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ANOTACE 

Cílem této bakalářské práce je charakterizovat technologii kompostování a posouzení 

použití očkovací látky při kompostování. 

V první části se práce zabývá popisem a charakteristikou technologie 

kompostování, parametry surovin na vstupu, technologický postupem a kvalitou hotového 

produktu na výstupu z kompostárny. V další části se věnuje popisu očkovací látky a jejímu 

využití při výrobě kompostu. Dále práce obsahuje porovnání kompostovacího procesu při 

použití očkovací látky a  klasickou technologii kompostování. Závěrem hodnotím klady a 

zápory použití pomocných látek při výrobě kompostu. 

 

Klíčová slova: kompostování, biologicky rozložitelný odpad, kaly z čištění odpadních vod, 

překopávka, aerace, poměr C:N, pH, těžké kovy, enzymy, kompost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The aim of this bachelor thesis is to characterize the composting technology and 

assessment of use a vaccine  in composting. 

The first part focuses on the description and characterization of composting technology, 

the parameters of input materials, technological process and quality of the finished product 

at the output of composting. The next part describes the vaccine and its use in the 

production of compost. The following section contains a comparison between conventional 

method and method using vaccine technology. In conclusion, this thesis evaluates the pros 

and cons of using excipients in the production of compost. 

 

Keywords: composting, biodegradable waste, sludges from wastewater treatment, dig up, 

aeration, C:N ratio, pH, heavy metals, enzymes, compost 
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Seznam použitých zkratek 

BRKO   Biologicky rozložitelný komunální odpad 

BRO   Biologicky rozložitelný odpad 

ČIA  Český institut pro akreditaci 

ČR  Česká republika 

ČSN  Česká státní norma 

ČSÚ   Česká statistický úřad 

EU  Evropská unie 

ISOH  Informační systém odpadového hospodářství 

ISPOP             Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností  

KO  Komunální odpady 

MBÚ  Mechanicko-biologická úprava 

MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí České republiky  

NEL  Nepolární extrahovatelné látky 

NO  Nebezpečný odpady 

OH  Odpadové hospodářství 

PCB  Polychlorované bifenyly 

POH ČR Plán odpadového hospodářství České republiky 

ÚKZÚZ Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

VÚV                 Výzkumný ústav vodohospodářský 

VÚZT  Výzkumný ústav zemědělské techniky 

ŽP              Životní prostředí 
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1. ÚVOD 

Kompostování je nejpřirozenější způsob recyklace, kterým se do půdy vrací 

organické látky, které všeobecně v zemědělské půdě ubývají. Je to způsobeno nesprávným 

obděláváním této půdy, hnojení průmyslovými hnojivy, nesprávným nakládáním, 

přirozenou erozí a vyplavováním.  

Ve své diplomové práci se zabývám možností zkvalitnění tohoto procesu použitím 

vhodné očkovací látky. Přeměna organických látek v  procesu kompostování probíhá 

obdobným způsobem jako v půdním prostředí, můžeme ji však ovlivnit kvalitativně a 

zkrátit dobu reakce. Tím se zvýší možnost získat větší množství humusu v kratším 

časovém úseku a ekonomicky lépe využít prostory kompostárny. (Raclavská,1998) 

V České republice je roční produkce odpadů cca 270 kg, který obsahuje papír, 

kovy, plasty, textil, sklo a bioodpad.  Z toho 30 – 40 % tvoří poslední jmenovaná složka. 

Separací tohoto odpadu a jeho následným použitím při kompostování nebo anaerobní 

digesci se podstatně sníží množství skládkovaných a spalovaných odpadů. Dle Směrnice 

rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999, O skládkách odpadů, se musí snížit množství 

skládkovaného bioodpadu odpadů do roku 2010 o 25 %, do roku 2013 o 50 % a do roku 

2020 o 70 % ve srovnání s rokem 1995. Z této směrnice vychází i Plán odpadového 

hospodářství České republiky a kompostování je potencionálně jednou z možností, jak se 

s tímto problémem vyrovnat (Směrnice Rady 1999/31/ES). 
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2. METODY PRÁCE A MATERIÁL 

 Při práci na diplomové práci byly čerpány cenné informace z různých materiálů, 

řešící problematiku kompostování, časopisy Odpady, Vodní hospodářství, ale i jednotlivé 

články v různých periodikách. Dále byly využity poznatky z různých odborných knih k 

problematice kompostování, kompostovatelných odpadů a použití očkovacích látek na 

zkvalitnění procesu kompostování. Pravidelně se účastním seminářů k problematice 

kompostování.  Dlouhodobě sleduji odborné internetové stránky EnviWeb, Cenia, BIOM, 

EKOLIST.   

 Tématikou kompostování a využití různých pomocných látek při tomto procesu se 

zabývám už více než patnáct let ve svém zaměstnání, jako technolog v kompostárně. 

Postupně jsem se vzdělávala formou odborných seminářů a studiem norem, zákonů a 

vyhlášek, které řeší toto téma. Při studiu vysoké školy jsem si rozšířila své poznatky a 

získala mnoho cenných informací. Je to oblast, kterou se budu zabývat i nadále. 

   Podklady a prostor k jednotlivým pokusům mi byly poskytnuty firmou Spreso s. r. 

o. Kralice na Hané, odběry vzorků a analýzy provedla Laboratoř EUROFINS CZ, s.r.o., 

akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s., která se v roce 2008 stala členem 

celosvětového konsorcia laboratoří Eurofins Group (www.eurofins.com). Očkovací látka 

BIO ALGEEN mi byla bezplatně poskytnuta Ing. Vasilem Gjurovem pro účely výzkumu. 

K pořízení fotografií byl použitý fotografický přístroj NIKON D90.  

Uvedené poznatky byly získány z materiálů poskytnutých VÚRV Praha, VÚZT 

Praha, z uvedené literatury a v neposlední řadě z podkladů firmy SPRESO s. r. o., která 

provozuje Kompostárnu v Kralicích na Hané. Průběh pokusu byl složitý, k  tématice 

očkovacích látek do kompostu je opravdu velmi málo poznatků. 

V tomto oboru již pracuji více než 15 let. Postupně jsem se vzdělávala formou 

odborných seminářů a studiem norem, zákonů a vyhlášek, které řeší toto téma. Z tohoto 

důvodu jsem se i přihlásila ke studiu Environmentálního inženýrství na VŠB - 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA.  

 

http://www.eurofins.com/
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3. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNOLOGIE 

KOMPOSTOVÁNÍ 

Technologie výroby kompostů je dlouhodobě ověřována už několik století. 

V České republice má skoro nejstarší tradici v Evropě, první kompostárna byla otevřena už 

v roce 1912.  Od té doby pokračoval účinný rozvoj kompostování až do dnešní doby. Po 

roce 1989 kompostování odpadů ztrácí státní dotační podporu a výroba kompostů se 

minimalizuje. Komposty jsou využívány zejména při rekultivacích a při údržbě zeleně. 

Opětovně velký zájem o komposty byl v roce 2000, kdy byla zemědělcům poskytnuta 

dotace ze státního rozpočtu na hnojení zemědělské půdy registrovanými komposty. 

Zrušením této podpory v roce 2001 byla řada kompostáren opět zrušena. 

Naši předkové považovali kompostování za nezbytné z hlediska využití rostlinných 

zbytků, udržení úrodnosti zemědělské půdy a dosažení soběstačnosti ve výrobě potravin. 

Novodobé zemědělství a současná agrární politika nemá zájem o podporu kompostování. 

Podporují se kompostovací technologie, vznik dalších kompostáren, ale nepodporuje se 

zájem zemědělců. Z hlediska životního prostředí zůstává kompostování významným 

nástrojem v odpadovém hospodářství. Při uplatňování nové legislativy odpadů bude jeho 

význam a podpora z tohoto resortu stoupat (Váňa, Usťak, 2007). 

Při kompostování je nezbytné zajistit nejvhodnější podmínky pro rozvoj 

mikroorganismů.  V první řadě se jedná o dostatek kyslíku, který dodáváme vhodným 

způsobem aerace, optimální vlhkost a správný poměr mezi dusíkem a uhlíkem. Využitím 

kvalitního kompostu se obnovuje proces půdní úrodnosti. Technologie dělíme:  

1. na volné ploše 

 v plošných hromadách 

 v pásových zakládkách 

2. intenzivní kompostování 

 v bioreaktorech 

 v boxech 

 ve vacích (AG Bag) 
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3. Vermikompostování (Plíva, 2002). 

