jejího 

zjišťování. V příloze jsou stanoveny stacionární zdroje, u kterých se stanovuje koncentrace 

pachových látek. Mezi ně jsou zařazeny ve skupině C průmyslové kompostárny a zařízení 

na biologickou úpravu odpadů. [58] 

 Po přijetí Kjótského protokolu se ČR zavázala sníţit emise skleníkových plynů. Mezi 

ně patří i emise vyprodukované během procesu kompostování.  

 Při dovozu bioodpadu se vytváří těkavé organické látky, ale také produkty kvasných 

procesů. Během překopávání a provzdušňování v první fázi rozkladného procesu unikají 

alifatické kyseliny, jako je kyselina octová, kyselina máselná a kyselina valerová. [59] 
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 Mezi plynné emise z provozu kompostárny patří oxid uhličitý, který vzniká rozkladem 

rostlinných a ţivočišných tkání. Hlavní emise, které vznikají na kompostárně, jsou emise 

pachových látek, tyto látky nesmí způsobovat obtěţování obyvatelstva. Emise metanu a 

amoniaku jsou spjaty se špatným řízením technologie. Míra intenzity zápachu závisí na 

provzdušnění zrajícího kompostu. Komposty s nedostatečnou výměnou plynů, s nízkou 

pórovitosti a převlhčené komposty jsou ideální pro tvorbu pachových emisí. Tyto 

komposty jsou příznačné nakyslým zápachem, který postupně přechází aţ v hnilobný 

zápach.  

 Jednou s moţností sniţování pachových látek je pravidelná překopávka zakládky a 

tím dosáhnutí lepšího provzdušňování. Nákladnějším opatřením je přidávání 

enzymatických nebo mikrobiologických preparátu. Pachové emise z biofermentatorů nebo 

odpylnu kompostů lze odstranit pomocí biofiltru. Náplní biofiltru můţe být částečně 

zfermentovaná stromová kůra ve směsi s porezními hmotami. Omezit emise amoniaku lze 

optimalizováním poměru C:N u čerstvého kompostu (cca 30:1). [57] 

5.1.1 Způsoby sniţování pachových látek na kompostárně v Třinci na Tyrské 

Technickoprovozní a technickoorganizační opatření 

 Kompostárna v Třinci na Tyrské přijala opatření, které stanovuje, ţe při teplotách 

vzduchu nad 30 °C, o víkendech a v pracovní dny po 17:00 hod. nebude probíhat ţádná 

manipulace s kompostovanou hmotou. 

 

Zakrytí zakládky 

 Kompostárna je zastřešená, coţ omezuje vliv nepříznivých klimatických vlivů. Pro 

dosaţení optimálního průběhu kompostování se vyuţívá kompostovací krycí textilie, 

kterou se překrývají krechty (hromady). To vede k zamezení šíření pachových látek a 

vnášení tuhých znečišťujících látek, ovšem ne po dobu překopávek. 

 

Úprava receptury  

 Největší mnoţství emisí pachových látek vzniká při první homogenizační překopávce, 

při dalších překopávkách se emise pachových látek sniţují. Příčinou je doba mezi 

naváţkou do zakládky a homogenizační překopávkou. Kompostárna v Třinci odebírá 

hlavně  odpad  kat. č. 20 02 01 Biologicky rozloţitelný odpad jako je tráva, listí, štěpky a 
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odpady ze skladu a ze zpracování ovoce kat. č. 02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě 

nebo zpracování. Odpady jako je duţnatá zelenina (zelí, květák aj.) podléhá rychlému 

rozkladu, který je doprovázen nepříjemným sirným pachem.  

 Pro zamezení zahřívání, kvašení a fermentaci kompostovaných materiálů na zakládce 

se přidává dřevní štěpka do hromady trávy. Dřevní štěpka obsahuje malé mnoţství síry a 

dusíku a není ani po fermentaci zdrojem ţádných pachů. Důleţitá je včasná homogenizace 

bezprostředně po naváţce do zakládky. 

 

Pouţívání biotechnologických přípravků 

 Biotechnologické přípravky aktivují a urychlují kompostovací proces, čímţ se sniţuje 

počet překopávek. Biotechnologické přípravky je moţno vyuţít na sníţení emisí plynů 

CO2, amoniaku, metanu a sulfanu. V současné době je na kompostárně v Třinci prováděna 

aplikace těchto přípravku. Průběţné zkušenosti poukazují na sníţení emisí zátěţových 

plynů, zkrácení kompostovací procesu v souvislosti se skladbou vstupních surovin a 

dosaţení lepší homogenity výsledného kompostu. Při pouţívání přípravků je důleţitá 

zálivka krechtu, jak vrcholu i boků, pro dosaţení rovnoměrného zvlhčení. Nutné je 

sledovat vlhkost a teplotu.  

 

Protizápachové bariéry 

 Protizápachová bariéra se vytváří vlivem uvolňování mlhy z mikroskopických kapiček 

vody obsahující miliardy agregátů do atmosféry. Mikrokapičky obsahují agregáty 

protizápachové sloučeniny skládající se z dlouhých řetězců částic (částice vytvářejí ve 

vodě různorodé agregáty molekul). Tím zachycují pachové molekuly a blokují je, coţ 

zapříčiní neutralizaci funkce vyvolávající osmotickou aktivitou a zápachové molekuly jsou 

postupně eliminovány ze vzduchu.  

