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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá problematikou technologie kompostování v a.s. CMC 

Náměšť. Popisuje technologii francouzské firmy Hantsch, kterou tato kompostárna využívá, 

její výhody a nevýhody. Součástí práce je vyhodnocení přijatých biologicky rozložitelných 

odpadů od roku 2006, kdy byla kompostárna uvedena do provozu, až do roku 2014. Dále 

všeobecně popisuje druhy kompostovacích technologií používaných na území České 

republiky, faktory ovlivňující kompostování a pracovní mechanismy, které jsou nezbytné 

pro proces kompostování. Na závěr jsou uvedeny zákony a vyhlášky týkající se 

kompostování. 

Klíčová slova: biologicky rozložitelný odpad, kompost, kompostárna, aerobní proces, 

provzdušňování, vlhkost, teplota 

Summary 

Bachelor thesis deals with composting technology in joint-stock company CMC 

Náměšť. Company uses the technology of French company Hantsch, its advantages and 

disadvantages. The work includes review of the biodegradable waste since 2006 until 2014, 

when the composting plant started to function. Further, it describes generally the types of 

composting technologies used in the Czech Republic, factors affecting composting and 

working mechanisms that are essential to the composting process. Finally the laws and 

regulations concerning composting are mentioned. 

Keywords: biodegradable waste, compost, composting, aerobic process, aeration, 

moisture, temperature  



 
 

Seznam použitých zkratek 

BRO – biologicky rozložitelný odpad 

BRKO – biologicky rozložitelný komunální odpad 

KO – komunální odpad 

C - uhlík 

N - dusík 

CO2
 – oxid uhličitý 

mil - milion  

PE - polyethylen 

EU – Evropská unie 

MZe – Ministerstvo zemědělství 

MŽP – Ministerstvo životního prostředí 

PCB – polychlorované bifenyly  

ÚKZÚZ – Ústřední kontrolní a zkušební úřad zemědělský 

KHS – Krajská hygienická stanice 

ČIŽP – Česká inspekce životního prostředí 

Sb. – sbírky 

ČSN – Česká státní norma 

PVC - polyvinylchlorid 

As - arsen 

Cd - kadmium 

Cr - chrom 

Cu - měď 

Hg - rtuť 

Mo - molibden 

Ni - nikl 

Pb - olovo 

Zn – zinek 

DPH – daň z přidané hodnoty 

SFŽP – Státní fond životního prostředí 

DN – vnitřní průměr potrubí 
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1 ÚVOD 

V současné době vzniká velké množství biologicky rozložitelných odpadů. Při 

skládkování BRO se uvolňují plyny, především metan, který se vlivem antropogenní činnosti 

mění ve skleníkový efekt, ten může vést ke globálnímu oteplování. Zpracování BRO 

kompostováním je přirozený jev, který uzavírá koloběh látek v přírodě. Kompostováním 

vzniká organické hnojivo, které obohacuje půdu potřebnými živinami. Vzniklý kompost se 

používá např. jako zahradní hnojivo, při rekultivacích skládek nebo úpravách zeleně. 

Kompostování BRO se pomalu rozvíjí díky nové směrnici o skládkování odpadů, která 

dává povinnost snižovat tyto odpady na skládkách.  

První kapitola v bakalářské práci je věnována BRO, jejich sběru a rozdělení. Dále je 

jedna kapitola věnovaná samotnému kompostování. Kompostování je rozděleno do několika 

podkapitol, kde jsou popsány faktory ovlivňující kompostování, technologie a fáze 

kompostování, následně pak způsoby kompostování v praxi. Nejdůležitější kapitolou je pak 

technologie kompostování v CMC Náměšť a.s., která od r. 2011 využívá technologii se 

spodním provětráváním francouzské firmy Hantsch. Kompostovací proces se musí řídit 

právními předpisy, proto je poslední kapitola o legislativě České republiky a Evropské unie. 

1.1 Cíle bakalářské práce  

Cílem bakalářské práce je seznámení se s problematikou a mechanismy kompostování, 

informace o základních faktorech ovlivňující kompostovací proces, možná surovinová 

skladba zakládky, popsání technologie kompostování na volné ploše v pásových zakládkách 

v CMC Náměšť a.s., její výhody a nevýhody.  
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2 BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD 

Za biologicky rozložitelné odpady jsou považovány odpady, které jsou schopny 

aerobního i anaerobního rozkladu. V bakalářské práci se zabývám problematikou aerobního 

rozkladu. Obce a města musí řešit nakládání s BRO, které jsou součástí komunálních 

odpadů. Podle Směrnice 1999/31/ES je zakázáno ukládat BRO na skládky. BRKO je zatím 

možné ukládat na skládky, ale jejich množství se v SKO musí snižovat. Cílem odpadového 

hospodářství je snížit maximální množství BRKO ve SKO tak, aby v roce 2010 tento podíl 

byl nejvíce 75 %, v roce 2013 nejvíce 50 % a v roce 2020 pak nejvíce 35 % z celkového 

BRKO vzniklého v roce 1995 (graf 1).  [1, 2] 

 

 

Graf 1: Snížení množství bioodpadu ve směsném odpadu – vlastní zpracování [2] 
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a) Klecové 

b) Velkoobjemové 

c) Velkoobjemové s vyprazdňovacím zařízením 

d) Lisovací  

[3] 

2.1 Odpady ze zemědělské činnosti  

Biologicky rozložitelné odpady ze zemědělské činnosti se dělí na odpady z rostlinné 

výroby a na odpady z živočišné výroby. 

2.1.1 Rostlinné odpady 

Mezi odpady, které vznikají při pěstování rostlin, patří např. sláma, posklizňové 

zbytky (bramborová nať, řepný chrást, listí) a silážní šťávy. Díky rostlinným odpadům 

vzniká dostatečné množství živin a organických látek. Nejvíce produkovaným odpadem je 

v ČR již zmíněná sláma. Pro slámu je charakteristické malé množství vody, velký poměr 

C:N (až 80 %), vysoký obsah organických látek (81 %), tvořené hlavně ligninem a celulózou. 

Dalším významným odpadem je listí. Při kompostování je vhodné kombinovat listí 

z různých dřevin. Ke špatně rozložitelným listům patří např. list ořešáku (Juglans), topolu 

(Populus), břízy (Betula), jírovce (Aesculus) a dubu (Quercus). Směs listí se smíchá 

s hnojem nebo kejdou, aby se zúžila vlhkost zakládky, která je v rozmezí 15-40 %. 

Homogenita kompostu vždy závisí na dostatečném rozdrcení odpadů. Záleží na tom, aby 

bylo styčných ploch co nejvíce a humifikace probíhala intenzivněji. [3, 4] 

Pro stanovení BRO, který vzniká při zpracování zelenin, je důležitý využitelný podíl 

druhu zeleniny. Tento využitelný podíl je uveden v tabulce č. 1: 
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Tabulka 1: Využitelný podíl u nejznámějších druhů zeleniny [3] 

  

Výnos Obsah vody Sušina Využitelný podíl 

[t.ha-1] [%] [%] [%] 

Zelí 40 92 8 90 

Květák 15 91 9 45 

Kapusta růžičková 16 88 12 70 

Brokolice 14 89 11 60 

Salát 14 95 5 74 

Pekingské zelí 40 95 5 52 

Špenát 14 91 9 80 

Okurky 15 95 5 80 

Paprika 20 92 8 83 

Rajče 34 93 7 100 

Mrkev 20 88 12 70 

Celer 20 89 11 60 

Petržel 11 87 13 70 

Cibule 15 90 10 69 

Česnek 5 69 31 79 

Pór 25 87 13 57 

Hrách 4 78 22 37 

Fazole 8 89 11 83 

2.1.2 Živočišné odpady 

Živočišné odpady nebo také stájová hnojiva jsou velmi významné pro kompostování, 

protože obsahují organické látky (např. lignin, celulózu, aminokyseliny, bílkoviny, 

sacharidy), minerální živiny (Mg, Ca, K, N, P), mikroorganismy a růstové látky. Těmito 

složkami se tvoří kvalitní humus, který zabezpečuje dobrou úrodnost půdy. Mezi živočišné 

odpady patří např. chlévský hnůj, kejda a močůvka. [3]  

Chlévská mrva 

 Chlévská mrva vzniká směsí pevné podestýlky a výkalem hospodářských zvířat. Po 

uzrání se těchto složek vzniká chlévský hnůj. Mrva se ukládá na vlhkém a stinném místě. 

Zakládku umísťujeme na slámu nebo na bramborovou nať, aby nám neunikala hnojůvka. 

