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Anotace 

Diplomová práce navazuje na mou bakalářskou práci. Rozšiřuje ji o srovnání 

kompostovacích technologií v rámci EU a laboratorní použití mikroorganismů 

k zefektivnění kompostování. Zaměřuje se na posouzení aplikace kultur mikroorganizmů 

pro rychlejší kompostování. Stručně vysvětluje technologie zrání kompostu. Zodpovídá 

otázku důležitosti kompostování a popisuje aplikaci mikroorganismů společnosti SURBIO 

EKO, s.r.o., které proces zrání kompostu urychlují. V práci ukážu, že obdoba rakouské 

technologie COMPOnent se používá pod jiným názvem, Hantsch SA i v české republice. 

Také kompostárna SPRESO s.r.o., dokáže konkurovat rakouské ARGE kompost & biogas 

Österreich a to jak kvalitou, tak i rychlostí kompostování v čase.  

Klíčová slova: kompostárna, kompost, kompostování v pásové hromadě na volné ploše, 

mikroorganismy, monitoring, technologie kompostování, Hantsch SA, COMPOnent, 

biodegradace, biologicky rozložitelný odpad, bakteriální kultury. 

Summary 

This thesis follows up my bachelor thesis. It extends the comparison of composting 

technologies in the EU and laboratory use of microorganisms for the composting 

efficiency. It focuses on the consideration of the application of microorganism cultures for 

faster composting. It explains the question on importance of composting and describes the 

application of microorganisms SURBIO EKO, s.r.o, that accelerates the ripening process 

of compost. In this work is shown that the Austrian equivalent of COMOnent technology is 

used under a different name Hantsch SA  in the Czech Republic. Also composting 

SPRESO, s.r.o., can compete with the Austrian ARGE compost & biogas Österreich both 

quality and speed composting time. 

Key words: compost, compost, strips pile on the free space, microorganisms, monitoring, 

composting technology, Hantsch SA, COMPOnent, biodegradation, biodegradable waste, 

bacterial culture.  
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Diplomová práce je na téma: „Posouzení aplikace kultur mikroorganismů pro 

rychlejší zrání kompostu.“ Vybral jsem si toto téma, protože jsem chtěl navázat na svou 

bakalářskou práci, ve které jsem se zabýval porovnáním dvou kompostovacích metod. 

Jedna byla od české kompostárny patřící společnosti SPRESO, s.r.o. a druhá byla od 

rakouské die ARGE Kompost & Biogas Österreich. V obou komostárnách používají stejný 

způsob kompostování a to: Kompostování v pásových hromadách na volné ploše. Závěrem 

mé práce bylo, že rakouská kompostárna je efektivnější díky technologii založené na 

kontinuální aeraci, kterou používá.  

V diplomové práci jsem si tentokrát v rámci hodnocení české konkurence schopnosti 

vybral kompostárnu CMC Náměsť, a.s. A pro porovnání jsem opět volil rakouskou die 

ARGE Kompost & Biogas Österreich, která tedy zůstala stejná. V práci jsem se zabýval 

podrobně jejich moderními technologiemi. Veškerá zjištění a myšlenky uvádím v závěru 

práce. Znovu se mi podařilo v mé diplomové práci navázat spolupráci s českou 

kompostárnou SPRESO, s.r.o., pro kterou jsem se ve své experimentální části diplomové 

práce pokusil najít vhodnou inovaci do jejich technologie kompostování, která by z ní 

udělala konkurence schopnou dvěma předchozím kompostárnám. Budu se snažit 

o zefektivnění kompostovací technologie české kompostárny SPRESO, s.r.o. Aplikací 

mikroorganismů z Jižní Afriky od společnosti SURBIO EKO, s.r.o. se snažím dokázat, že 

česká kompostárna SPRESO, s.r.o. je schopná konkurovat dvěma moderním 

kompostovacím technologiím patřícím rakouské ARGE Kompost & Biogas Österreich 

a české CMC Náměšť, a.s. kompostárně. Konkurence schopnost je možná v čase, kvalitě 

a množství vyrobeného kompostu.  

Hlavní cíle diplomové práce jsou: 

 Vyhodnotit schopnost konkurence kompostování ČR v rámci zemí EU. 

 Pokusit se udělat SPRESO, s.r.o. konkurence schopné moderním kompostárnám. 

 Dokázat vymyslet nejlepší množství a podmínky pro aplikaci Jihoafrických bakterií. 

 Experimentálně dokázat vysokou účinnost bakterií pomocí Indexu klíčivosti. 
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2 KOMPOSTOVÁNÍ 

Pro zemědělce je kompost velice důležitou surovinou, která jim zvyšuje svými 

vlastnostmi úrodu, zlepšuje absorpční schopnost půd, zajišťuje půdní zpracovatelnost, 

nakypřuje těžké jílovité půdy, redukuje některé choroby rostlin, omezuje působení škůdců, 

může snížit okyselení půdy, zlepšit hodnotu pH, také dovede zvýšit vodní udržitelnost 

a celkově vodní kapacitu v půdě, také může snížit vodní erozi půdy, dokáže ovlivnit sesuvy 

půd na polích a stráních, zabraňuje vysychání půd a poslední důležitou vlastností je, že 

podporuje život v půdě [1]. 

V současné době je intenzita procesů degradace zemědělské půdy velmi výrazná. 

Proto je celkový úbytek zemědělské půdy, v současné době, už tak znatelný. Od roku 1927 

česká republika ztratila celou jednu pětinu zemědělské půdy. Přitom polovina z celkové 

zbývající zemědělské půdy je ohrožená vodní erozí, kontaminací nebo jiným vážným 

způsobem. V současné době patří mezi nejdůležitější projekty v oblasti ochrany životního 

prostředí těchto pět významných globálních problémů: změna klimatu, ochrana 

biodiverzity, ochrana ozonové vrstvy, ochrana vodních zdrojů a snaha zabránit 

desertifikaci. Toto projekty jsou hlavními místy, kam proudí finance, na podporu změny 

z největších světových bank [2-3].  

Jako důležitý a lehce dostupný zdroj na obnovu zemědělské půdy je aplikace 

kompostu. Hlavními druhy erozí u nás jsou vodní a větrná. Vodní erozí jsou u nás 

zasaženy 1,4 mil. ha, z tohoto množství je zhruba 450 tis. ha poškozeno výrazným 

způsobem. Větrnou erozí je u nás poničeno 23 %, území v Čechách. Na Moravě a ve 

Slezsku je toto číslo skoro jednou tak velké, činí 41 % orné půdy [1-3]. 

2.1  Technologie kompostování  

Kompostování je proces přeměny organického materiálu, vstupním materiálem je 

odpadní organický materiál neboli biologicky rozložitelný odpad [2-5]. Pokud je při přeměně 

organického odpadního materiálu přítomen kyslík, jedná se o aerobní kompostování. 

Organický materiál je velice důležitý pro správný poměr C:N. V procesu, který je 

označován, jako aerobní kompostování se mění struktura, velikost a surovinová skladba 

kompostovaného materiálu. Nejdůležitější roli v celém procesu kompostování hrají:  

 vlhkost, 
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 teplota, 

 hodnota pH, 

 obsah kyslíku,  

 obsah celkového (N), 

 obsah spalitelných látek (C), 

 poměr C:N, 

 homogenizace vstupních surovin, 

 stanovení nerozložitelných látek [1-11]. 

Kompostování se dá rozdělit do tří nejdůležitějších částí. První částí je Rozklad, kdy 

jsou nejdůležitějším prvkem, v dobře založeném kompostu, miliony bakterií a hub, které 

v něm svými životními pochody rozkládají lehce rozložitelné organické sloučeniny, jako 

jsou např. cukry, škrob a bílkoviny až na konečné prvky, kterými jsou aminokyseliny 

a polysacharidy. Všechny nově vzniklé živiny jsou vázané v organické hmotě, kterou 

nazýváme kompost. Teploty v této primární části dosahují 50 až 75 °C. Celková doba 

rozkladu je 3 – 4 týdny. Ve druhé části kompostování tzv. Přeměny, začíná kompost 

hnědnout a vonět po lese. V této podobě má kompost nejlepší hnojící účinek. Tato přeměna 

trvá z pravidla čtyři až deset týdnů. Teplota začíná pozvolna klesat a vznikají humusové 

látky. Za poslední část můžeme označit Syntézu. Často také bývá označována jako změna 

živého humusu na trvalý humus. Takto vzniklý kompost se v pásové hromadě na volné 

ploše nechá delší dobu, proto aby získal tzv. zemitou strukturu. Snížením této doby 

dochází k zvýšení účinnosti humusu, protože jsou v něm živiny lépe vázány [3-11]. 

2.2 Faktory ovlivňující kompostování 

Vliv na proces kompostování má celá řada faktorů. Těmi nejvýznamnějšími se budu dále 

zabývat. Vlhkost je velmi důležitým faktorem pro průmyslové komposty, o kterých píšu ve 

své diplomové práci. Ta musí splňovat hodnotu maximálně do dvojnásobku hodnoty 

spalitelných látek, tzn. min. 40 a max. 65 %. Podle platné legislativy ČSN 46 5735 

o průmyslových kompostech [4-5]. Hodnotu pH můžeme matematicky definovat jako 

záporný dekadický logaritmus vodíkových iontů jak je uvedeno v ČSN 46 5735 

o průmyslových kompostech [4]. Hodnota pH v kompostovací směsi by měla být v rozmezí 

6,5 až 9. Optimální pH pro růst bakterií je mezi 6 – 7,5, tzn. skoro neutrální pH [8-19]. 
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(neutrální pH je 7). Při kompostování mohou nastat dvě situace rozdílného pH a to nad nebo 

pod 7:  

1) Pokud je pH větší než 7, je poměr skupiny iontů opačný a roztok reaguje 

zásaditě. 

2) Je-li pH menší než hodnota 7, v roztoku převládá koncentrace vodíkových 

iontů nad koncentrací hydroxylových iontů a roztok reaguje kysele [18].  

Ideální Teplota v kompostu by měla být udržována mezi 50 a 55 °C Nejdůležitější je 

tato teplota v několika prvních dnech. Pak až do konce kompostovacího procesu by měla být 

teplota udržována mezi 55 a 60 °C. Teplota 60 °C a více, musí být dosažena po dobu alespoň 

24 h, v rámci hygyenizace kompostu. Při dosažení teplot nad 60 až 70 °C na dobu delší než 

výše uvádím, dochází k prodlužování doby zrání kompostu, protože aerobní mikroorganismy 

při těchto teplotách umírají a proces aerobního kompostování se takto zpomaluje, mění se totiž 

podmínky, které mikroorganismy pro svůj život potřebují [10, 11]. Obsah celkového (N) je 

velmi důležitým ukazatelem při vstupních měřeních nově založeného kompostu. Protože 

mikroorganismy potřebují dusík k syntéze bílkovin. Houby mohou obsahovat od 4 do 6 % 

dusíku ve své sušině. U bakterií může být přítomno 7 - 11 % dusíku v sušině. Podle normy 

o průmyslových kompostech musí být hodnota celkového dusíku přepočtená na vysušený 

vzorek minimálně 0,6 %. Abychom dosáhli stabilního poměru C:N v rozmezí od 20 do 30:1. 

Tento poměr zaručuje vysokou agronomickou účinnost a stabilitu. Ve výstupní části kompostu 

by měl být poměr C:N (30 – 35:1) [12, 19]. Obsah spalitelných látek (C) tvoří látky, které 

jsou spalitelné a které obsahují uhlík. Jedná se o organické látky. Ve většině organických látek 

je uhlík v poměru 50 %. U průmyslových kompostů musí být hodnota spalitelných látek ve 

vysušeném vzorku kompostu minimálně 25 % [11-14]. Poměr C:N ten je nejdůležitější pro 

správné nastartování kompostovacího procesu. Pro správné kompostování a zároveň 

i optimální prostředí pro mikrobiální procesy je stanoven poměr C:N = 30:1. Což je také 

maximální povolená hodnota podle ČSN 46 5735 [4]. Stanovení poměru C:N vychází ze 

získaných hodnot spalitelných látek a z hodnot dusíku celkem. Kde C je zhruba polovina jejich 

obsahu [5-7, 19]. Provzdušnění, které se často označuje, jako aerace je velmi důležité 

v procesu aerobního kompostování. Protože mikroorganismy přítomné v kompostu jsou 

aerobní organismy a bez přístupu vzduchu by se proces aerobního kompostování změnil na 

proces anaerobního kompostování, nazývaného také vyhnívání [5, 9-16]. Na začátku tzn. při 

založení kompostování je spotřeba kyslíku největší. Proto je velmi důležitá skladba 
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a homogenita zakládky. To je také důvodem proč se při zakládání často používají 

homogenizační stroje, příklad takového stroje je vidět na obrázku č. 1. Slouží na úpravu 

vstupního materiálu, který pak bude použit do zakládky. 

 

Obrázek 1: Dezintegrační zařízení na úpravu kusovitosti [20] 

Aby se zajistila dobrá aerace v této části, volí se pomaleji rozkládající materiály jako 

např.: seno, kůru stromů, štěpku z ořezu městské zeleně, papírové kartóny, shrabky z parků 

atd. [15-16, 21]. Provzdušňování kompostu se provádí nejčastěji pomocí překopávačů, to jsou 

stroje na překopávání kompostu, který je uložený v pásových hromadách na volné ploše. 

Takové zařízení je vidět na následujícím obrázku č. 2. 

 

Obrázek 2: Připojitelný překopávač kompostu Pezzolato PRT 2500 [22] 



Martin Gwozdz: Posouzení Aplikace kultur mikroorganismů pro rychlejší zrání kompostu 

2012  6 

Nebo druhým způsobem, jak se přivádí vzduch do kompostu, je zavedení tlakové 

aerace. Funguje to tak, že v pásové hromadě jsou ze spodu vyvedené dvě aerační potrubí, 

které sahají do první třetiny hromady a kterými proudí v určitých časových intervalech 

vzduch doprostřed pásové hromady. Doprostřed z toho důvodu, že tam nejčastěji nastává 

proces hnití z důvodu nadměrné vlhkosti a nedostatku provzdušnění. Homogenizace 

vstupních surovin, neboli rozmělněním všech vstupních surovin, se dá také dosáhnout 

správného nastartování rozkladu BRO. Tímto rozmělněním dojde k zvětšení oxidační 

a styčné plochy, to vede k urychlení biodegradabilní činnosti přítomných nebo přidaných 

mikroorganismů. Tato část, se dá považovat za jednu z nejdůležitějších, kterou je nutné 

před zahájením kompostování udělat. Někdy se tento krok bohužel podceňuje kvůli vysoké 

energetické a ekonomické náročnosti. Ale každý kdo kompostuje nebo se chystá 

kompostovat, by měl tuto část velmi pečlivě zvážit a prostudovat, protože při správné 

volbě tohoto dezintegračního stroje, můžeme radikálně pozitivně ovlivnit celkový průběh 

kompostovacího procesu. Ideální zrnitost po použití drtiče by neměla přesáhnout velikost 

částic 50 mm [23, 4]. Stanovení Nerozložitelných látek se u průmyslových kompostů 

stanovuje laboratorním měřením, podle ČSN 46 5735. Za nerozložitelné látky se označují 

ty, které nemůžeme změnit mechanicky ani natrháním ani tlakem ruky a které nelze za 

žádnou cenu protlačit sítem s průměrem ok velikosti 5 mm [23, 4]. V kompostu nesmí 

hodnota nerozložitelných příměsí, vyjádřená v procentech, přesáhnout hodnotu 2 [4]. 