 Protizápachové mobilní bariéry jsou umístěny u homogenizační překopávky. Účinnost 

těchto bariér je omezena klimatickými podmínkami, především vítr „strhává“ pachové 

látky a mikroskopické kapičky protizápachové bariéry a nedochází k potřebné reakci. [60] 
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5.2 Nové kompostovací technologie 

 Základem všech uzavřených systému CompostSystems je provzdušňování podle 

principu COMPOnent. Rozlišujeme kompostování v boxech  - COMBObox, kompostování 

v halách - newEART nebo moţnost dodatečného zabudování do stávajícího provozu 

kompostárny. Tato technologie je vyuţívána především v Rakousku a zahraničí. [61] 

5.2.1 COMPOnent  

 Provzdušňovací systém COMPOnent umoţňuje kontrolovaný aerobní proces tlení, 

redukuje pachové emise a urychluje proces rozkladu. COMPOnent zajišťuje nepřeţitelnou 

dodávku kyslíku do zakládky kompostu, a to nezávisle na cyklech překopávky. Systém 

COMPOnent se skládá [61], [62], [63]: 

 

COMPOair 

 Zahrnuje ventilátory a betonové vysokozátěţové provzdušňovací roury, které při 

provozu zabezpečují provzdušňování jádra zakládky. 

 

COMPOtemp 

 COMPOtemp kontroluje teplotu. Základní nastavení umoţňuje měřit teplotu v pěti 

místech kaţdou hodinu v průřezu zakládky. Naměřena výsledná hodnota je zaslána pomocí 

rádiového signálu do řídící stanice (COMPOcontrol). 

 

COMPOcontrol 

  Řídicí systém celého provzdušňovacího systému COMPOnent. COMPOcontrol  

průběţně kontroluje, optimalizuje provzdušňovací cykly a časy činnosti ventilátoru pro 

kaţdou zakládku. 
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COMPOscan 

 Vizualizační software, který naměřené hodnoty teploty z COMPOtemp vizualizuje na 

počítači pomocí grafiky. Jednotlivé měřené údaje o teplotě z COMPOtemp jsou přiřazeny 

správnému číslu šarţe a vyobrazeny na displeji.  

 

COMPOreport 

 Manţerský software který zpracovává veškerá data. Od přejímky materiálu aţ po 

prodej konečného produktu. [62] 

 

COMPOrain  

 Zavlaţovací ventily, které jsou řízeny individuálně pro kaţdou trasu. Vlhčení 

zakládky můţe probíhat jednorázově nebo periodicky. [62] 

 

 

COMPOtainer  

  COMPOteiner umoţňuje sestavit všechny ventilátory do jedné centrály. Sníţí se 

tím emise ventilátorů, které jsou tak chráněny před zničením, nepříznivém počasí apod. 

[61] Následující obrázek znázorňuje schéma systému COMPOnent. 

 

Obrázek 21 - Schéma systému COMBOnent [63] 
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5.3 Plánované rozvrţení kompostárny v Třinci na Tyrské 

 Navrhované řešení počítá s nově vybudovanou uzavřenou příjmovou části. Tato část 

bude slouţit pro meziskladování materiálů aţ do zaloţení zakládky. Nově zaloţená 

zakládka bude zakládána jednou aţ dvakrát týdně. Provzdušňování bude zajištěno 

systémem zabudovaným v zakládkách. Překopávku kompostu bude obstarávat samojízdný 

překopávač. Po ukončení intenzivní fáze rozkladu, která trvá cca 4 týdny, bude buď 

následovat dozrávání a výroba kvalitního kompostu, nebo proces úpravy pro produkci 

paliva (energokompostu). Při výrobě a produkci kvalitního kompostu bude materiál dále 

podléhat fázi dozrávání. Materiál na dozrávací plochu bude dováţen traktorovým 

nakladačem. Po ukončení fáze dozrávání bude kompost proset a uloţen ve skladovacích 

boxech, do doby jeho vyuţití nebo prodeje. [62] Půdorys plánovaného rozvrţení 

kompostárny v Třinci na Tyrské je uveden v příloze č. 6. 

 

Příjmová část 

 Příjmová část bude umístěna na místo, kde dnes dochází k prosévání kompostu. 

Příjmová hala o velikosti 9 × 25 m bude zastřešena z důvodu sníţení úniku pachových 

emisí. Vzduch bude odváděn a čištěn společně se vzduchem ze zakládek.  

 

Kompostovací plocha 

 Kompostovací plocha bude rozdělená na dvě části. První část haly o délce 60 m bude 

vyuţita pro intenzivní rozklad. Fáze rozkladu bude probíhat v 6 provzdušňovaných 

zakládkách o délce 50 m. Na obou koncích zakládek bude 5 m široká plocha pro průjezd 

techniky. Druhá část haly, určená pro dozrávání, bude 38 m dlouhá. Fáze dozrávání bude 

probíhat ve 4 provzdušňovacích zakládkách o délce 38 m. A opět na obou koncích bude 5 

m široká plocha. 