Důležité je, aby hnůj nevysychal, v případě nutnosti se musí navlhčit. Takto uložená 

chlévská mrva je po půl roce vhodná k použití.  Pokud je malá produkce chlévské mrvy, 

smíchá se s jinými organickými látkami a kompostuje se. Přidáním těchto odpadů do 

kompostu vzniká kvalitní humus. [5]   
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Kejda 

Definice kejdy podle Pavla Zemánka: ‚, Kejda je částečně zkvašená směs tuhých a 

tekutých výkalů hospodářských zvířat ředěná vodou.‘‘  Vytváří se na roštech bez podestýlky, 

kde jsou výkaly splachovány vodou do sběrných jímek. Dělíme ji na kejdu skotu, drůbeže a 

prasat. Kejda obsahuje velké množství živin a dusíkatých látek vyskytujících se v organické 

formě (30-40 %) a anorganické formě (50-60 %). [3] Potřebný obsah živin je uveden 

v tabulce č. 2: 

Tabulka 2: Potřebný obsah živin v dobré kejdě [5] 

Druh kejdy 
Obsah v kejdě [%] 

Sušina Org. Látky N P K Ca Mg 

Skotu 7,5 5,5 0,4 0,1 0,4 0,1 0,04 

Prasat 7,5 6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,05 

Drůbeže 15 10,5 1 0,3 0,3 1 0,1 

Kejda je vhodná ke kompostování společně s ostatními odpady. Zakládku obohacuje 

živinami a energií vhodné pro mikroorganismy. Kompostování může probíhat klasicky na 

pásových zakládkách nebo v bioreaktorech. [3]  

Močůvka 

Močůvka je kapalný výkal zvířat ředěný vodou. Na její složení má vliv množství 

splachovací nebo dešťové vody. Obsahuje velké množství dusíku a draslíku, proto je 

označováno jako kvalitní dusíkato-draselné hnojivo. Není vhodné používat močůvku jako 

přímě hnojivo, protože obsahuje kyseliny, které mají negativní vliv na rostliny. Ukládá se 

proto v uzavřených nádržích, kde se nežádoucí kyseliny rozkládají. Močůvka se může také 

použít pro zvlhčení kompostu. [3] 

2.2 Odpady z potravinářského průmyslu 

Odpady vznikající v potravinářském průmyslu mají specifické vlastnosti. Záleží na 

druhu surovin, sezónností výroby a druhovou bohatostí výrobků. Většina odpadů je kapalná, 

ty obsahují netoxické a dobře rozložitelné organické látky. Při kompostování 

potravinářských odpadů je nutné dodržovat hygienické požadavky kvůli zplesnivění. [3]  
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BRO z potravinářského průmyslu se dělí do několika kategorií [3]: 

 ,,02 07 Odpady z lihovarnického průmyslu – výpalky, lihovarnická šáma (vápenato-

hořečnaté kaly) odpadní vody,  

02 04 Odpady z cukrovarnického průmyslu – vyslazené řízky, melasa, řepné kořínky a 

úlomky, saturační kaly (26 % CaO), zemité kaly (ideální složka kompostů), odpadní vody,  

20 01 Odpady z tukového a olejářského průmyslu - pokrutiny, pokrutinové šroty, slupky, 

olejnatá drť, olejnaté kaly,  

20 02 Odpady z konzervárenského průmyslu – listeny a košťály, zeleninová nať, výlisky, 

semena, slupky, odpadní vody,  

02 05 Odpady z mlékárenského průmyslu – syrovátka, mlékárenské kaly,  

02 02 Odpady z masného průmyslu – krev, kosti, rohovina, odpady z jatek, tukové odpady.‘‘ 

2.3 Kaly z čistíren odpadních vod 

U kompostování kalů z čistíren odpadních vod záleží na volbě kompostovací 

technologie. Zvláště u pásových hromad je aplikace složitější. Tekuté kaly musí být 

v zakládce promíchány s nasákavými materiály. Poměr C:N je většinou (6 - 16) : 1. Pro 

humifikaci je vhodné používat kaly obsahující velké množství organických a minerálních 

látek. [3] 
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3  KOMPOSTOVÁNÍ 

Kompostování je přirozený biochemický proces, při kterém dochází za aerobních 

podmínek (za přístupu vzduchu) a činností mikroorganismů k rozkladu organických látek, 

čímž vzniká stabilní organický substrát. [6] 

3.1 Historie kompostování 

Kompostování na území České republiky má téměř nejstarší tradici v Evropě. První 

průmyslová kompostárna u nás byla zřízena v Praze r. 1912 německými techniky Ernestem 

A. a Kroulikem A. Vyráběl se kompost, kterému se říkalo Feka. Feka obsahovala nevyhnilý 

čistírenský kal, městské smetí, rašelinu a popel. Tato technologie se dále rozvíjela do 

ostatních evropských zemí a později i do zámoří. Velký rozmach proběhl i v tuzemsku, kde 

se princip rozšiřoval na různá území Moravy a Čech. Vyráběné produkty jako např. Feka-

humát, Fertil-humus, však byly špatně prodávané, protože měly nehomogenní strukturu a 

byly nevyzrálé. [7, 8] 

Během okupace byla zřízena průmyslová kompostárna v první pražské spalovně 

odpadů. Po válce se začal vyrábět kompost nazývaný Vitahum. Zakládka Vitahu byla vysoká 

3 m a dvakrát nebo třikrát se překopávala. Hlavní surovinou v kompostu byl městský odpad, 

který musel být uložen 5 – 10 let na skládce a poté se prosévat rotačními síty. V zakládce 

byl použit materiál o frakci pod 30 mm, zbytek se vracel zpět na skládku. Kompost Vitahum 

se vyráběl v kompostárnách stavěných v krajských nebo okresních městech a v podnikách 

s produkcí vlastních bioodpadů (Svit Otrokovice). [7, 8] 

Kompostování se dále rozvíjelo až do r. 1987. Do tohoto období se vyprodukovalo 

téměř 2,5 mil. t kompostu. Po r. 1989 jsou zrušeny státní dotace na kompostování odpadů, 

což má za následek, že se sníží výroba kompostu na 200 – 400 tis. t za rok. Komposty, které 

byly vyrobeny v tomto období, se nejvíce používaly k rekultivacím a k obnově zeleně. Ke 

zlepšení situace došlo v r. 2000, kdy stát dotoval hnojení půd registrovanými komposty. R. 

2001 byla státní podpora ukončena a to vedlo ke zrušení mnoho kompostovacích zařízení. 

V současné době se v České republice ročně vyprodukuje 200 – 250 tis. t kompostu. [7, 8] 
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3.2 Faktory ovlivňující kompostovací proces  

Přeměnu organické hmoty na humusové látky zabezpečují mikroorganismy (převážně 

bakterie a houby). V kompostech je možno zabezpečit životní podmínky pro tyto bakterie a 

houby, a zrychlit tak proces humifikace. Faktory ovlivňující kompostování jsou: poměr 

uhlíku a dusíku, vlhkost, zrnitost a homogenita substrátu, provzdušnění, teplota, hodnota pH 

a obsah fosforu v zakládce. [8] 

3.2.1 Poměr uhlíku a dusíku (C:N)  

Poměr uhlíku a dusíku, tj. poměr anorganických a organických látek, ovlivňuje 

rychlost rozkladu organické hmoty. Anorganické látky neposkytují růstové médium pro 

mikroorganismy, a proto nejsou užitečné. Pokud je nadbytek anorganické hmoty, probíhá 

humifikace organické složky pomaleji. Důležitým faktorem je, aby organické látky 

obsahovaly lehce odbouratelné cukry a bílkoviny, které urychlí nastartování humifikace. Při 

nadbytku dusíku dochází k nadměrné mineralizaci a dusík se může ztrácet jako amoniak. 

Naopak nedostatkem dusíku se proces kompostování zpomaluje. Pro správné kompostování 

je vhodné dodržet poměr C:N = 30:1. Hodnoty poměrů uhlíku a dusíku u některých materiálů 

využívaných při kompostování jsou shrnuty v tabulce č. 3. [9] 

Tabulka 3: Hodnoty poměru C:N [10] 

Materiál C:N 

Kůra 120:1 

Piliny 500:1 

Odpad ze zahrady 40:1 

Listí 50:1 

Posečená tráva 20:1 

Sláma (žito, oves) 60:1 

Sláma (pšenice, ječmen) 100:1 

Suroviny bohaté na dusík jsou ,,zelené“ (vlhké a měkké) a suroviny bohaté na uhlík 

jsou ,,hnědé“ (suché a tvrdé). Při používání pouze vlhkého materiálu kompost páchne. 

Jestliže je zakládka tvořena pouze ze suchého materiálu, nebude humifikace probíhat. Na 

obr. č. 2 je znázorněno složení kompostu. [9, 11] 
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Obrázek 1: Složení kompostu [12] 

3.2.2 Vlhkost 

Vlhkost je podstatný faktor ovlivňující kompostování. Při procesu kompostování 

potřebují mikroorganismy určité množství vody v potravě. Nedostatečná vlhkost 

pozastavuje jejich činnost na tak dlouho, než dojde ke zvlhčení. Naopak vysoká vlhkost 

způsobuje při nedostatku vzduchu nežádoucí hnilobní procesy. Proto se doporučuje zakládat 

spíše suchý než vlhký kompost. Při optimální vlhkosti je čerstvý kompost z 60 – 70 % 

zaplněn vodou. Během kompostování se voda vypařuje, proto v některých případech musíme 

vlhkost zvýšit zavlažováním nebo např. kejdou. V tabulce č. 4 jsou uvedeny některé 

organické materiály a jejich vlastnosti, jako je vlhkost, obsah organických látek a obsah 

dusíku. Z tabulky vyplívá, že největší vlhkost obsahuje močůvka (96-99 %). [9] 
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Tabulka 4: Organické materiály a jejich vlastnosti při optimalizaci zakládky [13] 

HMOTA 

VLHKOST 

(%) 

ORG. LÁTKY 

(%suš.) 

N 

(% suš.) 