2.3 Monitorované hodnoty při kompostování 

Mezi nejdůležitější měřené hodnoty v průběhu zrání kompostu v pásové hromadě na 

volné ploše patří tyto: 

 obsah spalitelných látek C, 

 poměr C:N, 

 obsah celkového N, 

 vlhkost kompostu, 

 stanovení hodnoty pH 

 měření teploty, 

 stanovení konduktivity, 

 měření obsahu kyslíku, 
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 zkouška zralosti tzv. řeřichový test, 

 přítomnost mikroorganismů. 

Z počátku kompostování v pásových hromadách na volné ploše je zjišťováno prvních 

sedm z těchto faktorů (obsah spalitelných látek, poměr C:N, obsah celkového N, vlhkost, 

hodnota pH, teplota, měření konduktivity a obsah kyslíku). Na konci kompostovacího 

procesu se provádí zbylá měření (zkouška zralosti a stability vzniklého substrátu, 

přítomnost mikroorganismů). Nejlépe je to vidět na následujícím obrázku č. 3. [17-19]. 

 

Obrázek 3: Monitoring hodnot při kompostování [19] 
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3 SOUČASNĚ PLATNÁ LEGISLATIVA V ČR A EU 

Tvorba české legislativy se v roce 2008 inspirovala hlavně rakouskými předpisy- 

zejména Compost ordinance.  

Nakládání s BRO se v České republice řídí zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech 

a jeho prováděcími právními předpisy. V případě bioodpadů (BRO) jde zejména 

o vyhlášku č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s BRO, na nakládání s ním se ale 

vztahují také další vyhlášky OH (MŽP) a resortu Ministerstva zemědělství. Nakládání 

s výstupy na zemědělské půdě je v ČR upraveno zákonem č. 156/1998 o hnojivech a jeho 

prováděcí vyhláškou 474/2000 Sb. o požadavcích na hnojiva.  

Sečteno podtrženo – nakládání s BRO a uplatnění výstupů ze zařízení na 

nezemědělskou půdu řeší legislativa odpadů, nakládání s výstupy na zemědělské půdě řeší 

legislativa MZE. Přehled platné právní úpravy ČR a EU uvádím níže, nutno upozornit, že se 

nejedná o kompletní výčet, chybí uvedení např. vyhlášky o kalech, 382/2001 Sb. a některé 

další. Uvádím jen ty nejdůležitější, které dle mého názoru souvisí s mojí prací [25].  

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

 Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech. 

 Zákon č. 156/1998Sb., o hnojivech. 

 Vyhláška č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s BRO. 

 Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů. 

 Vyhláška č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady.  

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

Přehled platných norem v oblasti biologicky rozložitelných odpadů (BRO)  

 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. 
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 ČSN EN 12255-8 Čistírny odpadních vod – Část 8: Kalové hospodářství.  

 ČSN 46 5735 Průmyslové komposty.  

 ČSN 77 0052 Obalové odpady. 

 ČSN EN 13432 Obaly – Požadavky na obaly využitelné ke kompostování 

a biodegradaci.  

 ČSN CR 13714 Charakterizace kalů – Nakládání s kaly ve vztahu k jejich využití, 

uložení. 

 ČSN EN 643 Seznam evropských standardních druhů sběrového papíru.  

Přehled předpisů EU, které se nejvíce dotýkají BRO  

 Směrnice č. 1999/31/ES o skládkách odpadu (EN a CZ verze) Nařízení EP a Rady 

č. 1069/2009 o vedlejších živočišných produktech.  

 Směrnicí č. 1999/31/ES je uložena povinnost omezení ukládání na skládky BRO 

z komunálního odpadu 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% [25].  

V Rakousku platí především tato následující legislativní opatření, která jsou zde zahrnutá 

včetně všech změn. Zákony uvádím v příslušných, platných verzích.  

 ÖNORM S 2205 :2008, Technické požadavky na řízení technologie kompostování. 

 ÖNORM EN 13725, Stanovení koncentrace zápachu dynamickou olfaktometry. 

 ÖNORM S 2007, Odpadové hospodářství - Biologická úprava odpadů. 

 ÖNORM S 2201, Organický odpad – Požadavky na kvalitu. 

 BGBI. I Nr. 115/199, Omezování znečištění - vzduch, IG-L. 

 BGBI. Nr. 596/1994, PSA – Bezpečnostní předpisy. 

 BGBI. II Nr. 237/1998, Nařízení biologické činitele – Vb-A.  

 BGBI. II Nr. 9/1999, AEV zpracování odpadů. 

 BGBI. II Nr. 292/2001, Vyhláška o kompostech. 

Ve své bakalářské práci, na kterou navazuji, jsem se této rozdílné legislativě hodně 

věnoval, proto se k ní nebudu znovu podrobně vracet. Důležité je ale to, že navzdory české 

legislativě, která je v některých nařízeních a zákonech, hůře nastavená než rakouská. Je 

česká kompostárna schopná rakouské konkurovat ve všech třech dále vybraných bodech. 
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4 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

V této kapitole č. 4 znovu porovnávám rakouskou kompostárnu, ale tentokrát ne 

s jednou, ale rovnou se dvěma  českými kompostárnami. Samozřejmě s každou zvlášť. 

Stejně tak jsem to dělal ve své bakalářské práci s tím rozdílem, že tam česká kmpostárna 

nebyla schopná konkurence. V následujícím odstavci píšu o české komposrárně CMC 

Náměšť, a.s., která patří mezi nejmodernější kompostárny v ČR. Vybral jsem si tuto 

kompostárnu, protože používá obdobnou technologii kompostování, která je založená na 

stejné myšlence spodní aerace. Také mě tato kompostárna zaujala, protože dovede fungovat 

na úrovni konkurence schopnosti, ačkoliv je u nás ne zcela stejně nastavená legislativa. 

4.1 Kompostárna CMC Náměšť, a.s. 

Česká společnost CMC Náměšť, a.s. působí na našem území již od roku 2006. 

V tomto roce uvedla do provozu svou kompostárnu a v tomto roce nebyla využita plná 

kapacita této kompostárny. Kompostárnu najdeme v katastru obce Vícenice 

u Náměště n. O., v těsné blízkosti silnice I. třídy z Náměště n. O. do Třebíče. Tato 

kompostárna v  roce 2008 dokončila přestavbu stávající kompostárny, kterou přestavěli 

tak, aby mohli používat technologii společnosti HANTSCH. Ta je certifikována podle 

TÜV - ISO 9001 - verse 2008. Tato přestavba udělala z kompostárny CMC Náměšť, a.s. 

nejmodernější kompostárnu na území ČR. Tato kompostárna dokáže konkurovat rakouské 

kompostárně Die ARGE Kompost & Biogas Österreich. Protože technologie, kterou 

používají je velice obdobná. To je také důvod, proč jsem si tuto kompostárnu vybral 

k porovnání ve své diplomové práci. Dalším z důvodů, proč jsem si zvolil právě tuto 

kompostárnu, je velmi podobná surovinová skladba kompostu. Kompostárna slouží ke 

zpracování biologicky rozložitelného odpadu dále jen (BRO), převážně z mikroregionu 

Náměšťsko a Chvojnice, ale je možné zpracovávat BRO i ze širšího okolí. Proto jsou 

v okolních obcích rozmístěny označené velkoobjemové kontejnery rovněž na vytříděný 

BRO [21, 24]. Pro větší přehlednost uvádím v následující tabulce č. 1. 
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Tabulka 1: Přehled odpadů, pro něž je zařízení určeno [26] 

Skupina Název odpadu 

02 01 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 

02 01 01 kaly z praní a z čištění 

02 01 03 odpad rostlinných pletiv 

02 01 07 odpady z lesnictví 

02 03 Odpady ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, kakaa, kávy a tabáku 

02 03 01 kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace 

02 03 04 suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

02 03 05 kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

02 04 odpady z výroby cukru 

02 04 01 zemina z čištění a praní řepy 

02 06 Odpady z pekáren a výroby cukrovinek 

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  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 

03 01 05 piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy 

03 03 Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky 

03 03 01 odpadní kůra a dřevo 

03 03 11 kaly z čištění odpadních vod neuvedené pod číslem 03 03 10 

10 01 Odpady Ze spalovacích zařízení (kromě odpadů uvedených v podskupině 19) 

10 01 03 popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva 

19 05 Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů 

19 05 03 kompost nevyhovující jakosti 

19 08 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené 

19 08 12 kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 

20 02 Odpad ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) 

20 02 01 biologicky rozložitelný odpad 

20 02 02 zemina a kamení 

Kompostárna CMC Náměšť, a.s. má vybudovanou základní jednotku technologie 

Hantsch SA o kapacitě 3 000 t/rok na své stávající kompostárně. Firma Hantsch SA působí 

v oblasti projektů pro životní prostředí od roku 1967, kde se specializuje především 

v oboru mechanicko-biologického zpracování odpadů kompostováním [24]. 

Vkládané odpadní materiály jsou zpracovávány ve dvou fázích. Které označím jako 

Technologický postup CMC Náměšť, a.s. Začneme tedy První fází: ta probíhá 

vháněním vzduchu pomocí centrifugálního dmychadla přes potrubní systém, který je 

uložen v podlaze. Řízení větracího procesu probíhá pomocí centrální řídící jednotky, která 
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sbírá informace a proces ovládá zapínáním a vypínáním jednotlivých dmychadel. Po první 

fázi přichází na řadu Druhá fáze: ta je založená na dozrávání s mechanickým obracením 

produktu na tzv. dozrávací ploše. Stačí čelní nakladač 1 x až 3 x v průběhu 3 až 6 měsíců.  

Správné množství kyslíku v kompostu umožňuje systém dmychadel v rozsahu 

nastavených horních a dolních hodnot, ty jsou samozřejmě parametrizovány v počítači, 

který kompostovací proces po celou dobu tzn. od založení kompostu, až po vyskladnění 

vzniklého substrátu monitoruje. Tento systém zajišťuje přívod kyslíku přímo až 

k mikroorganismům a vylučuje nebezpečí nedostatku nebo naopak přebytku kyslíku. To by 

potom vedlo k poruchám fermentace a vysoké potřebě zavlažování [26]. 

Systém provzdušňování byl speciálně vyvinut pro tuto technologii a nazývá se 

Potrubí & Trysky, ty se nachází na betonové desce. A tato betonová deska, jak jí ve 

svých materiálech nazývají ve společnosti Hantsch SA, je vybavená tzv. integrovaným 

větracím systémem. Integrací se rozumí spojení odvodňovací drážky se sifonem, která 

kromě sběru vody slouží i k regulaci tlaku vzduchu bez ohledu na stupeň plnění. 

Centrifugální dmychadla, která jsou určená pro větrání, jsou umístěna na zadní straně 

kompostovacích jednotek a tlačí čerstvý vzduch podlahou pod hromadami a toto zajišťuje 

optimální zásobování kyslíkem v pásové hromadě. Samotný integrovaný kanálek vypadá 

tak, že z aeračního potrubí ústí trysky, ze kterých proudí vzduch do pásové hromady a celý 

integrovaný kanálek je zasypaný drobnými kamínky, aby nedošlo k ucpání aeračních 

otvorů po navezení kompostu. Při provzdušňování dochází k tzv. Optimalizované 

regulaci, při které dochází jen k minimálním únikům vzduchu mimo pásovou hromadu. 

Systém Hantsch SA umožňuje, že kompostování v pásových hromadách na volné ploše je 

proces ryze aerobní. Systém sledování pracuje s čidly teplota/kyslík [26].  

Pro měření teploty při kompostování se používají tzv. Spolehlivé a osvědčené čidla. 

Jedná se o speciálně vyvinuté teploměry, které nejsou závislé na extrapolaci. To vede 

k tomu, že odpadají chyby, které jsou ovlivnitelné teplotními a tlakovými podmínkami 

okolí například v mrazu. Tyto teploměry využívají dlouholeté zkušenosti společnosti 

Hantsch SA. Ta je využívá aktivně v provozu na více než dvě stě zařízení určených na 

kompostování v pásových hromadách. Nepřetržitá optimalizace snímacích technologií 

umožňuje minimální náročnost na údržbu snímačů. Následná kalibrace snímačů se děje 

prostřednictvím osobního počítače (dále jen PC) a není delší, než 3 min. Nová generace 
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čidel pro kyslíkovou aeraci umožňuje ještě rychlejší a efektivnější výměnu během několika 

málo minut a podle dodavatele má životnost až dvanáct měsíců [26]. Jak takové čidlo na 

měření teploty vypadá lze vidět na následujícím obrázku č. 4. 

 

Obrázek 4: Speciální teploměr nezávislý na extrapolaci [27] 

Celý biologický a mechanický proces zrání kompostu se sleduje pomocí 

tzv. Optimalizovaného monitoringu a ovládá od obslužného pultu, který se nachází 

v budově kompostárny. To znamená, že hlavní komunikace mezi uživatelem a procesem 

probíhá přes PC. Společnost CMC Náměšť, a.s. používá software COMPOMATIC, který 

sbírá kontinuálně informace od jednotlivých skupin a ty pak formátuje [26]. 

Software, který společnost vlastní se celý řídí tzv. Dálkovým ovladačem, který je 

nainstalovaný a propojený s PC. Vzájemná komunikace čidel a počítače probíhá pomocí 

softwaru jménem Anywhere, který zprostředkuje komunikaci uživateli z domu nebo 

z kanceláře. V kompostárně CMC Náměšť, a.s. je tzv. infračervené [26]. 

Firma Hantsch SA má speciální technologii, která je v ČR certifikována podle 

TÜV-ISO 9001 - verse 2008. Tato verse uvádí jak má zpevněná plocha přesně vypadat. 