3.1 Zařízení na kompostování 

Ke zřízení kompostárny, jako zařízení k využívání odpadů je bezpodmínečně nutný 

souhlas příslušného orgánu veřejné správy, od r. 2002 příslušného orgánu kraje, který 

současně obsahuje i souhlas s provozním řádem kompostárny. Obsah provozního řádu je 

stanoven vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb.). 

Zařízení na kompostování musí být schváleno v režimu zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, § 14. Provozovatel má povinnost vést evidenci o přijatých odpadech a způsobu 

nakládání. Roční hlášení o odpadech dle tohoto zákona se odevzdává nejpozději 15. února 

následujícího roku.  

Zpracování a příjem vybraných hlášení (ohlašovacích povinností) z oblasti 

životního prostředí v elektronické podobě a další distribuci těchto hlášení příslušným 

institucím veřejné správy zajišťuje integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností 

(ISPOP). ISPOP je zřízen zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování 

životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti 

životního prostředí. Zřizovatelem ISPOP a věcným garantem obsahu formulářů, tzn. 

ohlašovacích povinností, je Ministerstvo životního prostředí. 

Komposty je možné uvádět do oběhu jen tehdy, pokud byly zaregistrovány 

ÚKZÚZ – Oddělení registrace hnojiv Praha, jestliže jejich jakostní znaky odpovídají 

vyhlášce č. 474/2000 Sb. o stanovení požadavků na hnojiva, v úplném znění. Dle 

registrace je povinnost k dodávce doložit Příbalový leták, ve kterém je uvedeno číslo 

registrace, výrobní šarže, způsob skladování, používání a jeho složení (Kára, Pastorek, 

Jelínek, 2002). 

3.1.1 Plošné zakládky 

Zakládaly se na souvrati pole, ve vrstvách chlévské mrvy, hnoje, zbytků z rostlinné 

výroby a dalších odpadů ze zemědělství, do výšky 50 centimetrů. Zavlažování se 

příležitostně provádělo močůvkou. Překopávky se prováděly formou hluboké orby a pole 

bylo využíváno jako tučný hon k pěstování krmných plodin, jejich obdělávání bylo 

zároveň překopávkou.  Zhruba po dvou letech byl zbytek kompostu aplikován na zbývající 

plochu a zaorán. Plošné zakládky se provozovaly hlavně v minulosti. 
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3.1.2 Pásové zakládky 

Je to základní technologie pro výrobu kompostu. Zakládka může být podle tvaru 

průřezu: 

- trojúhelníkový tvar- viz obrázek č. 1, tento typ se využívá pro kompostování 

v menším měřítku. Zakládka se průběžně doplňuje materiálem. Šířka je zhruba 2,5 metru a 

výška dle fyzikálních vlastností požitého materiálu. 

Tabulka č. 1 Rozměry zakládky v závislosti na její výšce 

 

Rozměry hromad 

(m) 

H 

Výška profilu 

(m) 

2,0 1,10 - 1,20 

2,50 1,30 - 1,50 

3,0 1,50 - 1,80 

4,0 2,20 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 trojúhelníkový profil pásové zakládky (Autor: Petr Plíva) 

 

- lichoběžníkový tvar – viz obrázek č. 2, se využívá hlavně při zakládání většího 

množství kompostu, navážka materiálu se provádí po dávkách. Doporučená šířka je 3 – 6 

metrů, výška 2 – 2,5 metru.  V tomto typu zakládky je nutná častější překopávka, naopak 
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na rozdíl od trojúhelníkového typu lépe drží teplotu, je úspornější k ploše kompostárny a 

má větší odolnost vůči srážkám, díky velké absorpci jádra.  

 

 

 

Obrázek č. 2 – lichoběžníkový profil pásové zakládky (Autor: Petr Plíva ) 

 

3.1.3 Bioreaktory 

Ve většině případů se jedná o uzavřené kontejnery, které jsou tepelně izolované, 

areace se provádí spodní vrstvou směrem vzhůru kompostovaným materiálem. Po úvodní 

fermentaci ještě nemá kompost požadované parametry, doba zrání pokračuje zhruba 20 

dní. Další typy bioreaktorů jsou věžové, tunelové a kompostovací boxy.  

3.1.4 Kompostovací žlaby a boxy 

Ve většině případů se jedná o betonové žlaby, v zastřešených prostorech, vybavené 

posuvným zařízením. Boxy jsou vybaveny jeřábem, zavlažovacím zařízením a 

překopávačem. Kompost zraje zhruba 2 - 4 měsíce. Žlaby mají ve vrchní části překopávač 

a zařízení na aeraci. Kompost se postupně posunuje až k výstupu, doba zrání je zhruba 4 

týdny.  

3.1.5 Vermikompostování 

Tento způsob kompostování využívá schopnost žížal přeměnit v trávicím ústrojí 

organické látky a vytvářet kvalitní vermikompost.  Nejčastěji se využívají druhy Eisenia 

foetida (viz obrázek č. 3), E. andrei, Lumbricus rubellus, Eudrilus eugenie, Perionyx 

http://biom.cz/lide.shtml?x=86817&als%5bAUTHORID%5d=1be81e7f4d496bc49d04f38a8c13df29
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excavatus. Žížaly potřebují teplotu asi 20o C, vlhkost 80 %, pH 6-8, nesmí působit přímé 

sluneční světlo, větší obsah čpavku a bílkovin. Další problém pro žížaly je výskyt hrabošů, 

ptáků a krtků. (SLEJŠKA 1999): 

Žížaly se pohybují ve vrchní provzdušněné vrstvě substrátu, proto tato metoda 

vychází z postupného přidávání 2 -3 cm substrátu v týdenních cyklech.  Nejvhodnějším 

druhem potravy je odpad rostlinného původu, například vytříděný biologicky rozložitelný 

odpad z domácnosti (vaječné skořápky, slupky ovoce a zeleniny, zbytky pečiva, čajové 

pytlíky).  Při využití vermikompostování v domácnosti je potřebné množství žížal závislé 

na produkci bioodpadu. Při nedostatku potravy množení klesá. Vermikompost je 

nejkvalitnější organické hnojivo (Plíva, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3 – Eisenia foetida(Plíva, 2002). 
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3.2 Technologický postup při výrobě kompostu 

3.2.1 Surovinová skladba zakládky kompostu 

Základní podmínkou správného průběhu kompostování je vhodný výběr surovin do 

zakládky kompostu. Suroviny jsou ukládány do zakládky postupně podle příslušné 

receptury tak, aby jejich složení odpovídala požadavkům na kvalitu výsledného produktu. 

Po ukončení návozu je zakládka promíchána a homogenizována. Typ zakládky volíme dle 

parametrů kompostárny a dle technologického postupu, schváleného v provozním řádu. 

Viz obr. č. 1 a č. 2.   

Materiál do zakládky se musí upravit na vhodnou velikost. Jen v tomto případě 

dojde k náležité homogenizaci a rovnoměrnému promíchání. Záleží na tom rychlost a 

kvalita zkompostování daného materiálu. K tomu je nutné zvolit vhodné technické 

prostředky.  Některé z těchto prostředků a vhodnost jejich použití popisuji v kapitole 2.4. 

Průběžně probíhá kontrola zakládky, její vlhkost, homogenita a teplota. Pokud nadměrně 

prosychá, je nutné vlhčení, které je možné provádět vodou z odtokových jímek. Nesmí 

obsahovat látky zhoršující kvalitu kompostu. Kompostovatelné odpady můžeme rozdělit 

následovně: 

Biologicky rozložitelné odpady (BRO) 

Mezi ně patří zejména odpady zveřejné zeleně, tržnic, zahradnictví, lesnictví, 

zpracování potravin, z kuchyní a stravoven, lihovarnictví, zpracování dřeva, papírenského 

průmyslu, odpady z čištění odpadních vod a v neposlední řadě suroviny nevhodné k další 

spotřebě. 

Biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO) 

Mezi tyto odpady patří separované odpady z komunálního dopadu,biologicky 

rozložitelné odpady z domácností, odpady z údržby zeleně, odpady z domácností a jim 

podobné odpady z živností, úřadů i průmyslu. (HLAVATÁ 2004) 

Pokud součástí zakládky kompostu jsou odpady, pak je nezbytné sledovat obsah 

škodlivých látek. Největší důraz je kladen na těžké kovy, PCB a NEL. Sledujeme je jak na 

vstupu do procesu, tak i na výstupu u hotového produktu. Kvalitu hotového kompostu 

může nepříznivě ovlivnit i přítomnost nežádoucích organismů, jako jsou fytopatogenní 
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houby, hmyz a jeho larvy, plevely a jejich semena. Jakost mohou dále zhoršit toxické 

látky, mezi něž řadíme i biocidy a detergenty. K omezení těchto rizik je nutný aktivní 

mikrobiální proces a využití vhodných odpadů používaných v procesu. Mikroflóra v 

kvalitně probíhajícím procesu kompostování je nejúčinnější v potlačování původců 

různých nákaz. Stejně tak mikroorganismy nejúčinněji rozkládají organické xenobiotické 

látky. Zvýšená teplota v kompostu aktivně napomáhá všem těmto procesům. 

(ALEXANDER 2000) 

Stopové toxické prvky (těžké kovy) se nedají odstranit mikrobiální cestou. Pouze 

vazbou na chaláty. Stopové toxické prvky se mikrobiální cestou neodstraní, ale vazbou na 

cheláty pozbývají svého účinku a tedy ztrácí toxicitu. Nejúčinnější složkou humusu jsou 

huminové kyseliny a proto i tím nejkomplexnějším prostředkem chelatizace. (BANERJEE  

et al. 1997) 

V procesu se v důsledku tvorby kyselin hodnota pH kompostu nejprve klesá z   

neutrální hodnoty na hodnotu 4 až 5.  V průběhu další fáze se organické kyseliny 

v termofilní fázi rozkládají, hodnota pH narůstá na 8,5. Výsledný produkt má zásaditou 

reakci, která působí příznivě na kyselé půdy (Vaněk et al., 2006). 

3.2.2 Kompostovací fáze 

1) Rozklad 

Vytváří se ideální prostředí pro organismy, které na počátku rozkládají cukry, 

škroby a bílkoviny, později celulózu a zbytky dřevní hmoty. Uvolňuje se při tom energie a 

v zakládce se tím zvyšuje teplota. Kompost se zahřívá na teplotu 50-65°C. Produktem je  

CO2  a voda.  Zvyšuje se spotřeba kyslíku. Klesá hodnota pH, protože mikroorganismy 

neodbourávají organické kyseliny. Doba trvání rozkladu je zhruba 21 dní. 

2) Odbourávání 

Bílkoviny a škrob, které vznikly předcházející fází rozkladu, podporují růst a 

činnost bakterií. Látkovou výměnou, při procesu odbourávání, vzniká teplo, které může 

dosahovat až 70OC. Dochází tím k hygienizaci kompostu a snížení klíčivosti plevelů. 

Pokud je technologický postup dodržován, tak většina živin zůstává v kompostu.  Po 3 – 6-

ti týdnech teplota kompostu klesá.  
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3) Přestavba  

V této fázi dochází k rozkladu celulózy. Mikrobiologická činnost ustupuje a 

začínají se vytvářet dusičnany. Kompost mění svou strukturu a klesá v objemu. Teplota 

zakládky se pohybuje kolem 30 – 40o C. 

4) Výstavba 

Touto fází začíná tvorba humusových látek, teplota klesá, až na 25 o C. Rozmnožuje 

se různý drobný hmyz, jako jsou roztoči, chvostoskoci, pavouci a také některé druhy žížal. 

Ztrácí se původní vzhled zakládky, kompost dostává hnědou barvu. 

5) Stabilizace a dozrávání 

Tímto procesem končí produkce humusu. Kompost už obsahuje živiny, vykazuje 

hrudkovitou strukturu hnědé barvy, teplota se ustaluje a přizpůsobuje teplotě okolí. 

Zakládka v této fázi nevykazuje nežádoucí zápach. (Kollárová et al., 2006). 

3.2.3 Procesní podmínky kompostování 

Kompostování je aerobní proces.  Proto je nutné zabezpečit intenzivní aeraci. 

Nejčastějším způsobem aerace je překopávka, další možnosti jsou tlakovým přívodem 

vzduchu nebo odváděním vzduchu s oxidem uhličitým přes vzduchový filtr. V případě, že 

není zabezpečen dostatečný přívod vzduchu, dochází k anaerobním procesům, v tomto 

případě hnití. Při intenzivním provzdušňování kompostu se urychluje proces zrání.  

Výslednou kvalitu kompostu zásadně ovlivňuje poměr uhlíku a dusíku (C:N). 

Zabezpečíme jej optimální surovinovou skladbou. Jednoduše lze rozdělit suroviny do 

kompostu na suroviny zelené (vlhké a měkké, bohaté na dusík) a hnědé (suché a tvrdší 

bohaté na uhlík). Optimální poměr C:N v čerstvém kompostu je 30 – 35 : 1, ve zralém 

kompostu se poměr pohybuje mezi 25 – 30:1. Pokud je poměr příliš malý, snižuje se růst 

humusových látek.  

Další podmínkou pro úspěšné kompostování je udržení optimální vlhkosti 

zakládky. Ta je závislá na pórovitosti materiálu, čím je vyšší pórovitost, tím je vyšší 

vlhkost.  Optimální je vlhkost, kdy je 70 % pórů zaplněno vodou. Při vyšší vlhkosti je 
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zamezen přístup vzdušného kyslíku a aerobní proces se mění v anaerobní. Při nedostatečné 

vlhkosti dochází ke vzniku a vývoji plísní.  

Hodnoty, které zjišťujeme při kontrole kvality kompostu: měření teploty, 

hodnocení vlhkosti, měření obsahu kyslíku, stanovení stability a zralosti kompostu, 

mikrobiologické hodnoceni, a stanovení fyzikálních a chemických vlastností (viz obr. 2). 

(Plíva2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4 – Monitorované hodnoty při kompostování (Autor: Petr Plíva) 

 

3.2.4 Měření teploty 

Probíhající proces v kompostu nám nejjednodušeji ukáže jeho teplota. Vykazuje 

nám stav činnosti organismů. Pokud nám teplota nestoupá, nebo naopak klesá, nejsou 

vhodné podmínky pro práci mikroorganismů. Důvodem může být nevhodná surovinová 

skladba, vysoký nebo naopak velmi nízký obsah vody, nízká aerace. Je nutné provést 

opatření k zamezení nežádoucí teploty.  Příkladem je zkrápění zakládky, nebo překopávka. 

Po provedení příslušného opatření se opět pokračuje v měření teploty.  

Ke sledování teploty se používají kontaktní zapichovací teploměry, viz obrázek č. 

4. Předepsaná metodika určuje místa a četnost měření. Výsledky se zapisují do provozního 
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deníku. Modernější digitální teploměry mají schopnost uchovávat naměřené hodnoty. 

Pokud mají datový výstup, je možné zpracovávat a archivovat výsledky měření (Kara et 

al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.. 5: Zapichovací teploměr ZT-04 (foto A. Jelínek) 

3.2.5 Metody určování vlhkosti 

Optimální je vlhkost, kdy je 70 % pórů zaplněno vodou. Při vyšší vlhkosti je 

zamezen přístup vzdušného kyslíku a aerobní proces se mění v anaerobní. Při nedostatečné 

vlhkosti dochází ke vzniku a vývoji plísní.  

Orientační zkouška vlhkosti se provádí pouze pro informaci o vlhkosti zrajícího 

kompostu. Kompost vezmeme do ruky a pevně stiskneme, neměla by se vymáčknout voda. 

Pokud se objeví, je to známka vysoké vlhkosti. Pokud se kompost po otevření dlaně 

rozsype, je vlhkost nízká.  

Přenosné vlhkoměry se využívají k měření vlhkosti některou z vlastností vody 

(kapacita, vodivost) viz obrázek č. 5.  Z nich pak odvozují obsah vody v kompostu. Tato 

metoda je nepřesná, ale její výhodou je mobilita a okamžité zjištění přibližné vlhkosti. 