Močůvka 96-99 0-3 0,1-0,9 

Kejda skotu 94-99 70-81 3,5-4,5 

Kejda prasat 91-98 72-78 5,0-5,8 

Jímkový kal (a ze septiků) 91-98 30-48 2,2-4,0 

Kejda drůbeže 82-97 65-76 5,0-8,1 

Lihovarské výpalky 80-93 86-89 2,9-3,3 

Odpad zeleniny 80-90 85-90 1,2-2,5 

Chlévská mrva skot 75-82 78-85 1,8-2,4 

Jateční odpad 70-85 75-95 5,0-9,0 

Chlévská mrva koně 68-73 86-92 1,9-2,5 

Výlisky z ovoce 65-87 78-92 0,1-0,6 

Kuchyňský odpad 65-80 75-88 1,2-2,3 

Chlévská mrva ovce 65-70 88-96 2,5-3,0 

Rašelina 60-80 55-90 1,2-3,0 

Kanalizační kal 55-96 27-45 2,0-4,5 

Piliny 40-70 97-99 0-0,2 

Stromová kůra 40-70 94-98 0,2-0,4 

Vytříděný bioodpad 37-64 69-82 1,2-1,9 

Rybniční bahno 25-80 8-25 0,3-0,6 

Nať brambory 25-60 88-91 0,7-0,8 

Šáma cukrovarnická 15-50 3-12 0,2-0,5 

Listí 15-40 88-94 0,9-1,5 

Kapucín, hnědouhelný prach 15-40 30-64 0,2-0,7 

Zemina cukrovar. a škrobárenská 15-35 7-13 0,1-0,2 

Sláma řepky 15-18 95-97 0,5-0,7 

Sláma obilovin 13-20 92-96 0,4-0,6 

Kostní šrot 5-20 17-23 1,4-1,9 

Pazdeří 10-15 83-98 0,4-0,7 

Odpad mlýnský, krmivářský 8-15 65-85 0,8-1,3 

Výhozy z příkopů 10-40 15-20 0,3-0,6 

Popel ze dřeva 5-40 4-10 0-0,1 

Stařina z luk 10-30 88-95 0,8-1,0 

3.2.3 Zrnitost a homogenita substrátu 

Při správném nastartování procesu je velmi důležité drcení komponentů. Rozdrcením 

jednotlivých složek zvýšíme velikost styčných ploch, tím na sebe komponenty působí 
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intenzivněji. Důležité je ale také dostatečné prokysličování zakládky. Proto musí být 

výsledný materiál kyprý a porézní. Zrnitost a homogenita je dále ovlivňována tím, jaký 

materiál ke kompostování zvolíme. Některé komponenty se rozkládají pomaleji, např. dřevo 

a kůra. Vhodnou složkou jsou ve formě pilin. Ve formě hoblin se struktura téměř nezmění. 

Naopak jemné složky zabraňují dostatečnému provzdušňování a tím také růstu 

mikroorganismů. Konzistenci materiálu můžeme zlepšit důkladným promísením. [9] 

3.2.4 Provzdušnění substrátu 

Dostatek kyslíku v kompostu zajišťuje vývoj organismů, odstranění nepříjemného 

zápachu a snížení vlhkosti. Provzdušňování provádíme buď překopáváním, nebo nucenou 

aerací. Při nucené aeraci se koncentrace kyslíku pohybuje od 5 do 15 %.  Je důležité dbát na 

správnou intenzitu provzdušňování, protože při vysoké intenzitě dochází ke ztrátě tepla, 

ochlazení zakládky a špatné stabilizaci. [9] 

3.2.5 Teplota 

Dalším faktorem, který podstatně ovlivňuje proces kompostování je teplota. 

Mikroorganismy jsou na teplotě závislé, řídí se podle ní jejich rozvoj a aktivita, a tím se 

určuje rychlost humifikace. Většina organismů v zakládce je mezofilní. Jejich optimální 

teplota je 20 – 30 °C. Při vyšších teplotách, 45 – 65 °C, se vyvíjejí termofilní organismy. 

Toto zahřátí ničí klíčivost semen plevelů a výskyt patogenů. Pokud se v surovinové skladbě 

vyskytují patogeny, je nutné zahřát zakládku na 55 °C po dobu 21 dnů. Při zvýšení teploty 

až na 68 – 70 °C, je nutné omezit závlahu, protože mikroorganismy zanikají a doba zrání je 

tak delší. Pokud se vysoká teplota udržuje i po promíchání kompostovacích složek, vznikají 

vhodné podmínky pro mikroflóru. V případě, že teplota zůstane stejná nebo bude klesat, 

mikroorganismy se nerozvíjí. Teplota klesá při vysychání nebo při nedostatku dusíku. 

Kompost je zralý tehdy, pokud teplota hmoty klesne na teplotu okolí. Podle Hejátkové et al. 

(graf 2) je teplota základní monitorovací faktor při procesu kompostování. Zařízení na 

monitoring teploty závisí na technologickém postupu. Průběh teploty v jednotlivých fázích 

kompostovacího procesu dle ČSN 46 5735, tj. „Průmyslové komposty“ je znázorněn v grafu 

č. 3. Paleček (2007) uvádí průběh teploty při kompostování v grafu č. 4. [9, 10] 
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Graf 2: Průběh teploty v jednotlivých fázích kompostování dle Hejátkové et al. [10] 

 

Graf 3: Průběh teploty v jednotlivých fázích kompostování dle ČSN 46 5735, tj. „Průmyslové komposty“ [10] 

 

Graf 4: Průběh teploty při kompostování dle Palečka, 2011 [10] 
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3.2.6 Hodnota pH 

Hodnota pH je proměnlivá. Pro bakterie je vhodná hodnota 6 až 7,5, pro plísně 5,5 až 

8. Pokud hodnota pH klesne pod 6, tak zahynou bakterie a sníží se rychlost rozkladu. Taktéž 

je tomu tak, když se hodnota pH zvýší až na 9, dusík se pak změní na amoniak. Hodnotu pH 

ovlivňují tři faktory. Prvním faktorem je uhlík, který při rozkladu tvoří CO2. Má 

neutralizační vlastnosti, nízké hodnoty pH zvyšuje a vysoké hodnoty pH snižuje. Druhým 

faktorem je čpavek a amoniak, které se tvoří rozkladem bílkovin. Při rychlém rozkladu se 

uvolňuje amoniak a zvyšuje tak hodnotu pH. Poslední faktor, který ovlivňuje hodnotu pH, 

je kyselina octová a mléčná. Ty snižují hodnotu pH na 4,14. [14] 

3.2.7 Obsah fosforu 

Fosfor je důležitý pro metabolismus mikroorganismů, protože při přeměně 

organických látek vznikají energeticky bohaté vazby.  Minimální obsah P2O5 v sušině je 0,2 

%. Pro zvýšení koncentrace fosforu v kompostu lze použít minerální hnojiva. Zakládky 

chudé na fosfor jsou zejména ty, které obsahují větší podíl kůry a dřeva. [9]     

3.3 Fáze kompostování 

Kompostovací proces má tři fáze. Průběh a délku jednotlivých fází ovlivňuje 

kompostovací technologie, roční období a surovinová zakládka. Během kompostování 

dochází ke snížení hmotnosti bioodpadů. Výsledný kompost tvoří asi 40 % z původní 

zakládky. [5] Postupný úbytek hmotnosti je znázorněn na obr. č. 2:  
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Obrázek 2: Hmotnostní ztráta BRO během kompostování [15] 

I. fáze – mineralizace 

Fáze mineralizace trvá asi tři až čtyři týdny. Je specifická rychlým vzrůstem teploty 

(až 65 %) a jejím následným rychlým snížením. Činností mikroorganismů se rozkládají 

složité organické sloučeniny na jednoduché a probíhají zde chemické degradační reakce. 

Jako první se rozkládají cukry, bílkoviny a škroby, poté celulóza, a nakonec CO2, voda, 

dusičnany a aminokyseliny. V této fázi se spotřebovává hodně kyslíku a vzniká hodně oxidu 

uhličitého.  Při teplotě 20 – 30 °C se mezofilní organismy aktivně podílejí na rozkladu 

snadno odbouratelnou organickou hmotu. Ve chvíli, kdy se jejich činností zvýší teplota na 

45 °C, se na procesu účastní termofilní mikrobi, které mohou teplotu zvýšit až na 80 °C. 

Takto vysoká teplota ale není vhodná pro mikroorganismy, protože při ní mohou zahynout, 
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a tím se prodlužuje technologický proces. Vzhled a pach zakládky se zatím nemění, jen 

objem se sníží asi o 30 %. Kompost se ještě nemůže použít do půdy, protože nemá vlastnosti 

humusu, je fytotoxický. [5, 9] 

II. fáze - přeměnná 

Přeměnná fáze trvá od čtyř do deseti týdnů. Teplota opět klesá až na 25 °C. Termofilní 

mikrobi vystřídá jiná skupina mikroorganismů. Organické látky se mění na humusové 

složky, které se váží na jílovité částice. Kompost tak zůstává stabilní. Mění se původní 

vzhled a struktura, pach se úplně vytratí a objem se sníží o 10 %. Zakládka má hnědou barvu, 

jednotlivé složky se rozpadají a vzniká tak nefytotoxický a hygienicky nezávadný kompost 

vhodný k použití. [5, 9] 

III. fáze – dozrávání 

V této fázi se teplota vyrovnává s okolním prostředím. Tvoří se kvalitní a stabilní 

humus a vytváří se zde vazby mezi anorganickými a organickými složkami. Vyskytují se 

zde drobní živočichové, roztoči, hmyz, žížaly a další organismy. Hmotnost zakládky se už 

nemění, vzniká trvalý humus. [5, 9] 

3.4 Organizace kompostování 

Organizace kompostování se dělí na:  

- domovní kompostování, 

- komunální kompostování, 

- průmyslové kompostování. 