Stavební část kompostovacího zařízení sestává z betonové desky, do které jsou zabetonovány 

trubky s aeračními tryskami a sifony. Tyto se napojí do místního sběrného systému. Zadní 

stěna je postavená z monobloků tzv. suchou montáží. A na této stěně jsou umístěny aerační 

motory Hantsch, ty jsou vidět na následujícím obrázku č. 5, které vhánějí vzduch do 

integrovaných systémů kanálů, které se nachází po celé délce betonové desky [26].  
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Obrázek 5: Zadní stěna s aeračním motorem HANTSCH SA [27] 

Celý systém je složen z jednotlivých modulů, a proto je možné kapacitu kompostárny 

kdykoli rozšířit o další integrovaný kanálek, který umožní vznik další pásové hromadě 

a tak i navýšení kapacity kompostárny [26]. Základní modul je šířky cca 6 m s max. délkou 

hromady do cca 35 m. viz obrázek č. 6. 

 

Obrázek 6: Zadní stěna z monobloků a plocha určená pro pásové hromady [27] 

Vzniklý substrát je uskladněn v kójích nebo přímo na volné ploše jak je vidět na 

obrázku č. 7.  
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Obrázek 7: Uskladnění substrátu přímo na volné ploše kompostárny [27] 

4.1.1 Zhodnocení technologie a výnosů české kompostárny 

Technologií Hantsch SA, kterou v této kompostárně CMC Náměšť, a.s. uvedli do 

provozu na konci minulého roku, zvýšili kapacitu kompostárny z původních  1 500 t/rok 

na 2 500 t biologického odpadu ročně. Kompostárna je při intenzivnějším vedení 

procesu tzn. (kvalitní monitoring – vzduch, teplota, vlhkost, řízení úkonů) 

a dokonalejší úpravě materiálu na vstupu (drcení, míchání) schopna zpracovat na ploše 

279 m
2
 až již zmíněných 2 500 t odpadu ročně.  

Zařízení je schopno zpracovat veškerý biologicky rozložitelný odpad a může tak 

snížit podíl sládkovaného biologicky rozložitelného podílu v komunálním odpadu. 

Výroba zralého kompostu od založení zakládky až po vyskladnění trvá díky této 

technologii pouze 4 týdny. Ročně jsou schopní zde založit až dvanáct pásových 

hromad. Na kompostárnu je totiž možné umístit až tři zakládky najednou o rozměrech 

šířka 6,2 m × výška 2,4 m × délka 15 m. Prodávají zde dva druhy kompostu 

a to prosévaný za 700 Kč za tunu a neprosévaný za 500 Kč/t.  

Jedná se o technologii kompostování řízeným provzdušňováním. Kompostárna 

zůstává u technologie kompostování v pásových hromadách na volné ploše. Oproti 

původní technologii dochází ke změně:  
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1) intenzity vedení kompostovacího procesu – kvalitní monitoring vede  

k zajištění vyšší ochrany životního prostředí (snížení emisního zatížení 

ovzduší a vody),  

2) zvýšení kapacity kompostárny vede k větším výnosům a to jak při výkupu 

BRO tak při prodeji zralého kompostu konečným spotřebitelům, 

3) vytvoření optimálních podmínek pro kompostování bio odpadu 

z domácností.  

4.2 Kompostárna Die ARGE Kompost & Biogas Österreich 

Kompostárna Die ARGE Kompost & Biogas Österreich se nachází mezi městem 

Linz a městečkem St. Pölten. Tato kompostárna patří k nejmodernějším zařízením svého 

druhu v celé střední Evropě. Zabývá se jak kompostováním, tak výrobou bioplynu. 

Podařilo se mi navázat výbornou spolupráci s jejich obchodním ředitelem panem 

Ing. Robertem Tulnikem. Vyšel mi vstříc poskytnutím materiálů o jejich kompostovací 

technologii COMPO systém Seiniger, kterou ve své práci porovnávám s kompostovací 

metodou české kompostárny CMC Náměšť, a.s., která používá při kompostování 

technologii Hantsch SA. Jak jsem uvedl u předchozí kompostárny, je to technologie 

založená na stejném principu, ale liší se v technickém provedení. Jak dále sami uvidíte. 

V následující tabulce č. 2 je seznam možných kompostovaných surovin, které se 

jednotně označují Vstupní materiál. Tento vstupní materiál v rakouské kompostárně 

přijímají jako BRO [28]. 

Tabulka 2: Katalog odpadů podle vyhlášky, ve znění nařízení BGBl. II Nr. 498/2008 

Skupina Název odpadu 

Materiály, vhodné pro kompostování podle nařízení vlády na výrobu kvalitního kompostu 

921 18 biologicky rozložitelné obaly 

921 06 sklizeň a zpracování zbytků 

921 07 rostlinné zbytky potravin a nápojů 

921 10 zbytky čistě rostlinné, potravinové, zbytky kartonů z výroby krmiv, kaly z výroby  

921 11 shnilé zbytky semen 

921 15 podvodní rostliny, řasy a materiály vhodné pro regulaci kvalitního kompostu  

921 16 hřbitovní odpad 

921 18 biologicky rozložitelné odpady 

921 22 odpadní mastné kaly z kuchyní a domácností 
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Pokračování tabulky č. 2 

Skupina Název odpadu 

921 23 biologické odpady ze zemědělské výroby 

921 31 zbytky z výroby destilace hroznů 

921 50 odpady skupiny 921, které neobsahují živočišné části  

Ostatní odpad skupiny 922, výhradně z rostlinných a komunálních odpadních kalů 

922 01 kaly z komunálních odpadů 

922 02 odpady rostlinného původu z potravin, nápojů, průmyslových krmiv 

922 08 kakaové skořápky 

922 10 chemicky modifikované obaly, které zůstávají biologicky odbouratelné  

922 12 čistírenské kaly 

Odpady skupiny 924, které obsahují kompostovatelné živočišné látky 

924 02 kuchyňské a potravinářské odpady, odpadní potraviny obsahující živočišné zbytky 

924 03 jedlé oleje a tuky, odlučovače tuků, nebo živočišných látek  

924 04 zmetkové potraviny živočišného původu 

924 05 skořápky  

924 06 organické zbytky z průmyslového lisování potravin, krmných látek a nápojů 

924 10 pevná a kapalná hnojiva / ekologické zemědělství 

924 20 organické odpady z procesu anaerobního vyhnívání 

924 25 odpady z výroby mléka 

924 50 směsi odpadů skupin 924 a 921 obsahující organické látky vhodné k fermentaci 

924 99 kompostování recyklovaného materiálu ze směsí odpadů skupin 921 a 924 

Špatné řízení kompostovacího procesu vede k zápachu a špatné kvalitě výsledného 

substrátu neboli kompostu. Proto teď popíšu podrobně Kompostovací metodu rakouské 

kompostárny, ve které k zápachu nedochází. Když budeme kompost po celou dobu 

kompostovacího procesu rovnoměrně provzdušňovat, zabezpečíme tím aerobní podmínky 

po celou dobu jeho trvání. Nastavením takovýchto podmínek snížíme potřebnou dobu pro 

kompostování a zároveň zvýšíme kvalitu výsledného kompostu. Při zrychleném 

kompostování snižujeme i zápach, který špatně provzdušňovaný kompost provází. Tato 

metoda se dá aplikovat jak na malých tak i na velkých zařízeních, v otevřených, ale 

i v uzavřených systémech.  

Tyto COMPOnent technologie, o kterých se budeme dále bavit, v současné době 

funguje na více než 40 kompostárnách v celé Evropě, a navzdory téměř dokonalé 

technologii která funguje bez sebemenších problémů již po desetiletí, jejich tvůrci se 

stále snaží vyrovnat nejnovějším požadavkům a trendům  na trhu. Technologie 

COMPOnent je založená na jednoduchosti a maximální možné flexibilitě pro konkrétní 

cílovou kompostárnu. Společnost Compst Systems GmbH, která tuto technologii 
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nabízí, zaručuje maximální možné přizpůsobení konečnému zákazníkovi. Proto svou 

metodu založila na stavebnicovém systému. V jednoduchosti řečeno, každý kdo si 

kupoval někdy nové auto, ví, že při sepisování smlouvy se prodejce ptá, o jaké 

nadstandardní vybavení máme zájem, řekne také jaké vybavení je v základní nabídce. 

Pak je jenom na vás, co ve vašem finálním automobilu chcete a naopak co nechcete. 

Stejně tak to funguje u této technologie. Existuje základní verze, která obsahuje určitý 

seznam vybavení pro jmenovanou kompostárnu, a existují také prvky, které usnadňují 

práci a jsou považovány za nadstandardní vybavení, proto si za něj připlácíme. Je jen 

na schopnosti každého, udělat si ekonomickou představu o tom kolik ušetříte 

v konečném důsledku inovacemi, protože díky nim můžete snížit počet zaměstnanců  

a tím i ekonomickou náročnost. Mluvíme pak o tzv. návratnosti investice. Ta může být 

v řádů až několik let nebo dokonce měsíců. Proto je důležité si všechno před nákupem 

dobře zvážit a rozmyslet [28].  

Celá rakouská technologie se skládá následujících Pěti COMPOnentů. Prvním 

komponentem je tzv. COMPOair, jehož funkcí je stálé zásobování kyslíkem nezávislé na 

neustálém překopávání. Tento COMPOnent zajišťuje aerobní průběh tlení kontrolovaným, 

kontinuálním přívodem vzduchu. Proto není proces závislý na překopávání [29].  

Uvedený systém zajišťuje následující funkce: 

 vysoce odolný materiál proti mechanickým, biologickým a chemickým zásahům, 

 kuželové provzdušňovací trysky,  

 vejčitý průřez pro optimální odvod průsakové vody, 

 stejnoměrné rozdělení vzduchu v celé zakládce nezávisle na překopávkách, 

 nezávislost na délce aeračního potrubí, 

 inovativní stavebnicový systém pro každou velikost kompostovací plochy, 

 snadné uložení při nízkých stavebních nákladech. 

Na následujícím obrázku č. 8 je detailně vidět, jak vypadá uložení aeračního potrubí 

a jak probíhá proudění vzduchu v potrubí samotném. Také je zde velmi dobře patrné, kolik 

vrstev musí kompostovací plocha mít.  
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Obrázek 8: Aerační zařízení rakouské kompostárny hned při montáži [30] 

Na obrázku č. 9 je vidět jak stlačený vzduch proudí přes aerační bradavice, které se 

nacházejí ve vrchní části betonového aeračního potrubí.  

 

Obrázek 9: Detail aeračního potrubí COMPOair v počítačové simulaci [29] 

Nejdůležitější částí prvního komponentu COMPOair je motorová vzduchotechnika, 

která vhání stlačený vzduch do aeračních bradavic a ten pak celý kompostovací proces 

urychluje tzv. kontinuálním provzdušňováním. Jak to vypadá ve skutečnosti v rakouské 

kompostárně je vidět na následujícím obrázku č. 10. 
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Obrázek 10: Motory na výrobu stlačeného vzduchu [30] 

Řízení celého kompostovacího procesu je závislé na druhém komponentu 

COMPOcontrol. Ten pak nepřetržitě kontroluje samotnou zakládku, díky 

inteligentnímu modulovému systému. Který ovládají pracovníci kompostárny na 

dotykové obrazovce. Mohou si tak nastavit podmínky, které jsou pro daný 

kompostovaný materiál vhodné a které zaručí dokonalou hygienizaci kompostu. 

Hlavními funkcemi COMPOcontrol jsou:  

 regulace aerace při procesu kompostování, 

 vyhodnocení naměřených údajů, 

 individuální řízení při každé nové zakládce, 

 snadná obsluha dotykovou obrazovkou, 

 SPS řízení v řídícím panelu kompletně přednastaveném dodavatelem.  

Třetím důležitým prvkem kontroly je COMPOscan, který nabízí také kompletní 

zobrazení celého kompostovacího procesu na jedné obrazovce . Jak je to vidět na 

následujícím obrázku č. 11. Tady je vidět jak takový systém vypadá přímo v řídící 

místnosti společnosti ARGE Kompost & Biogas Österreich. Systém COMPOscan 

umožňuje: 

 dobrý přehled s velmi dobře srozumitelnou grafikou, 

 velmi jednoduchá obsluha pomocí tlačítka na myši,  

 rychlé a snadné zadání parametrů kompostovacího procesu, 
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 dokonalá kontrola hygienizace. 

 

Obrázek 11: Individuální řízení při každé nové zakládce [30] 

Čtvrtým systémem určeným pro kontrolu je COMPOtemp. Tento systém pro měření 

teploty slouží ke sledování online teplotních rozdílů přímo v pásové hromadě bez použití 

drátů nebo kabelů. Přenos dat se uskutečňuje pomocí rádiových vln.  

V Rakousku tento přístroj vypadá takto, viz obrázek č. 12. Mezi další výhody 

COMPOtemp patří tyto 4: 

 stabilní sondy z kvalitní ušlechtilé oceli, 

 nízké nároky na údržbu, 

 sledování teploty v jednotlivých šaržích, 

 měření teplotního profilu až v pěti zónách. 
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Obrázek 12: Měřící sonda kontinuálně měřící teplotu v kompostu [30] 

Posledním komponentem, který vyhodnocuje všechna měření a také dělá závěry 

o úspěšnosti celého procesu kompostování, je COMPOreport. Jedná se o velmi důmyslný 

software, který průběžně zaznamenává průběh, provoz a hodnocení všech důležitých kroků, 

které jsou v procesu kompostování velmi důležité. Jeho činnost vypadá takto: 

 efektivní management (systém překrývající se databáze),  

 analýza nákladů a správy strojového parku, 

 napojení mostové váhy a účetní evidence, 

 plánování struktury zakládek, 

 dokumentace po celou dobu kompostování.  

Význam tohoto posledního pátého a nejdůležitějšího prvku ze skupiny COMPOnent 

se dá jednoduše nastínit na následujícím obrázku č. 13[29]. 
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Obrázek 13: Schéma pátého a nejdůležitějšího komponentu COMPOreport [29] 

Na dvou následujících obrázcích č. 14 a 15 je vidět, jak si v praxi s instalací 

technologie COMPOreport v rakouské kompostárně pana Seiringera poradili. Nejprve ukážu 

na obrázku č. 14, jak vypadala prvotní vize technologie společnosti COMPOnent, která je ušitá 

přímo na míru rakouské kompostárně. 