Gravimetrie je metoda laboratorního zjištění vlhkosti. Jde o metodu přímého 

měření, kdy se vlhkost stanoví z rozdílu počáteční hmotnosti a konečné hmotnosti vzorku 

po úplném vysušení. Je to už velmi přesná metoda (Jelínek, 2002). 
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Obrázek č,6: Vlhkoměr na principu měření elektrické vodivosti (foto A. Jelínek) 

3.2.6 Měření obsahu kyslíku 

Protože se jedná o aerobní proces, je nutné zajistit dostatečný přísun vzduchu.  

Ukazatelem nedostatečné aerace je vznik hnilobného zápachu. Nedostatečný obsah 

vzdušného kyslíku způsobuje nedostatečnou oxidaci plynných produktů metabolizmu 

mikroorganismů a uvolňujese amoniak (NH3), sirovodík (H2S), merkaptany a různé 

kyseliny (např. kyselina máselná, octová, mléčná).  

Obsah kyslíku se měří pomocí sond, které musí být dostatečně odolné vůči 

amoniaku a sirovodíku. Neměří se přímo v kompostu, ale vzduch z kompostu je nasáván 

pomocí gumového balónku, elektrického čerpadla nebo malé vývěvy, zapichovací dutou 

tyčí s perforací u hrotu, která je spojena s měřicím přístrojem.  Nejpoužívanější je sorpční 

metoda, viz obrázek č. 5, využívající speciální sorpční kapaliny, která v závislosti na 

parciálním tlaku kyslíku ve vzduchu mění svůj objem.  Samotné měření trvá asi 3 -5 minut. 

Další způsobem měření je elektrochemická metoda. Tento přenosný monitor kyslíku 

pracuje na základě elektrochemické sondy a elektrickým plynovým čerpadlem je nasáván 

vzduch. Na displeji se zobrazují naměřené hodnoty, viz obrázek č. 6 (Jelínek, 2002). 
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Obrázek č.. 7: Zjišťování obsahu kyslíku přístroj TESTORYT  (foto A. Jelínek) 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 8: Přenosný monitor kyslíku ASIN 02 (foto A. Jelínek) 

3.3 Sledování kvality a registrace kompostu 

Pravidelně se u každé výrobní šarže hodnotí obsah cizorodých látek podle příl. č. 1, 

 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva. 

Dalším kontrolováním se zamezí možnost uvedení do oběhu výrobek, který by 

neodpovídal uvedené vyhlášce. Sledují se také obsahy cizorodých látek u vstupních 

surovin dle ČSN 4657 35 – tab. 1, viz tabulka č. 1. Odběry vzorků a analýzy provádí 

akreditovaná laboratoř (ČIA). 
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Registrace kompostu je pro jeho výrobu v dnešní době nezbytná. Komposty, které 

nejsou registrovány, nesmí být dány do oběhu. To znamená, že mohou být použity pouze 

pro vlastní potřebu. Komposty je možné uvádět do oběhu prodejem za předpokladu, že 

jejich jakostní znaky odpovídají vyhlášce č. 474/2000 Sb. o stanovení požadavků na 

hnojiva, v úplném znění, a byly zaregistrovány ÚKZÚZ – Oddělení registrace hnojiv 

Praha. K dodávce je nezbytné doložit Příbalový leták, ve kterém je uvedeno číslo 

registrace, výrobní šarže, způsob skladování, používání a jeho složení (Jelínek, 2002). 

3.4 Použití technických prostředků 

V technickém vybavení kompostáren podle zařazení v procesu kompostování 

nesmí chybět zařízení pro úpravu odpadu, drtič nebo štěpkovač.  

Dalším prostředkem v kompostárně je překopávač kompostu, který překopávání 

zakládky homogenizuje a provzdušňuje kompost.  

Prosévací zařízení slouží v konečné fázi kompostování k třídění kompostu na 

jednotlivé frakce a nadsítní zbytek po vytřídění je používán zpět v kompostu. Slouží jako 

očkovací látka v nové zakládce.  

V technologii pásových hromad na volné ploše se využívá pro zaplachtování 

zakládky také adaptér na manipulaci s plachtami. Pro zvlhčování a dávkování 

biotechnologických přípravků slouží zařízení na postřik zakládek.  

Nepostradatelné jsou v kompostárně různé typy nakladačů, stroje na převoz surovin 

a výsledného produktu. Schéma kompostovací linky je na obrázku č. 7 (Plíva, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9: Příklad kompostovací linky (autor Petr Plíva) 
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3.4.1. Drtiče a štěpkovače 

Tyto stroje slouží ke zmenšování objemu kompostovatelných surovin. Musí rozdrtit 

organické zbytky na malé částice o objemu 5 až 50 mm3 a vytváří se stejnorodá hmota, 

vhodná jako vstupní surovina do zakládky kompostu. 

Drtiče jsou stroje pro rozmělnění drobnějších větví (průměr do 40 mm), ořezu 

živých plotů, odpadu ze zahrad a hřbitovů, zbytků ovoce a zeleniny.  

Štěpkovače zpracovávají dřevní odpad, který už má větší rozměry. Výsledkem je 

štěpka určité velikost, vhodná pro použití do kompostu. 

Další rozdělení těchto strojů je podle následujících kritérií: 

- výkonu  

- řezného ústrojí 

- pohonu 

- podávacího zařízení 

- způsobu přepravy (Plíva, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 10 Drtič odpadu ZAGO EcoGreen (foto reklamní materiál firmy ENERGREEN CZ s.r.o. 

Olomouc.) 
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3.4.2 Překopávače 

Aerace a homogenizace zakládky je nejzákladnější operace v procesu 

kompostování. K tomu využíváme překopávače. Nejúčinnější jsou kontinuální zařízení, 

protože dosahují nejvyšších výkonů. Důkladně promísí a provzdušní celý objem zakládky. 

Dochází k částečnému rozmělnění surovin a formování zakládky. Podstatné je zachování 

nízké pojezdové rychlosti a tím kvalitního zpracování surovin.  

Rozdělení překopávačů: 

- podle použitého zdroje energie – nesené, přívěsné, samojízdné 

- podle výkonu 

- podle pracovního ústrojí 

 

 

Obrázek č. 11 Překopávač kompostu TRAC TURN 3.7 (foto reklamní materiál firmy Agrointeg s. r. o. Brno) 
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3.4.3 Prosévací zařízení 

Kompostovací linka by měla být vybavena prosévacím a třídícím zařízením. 

Hotový kompost je vhodné přetřídit na několik různých frakcí z hlediska jemnosti 

kompostu a podílu nerozložitelných částic. Nadsítní zbytek po vytřídění je používán zpět 

v kompostu jako očkovací látka v nové zakládce. 

Prosévací a třídící zařízení dělíme dle typu prosévacích sít: 

- vibrační síta – stacionární, mobilní 

- rotační třídiče 

- aktivní rošty 

 

 

 

 

Obrázek č. 12 Prosévací síto bubnové - BPS 01s    (foto reklamní materiál firmy Agrointeg s. r. o. Brno) 

 

 



Lenka Zapletalová – Posouzení možností řízeného kompostování při 

poloprovozních podmínkách 

Rok 2013                                                                                                                           Stránka 19 
 

3.4.4 Ostatní zařízení 

Kompostovací biofermentory – požívají se pro řízené kompostovaní, mají aktivní 

aeraci a biofiltr.  Ve většině případů se jedná o celokovové nebo betonové kontejnery, 

suroviny se do nich vkládají už homogenizované.  

V technologii pásových hromad na volné ploše se využívá pro zaplachtování 

zakládky také adaptér na manipulaci s plachtami. Pro zvlhčování a dávkování 

biotechnologických přípravků slouží zařízení na postřik zakládek. Nepostradatelné jsou 

v kompostárně různé typy nakladačů, stroje na převoz surovin a výsledného produktu 

(Plíva, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 13 Manipulátor  Maniscopic při nakládce rozmetadla v Kompostárně SPRESO (foto autor) 

3.5 Význam kompostování 

 Výroba kompostu a jeho aplikace na zemědělskou půdu byla dříve státem 

podporováno z důvodu soběstačnosti ve výrobě potravin. V průběhu přestavby zemědělství 

byla tato dotace zrušena a hnojení kompostem probíhalo pouze v ojedinělých případech. 