 

Skladovací část 

 V současnosti tato část slouţí pro otevřené dozrávání. V budoucnu se počítá 

s uplatněním tohoto prostoru pro skladování hotového kompostu a vstupního materiálu 

jako je dřevo, větve nebo kořeny. Ať uţ hotový kompost nebo dřevnatý materiál nevytváří 

ţáden zápach, proto jej můţeme takto skladovat. 
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Kontejner s ventilátory a čištění odsávaného vzduchu 

 Kontejner s ventilároty bude umístěn místo kalové nádrţe. Tento kontejner 

s ventilátory bude slouţit k provzdušňování zakládek a pro čištění odsávaného vzduchu. 

5.3.1 Způsob provozu 

 Navrhovaná rekonstrukce počítá s vyuţitím provzdušňovací techniky, která můţe 

pracovat ve dvou technologických reţimech. Prvním z nich je výroba kvalitního kompostu, 

druhým je produkce energokompostu a nebo případně jejich kombinace.  

 

1. Kvalitní kompost 

 Při tomto technologickém reţimu se předpokládá výroba kvalitního kompostu. 

V průběhu 4 týdnů intenzivního rozkladu a 4 týdnů dozrávání lze vyrobit hodnotný 

kompost, který můţe být aplikován na zemědělské půdy, prodáván pro zahradnickou 

produkci a krajinotvorbu.  

 

2. Energokompost (palivo) 

 Tato varianta předpokládá výrobu paliva - energokompostu. V průběhu 2 aţ 4 týdnů, 

vzniká teplo při rozkladu kompostovaného materiálu. Tímto teplem je moţno materiál o 

vlhkosti 60 aţ 70 % usušit na 40 % a tím získat biologické palivo. Fáze dozrávání není u 

tohoto postupu nutná, tudíţ plochu pro dozrávání lze vyuţít pro výrobu energokompostu. 

Při tomto způsobu řešení je nutné, aby plochy pro intenzivní i dozrávací fázi byly 

vybaveny sacím provzdušňováním. Zavlaţování není nutné. Graf znázorňuje nárůst sušiny 

v průběhu 3 týdnů rozkladu. [62] 
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Obrázek 22 - Graf nárůstu sušiny v průběhu 3 týdnů rozkladu[62] 

 

3. Kombinovaná produkce 

 Při vyuţití obou variant je nutno, aby ventilátory se sacím provozem byly na hlavní i 

dozrávací kompostovací ploše. Toto vyuţití je výhodné pro kompostárnu z důvodu 

libovolné kombinace dvou předešlých variant. [62] 

 

 Tato technologie s vyuţitím provzdušňovacího systému COMPOnent přinese 

produkci jak kvalitního kompostů tak energokompostu. Po provedení všech potřebných 

stavebních prací a provozních opatření se vzniklé emise pachových látek podstatně sníţí.  
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6. POSOUZENÍ VYUŢITÍ VZNIKLÉHO KOMPOSTU 

6.1 Registrace kompostu 

 Registrace kompostu podléhá zákonu č. 156/1998., o hnojivech ve znění pozdějších 

předpisů, kterou provádí ÚKZUZ. Hlavní rozdíl je mezi komposty určené pro vlastní 

potřebu, tím se rozumí aplikace kompostu na vlastní pozemky, takto pouţité komposty se 

registrovat nemusí. Nutná registrace je u kompostu, který je uváděn do oběhu. [64], [65] 

6.1.1 Kompost pro vlastní potřebu 

 Jedná se o kompost, který je aplikován na vlastní pozemky nebo případně pronajaté. 

Takto vyuţívaný kompost nepodléhá registraci, ale i přesto musí splňovat poţadavky 

stanovené zákonem o hnojivech a prováděcími předpisy. Hlavní poţadavky jsou stanoveny 

ve vyhlášce č. 474/2000 Sb., o stanovení poţadavků na hnojiva, ve znění pozdějších 

předpisů, kde jsou v příloze č. 1 stanoveny maximální obsahy rizikových prvků. V zákoně 

o hnojivech §9 je stanoveno, ţe při pouţívání hnojiva (kompostu) nesmějí být vnášeny do 

půdy rizikové prvky ve stanoveném mnoţství. Tato problematika se dotýká nejvíce 

zemědělců, kteří pouţívají vzniklý substrát na svá pole. [64], [65] 

6.1.2 Kompost uváděný do oběhu 

 Tento kompost musí být registrován, nesmí poškozovat ţivotní prostředí, půdu, zdraví 

lidí nebo zvířat. Dále musí splňovat poţadavky na označování, balení, skladování a nesmí 

být znehodnocen. Zahájení registrace kompostu probíhá podáním ţádosti o registraci 

hnojiva, která je přístupná na webových stránkách ÚKZÚZ. Z dokumentace se poţaduje 

provozní řád kompostárny a návrh příbalového letáku. Jestli kompostárna zpracovává i tzv. 

vedlejší ţivočišné produkty podle nařízení ES č. 1069/2009, musí se prokázat schválením 

od příslušného Krajské veterinární správy. Pro registraci je zapotřebí předloţit 

reprezentativní vzorek kompostu pro laboratorní analýzu. U vzorku se stanovuje vlhkost, 

spalitelné látky, celkový dusík jako N, pH, poměr C:N, nerozloţitelné příměsi a obsah 

rizikových prvků. Rozbor provede akreditovaná laboratoř ÚKZÚZ. Rozsah vykonaných 
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zkoušek závisí na vlastním kompostu a jeho pouţití. Zpravidla se vychází z ČSN 46 5735 a 

vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozloţitelnými odpady. 