 

Obrázek 14: Počítačový návrh instalace COMPOnentů [29] 

Vysvětlivky ke COMPOnentům: 
COMPOtainer modul řídící centrály 

COMPOreport procesní dokumentace 

COMPOair tlakový ventilátor 

COMPOtemp teplotní měřící sondy 

COMPOair sací ventilátor 

 

COMPOair vstupní šachta 

COMPOscan grafické znázornění 

COMPOcontrol řízení procesu 

COMPOair provzdušňovací potrubí 

Biofiltr s kontrolou teploty 

Nádrž průsakové vody s provzdušňováním 



Martin Gwozdz: Posouzení Aplikace kultur mikroorganismů pro rychlejší zrání kompostu 

2012  24 

Na snímku č. 15 je rakouská kompostárna po dokončení celkové modernizace 

a aplikace všech COMPOnent, které byly vidět v návrhu na předchozím snímku č. 14.  

 

Obrázek 15: Letecký snímek modernizované kompostárny [30] 

4.2.1 Zhodnocení technologie a výnosů rakouské kompostárny  

V rakouské kompostárně Die ARGE Kompost & Biogas Österreich rozkládající se u 

Wieselburgu má kompostovací metoda dlouholetou tradici. Kompostárna v roce 1998 

používala jinou technologii, se kterou byli schopní ročně vyprodukovat 7 000 t kompostu. 

Takže je zde vidět jak markantní rozdíl v kapacitě může vytvořit změna technologie, v této 

kompostárně je rozdíl celých 9 000 t. Takže nárůstu produkce kompostu dosáhli změnou 

technologie na COMPOnent, kterou jsem rozepsal v předchozím textu o této kompostárně. 

V tomto velmi kvalitním zařízení jsou schopní vyrobit ročně 16 000 t kompostu za rok. 

Což je obrovské množství, které tuto kompostárnu řadí na pozici předních producentů 

v Rakousku. V následující tabulce č. 3 je vidět jaká je surovinová skladba biologicky 

rozložitelného odpadu přítomná v jedné pásové hromadě. Těchto pásových hromad jsou 

schopní vytvořit ročně až 16. Odtud vychází skutečnost, že jsou schopní ročně 

vyprodukovat 16 000 t odpadu. Pan Ing. Robert Tulnik mi prozradil, že ročně v této 

kompostárně zpracovávají až 630 000 t BRO. Vyžádal jsem si od pana Tulnika orientační 

složení, jedné pásové hromady. Jak takové složení rakouské pásové hromady vypadá, 

uvádím v tabulce č. 3. S bioodpadem, který se v procesu kompostování nerozloží a zbude, 
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naloží rakouská kompostárna, tak že ho použije znovu jako vstupní materiál, ale tentokrát 

ne do kompostu, ale do bioplynové stanice, kterou vlastní. Což je mimo jiné patrné už 

z názvu Die ARGE Kompost & Biogas Österreich [31]. 

Tabulka 3: Množství BRO v jedné, rakouské pásové hromadě [31] 

Odpad z jednotlivých provozů 
Vstupní množství v 1 pásové hromadě 

t % 

Odpad z ČOV 27.516  3  

AWV/GVU/BAV 30.703  3  

Odpady z obcí 175.186  18  

Odpady z živností a řemesel 430.976  44  

Odpady ze zemědělství 69.112  7  

Odpady od farmářů 239.111  25  

Celkem 976.495 100 

Hlavním důvodem proč jsem se rozhodl dát toto porovnání, dvou kompostáren, sem 

do této části diplomové práce. Je fakt, že bych zde chtěl ukázat návaznost na mou 

bakalářskou práci. Ta totiž skončila slovy, že česká nedokáže rakouské kompostárně 

konkurovat. Od roku 2010 se změnila situace a já chci poukázat na to, že v české republice 

už máme konkurence schopnou kompostárnu. Bohužel tou kompostárnou není SPRESO, 

s.r.o. se kterou jsem rakouskou kompostárnu porovnával ve své bakalářské práci, ale je jí 

česká kompostárna Náměšť, a.s. V následující kapitole 4.3 Porovnání obou kompostáren, 

chci ukázat, jak moc jsou si kompostárny schopné konkurovat. Vybral jsem si tři hlavní 

kritéria, ve kterých jsem je porovnával. Také chci ukázat na to, že v české republice jsou 

už legislativní podmínky pro kompostování příznivější a dokonce nakloněné. Kompostárna 

CMC Náměšť, a.s. totiž dokonce dostala na vybudování své technologie Hantsch SA 

dotaci z evropských fondů.  

4.3 Porovnání dvou popisovaných kompostovacích zařízení 

Obě dvě kompostovací zařízení jsou schopné vyrobit velmi kvalitní kompost. V obou 

zařízeních se kompostují velmi podobné biologicky rozložitelné materiály, které jsou 

samozřejmě také důvodem, mého rozhodnutí vybrat si k porovnávání právě tyto dvě 

moderní kompostárny. Seznamy kompostovaných materiálů jsou vidět v předchozích dvou 

kapitolách, kde popisuju jednotlivé kompostovací technologie. Rakouská kompostárna jak 

jsem již avizoval v předchozím textu, patří k nejmodernějším zařízením svého druhu v celé 

střední Evropě. Výběr adekvátní české kompostárny, která je dle mého názoru, ostatně 

sami můžete podle technologií posoudit, velmi podobná a rozhodně konkurence schopná. 
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V následujícím odstavci se budu snažit o porovnání některých údajů, ke kterým se mi 

podařilo dostat díky spolupráci a ochotě všech oslovených pracovníků v obou 

kompostárnách.  

Budu porovnávat hlavně tyto údaje: 

 Množství kompostovaného BRO za rok, 

 Čas potřebný k výrobě zralého kompostu,  

 Ceny za vyrobený kompost. 

Na následujícím obrázku č. 16 je vidět srovnání ročních produkcí kompostu dvou 

popisovaných zařízení Die ARGE Kompost & Biogas Österreich a CMC Náměšť, a.s.  

 

Obrázek 16: Porovnání roční produkce kompostu dvou kompostáren 

Následující obrázek č. 17 zobrazuje porovnání času, který je potřebný na výrobu 

zralého kompostu. Od nejkratších možných, které společnosti uvádějí až po nejdelší 

možné, kterých se jim doposud podařilo dosáhnout.  
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Obrázek 17: Porovnání možné časové závislosti u obou kompostáren  

Na obrázku č. 18, jsem porovnával ceny vyrobených substrátů. Rozdíly nejsou až tak 

veliké, ale rakouská kompostárna vydělává na dvou hlavních faktorech. První je množství 

přijatého BRO a druhý prodej namíchaných substrátů. Chtěl jsem tímto porovnáním dokázat, 

že když se dobře vybaví kompostárna, mám na mysli kvalitní kompostovací technologií 

Hantsch SA, je schopná i v našich podmínkách konkurovat rakouské kompostárně, která má 

dlouholetou tradici a postavení na evropském trhu.  

 

Obrázek 18: Cenové rozpětí prodávaných kompostů u obou zařízení 
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4.4 Kompostárna SPRESO, s.r.o. 

Společnost SPRESO, s.r.o. byla založena v roce 1998. Do té doby existovala jako 

sdružení podnikatelů a to už od roku 1991. Od začátku se společnost zabývala dopravou, 

zemními pracemi, prodejem sypkých hmot a paliv. Dalším odpadem, o který se začali blíže 

zajímat, byly čistírenské kaly a jejich využití. Jejich zájem o čistírenské kaly přerostl do 

takových rozměrů, že v současné době je to jejich hlavní odpadní materiál, který vstupuje 

do jejich kompostovacích procesů.  

Zařízení kompostárny SPRESO, s.r.o. je určeno pro zpracování bioodpadů 

komunálních, průmyslových, zemědělských a organických odpadů obsahujících rostlinné 

živiny [32-33]. Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno (podle katalogu odpadů) 

Vyhláška MŽP ČR č.381/2001 Sb. viz tabulka č. 5. Tato kompostárna má možnost 

kompostovat na dvou plochách jedno je zastřešená hala a druhé polní hnojiště. 

Krytá hala je přímo v areálu kompostárny Kralice na Hané. Hala je vidět na 

následujícím obrázku č. 19. Tato hala se používá k zakládání nových zakládek, zároveň 

k jejich fermentaci a k první provzdušňovací překopávce. Z této kryté haly se následně 

vyváží ještě nevyzrálý kompost [32-33]. 

 

Obrázek 19: Krytá hala zvaná „Akropolis“ 

Volná plocha je vidět na obrázku č. 20, kde jsou přijaté biologicky rozložitelné 

odpady ukládány do pásových hromad na volnou plochu. Rozměry těchto pásových 

hromad jdou cca: délka 42 m, výška 3 m a šířka 5 m. Slouží k dozrávání ještě nevyzrálého 

kompostu, pocházejícího z kryté haly. Tento kompost je zde převezen po první 
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překopávce, k dalšímu překopávání, případně k zvlhčení kompostu. Když dochází 

k zvlhčování kompostu výsledkem je organické hnojivo. 

 

Obrázek 20: Kompostování na volné ploše 

Pokud se pásová hromada nezkrápí, tak dochází dalším míchání ke vzniku 

rekultivačního substrátu [32]. Následující část označím jako Technologii kompostování. 

Homogenita vstupních materiálů je upravována na přístroji zvaném homogenizační linka, 

která je vidět na obrázku č. 21. 

 

Obrázek 21: Linka na homogenizaci vstupního BRO 

Surovinová skladba kompostu je proměnlivá podle měnící se kvality odpadů, podle 

jejich sezónního výskytu, za dodržení požadovaných jakostních znaků konečného výrobku. 

Při sestavování surovinových skladeb se přihlíží k obsahu cizorodých látek jednotlivých 
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odpadů. Surovinovou skladbu sestavuje vedoucí zařízení podle tabulky č. 4 v poměru 

20:40:10:30 [32]. 

Tabulka 4: Surovinová skladba SPRESO, s.r.o. [32] 

Biologicky rozložitelné odpady BRO Množství v [%] 

Travní hmotu z městské zeleně 20 

Tuhý bioodpad, odvodněné kaly 40 

Zvířecí fekálie, tekuté odpady, neodvodněné kaly, obsahy jímek 10 

Ostatní povolené odpady 30 

Surovinová skladba musí být sestavena tak, aby výsledný vyzrálý kompost obsahoval: 

 vlhkost v rozmezí 45 – 65 %,  

 obsah spalitelných látek musí být vyšší než 30 % v sušině, 

 celkový dusík vyšší než 0,6 % v sušině,  

 poměr C:N maximálně 30:1,  

 hodnota pH v rozmezí 6 - 8,5.  

Odpady se do kompostové zakládky navážejí rovnoměrně tak, aby zakládka měla 

vysokou homogenitu. Doba přípravy před fermentace a úpravy vstupních surovin se 

nezapočítává do doby zrání kompostů. Doba zrání se počítá od ukončení homogenizační 

překopávky prováděné kolovým nakladačem. Délka závisí na surovinové skladbě a je 

minimálně devadesát dní. Během zrání je nutné kompost minimálně 2× překopat. Teplota 

kompostu měřená ve středu zakládky se provádí v intervalech umožňujících sledovat 

průběh zrání, musí dosáhnout minimální teploty 55 °C po dobu dvacet jedna dnů. 

V případě dosažení teploty 80 °C musí být teplota kompostu snížena závlahou. Po 

devadesáti dnech od začátku fermentace za předpokladu, že teplota kompostu poklesne pod 

40 °C, se provede mechanická úprava kompostu. Nadsítná frakce je použita do nově 

zakládané kompostové zakládky jako očkovací materiál, podsítná frakce je expedovatelný 

kompost, který je vidět na následujícím obrázku č. 22 [32-33].  



Martin Gwozdz: Posouzení Aplikace kultur mikroorganismů pro rychlejší zrání kompostu 

2012  31 

 

Obrázek 22: Zralý kompost připravený k expedici 

V následující tabulce č. 5 je vidět seznam všech možným kompostovaných materiálů, 

které do procesu kompostování vstupují jako vstupní materiál. Hlavním vstupním 

materiálem v komponovacím procesu této společnosti jsou kaly z čistírny odpadních vod 

a sběr veškeré zeleně v okolí kompostárny a městských částech Kralice na Hané. 
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Tabulka 5: Seznam kompostovaného materiálu SPRESO, s.r.o. 

Skupina Název odpadu 

Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybolovu a pěstování vodních kultur 

02 01 01  Kaly z praní a z čištění  

02 01 03  Odpad z rostlinných pletiv  

02 01 06  Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy);  

kapalné odpady, sbírané odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku  

02 01 07  Odpad z lesnictví  

Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a ostatních potravin živočišného původu 

02 02 01  Kaly z praní a z čištění  

02 02 02  Odpad z živočišných tkání  

02 02 03  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování  

02 02 04  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku  

Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku 

02 03 01  Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace  

02 03 04  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování  

02 03 05  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku  

Odpady z cukrovarnictví 

02 04 01  Zemina z čištění a praní řepy   

02 04 02  uhličitan vápenatý nevyhovující jakosti  

02 04 03  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku  

02 04 99  Kalu z filtrace cukerných roztoků  

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  

02 07 03  Odpad z chemického zpracování  

02 07 04  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování  

02 07 05  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku  

Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku  

03 01 01  Odpadní kůra a korek 

03 01 05  Ostatní piliny, hobliny, odřezky, odpadní dřevěné nebo dřevotřískové desky a dýhy, 

neuvedené pod kódem 03 01 04  

Odpady 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 10  Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a 

povrchové vrstvy z mechanického třídění  

03 03 11  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod 03 03 10  

Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené  

19 08 02  Odpady z lapáků písku   

19 08 05  Kaly z čištění městské odpadní vody  

19 08 12  Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod kódem 19 08 11 

19 08 14  Kaly z ostatních způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod 19 08 13  

19 08 99  Odpady jinak blíže neurčené   

Odpady z výroby pitné vody nebo vody pro průmyslové účely  

19 09 02  Kaly z čiření vody  

 

http://www.enviweb.cz/?secpart=odpady_katalog_da__
http://www.enviweb.cz/?secpart=odpady_katalog_gi__
http://www.enviweb.cz/?secpart=odpady_katalog_hg__
http://www.enviweb.cz/?secpart=odpady_katalog_ii__
http://www.enviweb.cz/?secpart=odpady_katalog_igg__
http://www.enviweb.cz/?secpart=odpady_katalog_iia__
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Pokračování tabulky č. 5 

Odpady a složky z odděleného sběru (kromě kódu 15 01) 

20 01 08  Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven  

20 01 25  Jedlý olej a tuk  

20 01 38 Dřevo neobsahující nebezpečné látky 

Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) 

20 02 01  Biologicky rozložitelný odpad  

20 02 02  Zemina a kameny  

Odpady a ostatní komunální odpady 

20 03 03  Uliční smetky  

20 03 04  Kal ze septiků  

20 03 06  Odpad z čištění kanalizace  

 

4.4.1 Zhodnocení technologie a výnosů společnosti SPRESO, s.r.o. 

Společnost SPRESO, s.r.o. má hlavní výnos z příjmu odpadů. Ročně jsou schopní 

vyprodukovat 1 600 t kompostu. Celková kapacita kompostárny je omezená odbytem 

vyrobeného kompostu. Ten bohužel neprodávají, ale naopak ho musejí na vlastní náklady 

rozvážet tamním zemědělcům až na pole. Tento způsob nakládání s vyrobeným 

kompostem je dle mého názoru žalostný. Dvě předchozí moderní kompostárny mají 

založenou obchodní strategii na dvojím zisku a to zisku ze vstupu odpadu do kompostu 

a druhý z prodeje hotového kompostu. V Kralicích na Hané mají tedy v jejich obchodní 

strategii jedinou částku v kolonce aktiv a to zisk na vstupu. Proto jsem se rozhodl ve své 

diplomové práci tuto skutečnost napravit. A to tak, že bych chtěl použitím bakterií zkráti 

dosavadní dobu potřebnou na kompostování ze 120 dnů na 60 dnů. Díky aplikaci bakterií, 

se pokusím dosáhnout těchto šedesáti stanovených dní nebo dokonce ještě nižšího počtu 

dní. Tím bych mohl zaručit společnosti SPRESO, s.r.o. větších zisků a hlavně konkurence 

schopnost dvěma předchozím kompostárnám.  