Absolutní pokles humusové složky v půdě a zvýšení obsahu nitrátů ve vodách zapříčinilo, 

že v roce 2000 byly vypsány dotace na využití kompostu, ale pouze na tento jediný rok. 

Ukázalo se, že v tomto roce se vyrobilo osmkrát více kompostu, než v uplynulých letech. 

(Vaněk et al., 2006). 
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V současnosti se v  oblastech s intenzivní zemědělskou výrobou neustále snižuje 

obsah humózní složky v půdě a jen menší část organické hmoty se v půdním prostředí 

přemění na trvalý humus.  

Ustálená organická složka a humus v těžkých půdách zlepšuje pórovitost a 

vzdušnost, zvyšuje vodní jímavost a propustnost půdy, snižuje soudržnost a tvorbu 

půdního škraloupu. Lehké půdy naopak humus zjemňuje, snižuje jejich propustnost a 

vysychání.  

Kvalitní humus, který dodáme do půdy, při spojení s jemnými půdními částicemi 

na sebe váže živiny dodávané rostlinám, v přímém účinku působí na rostliny jako 

přirozený stimulátor růstu.  

Kompostování je také nepostradatelné z hlediska snižování množství odpadů 

ukládaných na skládkách a zneškodňovaných ve spalovnách. Spolu s anaerobní digescí 

tvoří nepostradatelnou součást využití biologicky rozložitelných odpadů (Váňa, Usťak, 

2007). 
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4. CHARAKTERISTIKA ODPADŮ NAVÁŽENÝCH DO 

KOMPOSTÁRNY 

Zařízení je určeno pro zpracování komunálních, průmyslových a zemědělských 

bioodpadů za předpokladu, že jejich kvalitativní charakteristika umožňuje jejich 

zpracování a organických odpadů obsahujících rostlinné živiny.    

4.1 Druhy odpadů 

 Přehled druhů odpadů, pro které je zařízení určeno (podle katalogu odpadů) – vyhl. 

MŽP ČR č.381/2001 Sb.  

Tabulka č. 2  Přehled kompostovatelných odpadů 

Kat. číslo Název odpadu Kategorie 

02 01 01 Kaly z praní a z čištění  O 

02 01 03  Odpad z rostlinných pletiv  O 

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

02 01 07  Odpad z lesnictví  O 

02 02 01  Kaly z praní a z čištění  O 

02 02 02  Odpad z živočišných tkání  O 

02 02 03  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování  O 

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

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

02 03 04  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování  O 

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

02 04 01  Zemina z čištění a praní řepy   O 

02 04 02  uhličitan vápenatý nevyhovující jakosti  O 

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

02 04 99  Kalu z filtrace cukerných roztoků  O 
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02 05 01  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování  O 

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

02 06 01  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování  O 

02 06 03  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku  O 

02 07 01  Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin  O 

02 07 02  Odpad z destilace lihovin  O 

02 07 03  Odpad z chemického zpracování  O 

02 07 04  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování  O 

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

03 01 01  Odpadní kůra a korek  O 

03 01 05  Ost. piliny, hobliny, odřezky, odp. dřevotříska. neuvedené pod kódem 03 01 04  O 

03 03 01  Odpadní kůra a dřevo  O 

03 03 07  Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odp. papíru a lepenky  O 

03 03 08  Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci   O 

03 03 10  Výmětová vlákna, kaly z mech. oddělování, obsahující vlákna, výplně  O 

03 03 11  Kaly z čištění odp.vod v místě jejich vzniku neuvedené pod 03 03 10  O 

04 02 20  Ostatní kaly z ČOV na místě vzniku neuvedené pod kódem 04 02 19  O 

04 02 21  Odpad z nezpracovaných textilních vláken   O 

04 02 22  Odpad ze zpracovaných textilních vláken   O 

10 01 01  Škvára, struska a kotelní prach  O 

10 01 02  Popílek ze spalování uhlí  O 

10 01 03 Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva   O 

17 01 02  Cihly  O 

17 02 01  Dřevo  O 

17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod kódem 17 05 03  O 

17 05 06  Vytěžená hlušina neuvedená pod kódem 17 05 05  O 

19 05 03  Kompost nevyhovující jakosti  O 
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19 08 02  Odpady z lapáků písku   O 

19 08 05  Kaly z čištění městské odpadní vody  O 

19 08 12  Kaly z biologického čištění prům. odp. vod neuvedené pod kódem 19 08 11 O 

19 08 14  Kaly z ostatních způsobů čištění prům. odp. vod neuvedené pod 19 08 13  O 

19 08 99  Odpady jinak blíže neurčené   O 

19 09 02  Kaly z čiření vody  O 

20 01 08  Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O O 

20 01 25  Jedlý olej a tuk  O 

20 01 38 Dřevo neobsahující nebezpečné látky O 

20 02 01  Biologicky rozložitelný odpad  O 

20 02 02  Zemina a kameny  O 

20 03 03  Uliční smetky  O 

20 03 04  Kal ze septiků  O 

20 03 06  Odpad z čištění kanalizace  O 

(Provozní řád kompostárny SPRESO) 

  

4.2 Podrobná kvalitativní charakteristika odpadů 

 

Zařízení není určeno pro zpracování nebezpečných odpadů.  Na zařízení není 

možno přijímat odpady, které po biologickém zpracování obsahují škodlivé látky. Na 

zařízení není možno přijímat odpady obsahující více sledovaných látek v mg . kg-1 sušiny 

než je uvedeno v tab. č. 1. 

Provozovatel zařízení a obsluha zařízení zabezpečují při přejímce odpadu 

předcházející jeho přijetí na zařízení následující činnosti: kontrolu dokumentace o odpadu, 

zejména informace a doklady o kvalitě odpadu, které je povinen dodavatel odpadu 

poskytnout v případě jednorázové dodávky nebo první z řady dodávek v jednom 

kalendářním roce, zejména identifikační údaje původce a dodavatele odpadu, kód odpadu, 

kategorie a původ odpadu, množství odpadu v dodávce, vizuální kontrolu každé dodávky 
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odpadu, namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu s popisem uvedeným v 

dokumentech předložených dodavatelem (vlastníkem) odpadu, zaznamenání množství a 

charakteristiku odpadu přijatého k využití.  

Záznam bude obsahovat kód druhu odpadu, kategorii, údaje o hmotnosti odpadu, 

jeho původu, data dodávky, totožnost původce, dodavatele, případně firmy, která provádí 

shromažďování a svoz odpadu.  

Tento záznam bude zároveň obsahovat předurčení odpadu pro možný způsob 

zpracování, zejména: odpad bude přímo navrstven do kompostové zakládky, odpad bude 

složen na manipulační plochu k úpravě nebo třídění vydání písemného potvrzení o každé 

dodávce odpadu přijatého do zařízení (Favoino et al., 2003). 

 

Tabulka č. 3 Nejvyšší přípustná množství sledovaných látek v surovině pro výrobu kompostu (ČSN 465735) 

 

 

Sledované 

látky 

Nejvyšší přípustné množství 

sledované látky v mg v 1 kg 

vysušeného vzorku suroviny 

As 50 

Cd 13 

Cr 1000 

Cu 1200 

Hg 10 

Mo 25 

Ni 200 

Pb 500 

Zn 3000 
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5. VÝBĚR OČKOVACÍ LÁTKY NA VHODNÉ DRUHY BIOODPADŮ 

Při kompostovacím procesu se rozkladem organických látek uvolňují plyny, které 

svým zápachem obtěžují okolí kompostárny. Jde především o amoniak (NH3), sulfan 

(H2S), merkaptany a zápach různých kyselin (např. kyselina máselná, octová, mléčná).  

 Na potlačení těchto jevů existuje na trhu řada biotechnologických přípravků, o 

kterých producenti tvrdí, že správnou aplikací zápach podstatně omezí či dokonce odstraní.  

Kromě toho některé z nich stimulují průběh kompostovacího procesu. Snižuje se 

ekonomická náročnost, redukuje se četnost překopávek a zvyšuje kapacita kompostárny. V 

rámci diplomové práce byly uvedené vlastnosti biotechnologických přípravků ověřovány 

na Kompostárně SPRESO s. r. o. v průběhu kompostovacího procesu (Monok, 2002). 