Souběţně při registraci navštíví kompostárnu pověřený pracovník ÚKZÚZ, tzv. prověrka, 

kdy pracovník kontroluje, zda předloţená dokumentace odpovídá skutečnosti a zda jsou 

splněny podmínky pro trvalou jakost kompostu. Zda je všechno splněno, můţe být 

následně výrobek registrovaný. Tento výrobek je vystavený odbornému dozoru v rámci 

úředních kontrol, kdy jsou odebírány a analyzovány vzorky. [64], [65]  

 

Tabulka 7 - Vlastnosti kompostu vycházející z ČSN 46 5735[66] 

Chemické a fyzikální vlastnosti Hodnota [%] 

Vlhkost 
min. 40,0 

max. 65,0 

Spalitelné látky ve vysušeném vzorku min. 25,0 

Celkový dusík jako N přepočtený na vzorek min. 0,60 

Hodnota pH od 6,0 do 8,5 

Poměr C:N max. 30 

Nerozloţitelné příměsi max. 2,0 

Senzorické vlastnosti 

Hnědá, šedohnědá aţ černá homogenní hmota 

drobtovité aţ hrudkovité struktury. Nesmí vykazovat 

pachy svědčící o přítomnosti neţádoucích látek. 

 

6.2 Kompost jako hnojivo 

 Dle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech ve znění pozdějších předpisů je v § 2 hnojivo 

definováno jako látka způsobilá poskytnout účinné mnoţství ţivin pro výţivu kulturních 

rostlin a lesních dřevin. Zákon člení hnojiva následovně: 

 Minerální hnojivo - hnojivo, v němţ jsou deklarované ţiviny obsaţeny ve formě 

minerálních látek získaných extrakcí nebo jiným fyzikálním nebo chemickým postupem; 

za minerální hnojivo se povaţuje také dusíkaté vápno, močovina a její kondenzační a 

asociační produkty a hnojivo obsahující stopové ţiviny ve formě chelátů nebo komplexů. 

 Organické hnojivo - hnojivo, v němţ jsou deklarované ţiviny obsaţeny v organické 

formě. 
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 Organominerální hnojivo - hnojivo, v němţ jsou deklarované ţiviny obsaţeny 

v minerální a organické formě. 

 Statková hnojiva - hnojivo vznikající jako vedlejší produkt při chovu hospodářských 

zvířat nebo produkt při pěstování kulturních rostlin, není-li dále upravováno; za úpravu se 

nepovaţují přirozené procesy přeměn při skladování, mechanická separace kejdy a 

přidávání látek sniţujících ztráty ţivin nebo zlepšujících účinnost ţivin. [20] 

 Tabulka 8 znázorňuje vyuţitelné výstupy z kompostovacích zařízení. 

 

Tabulka 8 - Vyuţitelné výstupy [67] 

Výstup 

skupiny 
Typ výrobku 

č. 1 
Kompost (organické hnojivo) v souladu s poţadavky zákona č. 156/1998 o hnojivech 

ve znění pozdějších předpisů 

č. 2 Rekultivační kompost 

č. 3 Stabilizovaný bioodpad 

č. 4 Biologicky nerozloţitelné odpady (např. kamení a jiné příměsi) 

 

 Podle vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky 

rozloţitelnými odpady se rekultivačním kompostem rozumí stabilizovaný výstup 

z aerobního zpracování bioodpadu, určený pro udrţení nebo zlepšení vlastností půdy, 

pouţitelný mimo zemědělskou a lesní půdu. [17]  

 Rekultivační komposty kontroluje Česká inspekce ţivotního prostředí (ČIŢP), kdeţto 

komposty kontroluje ÚKZUS. 

 Limitní hodnoty rizikových prvků v hnojivech, pomocných půdních látkách, 

pomocných rostlinných přípravcích a substrátech stanovuje vyhláška 474/2000 Sb., o 

stanovení poţadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů v příloze č. 1.  
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Tabulka 9 - Limitní hodnoty pro organická hnojiva, substráty, statková hnojiva [68] 

Rizikové 

prvky 
Substráty 

Organická a statková hnojiva se 

sušinou nad 13 % 

Organická a statková hnojiva se 

sušinou nejvýše 13 % 

 [mg/kg sušiny] 

kadmium 2
1)

 2 2 

olovo 100 100 100 

rtuť 1,0 1,0 1,0 

arsen 20 20 20 

chrom 100 100 100 

měď 100 150 250 

molybden 5
2)

 20 20 

nikl 50 50 50 

zinek 300 600 1200 

Poznámka 
 Maximální aplikační dávka 20 tun 

sušiny.ha
-1

 v průběhu 3 let. 

Maximální aplikační dávka 10 tun 

sušiny.ha
-1

 v průběhu 3 let. 

 

6.3 Kompost jako humusotvorný činitel  

 Vyzrálý kompost obsahuje stabilní a vysoký podíl organické hmoty, který v půdách 

dokáţe nahradit původní půdní humus. Humus obsaţný v kompostu má vysokou 

výměnnou kapacitu pro ţiviny (dusík, vápník, mangan, draslík). Navázané ţiviny se tak 

nevyplachují do podzemních a povrchových vod. Zvyšuje biologickou aktivitu, která 

následně napomáhá k rozkladu některých znečišťujících látek (například ropné produkty). 