  

http://www.enviweb.cz/?secpart=odpady_katalog_jch__
http://www.enviweb.cz/?secpart=odpady_katalog_jfi__
http://www.enviweb.cz/?secpart=odpady_katalog_jgc__
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Po dlouhém vyjednávání se mi podařilo navázat velmi dobou spolupráci 

s Výzkumným ústavem zemědělské techniky (dále jen VÚZT). Konkrétně s panem 

Ing. Petrem Plívou, CSc. konzultoval jsem s ním svou experimentální část a rozhodl jsem se, 

do kompostu, aplikovat bakterie z Jihoafrické republiky. O kterých psal ve své publikaci, 

Kompostování v pásových hromadách na volné ploše. Bakterie dodává americká společnost 

SANNI TREE u nás je výhradním dodavatelem společnost SURBIO EKO, s.r.o. Která mi 

také bezplatně tyto bakterie poskytla a já jsem se rozhodl je vyzkoušet v laboratorních 

podmínkách. Ředitel společnosti SURBIO EKO, s.r.o. pan Petr Suda mi poskytnul také 

materiály, které pro jejich společnost v minulosti vypracoval pan Ing. Jaroslav Váňa, CSc. 

a požádal mě, jestli bych nemohl udělat obdobný pokus pro jejich společnost v rámci své 

diplomové práce s několika změnami, které byly podle jeho názoru v předchozím pokusu 

opomenuty a byly zcela zásadní. Tyto změny byly zásadním důvodem, proč se kompost 

s aplikovanými bakteriemi tak výrazně neodlišoval a byl v konečném srovnání dokonce 

postaven na horší úroveň než kompost, který byl pouze provzdušňovaný.  

Rozhodl jsem se tedy vyzkoušet účinnost těchto bakterií ze dvou hlavních důvodů: 

1. Prvním důvodem je žádost pana Petra Sudy, ředitele společnosti SURBIO 

EKO, s.r.o., abych dokázal, že bakterie jsou velmi účinné a spolehlivé jak avizuje 

jejich propagační materiál.  

2. Druhý důvod, abych mohl tyto bakterie doporučit kompostárně SPRESO, s.r.o. 

v Kralicích na Hané. Se kterou už spolupracuji od své bakalářské práce, a dovolili mi 

také dělat u nich provozní praxi. Která mi poskytla obrázek o tom, jak u nich proces 

kompostování probíhá v každodenní praxi. Při bližším pozorování jsem se dozvěděl, že 

kompostárna má svůj jediný a hlavní zisk z příjmu BRO na jejich kompostárnu. Proto 

bych chtěl pomocí těchto bakterií dosáhnout zkrácení času potřebného na 

kompostování, minimálně o polovinu času současného. Díky těmto bakteriím by, dle 

mého názoru a názoru ředitele společnosti SURBIO EKO, s.r.o. pana Petra Sudy, 

mohli v kompostárně SPRESO, s.r.o. dvěma předchozím moderním kompostárnám 

konkurovat. Hlavně v množství kompostovaného odpadu.  

Tato cesta přes aplikaci bakterií mě napadla po odborných konzultacích s panem 

Ing. Petrem Plívou, CSc. a panem ředitelem Petrem Sudou. Hlavním z důvodu byly nižší 
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pořizovací náklady. Vzhledem k tomu, že společnost SPRESO, s.r.o. nemá takový 

rozpočet, aby si mohla dovolit koupit moderní technologie jako dvě předchozí moderní 

kompostárny. Ale také si myslím, že je konkurence schopná. V následující experimentální 

části se to pokusím i laboratorně dokázat. 

5.1 Metodika tvorby surovinové skladby kompostu 

Surovinovou skladbu jsem volil obdobně podle materiálů doporučených panem 

Ing. Petrem Plívou, CSc., který mi ji poskytnul a odborně semnou prokonzultoval. 

Konzultoval jsem surovinovou skladbu s ním, protože s tímto problémem má dlouholetou 

zkušenost a praxi. Podrobné procentuální zastoupení uvádím v tabulce č. 6 a obecně 

procentuálně vypadalo takto 75:10:10:5. Na následujícím obrázku č. 23 je vidět vstupní 

kompostovaný materiál, který jsem do procesu kompostování použil.  

 
Obrázek 23: Vstupní suroviny do experimentálního kompostu 

Surovinová skladba experimentálního kompostu je v poměrech 75:10:10:5. Snažil 

jsem se ho sestavit co nejvíce podle předchozích studií pana Ing. Jaroslava Váňi, CSc. 

Obsah 75 % krátce sečené trávy proto, že je v něm nejlepší poměr uhlíku a dusíku C:N. 

Orniční skrývka v přidaném množství 5 % je v komponovacím procesu velmi důležitá, 

protože zajistí v kompostu vhodnou mikroflóru. Přídavek kůrodřevní hmoty a štěpky jsem 

volil z důvodu zlepšení fyzikálních vlastností. Tyto lignocelulosové materiály v množství 
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10 % zajišťují dobrou pórovitost a tak i přirozenou ventilaci ve zrajícím kompostu. 

Posledním důležitým přidaným vstupním materiálem je prasečí kejda v množství 10 %. Tu 

jsem přidal, abych zabezpečil správné množství dusíku v kompostu. Alternace kejdy 

v praxi jsou kaly z čistíren odpadních vod. To je důvod, proč jsem volil tuto skladbu. Aby 

byla vhodná pro aplikaci v kompostárně SPRESO, s.r.o., která právě kaly z ČOV 

přednostně zpracovává. 

Tabulka 6: Surovinová skladba kompostu 

Kompostovaný materiál Použití v [%] Hmotnost v [g] 

Sečená tráva 75 2250 

Hmota kůry a dřevní štěpky 10 300 

Prasečí kejda 10 300 

Orniční skrývka 5 150 

 

Mezi hlavní Parametry změn, které jsem ve své experimentální části použil, patří: 

 Aplikace jiné kombinace upravených dvanácti bakteriálních kmenů než 

používal pan Ing. Jaroslav Váňa, CSc., které mi pan ředitel Petr Suda pro 

experiment poskytnul. 

 Změna přídavku bakterií v kombinaci č. 4 z pětinásobku na dvojnásobek. 

 Povedlo se mi zajistit anaerobní podmínky v kombinacích č. 1, 4 a 5 ve 

kterých jsem neprováděl žádné překopávky, na speciální žádost pana ředitele 

Petra Sudy. 

V experimentální části jsem prováděl kompostování travní biomasy v pěti, pěti 

litrových biofermentorech. Které jsem vyrobil z plastových barelů od kojenecké vody 

Fromin. Tyto barely jsem naplnil z 60 %. V každém biofermentoru byly nastoleny jiné 

podmínky a to proto, abych zjistil efektivitu objektivně. V následující tabulce je vidět jak 

tyto varianty vypadaly. Na obrázku č. 24 je vidět jak vypadaly na začátku kompostování 

všechny biofermentory. Každý z barelů má na sobě číslo kombinace. Aeraci 

v biofermentorech číslo 2. a 3. jsem zajistil použitím akvarijního kompresoru typu:  AT – 

A 3500 s výkonem 2, 5 W a 120 l/h (litrů vzduchu za hodinu), výrobce Atman. Na konce 

aeračního potrubí jsem připojil dva provzdušňovací kameny kvádrového typu o rozměrech 

15×3 cm. Ty zajišťují aeraci ze dna biofermentoru směrem vzhůru do celého objemu 

kompostovaného materiálu.  
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Obrázek 24: Pohled na mých pět biofermentorů  

Nastavení podmínek v jednotlivých barelových biofermentorech fromin uvádím 

v následující tabulce č. 7. Ve které jsem pořadí jednotlivých barelových biofermentorů 

označil čísly od jedné do pěti. 

Tabulka 7: Kombinace nastavených podmínek v barelových biofermentorech 

Číslo varianty Kombinace 

1. Kontrola – kompost bez bakterií a bez aerace 

2. Kontrola – kompost bez bakterií a s aerací 

3. Kombinace – kompost s bakteriemi (400 ml) a s aerací 

4. Kombinace – kompost s bakteriemi 2× více (800 ml) bez aerace 

5. Kombinace – kompost s  bakteriemi (400 ml) a bez aerace 

 

5.2 Metodika stanovení důležitých parametrů u kompostování 

V této kapitole jsem stanovoval nejdůležitější parametry, které se u kompostu podle 

ČSN 46 5735 stanovují. Stanovoval jsem: obsah spalitelných látek, obsah celkového 

dusíku, stanovení C:N, stanovení celkové vlhkosti, aktivace bakterií, příprava vodného 

výluhu, stanovení testu fytotoxicity, stanovení hodnoty pH, měření teploty, měření 

konduktivity, stanovení celkového objemu VE. 
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5.2.1 Metodika stanovení obsahu spalitelných látek 

Spalitelné látky tvoří v kompostu organické sloučeniny, které obsahují uhlík. 

V látkách, které jsou organického původu, je přibližná hodnota uhlíku 50 %. Obsah 

spalitelných látek se stanoví z vysušeného vzorku kompostu, spálením a vyžíháním 

v elektrické peci při konstantní teplotě 550 °C do tzv. konstantní hmotnosti. Přesný postup 

stanovuje ČSN 46 5735 Průmyslové komposty [4, 19]. 

Vysušený vzorek jsem rozmělnil tak, aby beze zbytku prošel drátěným sítem 

s délkou strany oka 0,5 mm. Takto upravený vzorek jsem dále sušil asi půl hodiny 

v sušárně typu: Denver instrument IR 30, vyrobené v Německu. Při teplotě 105±1 °C. Po 

vychladnutí v exsikátoru jsem navážil 5 g vzorku s přesností na ±0,000 2 g do dvou 

vyžíhaných a zvážených porcelánových misek s označením čísly 14 a 16. Vzorky 

v miskách jsem zvolna spálil při teplotě 550 °C do konstantní hmotnosti. V muflové peci 

typu: MP 05 - 1.1, výrobce: Martinek laboratorní pece, země původu: ČR. Po vychladnutí 

v exsikátoru jsem zvážil obě misky [4]. Obě keramické misky jsem po vychladnutí 

vytáhnul z exsikátoru a zvážil. Naměřené hodnoty jsou vidět v  tabulce č. 8. Jak vypadaly 

tyto misky po vytažení je vidět na obrázku č. 25.  

 

Obrázek 25: Misky s popelem po vyžíhání a vychladnutí 



Martin Gwozdz: Posouzení Aplikace kultur mikroorganismů pro rychlejší zrání kompostu 

2012  39 

5.2.2 Metodika stanovení obsahu celkového N  

Obsah celkového N se stanovuje hlavně kvůli správné funkci mikroorganismů 

v kompostu. Správný poměr N jsem zajistil pomocí prasečí kejdy, v poměru 10 %. V praxi 

v kompostárně SPRESO, s.r.o. používají čistírenské kaly, které mají velmi podobné 

vlastnosti a jsou tedy pro experiment nahraditelné kejdou. Mikroorganismy obsahují 7 až 

11 % N v sušině a houby mají tuto hodnotu od 4 do 6 %. Podle ČSN 46 5735 Průmyslové 

komposty[19, 4]. Celkový dusík byl analyzován na přístroji Apollo 9000 na IEI VŠB TUO 

Ing. Hana Škrobánková, Ph.D  

Pro stanovení obsahu celkového N jsem potřeboval udělat vodný výluh ze vzorku 

čerstvého kompostu. Vodný výluh jsem připravil podle metodického pokynu č. 9 stejně, 

jako pro řeřichový test viz Test fytotoxicity. Z takto připraveného vodného výluhu jsem se 

rozhodl stanovit celkový obsah dusíku pomocí vysokoteplotního spalování dále jen HTC, 

(High-Temperature Combustion), postup jsem dodržel podle ČSN ISO 10048. Princip 

metody HTC spočívá v termické oxidaci N sloučenin na analyzátoru typu: Apollo 9000 fy 

Tekmar-Dohrmann, s modulem na stanovení celkového N dále jen modulem TN (Total 

Nitrogen). Jak přístroj vypadá je vidět na obrázku č. 26. Termické spalování probíhalo při 

teplotě 800 °C za vzniku NO, který dále reagoval s ozonem za vzniku NO2 v excitovaném 

stavu, který při návratu do základního stavu emitoval záření:  

NO + O3 → NO2
*
 

   NO2
*
   → NO2 + hυ 

 
Obrázek 26: Apollo 9000 s modulem pro stanovení TN 
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Záření je detekováno chemiluminiscenčním detektorem. Vysokoteplotní spalovací 

zařízení umožňuje stanovení celkového vázáného dusíku (TNb), elementární dusík není ve 

stanovení zahrnut. Účinnost pyrolýzy závisí na experimentálních podmínkách, matrici 

vzorku a na množství kyslíku v nosném plynu [34]. 