5.1 Bio – Algeen rychlokompostovač 

Výrobcem tohoto prostředku je BIO-ALLVIA s.r.o., Praha 2. Garantuje zkrácení 

kompostovacího procesu v závislosti na navození zvýšení mikrobiální aktivity. Účinné 

látky jsou alginát sodný, polyuronové kyseliny, aminokyseliny a mikroprvky (produkt z 

mořských řas), hydrolyzát hnědé mořské řasy, který dále obsahuje aminokyseliny, peptidy, 

organické kyseliny, minerální látky, auxiny a vitaminy.  

Napomáhá rozvoji mikroorganismů, urychluje biodegradační procesy a omezuje 

emise H2S a NH3. BIO-ALGEEN rychlokompostovač se ředí s vodou v poměru1:50 až 

1:100 (podle obsahu sušiny) při dávkování 300 ml koncentrátu na 1 m3 kompostu 

(Vostoupal, 2005). 
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5.2 Ověření účinnosti biotechnických přípravku na průběh kompostovacího 

procesu 

Ve své diplomové práci představuji možnost využití bezreziduálních naturálních 

mikrobiostimulátorů, pojatých na základě polyfunkčních staveb mořských řas. Jde o 

skupinu biolaginátů, kterými se urychlí, ale i zkvalitní přeměna biologicky rozložitelných 

odpadů v kompostovacím procesu v humózní substrát, surovinu důležitou pro posílení 

zemin z revitalizovaných ploch, kterým často chybí dostatek využitelné organické hmoty a 

plně funkčního mikroedafonu. 

Zdroj alginátu jsou mořské řasy, které rostou v mělkých hloubkách studených a 

čistých arktických pobřežních vod Norska, Islandu, Kanady. Na sklizeň těchto řas je 

využívána speciální technika, proces pokračuje ošetřením, konzervací a transportem do 

zpracovatelských závodů.   

Objev prvních řas na Zemi byl údajně učiněn před 3,2 miliardami let a podle 

úsudku odborníků byly jednobuněčné.  Rozvoj do vyspělejší mnohobuněčné formy se 

proběhl až asi o 1,8 miliardy let později. Biologům se zatím podařilo popsat asi 50 000 

druhů řas, a to od těch velmi malých, jednobuněčných o velikosti kolem 10 μ, až po 

gigantické mnohobuněčné chaluhy, dorůstající až do velikosti šedesáti metrů.  

Malé jednobuněčné řasy vytváří plankton, který slouží jako potrava většině 

mořských živočichů. Velkým, mnohobuněčným se daří zejména v pobřežních zónách 

moří.  Řasy na rozdíl od vyšších rostlin, pěstovaných v intenzivním zemědělství, 

nevyčerpávají prostředí, v němž rostou. Nevyžadují zvláštní péči člověka, nemusí se set, 

hnojit, zavlažovat, ani jinak ošetřovat. Nemusí se využívat energie pro přípravu půdy. 

Z dostupných materiálů se na celém světě ročně sklízí cca sedm milionů tun řas. Půlka 

z tohoto množství se využívá pro potravinářské účely a druhá polovina slouží k různým 

účelům (Ahmad, Serafy, Lutz, 1989). 

Prostředky bioalgeenové řady jsou hydrolyzátem hnědé mořské řasy Ascophyllum 

nodosum. Jsou koncentrátem specifických rostlinných gelů a přírodních polysacharidů, 

složeným z polyuronových kyselin mořské řasy. Tyto uronové kyseliny jsou 

polyelektrolyty s vysokou iontověvýměnnou kapacitou 5.000-20.000 m/val. Absorbují 
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substance, uvolněné biologickým rozkladem organické hmoty, ale i celou řadu toxických 

prvků a komponent.  

Mají molekulovou strukturu identickou s šedou huminovou kyselinou, která s 

jemnými částečkami půdy vytváří jílovito-humusový komplex. Komplexují těžké kovy a 

eliminují tak jejich toxicitu Jde v podstatě o univerzální živnou půdu, v jejíž přítomnosti se 

mikroorganismy velmi rychle a v rovnováze množí, bez ovlivnění rizikovými chemickými 

faktory. Překvapivě silný podpůrný efekt vyvíjejí bioalgináty při stimulaci rozmnožování 

mikrobiontů, ale i při indukci rozvoje kořenových systémů (Gjurov,Vostoupal, 2005). 

Vlastní kompostování je aerobním dějem v biodegradačním procesu. Dochází 

v něm k rozložení složitých biologických struktur a současně ke stabilizaci takto 

uvolněných nutritivních komponent.  

Koncentrování živin současně vytváří z kompostované hmoty živnou půdu, na 

které dochází k pomnožování dekompozičních mikroorganismů. Jejich životní aktivity a 

přímá účast v procesu biodegradace produkují biologické teplo, které podporuje v použité 

hmotě další doprovodné biochemické, ale i ostatní mikrobiotechnologické děje. Kvalitně 

kompostovaná organická hmota, která proběhla dostatečně dlouhou a vysokou 

biotermickou reakcí (+ 70°C), je stabilní a téměř bez rizikových mikroorganismů. 

Klasickým způsobem kompostovaná organická masa se sice přemění ve výsledný 

produkt standardní kompost, ale za delší dobu, ta omezuje produktivitu zařízení. 

Systematické využití směsí bioalginátů pro řízenou rychlost všech důležitých dílčích 

mikrobiotechnologických procesů podstatně tento proces zkrátí. 

Bio –Algeen je specializovaný urychlovač kompostu. Tento prostředek je dodáván 

v husté kapalné podobě a aplikuje se po příslušném naředění ve formě postřiku nebo 

zálivek do profilu kompostových hromad. Účinek jejich použití spočívá ve zkrácení 

kompostovacího procesu až na čtvrtinu obvyklých dob zrání, v závislosti na velikosti 

podílu hůře rozložitelných složek. Dochází také ke znatelnému snížení paralelní produkce 

emisí zátěžových plynů.  

Gelová složka, která je podle předpisu naředěná vodou, propojí části kompostu, 

podpoří rozkladné procesy, ale také vazbu těžkých kovů. Rostlinný odpad, který jako 

složka kompostu, prošel tímto procesem, lépe snáší teplotní výkyvy.  
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Bioalgináty, přítomné v kompostu, zvyšují úrodnost ošetřených půd a substrátů, 

zlepšují dostupnost živin rostlinám, například ve výsadbách při rekultivacích, zalesňování 

(Vostoupal, Gjurov, 2005). 

 

 

 

Obrázek č. 14 Příprava na aplikaci BIO Algeen – rychlokompostovače (foto autor) 
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6. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

  Na pokus byly založeny dvě zakládky. Obě měly stejné složení a byly 

homogenizovány a připraveny na aplikaci očkovací látky. Ta byla aplikována 

postřikovačem při homogenizaci míchacím zařízením, jak je vidět na obrázku č.  

 

 

Obrázek č. 15 Homogenizace zakládky a aplikace očkovací látky ( foto autor) 

 

6.1 Popis zakládky 

Pásové zakládky, trojúhelníkového tvaru, byly vytvořeny v prostoru kompostárny 

SPRESO s. r. o., Kralice na Hané. Šířka byla zhruba 2,5 metru a výška asi 1,5 metru. 

Kompostování probíhalo technologií kontrolovaného mikrobiálního kompostování na 

malých posádech, aerobním řízeným rychlokompostováním. Pro pokus byly založeny dvě 

zakládky, které obsahovaly stejné surovinové složení: 

 50% kaly z ČOV, 
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 30% biologicky rozložitelné komunální odpady 

 10% zbytky z kuchyní a jídelen 

 10% suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

 Objem každé zakládky byl 10 m3. Posády byly situovány ve volném prostoru, 

vedle sebe, aby mohly probíhat jednotlivé překopávky a aplikace očkovacích látek.  

Zakládky byly označeny popisem na tabulce A a B. Zakládka A byla určena 

k intenzivnímu způsobu kompostování a k aplikaci očkovací látky při každé překopávce. 

Zakládky B byla určena pro provozní kompostování. Aplikace očkovací dávky byla 

provedena pouze při homogenizaci.  