3.4.1 Domovní kompostování 

Domovní kompostování legislativní předpisy nikterak neupravují, ale občané, kteří 

kompostují na svých pozemcích, nesmí zhoršovat stav životního prostředí (např. negativní 

ovlivnění zdrojů pitné vody). Domovní kompostování probíhá na zahradách občanů a skládá 

se ze zahradního a kuchyňského odpadu. Nejlevnějším a nejlepším způsobem jak získat 

úrodnou zeminu je založit volně navrstvený kompost. Zakládka by měla mít 120 cm širokou 

základnu o výšce max. 120 cm, aby bylo zajištěno tlení za přístupu vzduchu. Pro urychlení 
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tlení se mohou použít tzv. kompostové startéry, které dodávají mikroorganismy do zakládky. 

Tento způsob kompostování trvá přibližně rok. Doporučuje se přitom aspoň jedenkrát 

kompost přeházet a provzdušnit. Domovní kompostování se urychlí použitím uzavřených 

kompostovacích nádob. [16, 17] 

3.4.2 Komunální kompostování 

Komunální kompostování je proces, kterého se účastní skupina občanů nebo 

domácností na určitém místě. Účastníky mohou být skupiny rodinných domů, bytové domy, 

školy, firmy a zahrádkářské kolonie. Vzniklý kompost je pro jejich vlastní potřebu. ,,Pro 

komunitní kompostování lze využít vermikompostování, automatické kompostéry, dřevěné 

kompostéry, plastové kompostéry nebo speciální komunitní kompostéry pro bytovou a 

sídlištní zástavbu.“ Sběr bioodpadu je zajišťován mnoha způsoby. Účastníci mohou využít 

např. sběrné kontejnery nebo tašky. V praxi se osvědčil sběr do speciálních nádob 

Compostainer CT, které pravděpodobně vynalezla firma SSI Schäfer (obr. č 3). Jedná se o 

speciální nádoby s větracím okénkem ve spodní i vrchní části nádoby, vyklápěcí mřížkou 

oddělující bioodpad od tekutiny a svislým žebrováním proti přilepení odpadu k nádobě. 

Intenzivní provětrávání umožňuje správnou činnost mikroorganismů. Nevýhodou jsou vyšší 

pořizovací náklady. [18] 

 

Obrázek 3: Kontejner pro bioodpad [19] 

Dalším způsobem sbírání bioodpadu jsou kompostovatelné sáčky, které z domácností 

odváží specializovaná obsluha. Výhodou je: snadný způsob sběru, čistota, bioodpad 

neplesniví a nezapáchá, snížená frekvence odvozu bioodpadu a odpadá velké množství 

drahých kontejnerů. Naopak jejich nevýhodou je použití pouze na kuchyňský odpad. [18] 
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3.4.3 Průmyslové kompostování 

Průmyslové kompostování organizují specializované firmy. Kompost se zakládá na 

kompostovacích hromadách nebo v bioreaktorech. Technologie je investičně velmi náročná 

na vytvoření vhodných vodohospodářského podmínek. Proto se často využívá 

vodohospodářsky zabezpečených silážních žlabů nebo hnojišť. [20] 

3.5 Technologie kompostování 

Technologie kompostování musí vytvářet vhodné podmínky pro mikroorganismy 

přeměňující organickou hmotu. Musí zajišťovat výměnu plynů s okolním prostředím tak, 

aby v substrátu byl dostatek vzduchu. Zakládka musí být kyprá, nepřevlhčená a porézní. [9] 

3.5.1 Kompostování v pásových zakládkách 

Kompostování v pásových zakládkách je v současné době nejvhodnější a finančně 

málo náročná technologie. Substrát se ukládá do pásů trojúhelníkového (obr. 4) nebo 

lichoběžníkového (obr. 5) průřezu. Délka pásů je omezena délkou stanoviště, ve kterém musí 

být dostatečný prostor pro manipulaci s technikou (překopávače). [9] 

Trojúhelníkový průřez zakládky: 

 

Obrázek 4: Trojúhelníkový průřez pásové zakládky [9] 

Doporučená šířka hromady je 2,0 m, výška se odvodí podle zrnitosti, vlhkosti a 

sypného úhlu materiálu. Parametry jsou shrnuty v tabulce č. 5. [9] 
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Tabulka 5: Šířka a výška pásové zakládky [9] 

Šířka pásové hromady B [m] Výška profilu H [m] 

2,0 1,10 – 1,20 

2,50 1,30 – 1,50 

3,0 1,50 – 1,80 

4,0 2,20 

Výhody: 

 přirozené provětrávání zakládky, 

 lepší odvod tepla (substrát se nepřehřívá). 

Nevýhody: 

 ve vrcholu zakládky se hůře upraví rýha po aplikaci kejdy, 

 silné poškození deštěm, 

 při vyšších výškách (nad 3,0 m) se musí zakládka častěji překopávat. 

[9] 

Lichoběžníkový průřez zakládky: 

 

Obrázek 5: Lichoběžníkový průřez pásové zakládky [9] 

Lichoběžníkový profil se používá při kompostování velkého množství substrátu. 

Doporučená šířka průřezu je od 3,0 do 6,0 m při výšce od 1,5 do 2,5 m. S použitím tohoto 

profilu se umožní podélné navážení traktorovými přívěsy a úprava zakládky nakladačem. 

[9] 

Výhody:  

 efektivnější využití ploch (menší plocha pro uličky mezi pásy), 

 snadné udržení teploty v hromadě, 
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 větší odolnost při dešti, protože má větší objem, 

 lepší aplikace kejdy. 

Nevýhody:  

 špatné provzdušňování profilu (častější překopávání). 

[9] 

Hlavní znaky kompostovací plochy 

Zakládku lze uložit na kompostovišti – polní kompostárně (při objemu kompostu do 

500 t) nebo na trvalé kompostárně (při objemu kompostu nad 500 t). Stanoviště musí být 

provedeno tak, aby vytvořeno hospodářsky zabezpečenou plochu. [21]  

Požadavky na takového stanoviště jsou: 

 zabránit styku zakládky s podzemní vodou a okolní zeminou,  

 snadný přístup pro pracovní stroje, 

 povrch musí mít minimální spád 2 %, 

 zabezpečení odtoku srážkových vod a splašků do podzemních nebo nadzemních 

jímek. [21] 

Nově vybudované vodohospodářsky zabezpečené plochy jsou finančně náročné       

(800 – 2 000 Kč/m2). Proto je možné využít stanoviště již zabezpečené, kde je rekonstrukce 

staveb s minimálními náklady. Tyto stávající zařízení jsou: bývalé silážní žlaby, plochy 

hnojišť, uhelné sklady, silážní boxů a podobně. Jako vhodné vodohospodářsky zabezpečené 

stanoviště jsou vícevrstvé zpevněné plochy s vhodnou izolací (obr. 6). [9, 21] 
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Obrázek 6: Příklady konstrukce zpevněné plochy na vodohospodářsky zabezpečeném stanovišti – vlastní 

zpracování [9] 

Velikost plochy ke kompostování 

Velikost kompostovací plochy se odvíjí od množství materiálu a výběrem technologie. 

Pokud zvolíme technologii v pásových zakládkách na volné ploše, velikost plochy musí 

splňovat následující požadavky: 

- Tvar průřezu pásů: Pásová hromada lichoběžníkového profilu spotřebovává 

nejmenší plochu na objem substrátu (0,3 m2 plochy na 1 m3 zakládky), proto je 

považována jako nejvhodnější typ.  

- Počet překopávání zakládky: Čím více se substrát překopává, tím se vytváří 

vhodnější podmínky, kompostovací proces se tak urychluje. 

- Rozmístění pásových hromad na stanovišti: Rozmístění hromad závisí na druhu 

překopávače. 

- Stupeň zrání substrátu: Při nižším stupni zrání se zvolí menší kompostovací plocha. 

[21] 

Při navrhování kompostovací plochy je důležité vytvořit plochy pro uskladnění 

surovin založené do zakládky, provozní cesty, případně plochy pro náhlé rozšíření pásových 

hromad. [21] 
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Kompostování na poli 

Proces kompostování na poli je znázorněn na obr. č. 7. Kompostovací plocha slouží 

jen dočasně, je vodohospodářsky nezabezpečená. Vytvořený materiál se zpracovává přímo 

na poli, v místě jejich vzniku nebo na jiném stanovišti. Hotový kompost je pak použit také 

přímo na poli, nebo v jeho blízkosti.  Pozemek, na kterém je kompost založen, nesmí 

ohrožovat kvalitu povrchových nebo podzemních vod (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, § 

39). [21] 

 

Obrázek 7: Kompostování na poli [21] 

1 – dovoz surovin, 2 – drcení surovin, 3,5 – manipulace se surovinami, 4 – překopávání 

kompostu, 6 – prosévání kompostu, 7 – dovoz kapalin, 8 – dávkování kapalin 

3.5.2 Kompostování v plošných zakládkách 

Kompostování v plošných zakládkách je nejstarší technologie. Dříve se používaly 

proto, že nebyla pracovní technika pro vytvoření pásových zakládek. Kompost se zakládal 

na souvratích ze statkového odpadu (např. sláma, chlévská mrva) do výšky 0,50 m, vlhčil se 

močůvkou a překopával hlubokou orbou. Plošná zakládka byla po dobu 2 – 3 roky používána 

jako tzv. ,,tučný hon“, který sloužil k pěstování krmných produktům a termofilních rostlin. 