Humus rozpouští ţiviny z půdních minerálů pro rostliny. Zlepšuje strukturu půdy a 

jímavost půdy pro vodu. [69], [70]  

                                                 
1) 1 mg/kg pro substráty určené pro pěstování zeleniny a ovoce. 
2) Neplatí pro substráty pouţívané v zahradnictví vyjma těch, které jsou pouţívány k pěstování ovoce a zeleniny. 
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6.3.1 Půda bez humusu 

 Organická hmota je důleţitou sloţkou zdravé půdy a její úbytek vede k degeneraci 

půdy. Ke vzniku organické hmoty výrazně přispívají zemědělci. Většina komerčních 

zemědělců vyuţívá k hnojení anorganická hnojiva pro jejich cenu a jednoduchost aplikace. 

Při tom půda bez humusu je velice chudá a hnojení anorganickými hnojivy pro rostliny 

vysoce neefektivní. Po roce 1989 spotřeba anorganických hnojiv klesla, avšak v posledních 

letech dochází k nárůstu dusíkatých hnojiv. Pokud je v půdě nedostatek humusu, 

anorganická hnojiva a látky v nich obsaţené se špatně váţou do půdy, a tím dochází při 

dešti k jejich vyplavování do povrchových a podzemních vod. Hnojiva deštěm spláchnutá 

z polí, pak negativně působí na kvalitu vod. Povrchové vodní plochy zarůstají řasami a 

sinicemi, a tím omezují vodní ţivočichy o kyslík ve vodě. Takto dochází ke znečišťování 

ţivotního prostředí, a proto je nutné aplikovat organická hnojiva zejména kompost, který je 

bohatý na humus. 

 Nedostatek humusu a organické hmoty v půdě zapříčiňuje vysychaní krajiny, ale i 

povodně. Pokud se nemá stékající voda kde zachytit, z půdy odtéká, a tím půda ztrácí 

potřebnou vlhkost. Ke zvodnění povrchové části půdy dochází po přívalovém dešti, kdy 

jsou na povrch extrahovány jemné částice. Částice tvoří vrstvu, čímţ stěţuji průsak vody. 

Vyschlá půda pak tvoří tzv. stanovou celtu (nepromokavou část). Jestliţe je půda suchá, 

povrchové pnutí vody drţí kapky pohromadě a kapky stékají směrem dolů bez toho, aby 

prošly porézním povrchem. Rostliny nedostávají potřebnou vláhu a klesá hladina 

podzemních vod. Při intenzivním přívalovém dešti dochází k povodním, ale půda pod 

povrchem zůstává vyprahlá a suchá. Toto je zapříčiněno intenzivní zemědělskou výrobou 

s rozoranými mezemi, vyuţíváním průmyslových hnojiv a odvodňováním krajiny. Pokud 

půda disponuje dostatkem organické hmoty a dokáţe si udrţet vlhkost, naváţe voda 

v kapilárách dešťové kapky a voda se začne vsakovat. Voda tak setrvává v půdě a ani 

krátkodobé intenzivní sráţky se na zvýšení hladiny vodních toků neprojeví. [71] 
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6.4 Vyuţití kompostu v krajině  

Zdroj úpravy obsahu humusu na zemědělských půdách 

 Při aplikaci kompostu jako hnojiva na zemědělské půdy se vyuţívá běţný osevní 

postup. Kompost se aplikuje v dávce 40 aţ 60 t.ha
-1 

s účinností hnojení na dobu 2 aţ 3 let 

nebo v dávce 80 aţ 120 t.ha
-1 

s účinností aţ na 5 let. Mnoţství dávky se odvíjí od zatíţení 

půdy rizikovými prvky a účinnost podle pěstované plodiny. 

 

Náhrada za rašelinu nebo průmyslová hnojiva 

 Kompost lze vyuţit také při obnově městské zeleně, při komplexní úpravě 

chemických a fyzikálních vlastností půd v jednorázové dávce 200 aţ 400 t.ha
-1

.  

Kompostem můţe slouţit i jako hnojivo pro přihnojování květin, trávníků a vysázených 

dřevin v dávce 40 aţ 80 t.ha
-1

.  

 

Hnojivo a meliorační sorbent 

 Kompost lze pouţít také pro zalesnění např. výsypek a pro přihnojování. Pokud se 

kompost promísí při okopávce se zeminou, docílíme tím zlepšení fyzikálních vlastností 

půd kolem vysázených sazenic např. lesních dřevin. [72] 

 Přednosti vyuţití kompostu při hnojení přehledně znázorňuje tabulka 10. 

 

Tabulka 10 - Přednosti vyuţití kompostu při hnojení[73] 

 

 

Větší schopnost  

vázat vodu v půdě 

    sníţení nepříznivých vlivů 

počasí, povodně 

Snadnější  

zpracování půdy 

     úspora pohonných hmot 

Omezení  

náchylnosti k erozi  

  menší úbytek zeminy 

Rychlejší zahřátí půdy 

podpora růstu na jaře 

PŘEDNOSTI 

 ORGANICKÉHO  

HNOJENÍ 

Podpora ţivota v půdě 

zvýšená 

půdní fermentace 

Stabilnější půdní struktura 

vyšší infiltrace  

 

Vyšší schopnost vázání ţivin 

    větší potenciál postupného 

uvolňování 

Fytosanitární účinky 

omezení chorob půdy 
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 Následující graf znázorňuje odhad uplatnění kompostů ve vybraných sektorech v EU. 