5.2.3 Metodika stanovení celkového poměru C:N 

K optimálnímu využívání uhlíku a dusíku mikroorganismy dochází při poměru 

uhlíku a dusíku 20 - 30:1. Hodnota 30:1 je maximální možná povolená hodnota, kterou 

uvádí ČSN 46 5735 Průmyslové komposty. Mikroorganismy potřebují dusík hlavně 

k syntéze bílkovin. Mikroorganismy mohou obsahovat 7 až 11 % dusíku v sušině a houby 

od 4 do 6 %. Stanovení poměru C:N pro svou experimentální část jsem stanovoval pomocí 

výpočtu, který uvádím v kapitole Metodika výpočtu poměru C:N [4-7, 19].  

Pro experimentální část jsem uvedl stanovení celkového poměru C:N pomocí 

výpočtu, který jsem uvedl v následující kapitole.  

5.2.4 Metodika stanovení vlhkosti kompostu 

Vlhkost je důležitý parametr po celou dobu kompostování. Od zakládání pásové 

hromady, patří vlhkost mezi parametry, které nejvíce ovlivňují úspěšný proces zrání 

kompostu. Podle ČSN 46 5735 Průmyslové komposty je optimální vlhkost taková, při níž 

je 70 % pórovitosti zaplněno vodou. Při nadbytečné vlhkosti dochází k rychlému přechodu 

z aerobního procesu na proces anaerobní. Naopak při nedostatečné vlhkosti bakteriální 

kmeny a mikroorganismy, přítomné v pásových hromadách, zpomalují nebo úplně 

zastavují svojí činnost. 

Nejprve jsem si musel stanovit množství sušiny ze vzorku kompostu. Než jsem 

vypočítal hmotnost sušiny, stanovil jsem laboratorně vlhkost kompostu. Odebral jsem 

vzorek 9,8957 g vlhkého kompostu, ten jsem dal sušit do sušárny typu: Denver instrument 

IR 30, vyrobené v Německu. Která jej vysušila při teplotě 105 °C na sušinu. Na obrázku 

č. 27 je vidět přístroj, kterým jsem měřil vlhkost kompostu.  
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Obrázek 27: Sušárna na měření vlhkosti kompostu DENVER IR - 30 

5.2.5 Metodika aktivace bakterií  

Bakteriální kmeny z Jihoafrické Republiky (dále jen JARu) od společnosti SURBIO 

EKO, s.r.o. jsou vlastně směs dvanácti mikrobiologických kultur v různých poměrech 

namíchaných. Ty pak ekologicky rozkládají veškerý organický odpadní materiál, 

rostlinného původu a živočišného původu. Tyto bakterie tedy dovedou velmi účinně 

rozložit materiály, jako jsou např.: čerstvě posekaná tráva, listí, štěpka, kůrodřevní hmota, 

kaly z čistíren odpadních vod, kejdu prasat, domácí odpad, zeleninový odpad, veškerý 

zahradní odpad atd. Sáček s bakteriemi o hmotnosti 50,72 g jsem aktivoval podle 

následujícího postupu.  Bakterie byly ve vakuovaném sáčku v lyofilizované podobě. 

Aktivaci jsem provedl v kýblu o objemu 10 l. Do tohoto kýblu jsem nalil 3 l vody, která 

měla teplotu 29,5 °C. Do této vody jsem přidal 50,72 g bakterií a celý vzniklý roztok jsem 

zamíchal skleněným tyčovým míchadlem. Bakterie jsem nechal 20 min. aktivovat. Jak 

tento roztok vypadal je vidět na obrázku č. 28. Po uplynutí tohoto času jsem bakteriální 

roztok znovu zamíchal a aplikoval přes odměrný válec přímo do biofermentorů. Ty byly 

označeny čísly od 1 - 5 a bakterie do nich byly aplikovány podle tabulky č. 7. Ve které 

uvádím kombinace podmínek, které jsem v jednotlivých biofermentorech nastavil.  
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Obrázek 28: Aktivace bakterií  

5.2.6 Metodika přípravy vodného výluhu  

Test fytotoxicity byl realizován dle ČSN ISO 36 96. Tato norma stanovuje jakost 

vody pro analytické účely. K přípravě vodného výluhu jsem používal tuto laboratorní 

techniku: Vzorkovnici: Ta byla z plastu v souladu podle platné ČSN EN ISO 5667-3. 

Odstředivku: jsem používal k filtraci vzorku místo filtračního papíru s označením 6 µm 

KA 4 Ø 185 mm. Používal jsem odstředivku typu: Thermo electron IEC CL 10, vyrobené 

ve Francii. Do odstředivky vlezou 4 kyvetky o objemu 50 ml, to je vidět na následujícím 

obrázku č. 2. Do těchto 50 ml kyvetek jsem nalil vodný výluh ze všech vzorků a nechal 

odstřeďovat při 4 000 ot./min. po dobu 30 min. Na obrázku č. 29 je používaná odstředivka. 

Horizontální třepačku: typu: Heidolph REAX 20/4, vyrobené v Německu. Tou jsem 

zajistil plynulé otáčení plastové vzorkovnice s vodou obsahující analytický vzorek 

kompostu. Otáčení probíhá způsobem „hlava – pata“ po dobu 24 h. Při nastaveném stupni 

otáčení 9 ot./min. A jak taková horizontální třepačka vypadá je vidět na následujícím 

obrázku č. 29. 
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Obrázek 29: Odstředivka IEC CL 10 

Vypočtenou hmotnost sušiny jsem navážil do všech odebraných vzorků a ty jsem dle 

metodického pokynu č. 9 zalil vypočítaným množstvím destilované vody 0,5 l [35-38]. 

Celkově jsem dělal vodný výluh v pěti nádobách, které jsou vidět na obrázku č. 30, protože 

jsem stanovoval řeřichový test u pěti vzorků. Také jsem dělal jeden kontrolní test, který jsem 

označil písmenem S, slepý vzorek a ten obsahoval pouze destilovanou vodu. U vodných 

výluhů jsem dále měřil konduktivitu, teplotu, hodnotu pH a celkový objem získaného výluhu 

(VE). 

 

Obrázek 30: Vodný výluh kompostů v pěti plastových vzorkovnicích 
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5.2.7 Metodika stanovení testu fytotoxicity 

Stanovení testu fytotoxicity, zvaného také řeřichový test, což je metoda, která byla 

vypracována ve VÚRV, v.v.i., pro použití v kompostárenské praxi [19]. Je metoda 

stanovení zralosti kompostu, založená na vyhodnocení rychlosti rozkladu organických 

surovin. Experimenty jsem realizoval na IEI VŠB TUO v laboratoři J 418. 

Samotný průběh řeřichového testu jsem prováděl následovně. Do Petriho misek, 

o průměru 5 cm, jsem vložil na dno každé misky filtrační papír tak, aby pokryl celé její dno. 

Všechny misky jsem označil čísly kombinací a do každé z misek jsem odpipetoval 1 ml 

získaného vodného výluhu. Každý vzorek musí mít dle metodiky, VÚRV, v.v.i., pro použití 

v kompostárenské praxi, deset opakování. Na takto ovlhčený filtrační papír jsem pravidelně 

rozmístil osm semen řeřichy seté. Pro svůj test jsem si vybral řeřichu setou, latinsky 

Lepidium sativum, od firmy Gardenia – Nohelgarden. Která měla, jak jsem sám zjistil, 

největší klíčivost semen. Před výběrem správné řeřichy jsem zakoupil deset balíčků řeřichy 

seté od nejrůznějších společností. Poté jsem do kelímků od jogurtů o objemu 150 ml, vložil 

kousky ovlhčené vaty a pravidelně rozložil osm semen řeřichy seté. Nechal jsem semena 

klíčit 48 h, při pokojové teplotě 23 °C. A řeřichu, která měla všechna semena vyklíčená 

a byla nejlépe vyklíčená, jsem použil, název uvádím výše v textu. Jak vypadalo rozmístění 

je vidět na následujícím obrázku č. 31.  

 

Obrázek 31: Rozmístění řeřichy seté při testu fytotoxicity 
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Všechny Petriho misky jsem poté uložil na 24 h do termostatu typu: LOVIBOND, 

vyrobeného v Německu. Kde jsem přednastavil teplotu 28 °C. Po 24 h jsem spočítal počet 

vyklíčených semen a změřil průměrnou délku kořínků u jednotlivých vzorků. Z těchto 

dvou údajů jsem následně vypočítal Index klíčivosti, dále jen Index klíčivosti, který jsem 

zaznamenával do tabulky č. 11. 

5.2.8 Metodika měření hodnoty pH 

Hodnotu pH jsem měřil pH metrem, typu: pH 330 i vyrobeného v Německu podle 

ČSN 46 5735 Průmyslové komposty. Hodnotu pH můžeme definovat jako záporný 

dekadický logaritmus vodíkových iontů. Podle ČSN Průmyslové komposty je stanovená 

hodnota pH v rozmezí 6,5 až 8,5 pH. To znamená, že hodnota by měla být téměř v části 

neutrálních hodnot. Za neutrální prostředí považujeme hodnotu pH 7. 

5.2.9 Metodika měření teploty 

Teplotu v kompostu jsem měřil tyčovým teploměrem, typu: GREISINGER GTH 

1150, vyrobeného v Německu, podle návodu ČSN 46 5735 Průmyslové komposty. 

U každé metodiky pro měření teploty kompostu musí být uvedená metoda měření a časové 

intervaly měření teploty. Měření jsem prováděl přímo v pětilitrových barelových 

biofermentorech. Metodika měření teploty kompostu je základním měřitelným ukazatelem 

zrání kompostu. Tento ukazatel je velmi důležitým obrázkem o správné činnosti 

přítomných mikroorganismů. Při sledování průběhu teplot kompostu je možné určit 

např. termín překopávek. Důležitá je teplota hned po založení kompostu a první 

homogenizaci vstupních surovin. Jestliže teplota nestoupá, nebo po předchozím nárůstu 

dojde k jejímu výraznému poklesu, je to ukazatel, že se něco děje. Ve většině případů 

může být příčina ve špatném surovinovém složení zakládky, v nedostatečném zpracování 

nebo v nevhodné vlhkosti vstupních surovin. Kterákoliv z uvedených příčin znamená 

zhoršení podmínek pro mikrobiální aktivitu a tím zpomalení, nebo až zastavení 

kompostovacího procesu.  

5.2.10 Metodika měření konduktivity 

Konduktivita je přibližná míra koncentrace elektrolytů ve vodě. To znamená, že tento 

přístroj změří, hodnoty všech látek, které jsou ve vodě iontově rozpuštěné. Neboli toto 

stanovení udává celkový obsah minerálních látek ve vodě.  



Martin Gwozdz: Posouzení Aplikace kultur mikroorganismů pro rychlejší zrání kompostu 

2012  46 

Hodnotu konduktivity jsem stanovoval pomocí multimetru značky HACH a typu HQ 

30 d, vyrobeného v Německu. Všechny vodné výluhy jsem si po filtraci, přelil do 50 ml 

odměrných válců, kde jsem hodnotu konduktivity měřil tímto přístrojem. Obecně se dá 

říci, že čím je hodnota konduktivity menší, ve zrajícím kompostu, tím je kompost zralejší.  

5.2.11 Metodika stanovení celkového objemu VE 

Tento ukazatel se stanovuje podle ČSN 46 5735 hlavně, aby se zjistilo kolik 

pevných, a nerozložitelných částic kompost ještě obsahuje. Protože při zjišťování 

celkového objemu VE se získaný vodný výluh přelije do odměrného válce. Z toho se 

odečte hodnota na stupnici. Potom se vodný výluh nechá přefiltrovat, v mém případě, 

odstředit. Do 50 ml kyvetek se přelije z vzorkovnice roztřepaný vodný výluh. Příprava 

vodného výluhu je v odstavci Metodika přípravy vodného výluhu. Takto získaný 

přefiltrovaný vodný výluh se znovu přelije do 50 ml odměrného válce a naměřená hodnota 

objemu se odečte ze stupnice. Tato hodnota se znovu pomocí trojčlenky dopočte do celého 

půllitru vodného výluhu [4, 35]. 

5.3 Metodika výpočtu 

Veškeré vzorce, které jsem ve své práci použil pro výpočet sledovaných parametrů, 

uvádím v následujících kapitolách.  

5.3.1 Metodika výpočtu spalitelných látek 

Hmotnostní zlomek spalitelných látek ve vysušeném vzorku w3 v % se vypočítá 

podle vzorce č. (1) [4].  

Výpočet: 

   
           

  
  (1) 

Vysvětlivky: 

mσ  je hmotnost vzorku před žíháním v [g] 

mτ  je hmotnost zbytku po žíhání v [g]. 
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5.3.2 Metodika výpočtu poměru C:N 

Výpočet:  

Hodnotu (x) poměru C:N, která je vyjádřená bezrozměrně jsem vypočetl podle 

vzorce č. (2): [19] 

  
  

    
  (2) 

Vysvětlivky: 

w1 hmotnostní vzorek spalitelných látek ve vysušeném vzorku [%]  

w2 hmotnostní vzorek celkového dusíku přepočítaného na vysušený vzorek [%] 

 

5.3.3 Metodika výpočtu vodného výluhu 

Celkovou vlhkost jsem dosadil v (%) do následujícího vzorce č. (3) a výsledek jsem 

pro aplikaci vodných výluhů přepočítal trojčlenkou z 1 l na 0,5 l [35]. 

Výpočet:  

      
  

  
  (3) 

 

Vysvětlivky:  

M – hmotnost analytického vzorku odpadu pro přípravu vodného výluhu v [kg] 

MT – teoretická navážka sušiny analytického vzorku v [kg] 

DR – podíl sušiny v analytickém vzorku v [%] 

 

5.3.4 Metodika výpočtu testu fytotoxicity 

Vzorec č. (4), podle kterého jsem počítal Index klíčivosti, který vychází v (%)[19].  

Výpočet: 

   
      

     
      (4) 

Vysvětlivky: 

kv – klíčivost vzorku [%] 

kk – klíčivost kontroly [%] 

lv – průměrná délka kořínků vzorku [mm] 

lk – průměrná délka kořínků kontroly [mm] 
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6 VÝSLEDKY A DISKUSE 

V této kapitole uvádím všechny výsledky a diskutuji o nich. První den po namíchání 

kompostu v pěti litrových biofermentorech jsem stanovil nejdůležitější faktory ovlivňující 

kompostovací proces. Těmito faktory jsou: poměr C:N 16,53:1, obsah spalitelných látek 

(C) 85,18 %, obsah celkového dusíku (N) 5,1516 %, vlhkost kompostu 84,89 %, vodný 

výluh, stanovení testu fytotoxicity, měření konduktivity, stanovení hodnoty pH, měření 

teploty. U některých z faktorů jsem po prvním dni měření opakoval ještě sedmý, čtrnáctý 

a dvacátý osmý den. Stanovení jsem prováděl laboratorně podle návodů uváděných 

v ČSN 46 5735 o průmyslových kompostech.  