Následně byl ,,tučný hon“ odstraněn a kompost se rozvezl po zbývající ploše. [9] 
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3.5.3 Intenzivní kompostovací technologie 

Intenzivní kompostování spočívá v tom, že provzdušňováním zvyšuje teplotu a tím 

zrychlují fázi rozkladu. Rozklad organických látek je tak intenzivní, že jsou i ostatní dvě 

fáze rychlejší. Nevýhodou této technologie jsou velké finanční náklady. [20] 

Dělíme ji na dva typy: 

 polouzavřená zařízení – kompostovací žlaby a boxy, 

 uzavřená zařízení – uzavřené kompostovací boxy, tunelové bioreaktory, 

kompostování ve vacích. [20] 

Polouzavřená zařízení 

Kompostovací žlaby 

Jedná se o technologii kontrolovatelného aerobního rozkladu, kde se může přístup 

vzduchu podporovat ventilátorem. Homogenizovaný materiál se ukládá do podlouhlých 

žlabů. Po navožení a uzavření skládky je zakládka provzdušňována samostatnou ventilací a 

v případě potřeby vlhčena. Kompost může být spojen se starší nebo novou surovinou. [20] 

Kompostovací boxy 

Proces probíhá v polouzavřených boxech (obr. 8) z monolitických desek dlouhých 10 

-12 m, širokých 3 – 4 m a vysokých 2,5 – 3 m. Na spodní straně boxů jsou rošty, přes které 

je pomocí ventilátorů vháněn vzduch. Tím je zajištěno dostatečné provzdušňování. [20] 

 

Obrázek 8: Kompostovací boxy [20] 
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Uzavřená zařízení 

Uzavřené kompostovací boxy 

Kompostování v uzavřených boxech (obr. 9) je vhodné pro kompostování složitějších 

materiálů, jako jsou např. kuchyňské a jídelní odpady. Využitím uzavřených boxů se zajistí 

ochrana před vniknutím živočichů, filtrace znečištěného vzduchu a rychlejší rozklad 

organické hmoty se snížením kompostovací plochy. Provzdušňování je provedeno nucenou 

aerací. Někdy se může využít i nucená aerace spolu s mechanickým překopávačem. 

Nevýhodou jsou velké pořizovací náklady. [18] 

 

Obrázek 9: Uzavřené kompostovací boxy [20] 

Tunelové systémy 

Kompostovací materiál se do tunelu ukládá z jedné strany a na druhé straně se odebírá 

hotový kompost. Po celé délce tunelu je nucené a regulované provzdušňování. Systém může 

být vícekomorový. Přehazování zakládky je zajištěno pohyblivým zařízením, které se 

pohybuje podle potřeby. [9] 

Kompostování ve vacích 

Humifikace probíhá v PE - vacích, které jsou uloženy na volné ploše. Vaky jsou dlouhé 

60 m o průměru (1,5 – 2,4 – 3,0) m a tloušťky fólie 0,9 mm. Surovinová skladba je před 

naplněním do vaků dostatečně promísena a zhomogenizována. Pro okysličení jsou do vaků 

vkládány PE – hadice, které zajišťují rovnoměrný přívod vzduchu. Proces kompostování 

trvá 6 – 8 týdnů. Po ukončení procesu je vak rozříznut a hotový kompost vyjmut. Vaky jsou 

použitelné pouze jednou, po jejich využití mohou být recyklovány. Výhodou této 



Vladimíra Mrňová: Problematika technologie kompostování v a.s. CMC Náměšť 

2015 24 

technologie jsou nízké pořizovací náklady a využití hospodářsky nezabezpečených ploch. 

Kompostování ve vacích vzniklo v USA, odtud se postupně rozšířilo i do Evropy, zvláště do 

zemí, které kladou velké nároky na ochranu životního prostředí (Finsko, Švédsko a Velká 

Británie). V ČR tento princip využívá kompostárna v Zábřehu na Moravě (obr. 10). [20, 22] 

 

Obrázek 10: Kompostování ve vacích [20] 

3.5.4 Vermikompostování  

Vermikompostování je proces obohacování kompostu žížalím trusem. Žížaly vhodné 

k použití jsou žížala hnojní (Eisenia foetida) a červená kalifornská žížala (Eisenia andrei). 

Technologie vznikla v Japonsku na počátku 70. let a odtud se rozšířila do USA a Evropy. 

V ČR se začala zřizovat od r. 1985. Vermikompost je velmi bohatý na živiny a růstové 

enzymy. Po aplikaci vermikompostu je úroda zvýšena až o 30 %. [23] 

Technologie vermikompostování může probíhat maloprodukčně nebo 

velkoprodukčně. Maloprodukční proces probíhá v domácích kompostérech, kde podestýlku 

tvoří např. rašelina, listí nebo tráva. Vhodným substrátem jsou odpady z ovoce a zeleniny, 

zbytky pečiva a rozdrcené vaječné skořápky. Na 0,25 kg odpadu potřebujeme 0,5 kg žížal. 

Nevýhodou žížalího kompostéru je nutnost zajistit odvod přebytečné tekutiny, protože žížaly 

nedokáží rychle zpracovat velké množství odpadů najednou a obsah vlhne. [23, 24]  

Velkoprodukční vermikompostování může probíhat na otevřených plochách, v boxech 

nebo v reaktorech. Pro kompostování pomocí žížal na volné ploše je třeba prostor o velikosti 

10 – 15 m2.  První vrstva zakládky se skládá z betonu nebo fólie, na kterou se nasypán odpad 

o tloušťce 40 cm. Na substrát se položí žížaly spolu s další vrstvou odpadu tak, aby celková 

tloušťka byla 60 cm. Poslední vrstvu tvoří tmavá fólie nebo pytlovina. [23] 
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3.6 Základní technické vybavení kompostárny  

Pracovní technika se odvíjí od velikosti kompostárny, volbě technologickém postupu 

a druhu zpracovávaného materiálu. Celý postup se dělí na tři části – vstupní, přípravná a 

úpravná. Od vstupního materiálu se odvíjí výsledná kvalita kompostu a rychlost humifikace. 

Přípravná fáze zbavuje hmotu nežádoucích složek. Do základní technického vybavení patří 

prosévací zařízení, drtiče - štěpkovače a překopávače. [9] 

3.6.1 Prosévací zařízení 

Po ukončení kompostovacího procesu se kompost prosévá síty, aby se oddělil hotový 

kompost od nežádoucích příměsí. Síta se vyrábí o různých velikost ok (15, 20, 40 mm). 

Většina sít je opatřena čistícím kartáčem, který čistí prosévací zařízení za provozu, a brání 

tak ucpání ok. Výkon sít je až 180 m3 za hodinu. Z konstrukčního hlediska se dělí na vibrační 

síta, rotační síta a třídiče s rotačními rošty. [9] 

Vibrační síta jsou založena na principu šikmo uložených rovinných sít, které jsou na 

vibračním rámu stroje uchyceného pomocí obloukových a spirálových pružin. V horní části 

síta je vhazován kompost, který se vlivem vibrace prosévá. Prosévací síta mohou být řazena 

od nejmenší frakce po největší. Konstrukce je jednoduchá s vysokou životností a malou 

energetickou náročností. Obecně je výkon vibračních sít  5 – 15 m3 za hodinu v závislosti na 

druhu prosévaného materiálu. Příkon je 0,8 – 1,0 kWm2. Většina vibračních sít potřebují 

pevné ukotvení rámu stroje, říká se jim proto stacionární. Existují ale i vibrační síta mobilní.  

Pro technologii kompostování CMC (kompostování na malých hromadách) jsou vhodná 

vibrační síta desková (obr. 11). [9] 
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Obrázek 11: Vibrační síto deskové [25] 

Rotační síta jsou složena z mírně šikmých válcových sít umístěných na rotačních 

pásech. Materiál je poháněn po obvodě síta, a potom vlivem gravitace spadne. Pokud jsou 

ale síta uložena vodorovně, mají uvnitř uloženou závitovku, která umožní pohyb materiálu.  

[9]  

Z konstrukčního hlediska se rotační síta dělí na:  

- mobilní  

o s elektromotorem - 3 – 5 kW (obr. 12), 

o se spalovacím motorem - 20 – 60 kW (obr. 13) 

- stacionární (obr. 14). [9] 

 

Obrázek 12: Rotační síto mobilní s elektromotorem [9] 
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Obrázek 13: Rotační síto mobilní se spalovacím motorem [9] 

1- přísun materiálu do zásobníku s vynášecím dopravníkem, 2 – odvod nejhrubších příměsí 

přes rošt, 3 – odvod jemné frakce (propad), 4 – odvod hrubé frakce (přepad), 5 – čistící 

válcový kartáč 

 

Obrázek 14: Rotační síto stacionární [9] 

Mobilní síta jsou poháněna vlastním spalovacím motorem, stacionární převodovkou 

s elektromotorem. U větších rotačních třídičů bývají válcové bubny dělené pro prosévání 

více velikostních frakcí. Jemná a střední frakce je válcové síto děleno po délce v poměru 2:1, 

nadsítná frakce je tříděna ve středu válcového síta. [9] 

Průměr bubnu třídičů: 

- menší zařízení 600 – 800 mm, 
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- výkonné mobilní rotační zařízení na dvounápravových podvozcích 1400 – 1800 mm. 