 

 
Obrázek 23 - Graf odhadu uplatnění kompostů v EU [73] 

6.5 Popis zpětného toku organické hmoty do zemědělské krajiny 

 EU v rámci Společné zemědělské politiky prosazuje udrţitelný rozvoj zemědělství. 

Záměrem tohoto principu je zachovávání dobré půdní úrodnosti jako základního nástroje 

k intenzivní a kvalitní zemědělské výrobě. Hlavním předpokladem pro zachování půdní 

úrodnosti je stálé obohacování půdy organickými látkami. Organické látky stabilizují 

obsah humusu v půdě, umoţňují rozvoj mikroflóry a půdního edafonu. [65] 

6.5.1 Stav zemědělských půd v České republice 

Historie  

 Z historického hlediska bylo zemědělství v ČR ovlivněno v relativně krátké době 

dvěma společensko-politickými procesy, které se podepsaly na celkovém stavu 

zemědělského půdního fondu. Po roce 1948 nastal proces socializace, kdy docházelo při 

likvidaci drobných soukromých hospodářství k velkým hospodářsko-technickým úpravám 

zemědělských pozemků. Za hlavní vlivy, které ovlivnily kvalitu zemědělského půdního 

fondu i celkový krajinný ráz, lze povaţovat intenzifikaci zemědělské výroby, mechanizaci, 

chemizaci, nové technické postupy a také rozsáhlé meliorace. Po roce 1989 dochází v 

zemědělství k výrazným změnám, které se projevily v organizaci a kvalitě zemědělského 
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půdního fondu. Zemědělská půda se opět vrací do rukou soukromých společností, 

fyzických osob a jen část je ve vlastnictví státu. [74] 

 

Současnost  

 Současný stav zemědělských půd je ovlivněn nedostatkem organické hmoty a 

humusem. Dochází k tomu, ţe se voda v půdě špatně zadrţuje a hrozí vodní eroze. Vodní 

erozi je ohroţeno skoro 50 % zemědělské půdy v ČR. V nejvíce postiţených místech se 

kaţdý rok z kaţdého hektaru splavuje cca 7,5 tuny ornice.  V současnosti na skládkách 

končí ročně víc neţ 3 milióny tun směsných komunálních odpadů, z čehoţ tvoří cca 40 % 

BRKO, coţ je 1,2 miliónu tun, který by se dál zpracovat kompostováním. Vzniklý 

kompost by mohl být vyuţit jako organické hnojivo pro zemědělské i nezemědělské půdy. 

Kompostováním by se dalo dosáhnout nutných ţivin zhruba pro 80 000 hektarů orné půdy 

při roční obstarávání 10 tun kompostu na hektar. Řešením je zlepšení spolupráce mezi 

obcemi, zemědělci a odpadovými společnostmi. [75] 

6.5.2 Decentralizované kompostování 

 Tento způsob kompostování umoţňuje kompostovat separovaný zahradní a kuchyňský 

odpad ve spolupráci se zemědělci na zemědělských kompostárnách. Hotový kompost tak 

můţe být vyuţíván přímo zemědělci na jejich půdě. [76] 

6.5.3 Význam kompostu na zemědělské půdě 

Obnova a zvýšení úrodnosti půdy  

 Fyzikální, chemické a biologické vlastnosti půd jsou ovlivňovány organickou hmotou 

a humusem. V těţkých půdách humus a organická hmota zlepšuje vzdušnost, pórovitost, 

vodní jímavost i propustnost. Lehkým půdám dodává humus větší soudrţnost, sniţuje 

vodopropustnost a s tím spojenou vysýchavost půdy. Humus tvoří s jemnými částicemi 

půdy humusojílový komplex, který na sebe váţe rostlinné ţiviny. Tyto ţiviny jsou 

postupně uvolňovány pro výţivu rostlin. Rovněţ stoupá odolnost půdy před okyselením a 

vniknutím těţkých kovů z půdy do rostlin. Humus je stimulátorem pro růst rostlin a 

základem pro přirozenou úrodnost půdy. 
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Možnost využití stájových hnojiv 

 Rozloţitelnost a kvalitu hnoje zhoršuje pouţívání náhradní podestýlky, jako jsou 

piliny, hobliny a pazdeří. Proto je účelné tento materiál kompostovat. Kompostovat kejdu 

lze v případě, pokud není dostatečná kapacita jímek pro její uskladnění. Kejda přidávaná 

do kompostu by neměla být zvodnělá (sušina nad 5 %).  Kejda můţe tvořit aţ 40 % 

hmotnosti surovinové skladby kompostu, pokud je do ní přidávána řezaná sláma, drcená 

kůra stromů nebo piliny. 

 Při nedostatku statkových hnojiv lze vyuţít při hnojení průmyslový kompost, který lze 

zakoupit např. přímo na kompostárně. [72] 
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ZÁVĚR 

 Předloţená diplomová práce by měla být nápomocná v orientaci problematiky 

nakládání BRO a aplikaci kompostů jako organického hnojiva na zemědělské půdy.  

 Do úvodu mé diplomové práce jsem zahrnula platnou legislativu EU a ČR, význam 

organických látek v půdě, nebo výhody či nevýhody jednotlivých technologií 

kompostování. 