Překopávky byly prováděny dle technologického postupu, nejdříve však po 

dosažení teploty nad 55°C. Na každé hromadě probíhalo pravidelné měření teploty. 

V průběhu pokusu odebrala Laboratoř EUROFINS CZ, s.r.o. tři odběry vzorků a provedla 

jejich analýzy. 

6.2 Aplikace očkovací látky 

Očkovací látka Bio Algeen rychlokompostovač byla aplikovaná v roztoku 

přípravku s vodou v poměru 1 : 100. Dávkování je 0,15 – 0,3 l přípravku na 1m³ kompostu.   

Očkovací látka se do zakládky A aplikovala celkem ve třech dávkách.  

Aplikace byla vždy spojena s překopávkou. První očkování proběhlo formou 

postřiku při homogenizaci zakládky, další dvě stejným způsobem při překopávce.  

Zakládka B byla očkovaná přípravkem pouze na počátku pokusu při homogenizaci 

zakládky. Další překopávka byla provedena za 31 dnů po naskladnění, až po tom, co 

teplota kompostu dosahovala po dobu 21 dnů teplotu 55°C. Další překopávka proběhla za 

21 dnů, to je 12. 3. 2013.  
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Obrázek č. 16 Překopávka kompostu (foto autor) 

 

 

 

6.3 Monitoring zakládek 

Teplota kompostu byla měřená tyčovým teploměrem Wile temp, s integrovaným 

digitálním displejem v plastovém krytu. Měřící sonda je dlouhá 1,5 metru. Měření probíhá 

na hrotu sondy. Na obrázku č. 17 probíhá měření teploty pověřeným pracovníkem. Měření 

probíhalo od 18. 1.2013 do 21. 3. 2013. Byla zvolena vždy tři místa měření u každé 

zakládky, A1, A2 a A3 u zakládky označené A, a B1, B2 a B3 u zakládky označené B. 

Výsledky měření jsou zaznamenány tabulce č. 5.  Průběh měření je zakreslen v grafu č. 1. 
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Tabulka č. 4 Výsledky měření teplot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 17 Měření teploty v zakládce (foto autor) 

V průběhu kompostovacího procesu probíhalo i jeho vizuální a smyslové 

hodnocení.  Obě zakládky, po naskladnění a první aplikaci, vykazovaly mírný zápach, 

který se vyskytoval vždy při další překopávce, ale už v menší intenzitě, jak na počátku. 

Datum A1 A2 A3 

Průměr 

A B1 B2 B3 

Průměr 

B 

18.1. 15 17 14 15,33 26 15 13 18,00 

21.1. 28 21 26 25,00 24 18 16 19,33 

22.1. 44 48 43 45,00 32 35 30 32,33 

23.1. 56 51 55 54,00 38 33 31 34,00 

24.1. 56 50 51 52,33 41 40 41 40,67 

25.1. 61 55 60 58,67 44 48 41 44,33 

28.1. 58 55 56 56,33 50 51 51 50,67 

29.1. 58 55 54 55,67 52 55 55 54,00 

30.1. 59 54 55 56,00 52 51 56 53,00 

31.1. 54 54 51 53,00 55 57 55 55,67 

1.2. 51 58 55 54,67 55 54 56 55,00 

8.2. 54 55 56 55,00 54 56 56 55,33 

15.2. 50 51 52 51,00 55 53 56 54,67 

22.2. 51 51 48 50,00 54 55 53 54,00 

1.3. 47 48 43 46,00 56 50 52 52,67 

8.3. 44 40 41 41,67 50 49 48 49,00 

15.3. 40 46 41 42,33 38 36 36 36,67 

22.3. 38 36 32 35,33 25 21 28 24,67 

29.3. 28 27 22 25,67 25 25 21 23,67 
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 Teplota, která byla měřená zapichovacím teploměrem, dosahovala na všech 

měřících místech u obou hromad poměrně nízké hodnoty, pouze v místě B1 byly v 

začátcích kompostovacího procesu teploty vyšší. Důvodem je pravděpodobně to, že 

kompostované suroviny byly již vyzrálé (degradované). 

 

Graf č. 1 Naměřené hodnoty teplot u zakládky A a B a jejich průměr 

     Vzorky kompostu byly odebrány Laboratoří EUROFINS CZ, s.r.o. při zakládání 

posádů, v průběhu kompostování a při ukončení kompostovacího procesu, vzorkařem 

firmy Laboratoř EUROFINS CZ, s. r. o. Jejich analýzy byly provedeny touto firmou. 

Výsledky rozborů jsou uvedeny v tabulce 2 a 3.  

 

Tabulka č. 5  Rozbory kompostu (30. 1., 25. 2. a 21. 3., Laboratoř EUROFINS CZ) 

 

Jak. znak A1 A2 A3 B1 B2 B3 PRŮMĚR NORMA 

Vlhkost 64,22 61,98 44,46 57,98 58,99 37,99 54,27 40 - 65 

Dusík 1,65 2,15 0,75 1,9 1,95 0,82 1,54 min 0,6 

ph 7,05 7,16 7,31 7,24 7,22 7,16 7,19 6-8,5 

Konduktivita 1,16 1,4 0,34 1,14 0,61 0,52 0,86 1,3 

Spalitelné l. 54 57,5 33,6 49,1 53,1 25,4 45,45 min. 25 

Nad 31,5 mm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,50 
  

Poměr C:N 26 23 29 23 24 31 26,00  30 
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Graf č.2  Jakostní znaky kompostu 
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7. POSOUZENÍ ROZDÍLNÝCH POLOPROVOZNÍCH A 

PROVOZNÍCH PŘÍSTUPŮ 

7.1 Výsledky 

 Na základě rozborů vzorků hotového kompostu můžeme konstatovat, že zakládka 

A, ošetřená přípravkem BIO Algeen rychlokompostovač, se odchyluje od požadavků ČSN 

46 5735 Průmyslové komposty ve vzorku A2, v hodnotě konduktivity, kdy ji mírně 

převyšuje. Ostatní parametry odpovídají normě.  

 

Tabulka č 6 Výsledky analýz zakládky A 

 

Prvek  A1 A2 A3 norma 

As 2,2 2,8 6,8 10 

Cd  0,4 0,4 0,51 2 

Cr 14,6 31,2 38,3 100 

Cu 41,5 97 71 100 

Hg 0,26 1 0,6 1 

Mo 2,8 4,9 4,8 5 

Ni 13,5 34,1 28,9 50 

Pb 10,8 21,9 42,2 100 

Zn 202 496 333 500 

vlhkost 64,22 61,98 44,46 65 

dusík 1,65 2,15 0,75 min 0,6 

pH 7,05 7,16 7,31 6-8,5 

konduktivita 1,16 1,4 0,34 1,3 

spalitelné l. 54 57,5 13,6 min 10 

nad 31,5 mm 0,5 0,5 0,5   

poměr C:N 26 23 29 max 30 
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Zakládka B nesplňuje požadavek na poměr C:N ve vzorku B3. Ostatní vzorky 

vyhovují ve všech jakostních znacích požadavkům ČSN 46 5735 Průmyslové komposty. 

Tabulka č. 7 Výsledky analýz zakládky B 

Prvek  B1 B2 B3 norma 

As 2,5 3 8,9 10 

Cd  0,4 0,4 0,4 2 

Cr 20,6 24,8 38,4 100 

Cu 68 70 62,7 100 

Hg 0,62 1 0,52 1 

Mo 3,6 3,1 4 5 

Ni 13,6 22,6 27,3 50 

Pb 45 17,1 27,4 100 

Zn 254 330 314 500 

vlhkost 57,98 58,99 37,99 65 

dusík 1,9 1,95 0,82 min 0,6 

pH 7,24 7,22 7,16 6-8,5 

konduktivita 1,14 0,61 0,52 1,3 

spalitelné l. 49,1 53,1 15,4 min 10 

nad 31,5 mm 0,5 0,5 0,5   

poměr C:N 23 24 31 max 30 

 

 

Graf č.3 Hodnoty výsledků analýz kompostu -  porovnání zakládky A, B, průměru a normy 
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Podle tabulky naměřených hodnot teploty lze usoudit, že zakládka A, u které byla 

provedena překopávka s aplikací roztoku BIO Algeen rychlokompostovač už po sedmi 

dnech po homogenizaci, vykazoval rychlejší nárůst teplot. Po této překopávce teplota 

vystoupila na hodnoty přes 50°C. Stejně tomu bylo i u další překopávky spojené s aplikací. 