[9] 

Třídiče s rotačními rošty se skládají z rotačních (aktivních) roštů, které tvoří soustava 

hřídelí. Na hřídelích jsou nasazeny ocelové nebo pryžové elementy (např. kotoučového nebo 

hvězdicového tvaru na obr. 15). V důsledku otáčení hřídelí dochází k přepravě materiálu po 

pracovní ploše. Jednotlivé rotační rošty jsou rozmístěny tak, že se vzdálenosti mezi elementy 

postupně zvětšují, a to umožňuje třídění materiálu o různých frakcích (obr. 16). [9]  

 

Obrázek 15: Pracovní elementy rotačních roštů [9] 

 

Obrázek 16: Třídiče s rotačními rošty [9] 

A – přísun materiálu, B – rotační rošt, C – pásový dopravních, 1-2-3 – odvod jednotlivých 

frakcí 
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3.6.2 Drtiče – štěpkovače 

Každá kompostárna by měla být vybavena drtičem nebo štěpkovačem pro zpracování 

hrubých surovin do zakládky. Stroje zmenší objem materiálu, a tím se vytvoří homogenní 

hmota. Drtiče rozmělní drobně větve do průměru 30 – 40 mm, trávy, listí, květiny a zbytky 

zeleniny. Štěpkovače rozštěpí dřevní odpad větších rozměrů na požadovanou velikost. [9] 

Drtiče 

Výkonnost a kvalitu rozdrcení ovlivní volba pracovního ústrojí, které mohou být: 

- talířové – 1, 2 nebo více nožů, talíř je umístěn kolmo nebo šikmo ke směru přiváděné 

suroviny, 

- nožové – 2 – 4 zahnuté nože s nožovou hvězdicí (systém ,,mixér“), 

- spirálové ostří – kotouč je uložen kolmo nebo šikmo ke směru přiváděné suroviny, 

- kladívkové – surovina je rozdrcena na malé částice, velikost částic je ovlivněna 

druhem sít, 

- kombinované – např. kladívkové a talířové. [9] 

Rozdělení drtičů: 

- Podle způsobu pohonu: 

o drtiče s elektrickým pohonem, 

o drtiče s pohonem spalovacím motorem, 

o drtiče s pohonem od vývodového hřídele traktoru.   

- Podle způsobu přepravy: 

o přenosné, 

o převozné – nesené traktorové, na jednonápravovém podvozku, na 

dvounápravovém podvozku. 

[9] 

Podle výkonu motoru se drtiče dělí do 3 kategorií: 

I. kategorie – motor o výkonu 1 – 3 kW vhodný pro domácí využití, 

II. kategorie – motor o výkonu 3 – 10 kW vhodný pro profesionální pracovníky při údržbě 

zeleně, 

III. kategorie – motor o výkonu 40 – 50 kW a více vhodný pro specializované firmy. [9] 
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Technická a konstrukční řešení drtičů 

Konstrukce drtičů musí být vyrobena z houževnatého a otěruvzdorného materiálu. 

Elektromotory o výkonu 1,0 – 3,0 kW a 1400 – 2800 ot.min-1 se využívají pro pohon menších 

zařízení. U menších drtičů se používají jednofázové elektromotory, u profesionálních drtičů 

třífázové. Tam, kde není elektrické napájení a vyžaduje se větší výkon, se používají drtiče 

se spalovacím motorem. [9] 

Dělíme je na:  

- motory pro malé množství materiálu s výkonem 2,2 – 3,7 kW, 

- motory pro zpracování materiálu o větším objemu s výkonem 8 - 50 kW, 

- vysoce výkonné drtiče o výkonu 150 – 200 kW. [9] 

Z konstrukčního hlediska se drtiče dělí na drtiče s vertikální osou rotace a drtiče 

s horizontální osou rotace. Drtiče s vertikální osou rotace mají jednoduchou konstrukci, 

malou hmotnost a nízký výkon (1,5 – 2,0 kW). Hodí se pro drcení veškerého zahradního 

odpadu. Drtič se skládá z plechové válcové skříně s vertikálním drtícím ústrojím (nožové, 

talířové nebo kombinované), vstupním a výstupním otvorem. Stroj je poháněn 

elektromotorem nebo spalovacím motorem.  Někdy se setkáváme s kombinovaným 

,,dvoukomorovým“ drtícím ústrojím (obr. 17).  

  

Obrázek 17: Kombinovaný dvoukomorový drtič [9] 

1 – podvozek, 2 – pohon (1,6 – 3 kW, spalovací motor 3,7 kW), 3 – vkládací hrdlo pro 

tenký odpad, 4 – vkládací hrdlo pro silnější odpad, 5 – regulační clona, 6 – drtící ústrojí 

(nožové, kombinované), 7 – výpadové hrdlo, 8 – bezpečnostní spojka 
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Drtiče s horizontální osou rotace (obr. 18) jsou konstrukčně náročnější, především 

kvůli drtícímu ústrojí, které může být kladívkové (obr. 19a,b,d), hřebenové (obr. 19e), 

talířové nebo kombinované (obr. 19c). Pro pohon jsou používány elektromotory o výkonu 

3,0 – 10,0 kW nebo spalovací motory.  

 

Obrázek 18: Drtič s horizontální osou rotace [9] 

1 – podvozek, 2 – pohon spalovacím motorem, 3 – vkládací hrdlo (stavitelné), 4 – čechrač, 

5 – drtící ústrojí, 6 – vyměnitelný rošt (síto), 7 – výpadové hrdlo  

 

Obrázek 19: Drtící ústrojí drtiče s horizontální osou rotace [9] 

a – drtící ústrojí kladívkové, b – drtící ústrojí kladívkové, c – drtící ústrojí kombinované,   

d – drtící ústrojí kladívkové, e – drtící ústrojí hřebenové 
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Vysoce výkonné drtiče dělíme na pomaluběžné (obr. 20) a rychloběžné (obr. 21). 

Pomaluběžné drtiče se používají pro hrubé drcení, které je zajištěno podélným uložením 

otáčejícím se rotoru se zuby. Materiál je tak proháněn přes hydraulicky zajištěný hřeben. 

Příkladem je konstrukční řešení firmy Doppstadt vhodný pro drcení starého dřeva a tuhého 

komunálního odpadu. [9, 26] 

 

Obrázek 20: Pomaluběžný drtič Doppstadt [26] 

Od stejného výrobce jsou i rychloběžné drtiče s rychle se otáčejícím rotorem, který má 

volně uložená kladiva. Stroj může využít řadu dodrcovacích košů s otvory o různých 

velikostech (50 – 280 mm). [9]  

 

Obrázek 21: Rychloběžný drtič Doppstadt [27] 

Štěpkovače  

Štěpkovače jsou stroje k beztřískovému rozdrcení dřeva podél nebo napříč jeho vláken. 

Pro štěpkování je vhodné dřevo čerstvé, mokré a měkké. [9] 



Vladimíra Mrňová: Problematika technologie kompostování v a.s. CMC Náměšť 

2015 33 

Pracovní ústrojí štěpkovačů jsou:  

- diskové (kotoučové) – nože na čelní straně rotujícího kotouče, 

- bubnové – nože jsou po obvodu rotujícího válce, 

- spirálové (šnekové) – šroubovice se stoupajícím průměrem. [9] 

Štěpkovače dělíme na traktorové, samojízdné s vlastním motorem a přívěsné 

s vlastním motorem. [9]  

Podle velikosti jsou rozděleny do 3 kategorií:  

I. kategorie – (malé) podvozek je zapojitelný za traktor (výkon 25 kW), 

II. kategorie – (střední) přívěs jedno nebo dvounápravový (výkon 50 – 100 kW), 

III. kategorie – (velké) samojízdné nebo na traktorovém podvozku (výkon 100 – 450 kW). 

[9] 

Technická a konstrukční řešení štěpkovačů 

Materiál je do štěpkovačů (obr. 22) vkládán u malých strojů ručně, u větších 

hydraulickým manipulátorem (drapákem). Některé velké štěpkovače jsou vybaveny 

vkládacím ústrojím, které je tvořeno dvěma rýhovými válce nebo dvěma dopravníky. Pohon 

štěpkovačů je zajištěn vlastním motorem, motorem traktoru nebo elektromotorem. [9] 

 

Obrázek 22: Štěpkovač [28] 

Výběr vhodného drtiče nebo štěpkovače se odvíjí od druhu a množství materiálu, 

energetické náročnosti, požadované velikosti štěpky. Na obr. č. 23 je znázorněn vztah 

určujících faktorů pro výběr drtiče a štěpkovače. [9] 
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Obrázek 23: Vztah určujících faktorů při výběru drtiče a štěpkovače – vlastní zpracování [9] 

3.6.3 Překopávače 

Překopávání zakládky je nejdůležitější činností v kompostovacím procesu. Dochází 

k promíchání a provzdušnění kompostu, což zajišťuje správnou činnost mikroorganismů. 
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Překopávače se dělí na mostové (trojúhelníkové profily) a frézové (lichoběžníkové profily). 