 Dále ve své práci popisuji průběh kompostování BRO na kompostárně v Třinci na 

Tyrské, která vyuţívá způsobu kompostování v pásových hromadách s řízeným 

mikrobiálním procesem. Dosaţené výsledky přijatých BRO na kompostárně v letech 2002 

aţ 2010 poukazují na stále rostoucí mnoţství přijatých BRO také v důsledku zvyšování 

počtu míst s kontejnery na BRKO a navyšování četnosti svozu v průběhu celého roku. 

Pokud má docházet k neustálému zvyšování podílu přijatého BRKO na kompostárně, je 

nutné neustále informovat občany a firmy o této moţnosti. 

 Součástí práce je hodnocení vlivů kompostování na ţivotní prostředí v průběhu 

technologie kompostování. Špatné řízení procesu kompostování vede k tomu, ţe komposty 

zapáchají. A proto jsem v práci popsala moţnosti sniţování emisi pachových látek na 

kompostárně v Třinci na Tyrské. Dále popisuji připravovaný projekt rekonstrukce 

kompostárny v Třinci na Tyrské. Jedná se o systém provzdušňování COMBOnent, který 

umoţňuje nepřetrţitou dodávku kyslíku do zakládek kompostu nezávisle na etapě 

překopávání. Tato technologie s vyuţitím provzdušňovacího systému COMPOnent přinese 

produkci jak kvalitního kompostů tak energokompostu. [62] 

 Tato diplomová práce má upozornit na nedostatečné vyuţívání kompostu jako 

cenného organického hnojiva na zemědělské i nezemědělské půdy. Kompost obsahuje 

vysoký podíl organické hmoty (humusu). Organická hmota je nepostradatelná sloţka 

zdravé a úrodné půdy.  
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Příloha č. 1- Seznam vyuţitelných bioodpadů [18] 

    

Zvláštní 

způsoby 

nakládání 

Druhy odpadů podle Katalogu odpadů 

 02 
Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a 

z výroby a zpracování potravin 

 02  01 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 

 02 01 01 Kaly z praní a z čištění 

 02 01 03 Odpad rostlinných pletiv 

1 02 01 06 
Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, 

soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku 

 02 01 07 Odpady z lesnictví 

1 02 02 
Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin ţivočišného 

původu 

1 02 02 01 Kaly z praní a z čištění 

1 02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

1 02 02 04 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

 02 03 

Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, 

kakaa, kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového 

průmyslu z výroby droţdí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení 

melasy 

 02 03 01 Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace 

3 02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

 02 03 99 Odpady jinak blíţe neurčené 

 02 03 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejích vzniku 

 02 04 Odpady z výroby cukru 

 02 04 01 Zemina z čištění a praní řepy 

 02 04 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

 02 05 Odpady z mlékárenského průmyslu 

1 02 05 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

 02 05 02 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

 02 06 Odpady z pekáren a výroby cukrovinek 

3 02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

 02 06 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

 02 07 Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou 

kávy, čaje a kakaa) 

 02 07 01 Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin 

 02 07 02 Odpad z destilace lihovin 

3 02 07 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

 02 07 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 
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 03  
Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a 

lepenky  

 03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku 

 03 01 01 Odpadní kůra a korek 

 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod 

číslem 03 01 04 

 03 03 Odpad z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky 

 03 03 01 Odpadní kůra a dřevo 

 03 03 07 
Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního 

papíru a lepenky 

 03 03 08 Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci 

 03 03 09 Odpadní kaustifikační kal 

 03 03 10 Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně 

povrchové vrstvy z mechanického třídění 

 03 03 11 
Kaly z čistění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené 

pod číslem 03 03 10 

 04 Odpady z koţedělného, koţešnického a textilního průmyslu 

 04 01 Odpady z koţedělného a koţešnického průmyslu 

 04 01 01 Odpadní klihovka a štípenka 

 04 01 07 Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich 

vzniku 

 04 02 Odpady z textilního průmyslu s výjimkou textilií ze syntetických vláken 

 04 02 10 Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) 

 04 02 20 Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod 04 

02 19 

 04 02 21 Odpady z nezpracovaných textilních vláken 

 04 02 22 Odpady ze zpracovaných textilních vláken 

 15 Odpadní obaly; absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a 

ochranné oděvy jinak neurčené 

 15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

 15 01 03 Dřevěné obaly 

 16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené 

 16 03 Vadné šarţe a nepouţité výrobky 

 16 03 06 Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05 

 17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěţené zeminy z kontaminovaných 

míst) 

 17 02 Dřevo, sklo a plasty 

 17 02 01 Dřevo 

 19 
Odpady ze zařízení na zpracování (vyuţívání a odstraňování) odpadu, z 

čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a 

výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely 
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 19 05 Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů 

 19 05 03 Kompost nevyhovující jakosti 

 19 06 Odpady z anaerobního zpracování odpadu 

 19 06 03 Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu 

 19 06 04 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu 

 19 06 05 Extrakty z anaerobního zpracování odpadů ţivočišného a rostlinného původu 

 19 06 06 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování ţivočišného a rostlinného 

odpadu 

 19 08 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené 

2 19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod 

1 19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovačů tuků obsahujících pouze jedlé oleje a jedlé 

tuky 

 19 08 12 Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod 

číslem 19 08 11 

 19 08 14 Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod 

číslem 19 08 13 

 19 09 Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely 

2 19 09 01 Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů) 