6.1 Obsah celkových spalitelných látek 

V následující tabulce č. 8 uvádím obsah spalitelných látek. Zvážené hodnoty jsem 

dosadil do rovnice č. 1. Výsledný obsah celkových spalitelných látek mi po dosazení 

a vypočtení vyšel 85,18 %. Tato zjištěná hodnota dává důkaz o tom, že kompost obsahuje 

látky, které tvoří organické sloučeniny a tyto sloučeniny jsou založené na uhlíkovém 

základu. Pro porovnání hodnota 25 % je minimální přípustná míra obsahu spalitelných 

látek v kompostu. Proto si myslím, že výsledek 85, 18 je velmi dobrý z důvodu velikého 

množství organických látek.  

Tabulka 8: Obsah spalitelných látek 

Číslo misky Hmotnost prázdné [g] Hmotnost plné [g] Hmotnost vzorku [g] 

14. 14, 5987 15, 3403 0,7416 

16. 13, 9967 14, 7214 0,7247 

 

6.2 Výsledky stanovení celkového N 

Celkové stanovení dusíku prováděl přístroj Apollo 9000, který průběh stanovení 

zaznamenal na dvou následujících obrázcích č. 32 a 33. Hodnota celkového dusíku první den 

po namíchání surovinové skladby kompostu byla stanovena přístrojem Apollo 9000 na 

5,1516 N. Minimální hodnota v kompostu je stanovena na 0,6 % N. Hodnota dusíku 

v kompostu je velmi důležitým ukazatelem správné funkce mikroorganismů, přítomných nebo 

dodaných do kompostu. Tyto mikroorganismy totiž potřebují dusík k syntéze bílkovin. 

Výsledná hodnota je velmi vysoká a dosáhnul jsem jí použitím prasečí kejdy. Která měla 
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stimulovat kal z čistírny odpadních vod, který používají v kompostárně SPRESO, s.r.o., jako 

hlavní vstupní materiál. Na následujícím obrázku č. 32 jsou vidět dva grafy jeden je zelený, ten 

stanovoval celkový uhlík, ale ten jsem nepoužil, protože jsem celkový uhlík stanovoval podle 

ČSN 46 5736, podle které se stanovuje spálením vzorku kompostu a následným výpočtem. 

Využil jsem z tohoto obrázku pouze červený graf, který znázorňuje průběh zjišťování 

celkového N ve vodném výluhu. Jak je vidět, ten dosáhnul maximální hodnoty ve všech svých 

vrcholcích, po dobu 30 min, průměrně 150 milivoltů. Z tohoto červeného grafu vyhodnotil 

počítač připojený k přístroji Apollo 9000 tabulku, která je vidět na obrázku č. 33. 

 
Obrázek 32: Záznam z měření celkového N na přístroji Apollo 9000 

Vysvětlivky: Zelený graf: Znázorňuje průběh zjišťování celkového C (nepoužil jsem); 

Červený graf: Znázorňuje průběh zjišťování celkového N (použil jsem) 

 
Obrázek 33: Vyhodnocená data se stanoveným celkovým TN 

Vysvětlivky: Mean: výsledná hodnota celkového N 
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Na následujícím obrázku č. 33 je uvedena tabulka vyhodnocení celkového N 

označovaného na obrázku TN (Total Nitrogen). Během pyrolýzy jsou všechny formy 

dusíku (kromě molekulárního) převedeny na NO, který je detekován chemiluminiscencí. 

Z obrázků č. 33 je patrné, že hodnota stanoveného celkového N je 5,1516.  

6.2.1 Výsledky stanovení poměru C:N 

Stanovení poměru C:N vychází ze získaných hodnot spalitelných látek a z hodnot 

dusíku celkem. Mě vyšel poměr C:N po dosazení do rovnice č. 2. Výsledek je tedy 

16,53:1. Tento výsledek je v normě a dá se považovat za dobrý. Nejideálnější je však 

stanovený na hodnotu C:N = 30:1, která je ale také zároveň maximální povolená hodnota 

ČSN 46 5735 Průmyslové komposty.  

6.2.2 Výsledky stanovení celkové vlhkosti 

Celkovou vlhkost kompostu jsem stanovoval pomocí sušárny DENVER IR – 30. 

Tento přístroj stanovil vlhkost kompostu s přesností +/- 0,05 g. Celkovou vlhkost ve 

zkoumaném vzorku stanovila sušárna na 84,89 %. Optimální hodnota vlhkosti 

u průmyslových kompostů je stanovena normou ČSN 46 5735 o Průmyslových 

kompostech na min 40 % a max. 85 %. Takže se dá říct, že surovinová skladba kompostu, 

který jsem sestavil, obsahovala téměř maximální vlhkost. Myslím, že to bylo způsobeno 

hlavně dobou, kdy jsem krátce sečenou trávu pro experiment sekal. Zrovna ten den bylo 

deštivé počasí a tráva byla mokrá. Proto byla hodnota vlhkosti první den tak vysoká. 

Kdybych měřil vlhkost následující den, myslím, že by dosahovala mnohem nižších hodnot.  

6.2.3 Výsledky výpočtu vodného výluhu 

Z výsledku vlhkosti kompostu jsem dále počítal podle vzorce č. 3, množství 

kompostu potřebné na přípravu vodného výluhu. Vyšel mi výsledek 117,8 g na 1 l 

destilované vody. Výsledek jsem přepočítal pomocí trojčlenky na množství 0,5 l 

a výsledek množství kompostu potřebného na výrobu vodného výluhu mi vyšlo 58,9 g. 

Toto množství vychází z výpočtu uváděného v Metodickém pokynu č. 9, který se týká 

přípravy vodného výluhu. Myslím, že přepočtením původního množství z 117,8 g/l na 

58,9 g/0,5 l jsem nijak neovlivnil výsledky.  
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6.2.4 Vyhodnocení testu fytotoxicity 

Míru zralosti kompostu jsem počítal pomocí vzorce č. 4, která slouží k výpočtu 

indexu klíčivost. Získané hodnoty řeřichového testu jsem zaznamenával do tabulky č. 9. 

V tabulce jsou očíslovány varianty jednotlivých kompostovaných kombinací. Složení 

jednotlivých kombinací je názorně vysvětleno v tabulce č. 7 a znovu ho pro přehlednost 

uvádím ve vysvětlivkách pod tabulkou č. 9. Při kompostování jsem zavedl do dvou vzorků 

aeraci, která měla stimulovat překopávku a zaručit kontinuální provzdušňování. To mělo 

také stimulovat kompostování popisované v předchozích kapitolách, kde jsem popisoval 

moderní kompostovací technologie Hantsch SA a COMPOnent. Obě tyto technologie jsou 

založené na provzdušňování ve spodní části kompostu. Ve třech dalších vzorcích jsem 

aplikoval africké bakterie v různém množství. Dávkování je také patrné z vysvětlivek pod 

tabulkou č. 9 nebo z tabulky č. 7. Když se však následně podívám do tabulky č. 9, z které 

je patrné, že nejlépe v testu zralosti dopadl vzorek č. 4 a hned po ní vzorek č. 5. Jako 

nejzralejší kompostovanou variantu označím kombinaci č. 4, která dosáhla Index klíčivosti 

84, 54 což je téměř zralý kompost za dobu 28 dní. Jako zralý kompost se označuje kompost 

s Indexem klíčivosti od 90 - 100.  

Tabulka 9: Test zralosti kompostu v závislosti na čase 

Kombinace 1. 2. 3. 4. 5. 

Den 1 39,42 39,42 39,42 39,42 39,42 

Den 7 51,16 59,25 70,37 64,86 41,28 

Den 14 63,61 73,51 87,90 81,78 55,79 

Den28 62,92 73,86 70,64 84,54 75,89 

Zralost - - - + + 

Vysvětlivky k tabulce:  

Kombinace č. 1 kompost bez bakterií a bez aerace 

Kombinace č. 2, kompost bez bakterií s aerací 

Kombinace č. 3, kompost s bakteriemi a aerací 

Kombinace č. 4, kompost s dvojnásobkem bakterií bez aerace 

Kombinace č. 5, kompost s bakteriemi bez aerace 

Téměř zralý kompost: označený znaménkem+ 

Nezralý kompost: označený znaménkem ˗ 

Nejlépe dopadly v testu fytotoxicity kombinace č. 4 a 5. Do kombinace č. 4 jsem 

aplikoval dvojitou dávku afrických bakterií. Z počátku se účinnost a rychlost 
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kompostování dlouho neprojevovala. Bylo to způsobeno pomalejší aktivací bakterií. Ale 

jakmile došlo k aktivaci afrických bakterií, tak začal kompostovací proces raketově měnit 

hodnoty. Toto je velmi názorně vidět na obrázcích č. 34 a 35, kde jsem zaznamenával 

měnící se hodnoty pH a teploty. V obou těchto obrázcích je velmi dobře vidět, že se 

hodnoty u těchto kombinací chovaly jinak než u ostatních kombinací.  

Myslím, že všechny získané hodnoty jsou způsobeny správným nastavením 

kompostovacího procesu a hlavně díky africkým bakteriím. Na žádost pana ředitele 

společnosti SURBIO EKO, s.r.o. pana Petra Sudy. Opakoval jsem pokus, který přede mnou 

dříve dělal pan Ing. Jaroslav Váňa, CSc. Ten dělal pokus pro interní účely společnosti 

SURBIO EKO, s.r.o. Po spoustě konzultací jsme s panem ředitelem Petrem Sudou vymysleli 

jak nejlépe dosáhnout těchto výborných výsledků a změnili jsme některé dřívější nastavení. 

Pozměnili jsme: pracovní postup očkování bakterií, který uvádí jejich firma v příbalových 

letácích při aplikaci afrických bakteriálních kmenů, dále jsme se pokusili změnit přístup 

kyslíku a v kombinaci č. 4, jsem nastavil nulovou aeraci. Poslední změnou byla změna dávky 

bakterií, která byla opět u kombinace č. 4, tam jsem aplikoval dvojnásobnou dávku bakterií. 

Všechny tyto změny měly vliv na kompostovací proces. Nakonec však byla tou nejdůležitější 

změnou, v celém mém experimentu, aplikace stejných bakteriálních kmenů, ovšem 

s pozměněným poměrem, než používal pan Ing. Jaroslav Váňa, CSc. Pan ředitel Petr Suda mi 

dal tedy vyzkoušet stejné bakteriální kmeny, ovšem s jinými poměry všech dvanácti 

přítomných bakteriálních kmenů. Právě změna těchto poměrů, měla při kompostování tyto 

vynikající výsledky. Všechny použité bakteriální kmeny uvádím v příloze č. 1, kterou mi 

poskytnul pan ředitel Petr Suda. Myslím, že použití těchto pozměněných poměrů 

u bakteriálních kmenů, spolu s dodržením pozměněných podmínek mělo za následek tento 

úspěch mého pokusu. A právě proto kombinace č. 4 dosáhla nejlepších výsledků a mohu jí 

vřele doporučit jako řešení pro kompostárnu SPRESO, s.r.o. Samozřejmě s tím, že musí 

dodržet při aplikaci nově zjištěné dvojité dávkování bakterií a pozměněné podmínky při 

kompostování. 

Podařilo se mi tedy zkrátit dobu potřebnou na kompostování a výrobu použitelného 

kompostu k hnojení ze 120 dnů ne na předpokládaných 60, ale dokonce na 28 dnů. Toto je 

nejkratší možná doba, kdy by už byl kompost použitelný. Ale k jeho úplné zralosti a přeměně 

až na humusovou složku, bych musel ještě nějakou dobu přidat. Důležitá je však skutečnost, že 

za dobu 28 dnů, které jsem na svůj experiment měl, se mi podařilo dokázat, pomocí 
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řeřichového testu, že aplikací těchto kultur bakterií se čas potřebný na výrobu kompostu dá 

rapidně zkrátit.  

Zkrácením doby potřebné na výrobu zralého kompostu bych dosáhnul, že místo čtyř 

pásových hromad za rok, které doposud zvládli v kompostárně SPRESO, s.r.o. vyrobit, by 

navýšili tento počet nejvýše o šest nových hromad, a tedy celkem by jich dokázali vyrobit 

deset. Jejich zisk na vstupu by narostl o 150 %. Tím pádem by měli mnohem větší možnosti 

a hlavně by byli konkurence schopní i rakouské kompostárně, které by dokázali konkurovat 

v kvalitě vyrobeného kompostu a čase potřebného na jeho výrobu. Větší zisky by také, podle 

mého názoru vedly, k zefektivnění výroby a možné modernizaci výrobních technologií 

a technického vybavení kompostárny. Jediným problémem by byla cena bakterií, která by nyní 

vstupovala do jejich rozpočtu. Cena bakterií by byla 17 Kč na 1 m
3
. Otázkou je jestli by se jim 

tato investice vyplatila a pokud ano, jak si myslím já. Tak jaká by byla návratnost investice. 

Pokud budeme uvažovat, že investice do bakterií proběhne při zakládání prvních pásových 

hromad. Tak aby bylo možné říci, že se jim koupě bakterií vyplatí. Jednak protože budou 

kompostovat rychleji a tím pádem ve větším množství. Za druhé a to je velmi důležité při 

kompostování více pásových hromad najednou, budou moci aktivované bakterie z pásových 

hromad, kde už probíhá dozrávání, aplikovat do pásových hromad, kde proces kompostování 

teprve začíná. Tím by ušetřili za pořizovací náklady. Nemohu však tvrdit, že by bakterie 

nemuseli do nových procesů dodávat už vůbec, ale mohli by je dodávat v menších dávkách. To 

by vedlo k značnému ušetření na vstupu bakterií. Nebo kdyby se jim podařilo zvětšením 

výnosů z objemu zkompostovaného materiálu zvednout zisk. Což by se jim povést mělo, 

protože by kompostovali zhruba o 150 % více. Tak by si mohli vybudovat nějakou malou 

laboratoř, kde by mohli bakterie sami kultivovat a množit. Tím pádem by měli téměř dokonale 

fungující systém založený na nezávislosti.  