Podle pohonu dělíme překopávače na traktorové (nesené, návěsné, přívěsné) a samojízdné 

(se spalovacím motorem, s elektromotorem). Samojízdné překopávače vyrábí mimo jiné 

německá firma Backhus (obr. 24). Jejich výhodou je, že mezi jednotlivými zakládkami není 

volný prostor pro tažení stroje. Uloží se tak dvakrát více kompostu. [29, 30] 

 

Obrázek 24: Překopávač firmy Backhus [30] 

Podle výkonnosti se překopávače dělí na malé, střední a velké. Podle pracovního 

ústrojí pak na rotorové (s přesunem hmoty dozadu nebo do stran) a dopravníkové. [9] 

Rotorové překopávače se používají pro překopávání celého profilu zakládek šířky     

1,5 – 6,0 m. Pracovní ústrojí tvoří horizontální rotor s ocelovými noži nebo prsty. Vnější 

průměr rotoru je 0,6 – 1,5 m a délka prstů 1/3 průměru. Prsty nebo nože vytvářejí šroubovice, 

které jsou na rotoru umístěny symetricky od středu ke krajům levá a pravá. Někdy může být 

překopávač řešen tak, že obsahuje dva rotory nad sebou. Tím se docílí kvalitnějšího drcení 

a homogenizace. Rotor překopávače je otáčen proti směru jízdy soupravy, dochází 

k frézování materiálu, směs je přeházena od kraje ke středu a dozadu. Přitom je 

nadzvedávána horní vrstva hromady, která se bortí a je drcena a promísena. [9] 

Dopravníkové překopávače jsou řešeny tak, že umožňují překopávání hromady šířky 

2,0 – 6,0 m. Pracovní ústrojí je tvořeno pásovým dopravníkem se zapuštěnými ocelovými 

trny. Dopravník je uložen šikmo ve směru jízdy. Materiál je vynášen po dopravníku nahoru 

a odtud padá do zakládky. Požadovaný tvar zakládky se zajistí plechovou clonou. [9] 
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4 ODPADY VHODNÉ KE KOMPOSTOVÁNÍ 

Kompostárna CMC Náměšť a.s. zpracovává biologicky rozložitelný odpad především 

z mikroregionu Náměšťsko a Chvojnice. Pro obyvatele těchto mikroregionů je možné do 

kompostárny navážet BRO do 1 tuny zdarma. Obyvatelé ale častěji využívají velkoobjemové 

kontejnery nebo hnědé nádoby umístěné v obcích. Od 18.12.2014 mohou občané Náměště 

využívat podzemní kontejnery (obr. 25). Seznam odpadů, pro které je dle provozního řádu 

zařízení určeno, je uveden v tabulce č.9. [31] 

 

Obrázek 25: Montáž podzemních kontejnerů – Náměšť n.O. [31] 

Tabulka 6: Seznam vhodných odpadů ke kompostování v kompostárně CMC Náměšť [32] 

Skupina Název odpadu 

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

02 01 01  kaly z praní a čištění 

02 01 03 odpad rostlinných pletiv 

02 01 06 zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečistěné slámy), kapalné odpady, 

soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku 

02 01 07 odpady z lesnictví 

02 03 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 

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 
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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, neuvedené pod 

číslem 03 01 04 

03 03 odpady ze zpracování celulózy, papíru a lepenky 

03 03 01 odpadní kůra a dřevo 

03 03 11 
kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03 

03 10 

10 01 odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů uvedených 

v podskupině 19) 

10 01 03  popílek ze spaování rašeliny a neošetřeného dřeva 

17 05 zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená 

hlušina 

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

19 05 odpady a aerobního zpracování pevných odpadů 

19 05 03 kompost nevyhovující jakosti 

19 08 odpady čistíren odpadních vod jinde neuvedené  

19 08 05 kaly z čištění komunálních odpadních vod 

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

číslem 19 08 11 

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

20 02 01 biologicky rozložitelný odpad 

20 02 02 zemina a kamení 
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5 TECHNOLOGIE KOMPOSTOVÁNÍ V CMC NÁMĚŠŤ 

Společnost CMC Náměšť a.s. provozuje kompostárnu od roku 2006. Leží v katastru 

obce Vícenice u Náměště n. O. asi 20 km od okresního města Třebíč. Kompostárna je 

vybavena technikou, která zajišťuje správný průběh kompostování se zajištěním hygienizace 

a ochrany všech složek životního prostředí. Díky své technologii patří k těm nejmodernějším 

v ČR. [31] 

 

Obrázek 26: Umístění kompostárny na mapě – vlastní zpracování  v AgroGIS 



Vladimíra Mrňová: Problematika technologie kompostování v a.s. CMC Náměšť 

2015 39 

 

Obrázek 27: Kompostárna CMC Náměšť a.s. – vlastní zpracování v AgroGIS 

Kompostárna je vybavena technikou, která zajišťuje správný průběh kompostování se 

zajištěním hygienizace a ochrany všech složek životního prostředí. Díky své technologii 

patří k těm nejmodernějším v ČR.  

Kompostárna využívá dvě technologie: 

- technologie na volné ploše s překopáváním – proces trvá 4 – 8 týdnů, 

- technologie na volné ploše se spodním provzdušňováním Hantsch – proces trvá 4 

týdny.  

Původně byla kompostárna založena jen na technologii zakládek na volné ploše o 

kapacitě 1 200 t/rok. V roce 2011 se kapacita zvýšila na 3 000 t/rok díky zavedení 

technologie francouzské firmy Hantsch. Tato kapacita nebývá využita, ročně se 

v kompostárně zpracovává 2 500 tun. Zavedením této technologie patří kompostárna k těm 

nejmodernějším v ČR.  

[32] 
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Aktuální schéma kompostárny s technologií Hantsch: 

 

Obrázek 28: Schéma kompostárny CMC Náměšť a.s. – vlastní zpracování 

A – příjezdová plocha; B – váha; C – buňka; D – záchytná jímka; E – sklad techniky; 

F – zakládka na volné ploše s překopáváním; G – 3 jednotky technologie Hantsch; H – 

sklad suchých surovin; CH – dozrávací plocha, sklad pro nadsítnou frakci, sklad pro 

prosátý či neprosátý kompost; I – sklad techniky; J – vodohospodářsky zabezpečená 

plocha svedená do jímky 

Inovace technologie CMC Náměšť v r. 2011 byla spolufinancována Evropskou unií – 

Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu 

ŽP. Předmětem podpory bylo pořízení technologie pro zvýšení kapacity kompostárny v obci 

Náměšť n. O. [32] 

Celkové náklady na projekt činily 2 030 000 Kč, z toho byl příspěvek: 

- EU – 1 552 950 Kč (77 %),  

- SFŽP ČR - 274 050 Kč (14 %), 

- CMC Náměšť a.s. – 203 000 Kč (9 %). [32] 
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Postup při zpracování dotací: 

Při získávání dotací je třeba zpracovat záměr projektu a jeho vyhodnocení (zájem obcí 

a ostatních dodavatelů BRKO). Na základě toho se provede analýza produkčního potenciálu, 

vypočte se kapacita kompostárny, nejvhodnější technologie a technika. Tato analýza je 

jednou z příloh k žádosti o dotaci. Dále se přikládá ekonomická analýza žadatele, doklady o 

právní subjektivitě žadatele, přísliby obcí o dodání BRKO na kompostárnu a přísliby 

zemědělců o odebírání hotového kompostu.  

Hlavním ukazatelem a hodnotícím kritériem pro získání dotace na kompostárnu je 

finanční poměr kapacity kompostárny k investičním nákladům. Nejvýše hodnocený ukazatel 

je 4 000 Kč/tunu zpracovaného odpadu za rok bez DPH. Zvolená kapacit kompostárny se 

posléze dokazuje po dobu pěti let udržitelnosti projektu. V případě, že žadatel chce 

kompostárnu rozšiřovat, modernizovat, pořizovat novou techniku či technologii, je třeba 

vždy při nové žádosti o dotaci navyšovat kapacitu kompostárny.  

[32] 

5.1 Státní orgány týkající se kompostárny  

Schvalující orgán veřejné správy: 

Krajský úřad kraje Vysočina 

Odbor životního prostředí 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

Příslušné dohlížecí orgány: 

Česká inspekce životního prostředí 

Oblastní inspektorát 

Havlíčkův Brod 

Krajský úřad kraje Vysočina 

Odbor životního prostředí 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina 

Vrchlického 2497/57 

587 33 Jihlava 

Policie České republiky 

Obvodní oddělení Náměšť nad Oslavou 

 

Krajská hygienická stanice 

Územní pracoviště Třebíč 

Bráfova 456/31 

567 41 Třebíč 

Městský úřad v Náměšti nad Oslavou 

Odbor životního prostředí 

Tabulka 7: Seznam příslušných dohlížejících orgánů [32] 
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Kontrola provozu kompostárny: 

- ÚKZUZ – provádí odběry vzorků kompostu pro jeho registraci, provádí kontroly 

evidence zakládek a jejich složení, evidence příjmu bioodpadu, 

- ČIŽP – kontroluje evidenci zakládek, příjmu bioodpadu (vážní deník), váženky, 

- KHS – provádí kontroly vzhledu kompostárny a sociální zařízení.  

[32]  

5.2 Technologie kompostárny 

Proces kompostování probíhá na ploše s asfaltovým povrchem o velikosti 1 960 m2. 