 19 09 02 Kaly z čiření vody 

 19 09 03 Kaly z dekarbonizace 

 19 12 Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, 

peletizace) 

 19 12 01 Papír a lepenka 

 19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 

 20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné ţivnostenské, 

průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně sloţek z odděleného sběru 

 20 01 Sloţky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01 

 20 01 01 Papír a lepenka, s výjimkou papíru s vysokým leskem a odpadu z tapet 

 20 01 08 Biologicky rozloţitelný odpad z kuchyní a stravoven 

 20 01 10 Oděvy 

 20 01 11 Textilní materiály 

1 20 01 25 Jedlý olej a tuk 

 20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 

 20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) 

 20 02 01 Biologicky rozloţitelný odpad 

 20 03 Ostatní komunální odpady 

 20 03 02 Odpad z trţišť 

2 20 03 04 Kal ze septiků a ţump 

 20 03 07 Objemný odpad 

   



 

 

2011 5 

Poznámky k Seznamu využitelných odpadů: 

1 - podléhají souhlasu a kontrole Krajské veterinární správy podle jiného právního předpisu  

2 - podléhají kontrole podle tabulky č. 5.4. přílohy č. 5 k této vyhlášce. 

3 - určité zmetkové potraviny - výběr zmetkových potravin podle Nařízení Komise (ES) ze dne 3. února 2006 č. 

197/2006 Sb., neţivočišného původu nebo neobsahující produkty ţivočišného původu jako například pečivo, těstoviny, 

cukrářské výrobky a podobné výrobky, které z obchodních důvodů, z důvodu závady při výrobě, balení nebo jiné závady 

nepředstavují nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat a nejsou jiţ určeny k lidské spotřebě a zbavené obalů mohou být 

zpracovány v zařízeních na výrobu bioplynu nebo kompostování, která nepodléhají schválení Krajské veterinární správy 

ani její kontrole. 
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Příloha č. 2 - Seznam druhu odpadů odebíraných na průmyslové kompostárně v Třinci [47] 

 

Seznam druhu odpadů odebíraných na průmyslové kompostárně v Regionálním centru logistiky pro 

nakládání s odpadem, materiálem a odpadními vodami na Tyrské 

 

02 01 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví,  myslivosti, rybářství 

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv 

02 01 06 Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované 

odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku 

02 01 07 Odpady z  lesnictví 

02 02 Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin ţivočišného původu 

02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

02 02 04 Kaly z  čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

02 03 Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, 

kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu z výroby 

droţdí a kvasničného extraktu,  z přípravy a kvašení melasy 

02 03 01 Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace 

02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

02 05               Odpady z mlékárenského průmyslu 

02 05 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

02 06 Odpady z pekáren a výroby cukrovinek 

02 06 01  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

02 07 Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů  (s výjimkou kávy, čaje 

a kakaa) 

02 07 01 Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin 

02 07 02 Odpady z destilace lihovin 

02 07 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

02 07 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku 

03 01 01 Odpadní kůra a korek 
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03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 

01 04 (bez dřevotřísky) 

03 03 Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky 

03 03 01 Odpadní kůra a dřevo 

03 03 08 Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci  

04 02 Odpady z textilního průmyslu 

04 02 10 Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) 

 

10 01 Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů uvedených v 

podskupině 19) 

10 01 03 Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva  

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly (mokré, nevyuţitelné) 

15 01 03 Dřevěné obaly 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 

17 02 01 Dřevo 

17 05 Zemina (včetně vytěţené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěţená 

hlušina 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

19 06 Odpady z anaerobního zpracování odpadu 

19 06 03 Extrakty  z anaerobního zpracování komunálního odpadu  

19 06 04 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu   

19 06 05 Extrakty  z anaerobního zpracování odpadů ţivočišného a rostlinného původu  

19 06 06 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování ţivočišného a rostlinného odpadu 

19 08 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené 

19 08 01 Shrabky z česlí 

19 08 02 Odpady z lapáků písku  

19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod 

19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky 

19 09 Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely 
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19 09 02 Kaly z čiření vody 

19 09 04 Upotřebené aktivní uhlí 

19 12 Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, 

peletizace) 

19 12 01 Papír a lepenka 

19 12 07 Dřevo neuvedené pod  číslem 19 12 06 

20 01 Sloţky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) 

20 01 01 Papír a lepenka (mokrý, nevyuţitelný papír)  

20 01 08 Biologicky rozloţitelný odpad z kuchyní a stravoven 

20 01 25 Jedlý olej a tuk 

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 

20 02  Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) 

20 02 01 Biologicky rozloţitelný odpad 

20 02 02 Zemina a kameny 

20 03 Ostatní komunální odpady 

20 03 03 Uliční smetky (vysoký podíl organické hmoty, podzim - listí) 

20 03 04 Kal ze septiků a ţump 

20 03 06 Odpad z čištění kanalizace 
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Příloha č. 3 - Rozhodnutí o registraci hnojiva [51] 
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Příloha č. 4 - Příbalový leták [51] 
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Příloha č. 5 - Biosáček [Niemcová, 2011] 
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Příloha č. 6 - Půdorys plánovaného rozvrţení kompostárny v Třinci [62] 
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