6.2.5 Vyhodnocení závislosti hodnoty pH na době zrání kompostu 

Všechny až na jednu a to variantu č. 4 rostly od prvního dne do sedmého velmi 

strmě. U varianty č. 4 v tomto období narostlo pH jen nepatrně, ale zato od sedmého dne 

do čtrnáctého dne byl tento skok velmi rapidní o celých 2,17. Tato změna je patrná 

i v následujícím obrázku č 35. Kde je vidět také změna, tentokrát ale teploty v závislosti na 

čase. V grafu závislosti změny hodnoty pH je také vidět v kombinaci č. 1, že došlo 

k mírnému nárůstu pH po sedmém dni a to o 0,24. Poslední dvacátý osmý den měření se 
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hodnota pH dostala ve všech kombinacích na ideální stav, který je v okolí neutrální 

hodnoty pH 7. Všechny naměřené hodnoty jsem zaznamenal v následující tabulce č. 10, 

kterou jsem pak podrobně popsal v diskusi. Jak se tyto hodnoty vzájemně měnily je vidět 

na obrázku č. 34.  

Tabulka 10: Naměřené hodnoty pH 

Dny Čísla kombinací 

pH S 1 2 3 4 5 

1 6,67 5,78 7,05 6,47 5,02 5,30 

7 7,14 7,19 7,41 7,25 5,20 7,35 

14 7,02 7,43 7,25 6,97 7,37 6,99 

28 7,01 6,94 6,78 6,63 6,87 6,64 

Hodnoty pH jsou zaznamenány v závislosti změny hodnoty pH na čase. Hodnoty pH se 

měnily poměrně zajímavým způsobem, který je velmi dobře vidět v následujícím obrázku č. 34. 

 
Obrázek 34: Změna hodnoty pH v závislosti na čase 

Vysvětlivky k obrázku:  

Modrá s označením S: Slepý vzorek s destilovanou vodou 

Žlutá s označením1: Kombinace č. 1 kompost bez bakterií a bez aerace 

Zelená s označením 2: Kombinace č. 2, kompost bez bakterií s aerací 

Fialová s označením 3: Kombinace č. 3, kompost s bakteriemi a aerací 

Oranžová s označením 4: Kombinace č. 4, kompost s dvojnásobkem bakterií bez aerace 

Červená s označením 5: kombinace č. 5, kompost s bakteriemi bez aerace 
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Myslím, že tento skok pH u kombinací č. 4 a 5, byl způsoben pomalejší aktivací bakterií 

a v tomto časovém období se taktéž rapidně zvedla i teplota v této kombinaci. Přesně dle 

popisu, který uvádí pan ředitel Petr Suda. Tato změna je však stále v optimálním rozmezí, 

mohla být způsobená dolitím vody, aby nedošlo k vysychání kompostovaného materiálu. 

Dolití proběhlo právě sedmý den. U všech ostatních kombinací se pH měnilo velmi podobným 

způsobem, což bych považoval za velmi dobré, protože ideální stav hodnoty pH je uváděn 

v rozmezí od 6 – 8. A této hodnoty pH bylo přibližně dosaženo ve všech kombinacích. 

6.2.6 Vyhodnocení závislosti teploty na době zrání kompostu 

Teplotu jsem v kompostu měřil ve stejných časových intervalech jako u předchozího 

obrázku č. 34 a to 1, 7, 14, 28. V následující tabulce č. 11 jsou zaznamenané jednotlivé 

měření u všech kombinací, u kterých jsem měření teploty prováděl.  

Tabulka 11: Změna teploty v závislosti na čase 

Dny Čísla kombinací 

°C S 1 2 3 4 5 

1 22,3 22,3 22,3 22,3 23,1 22,3 

7 22,4 23,4 28,1 45,6 24,2 47,8 

14 22,3 23,5 32,5 34,1 59,2 51,6 

28 22,1 36,4 44,1 31,2 28, 5 37, 9 

V následujícím obrázku č. 35 jsou vidět změny těchto teplot v závislosti na čase a 

kombinaci. Je z něj patrné, že přídavek bakterií nebo aerace ovlivnili průběh kompostování. 
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Obrázek 35: Změna teploty v závislosti na čase 

Vysvětlivky k obrázku:  

Tmavě modrá s označením S: Slepý vzorek s destilovanou vodou 

Žlutá s označením1: Kombinace č. 1 kompost bez bakterií a bez aerace 

Zelená s označením 2: Kombinace č. 2, kompost bez bakterií s aerací 

Fialová s označením 3: Kombinace č. 3, kompost s bakteriemi a aerací 

Modrá s označením 4: Kombinace č. 4, kompost s dvojnásobkem bakterií bez aerace 

Oranžová s označením 5: kombinace č. 5, kompost s bakteriemi bez aerace 

Teplota se ve všech kombinacích měnila různě. Tato různorodost je způsobena, 

u jednotlivých variant, přítomností aeračního zařízení jedná se o varianty č. 2 a 3. Anebo 

přítomností bakterií u variant č. 3, 4 a 5. Nejzajímavější změny nastaly u variant č. 4 a 3. 

U varianty č. 4 došlo po sedmém dni k prudkému nárůstu teploty, až do 14 dne, pak teplota 

po 28 dnech, klesla až na hodnotu 28,5 °C. Bylo to způsobeno pomalejší aktivací bakterií, 

které u této kombinace byly přítomny. U varianty č. 3 došlo od prvního dne k nárůstu 

teploty až na teplotu 45, 6, ale ta pak po sedmém dni prudce klesla až na teplotu 34, 1 

a 28 den teplota klesla až na 31,2 °C. Pravděpodobně to bylo způsobeno aerací, která není 

při aplikaci bakterií příliš doporučována, aerace simuluje překopávku a tu, jak mi prozradil 

pan ředitel Petr Suda, bakterie nepotřebují.  

6.2.7 Vyhodnocení závislosti konduktivity na době zrání kompostu 

Změna konduktivity ve vzorcích kompostu se mění z důvodu zrání kompostu, tyto 

změny jsou podrobně zaznamenány v následující tabulce č. 12, ve které jsem kontinuálně 
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měřil tuto hodnotu ve všech pěti kombinacích v závislosti na čase. Z následujících hodnot 

jsem sestrojil graf na obrázku č. 36, ve kterém je závislost konduktivity na čase vidět lépe 

než z tabulky č. 12.  

Tabulka 12: Naměřené hodnoty konduktivity 

Dny Číslo kombinace 

 µS/cm S 1 2 3 4 5 

1 2,24 1515 1525 1189 760 1643 

7 1,65 1645 1814 1745 929 2168 

14 1,45 1531 1585 1142 1103 1354 

28 1,18 1025 822 815 704 984 

V následujícím obrázku č. 36 jsou graficky znázorněny výsledky závislosti 

konduktivity na čase. Které se měnily v souvislosti se zráním kompostu. Zralost kompostu 

je totiž velmi úzce svázána s měřením konduktivity a řekne nám hodně o jeho současné 

situaci.  

 
Obrázek 36: Změna hodnoty konduktivity v závislosti na čase 

Vysvětlivky k obrázku:  

Modrá s označením S: Slepý vzorek s destilovanou vodou 

Žlutá s označením1: Kombinace č. 1 kompost bez bakterií a bez aerace 

Zelená s označením 2: Kombinace č. 2, kompost bez bakterií s aerací 

Fialová s označením 3: Kombinace č. 3, kompost s bakteriemi a aerací 

Červená s označením 4: Kombinace č. 4, kompost s dvojnásobkem bakterií bez aerace 

Oranžová s označením 5: kombinace č. 5, kompost s bakteriemi bez aerace 
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Diskuse se vztahuje k obrázku č. 36, na kterém jsem v grafu vynesl závislost změny 

konduktivity na čase. Modrý graf označený písmenem S (slepý vzorek), úplně ve spodní 

části nevystoupal výše z důvodu naměřených nízkých hodnot, které nepřesáhly hodnotu 3, 

jednalo se o destilovanou vodu a z tohoto důvodu jsem tam vložil čísla jednotlivých 

měření. Hned nad kombinaci S dosáhnula kombinace č. 4, ve které hodnota pozvolna 

stoupala od prvního dne do čtrnáctého dne, kde dosáhla hodnoty 1 103 µS/cm a pak od 

čtrnáctého do dvacátého osmého pozvolna klesala až na hodnotu 704 µS/cm. Na další 

křivce č. 3 je vidět strmý vzestup konduktivity z prvního dne 1 189 µS/cm, který nastal 

v sedmém dnu měření a změna dosáhla hodnoty 1 745 µS/cm, potom klesala. Varianta č. 1 

se změnila jen nepatrně, sedmý den, protože její počáteční hodnota první den byla poměrně 

vysoká a čtrnáctý den se vrátila téměř na hodnotu prvního dne. U varianty č. 2 nastala 

změna sedmý den, ta se však čtrnáctý den vrátila do počáteční hodnoty. Poslední varianta 

č. 5 po prvním dnu, kdy byla hodnota 1 643 µS/cm, prudce narostla na hodnotu 2 168 

µS/cm ve dnu sedmém a potom prudce klesala až pod hodnoty variant č. 1 a 2. Přesný 

číselný stav naměřených hodnot u jednotlivých variant je vidět v tabulce č. 12. 
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7 ZÁVĚR  

Konkurence schopnost kompostování ČR v rámci zemí EU 

Česká Republika je schopná konkurence zahraničních kompostáren, které se 

nacházejí na území evropské unie. Pro porovnání jsem si vybral rakouskou kompostárnu 

die ARGE Kompost & Biogas Österreich a českou kompostárnu CMC Náměšť, a.s. Obě 

tyto kompostárny používají stejnou technologii kompostování v pásových hromadách na 

volné ploše. Rakouské kompostovací zařízení používá systém aerace s názvem 

COMPOnent, který je založený na provzdušňování ze spodní části pásové hromady. Česká 

kompostárna používá technologii Hantsch SA, která sestává z obdobného systému, 

založeného také na spodním provzdušňování.  

Porovnával jsem u těchto dvou kompostáren tyto tři údaje: 

 Množství kompostovaného BRO za rok, 

 Čas potřebný k výrobě zralého kompostu,  

 Ceny za vyrobený kompost. 

Při porovnání množství kompostovaného BRO za rok, jsem došel k těmto závěrům. 

Rakouská kompostárna dokáže vyprodukovat 16 000 t/rok kompostu. Česká kompostárna 

dokáže vyrobit 2 500 t/rok kompostu. Rakouská kompostárna tedy vyprodukuje ročně o 13 

500 t kompostu více než česká.  

U obou kompostáren jsem porovnával také čas potřebný na výrobu zralého 

kompostu. Rakouská kompostárna uvádí čas, který potřebují na výrobu zralého kompostu 

v jejich zařízení od nejkratšího 50 dní až po nejdelší 140 dní. Oproti tomu česká 

kompostárna uvádí, že nejkratší čas na výrobu zralého kompostu je 90 dní a nejdelší je až 

150 dní.  

Poslední parametr, který jsem porovnával, byla cena vyrobeného kompostu. 

V rakouské kompostárně se cena vyrobeného kompostu pohybuje od 520 až do 1 070 Kč 

za 1 t zralého kompostu. Oproti tomu česká kompostárna nabízí kompost levnější v cenové 

relaci 500 – 700 Kč za 1 t zralého kompostu.  

Porovnávané údaje u obou kompostáren jsou velmi podobné, a proto můžu říct, že 

česká kompostárna, je schopná konkurence. 
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Pokusit se udělat SPRESO, s.r.o. konkurence schopné moderním kompostárnám 

Nejprve jsem se zabýval konkurence schopností v čase. Té se mi podařilo dosáhnout 

díky aplikaci dvanácti bakteriálních kmenů pocházejících z Jižní afriky. Aplikace těchto 

bakteriálních kmenů dokázala původní dobu potřebnou na výrobu zralého kompostu zkrátit 

ze 120 dnů, ne na předpokládaných 60 dnů, ale dokonce na 28 dnů. Toto je nejkratší možná 

doba, kdy by už byl kompost použitelný. Ale k jeho úplné zralosti a přeměně až na humusovou 

složku, bych musel ještě nějakou dobu přidat. Důležitá je však skutečnost, že za dobu 28 dnů, 

které jsem na svůj experiment měl, se mi podařilo dokázat, pomocí řeřichového testu, že 

aplikací těchto kultur bakterií se čas potřebný na výrobu kompostu dá rapidně zkrátit.  

Další konkurence schopností, kterou jsem si stanovil jako cíl, je kvalita vyrobeného 

kompostu. Tu budu dokazovat v posledním cíli, který jsem si na začátku své práce stanovil 

pomocí tzv. indexu klíčivosti, zvaného též řeřichový test. V této části závěru bych ještě rád 

zhodnotil cenu potřebnou na pořízení bakteriálních kmenů, které jsem této kompostárně 

doporučil. Cenu, kterou budu uvádět, mi navrhnul pan Petr Suda, ředitel společnosti SURBIO 

EKO, s.r.o. Cena bakterií pro průmyslové využití mi vyšla 17 Kč na 1 m
3
. 

Dokázat vymyslet nejlepší množství a podmínky pro aplikaci Jihoafrických bakterií 

Experimentálně jsem dokázal, že aplikací různých dávek bakterií pocházejících z Jižní 

afriky, se dá ovlivnit čas potřebný na kompostování. U varianty č. 4 jsem na začátku 

kompostovacího procesu dal jiné množství bakterií než u všech ostatních kombinací. 

U kombinace č. 4 jsem aplikoval dvojitou dávku bakterií. Z výsledků, které uvádím 

v posledním cíli, který jsem si stanovil, je patrné, jak bylo navýšení dávky bakterií zásadní při 

řeřichovém testu. Navýšení dávky bakterií velo k výsledkům, kterými se dá označit téměř zralý 

kompost. To znamená, že nejideálnější dávka, kterou jsem experimentálně ověřil je 

dvojnásobek dávky, kterou uvádí výrobce bakterií SURBIO EKO, s.r.o. 

Experimentálně dokázat vysokou účinnost bakterií pomocí Indexu klíčivosti 

Ve své experimentální části jsem dělal test fytotoxicity, zvaný též řeřichový test 

zralosti kompostu. U tohoto testu se vypočítává tak zvaný Index klíčivosti. Za zralý 

kompost se dá považovat ten, kterému výsledný index klíčivosti vyjde v rozmezí od 90 

do 100. U varianty č. 4 se mi podařilo dosáhnout Indexu klíčivosti, měřeného po 28 

dnech, hodnoty 84, 54. Tuto variantu č. 4 tedy označuji jako téměř zralý kompost. 

U varianty č. 5 mi vyšel Index klíčivosti 79, 89. Proto mohu konstatovat, že i tato 
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hodnota se dá považovat za velmi dobrý výsledek a označuji ji jako téměř zralý 

kompost. 
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