Pak teplota v dalších měření vykazuje postupné snižování teploty.  

 

 

Graf č. 4 Naměřené hodnoty teplot u zakládky A 

Zakládka B, ve které byla provedena pouze aplikace roztoku BIO Algeen 

rychlokompostovače  při počáteční homogenizaci,  dosahovala nárůstu teplot pomaleji. 

Teplota 50°C byla naměřena až dvanáctý den po aplikaci. Překopávka byla provedena po 

21 dnech dosažené teploty 55°C, podle normy. Další překopávka proběhla po dalších 21 

dnech, pak teplota klesla až na hodnotu 25°C. 

 

Graf č. 5 Naměřené hodnoty teplot u zakládky B 

0

10

20

30

40

50

60

70

Aa

Ab

Ac

Průměr A

0

10

20

30

40

50

60

18.1. 22.1. 24.1. 28.1. 30.1. 1.2. 15.2. 1.3. 15.3. 29.3.

Ba

Bb

Bc

Průměr B



Lenka Zapletalová – Posouzení možností řízeného kompostování při 

poloprovozních podmínkách 

Rok 2013                                                                                                                           Stránka 38 
 

 

7.2 Hodnocení výsledků 

Výsledky analýz z obou zakládek neprokázaly větší rozdíl v jakostních znacích 

zkoumaných kompostů.  

V oblasti těžkých kovů jsou výsledky obdobné, vykazují menší rozdíly, což může 

být způsobené rozdílnou homogenitou materiálu v zakládce. Nijak zvláště se neliší od 

aritmetického průměru a vyhovuje hodnotám ČSN 46 5735 Průmyslové komposty. 

Jakostní znaky nesplňoval vzorek A2 ze zakládky A, ve kterém mírně převyšuje hodnota 

konduktivity. Ostatní parametry odpovídají normě.   

V zakládce B nesplňuje vzorek B3 požadavek na poměr C:N. Je nepatrně vyšší než 

předepisuje norma. Ostatní vzorky vyhovují ve všech jakostních znacích požadavkům ČSN 

46 5735 Průmyslové komposty.  

Z těchto výsledků je patrné, že aplikace BIO Algeen rychlokompostovač významně 

neovlivnila množství těžkých kovů v kompostu.  

Výsledky naměřených teplot naopak ukázaly, že zakládka A, u které byla 

opakovaná aplikace BIO Algeen rychlokompostovače a častější překopávka vykazovala 

rychlejší nástup kompostovacího procesu. Teplota zakládky, měřená na třech místech 

zakládky, podle grafu č. 3 navzdory velmi nízkým okolním teplotám, prudce vystoupala do 

požadovaných hodnot a držela se celou dobu, pouze po překopávkách byl zaznamenán 

nízký pokles. Ale i v tomto případě se teplota rychle vrátila na původní hodnoty. Po 

poslední překopávce a aplikaci urychlovače se teplota postupně snižovala, až dosáhla 

teploty zhruba 20°C. To poukazovalo, že kompostovací proces je ukončen. 

Teplotní graf zakládky B vykazuje pomalý nárůst hodnot teploty.  Požadované 

hodnoty dosahovala až po 12 dnech procesu.  Na této hodnotě zůstala po dobu 21 dnů, do 

první překopávky. Po této překopávce už nedosahuje původních procesních teplot, ale 

rychle klesá, čímž dokazuje ukončení kompostovacího procesu. 

Vizuální a smyslové hodnocení průběhu kompostovacího procesu, které probíhalo 

po celou dobu pokusu, poukazovalo na menší zápach ze zakládky A. Zakládka B zapáchala 

intenzivněji, ale ne víc, než je při kompostování běžné. Také vizuální analýza prokazovala 
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rychlejší rozpad hmoty v zakládce A a její přeměnu v homogenní hmotu.  Z toho lze 

usuzovat, že kompostovací proces proběhl v zakládce A intenzivněji a kvalitněji, než 

v zakládce B. Na obrázku č. 18  je vidět zakládku A po ukončení procesu a na obrázku č. 

19  můžeme pozorovat zakládku B po skončení kompostovacího procesu. Na obrázcích je 

viditelný rozdíl kvality obou zakládek. Je patrný vliv očkování roztokem BIO Algeen 

rychlokompostovače. Nezanedbatelný je i vliv častějších překopávek ve spojení 

s očkováním, které rychleji nastartovalo kompostovací fází a nárůst teploty. 

 

Obrázek č.18 Zakládka A po ukončení kompostovacího procesu (foto autor) 

 

Obrázek č. 19 Zakládka B po ukončení kompostovacího procesu (foto autor) 
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8. DISKUZE 

V tomto pokusu šlo o to, dokázat účinnost bioalginátových přípravků v kompostovacím 

procesu. Je zřejmé, že mají na kompostování pozitivní vliv. Ať je to v otázce urychlení 

procesu, tak i ve snížení zápachu. Je ale otázkou, jak lépe ovlivnit proces kompostování, 

aby se účinky této látky zvýšily.  

Zcela určitě tomu lze přispět správnou skladbou surovin do zakládky. Není 

zanedbatelný vliv správně zvolené technologie.  Tento pokus byl proveden na volné, 

nezakryté ploše. Z tohoto jasně vyplývá, že na pokus má přímý vliv stav počasí a roční 

období, ve kterém se kompostování konalo. Určitě by byly jiné výsledky, pokud by tento 

proces probíhal v letním období nebo jinou kompostovací technologií.  

V tomto případě byly podmínky nastaveny v těch nejnepříznivějších poměrech. I 

v těchto podmínkách je nezvratný vliv bioalginátového přípravku na proces kompostování. 

V příznivějších podmínkách je možnost zrychlení cyklu a zkvalitnění průběhu. Také je 

možná eliminace zápachu, který bývá intenzivnější v letních měsících. 

Při výběru tohoto tématu je ku podivu, jak málo pozornosti je věnováno tomuto 

výzkumu. Přitom urychlení kompostovacího procesu tímto způsobem je možné na většině 

stávajících kompostáren. Není přitom nutno budovat složitá technologická zařízení a tím 

zvyšovat náklady na výrobu kompostu. Ekonomika výroby kompostu je už tak velmi 

složitá z důvodu malé poptávky po tomto produktu.   
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9. ZÁVĚR 

Cíle stanovené v diplomové práci, vyzkoušet možnost řízeného kompostování při 

poloprovozních podmínkách a poskytnout obecné informace o reálné možnosti zrychlení a 

zkvalitnění kompostovacího procesu, byly splněny. Je zřejmá funkce bioalginátů, v podobě 

přípravků bio-algeenové řady, aplikovaných do zakládek v průběhu kompostovacího 

procesu. Současně je zřetelný jejich hygienizační efekt a na jejich schopnost podpořit 

možnost mikrobiotechnologicky uchovávat živiny, uvolňující se z biomasy v průběhu 

rozkladu. 

Kompostování jako takové, je jedním z nejstarších způsobů recyklace v historii 

lidstva. Je to technologie trvale udržitelného života. Omezuje skládkování biologicky 

rozložitelných odpadů, které mají v tomto procesu své využití. Jejich navrácení zpět do 

koloběhu organických látek v půdním procesu je nepostradatelné.  

V současné době je v oblastech s intenzivní zemědělskou výrobou celkový úbytek 

humusu v půdě a jen menší část organické hmoty se v půdním prostředí přemění na trvalý 

humus, který zvyšuje kvalitu půdy, mění její pórovitost, vzdušnost a vodní jímavost. 

Předložené výsledky výzkumu dokazují, že biotechnologické přípravky je možno 

využít zejména v případech, kdy z rozličných důvodů není možné zabezpečit správný 

průběh kompostovacího procesu a tím i snížení zápachu pravidelným překopáváním 

hromad.  

Tyto důvody vedou k závěrům, že je nezbytně nutné věnovat pozornost této 

problematice i nadále.  Je třeba využít všech dostupných poznatků a aplikovat je v praxi při 

výrobě kompostu. 
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