Pro zachycení dešťové vody je vybudována záchytná jímka o objemu 72 m3, která je 

využívána pro zavlažování zakládky (obr.č.29). Jímka o rozměrech 10 x 4 m a hloubky 1,8 

m je na povrchu opatřena vodotěsnou plastovou folií s podkladní geotextilní vložkou. [32] 

 

Obrázek 29: Záchytná jímka [32] 

Nadrcené suroviny jsou ukládány do zakládek o rozměrech: základna 6 m; výška 2,4 

m; délka 15 m. Aerobní podmínky rozkladu jsou zabezpečeny ventilátory, které vhánějí 

vzduch do kanálků pod zakládkami. Každá zakládka má dva větrací kanálky. Přívod 

vzduchu a teplota zakládky je automaticky zajišťována počítačem, což zaručí kvalitní a 

rychlý proces (monitoring přítomnosti kyslíku, teploty a vlhkosti v zakládce). Protože není 

kontrola aerobního procesu ponechána pouze na lidském faktoru (tzn. běžné měření teploty), 

je proces velmi kvalitně řízen a tím i zrychlen. Současně je díky pečlivému monitoringu 
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výrazně limitována emise plynů. Výsledkem je velmi kvalitní hnojivo – kompost. Tato 

technologie zajišťuje minimalizaci provozních nákladů, především energie a pracovních sil. 

[32] 

Technologický postup probíhá ve dvou fázích. Při první horké (intenzivní ) fázi je 

vzduch vháněn pomocí ventilátorů přes potrubní systém uložený ve vodohospodářsky 

zabezpečené podlaze. Provoz ventilátorů řídí centrální řídící jednotka, která sbírá informace 

z jednotlivých sond, a ovládá zapínání a vypínání jednotlivých ventilátorů (podle přítomnosti 

kyslíku a teploty zakládky). Základním ukazatelem kontroly je kyslík, teplota a vlhkost, 

jejich průběh od začátku až do konce kompostovacího kompostu určuje aktivitu 

mikroorganismů a jejich výkonnost, intenzitu rozkladu a účinnost technologie (hygienizace 

zakládek). V počátku musí zakládka projít teplotou min. 45 °C po dobu 5 dnů, v případě 

přítomnosti patogenních organismů 55 °C po dobu 21 dní. V případě, že teplota překročí 65 

°C, je nutné zakládku provzdušnit. Pro monitoring průběhu teplot v zakládkách a řízení 

kompostování se využívá řídicí systém, který je součástí celé technologie. Základní 

technologie se skládá ze 3 stabilizačních jednotek o šířce 6 m a délce 15 m. Druhá pasivní 

(dozrávací) fáze probíhá na volné ploše kompostárny. Min. doba pro dozrávání jsou 3 

měsíce, doporučeno je však 6 měsíců až 1 rok. Při kompostování se reguluje vzduch pomocí 

ventilátorů zajišťující obsah kyslíku podle parametrů v počítači, kde jsou nastaveny min. a 

max. hodnoty. Ventilátory tak zajišťují přívod vzduchu k mikroorganismům a vylučují 

nebezpečí nedostatku nebo přebytku kyslíku, což by vedlo k funkčním poruchám rozkladu 

a vysoké spotřebě zavlažování. Pro kvalitní provedení procesu a monitoringu je podmínkou 

správné nadrcení materiálu. Proces kompostování lze zkrátit na 4 týdny. [32] 

Systém rozvodu vzduchu potrubí & trysky umožňuje na jedné straně trvalý přívod 

vzduchu do zakládek v celém profilu (při min. ztrátách), a na druhé straně odvádí odpadní 

vodu do záchytné jímky. Systém se skládá ze dvou nebo tří větracích ramp v podélném směru 

hromady s napojením na utěsněný odtok, který plní funkci sifonu pro průsakovou vodu. Ten 

je napojen na kanalizační systém zařízení. Odvodní drážka se sifonem umožňuje také 

regulovat tlak bez ohledu na stupeň plnění. Potrubí je zalito v betonu, ale trysky jsou volné. 

Počet trysek a velikost v sytému: 819 PEHD trysek, průměr 2 cm, výška 7,5 cm. Trysky jsou 

uloženy  1,5 – 2 cm pod povrchem. Trubky z PVC jsou zality v betonovém kanálu, viditelná 

je pouze horní plocha trubek. Pro každou hromadu se do betonové plochy podélně položí síť 

PVC trubek, která končí spojením se sifonem. [32] 
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Montážní fáze jsou: položení trubek na hrubý beton, který se položí nejdříve pod 

trubkami. Do tohoto betonu se položí ocelová armatura, která je spojena s armaturou nad 

trubkou. Následuje sestavení trubek a zasunutí trysek (obr. 32). Montáže trubek v betonové 

podlaze se provádějí ve dvou tloušťkách, 30 a 25 cm (obr. 30, 31). [32]   

 

Obrázek 30: Montáž trubek s tloušťkou betonu 30 cm [32] 

 

Obrázek 31: Montáž trubek s tloušťkou betonu 25 cm [32] 

 

Obrázek 32: Montáž trubek – rekonstrukce kompostárny [32] 

Větrací podlaha musí být přizpůsobena rozdílným teplotám (okolní teplota, teplota 

kompostu cca 70 °C) a rozdílnému pH (v průměru 4 – 8). Systém musí mít sklon min. 1 – 

1,5 %, nejvyšší bod je na straně ventilátorů. Vrchní část podkladu je z asfaltu. [32] 
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Ventilátory o výkonu 1,5 kW jsou umístěny na zadní straně betonové stěny (obr. 33), 

a jsou připojeny na rozvod vzduchového potrubí, kde stejnoměrně přivádí vzduch podlahou 

pod hromady. Vzduch je do zakládky vháněn rovnoměrně pod hromadami, čímž je zaručeno 

optimální zásobování kyslíkem v kompostu.  

 

Obrázek 33: Ventilátor Hantsch [32] 

Parametry rozvodu vzduchu, počty trysek a počet kanálů umožňují držet rozdílné 

zásobování kyslíkem mezi předním a zadním koncem zakládky v rozmezí 5 %, tím je 

dosaženo stejnoměrného přivádění kyslíku. Zařízení pracuje se sondami pro měření 

kyslík/teplota u kompostování. Díky sondám odpadají chyby měření ovlivněné teplotními a 

tlakovými podmínkami okolí, např. při mrazu. Sondy jsou opatřeny čidly vzduchu a teploty, 

kalibračním portem a stojanem pro sondy. [32] 

Monitoring vzduchu, který sjednocuje všechny parametry, je pro každou 

surovinovou skladbu přizpůsoben podle platné definice uvedené v provozním řádu 

kompostárny (teplota 20 – 85 °C, kyslík 30 – 98,9 %). Systém pracuje podle zpracovaného 

produktu se sondami kyslík/teplota u první fáze kompostovacího procesu. Sledování 

biologického a mechanického procesu je řízeno od obslužného pultu (buňka) – softwarem 

Hantsch SA. Software sbírá informace od jednotlivých skupin a analyzuje je. Je to hlavní 

komunikace mezi procesem a uživatelem. Umožňuje tak rychlou kontrolu z pohodlí 

kanceláře. [32] 
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5.3 Pracovní technika 

Kompostárna využívá tuto pracovní techniku: 

- Traktorový překopávač kompostu ST 300 od firmy Sandberger – pro zajištění 

aerobního prostředí v kompostování zakládce 

- Silniční ocelová mostová váha 7 x 2,9 m – pro příjem odpadů a prodej kompostu 

- Kompostovací textilie 2 x – netkaná polypropylenová textilie TOPTEX k zakrytí 

zakládek pro vytvoření optimálního mikroklima a zabezpečení zakládek před 

vysycháním, UV paprsky a deštěm 

- Univerzální mininakladač – včetně příslušenství 

- Drtič bioodpadu - Johli Champ 

- Traktor - Zetor 

- Pevný počítač – technologie Hantsch 

[32] 

5.4 Metodika – průběh kompostování  

1. Příjem materiálu  

Příjem materiálu na kompostárnu se řídí podle přejímky v příloze č. 2 vyhlášky č. 

383/2001 Sb.: 

- kontrola dokumentace bioodpadu, 

- vizuální kontrola každé dodávky bioodpadu, 

- namátková kontrola bioodpadu k ověření shody s popisem uvedeným v dokumentech 

předložených vlastníkem bioodpadu, 

- záznam množství a charakteristika odpadu přijatého na kompostárnu, 

- záznam obsahuje: kód druhu odpadu, kategorie, hmotnost, jeho původ, datum 

dodávky, totožnost původce odpadu v případě komunálního odpadu, totožnost firmy, 

která provádí jeho shromažďování (svoz), 

- vydání písemného potvrzení o každé dodávce bioodpadu přijatého na kompostárnu. 
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Informace a doklady o kvalitě bioodpadu, které musí dodavatel poskytnout oprávněné 

osobě kompostárny v případě jednorázové nebo první z řady dodávek v jednom kalendářním 

roce: 

- identifikační údaje původce a dodavatele odpadu (název a adresa), 

- kód odpadu, kategorie a popis vzniku odpadu, 

- předpokládané množství odpadu v dodávce, 

- předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané 

množství odpadu dodaného do zařízení za rok, 

- protokol o odběru vzorku odpadu 

- protokol o vlastnostech odpadu. 

Průběžná evidence odpadů přijatých ke kompostování je vedena obsluhou 

kompostárny s archivací min. 5 let. Provozovatel kompostárny vyhotoví roční výkaz, tj. 

hlášení o produkci a nakládání s odpady včetně formuláře o zařízení kompostárny. Evidenční 

list zakládky obsahuje zaznamenávání provozních údajů obsluhou kompostárny: datum 

založení a ukončení zakládky, skutečné množství jednotlivých druhů odpadů, výpočet pro 

založení zakládky, záznamy o měření teplot, technologické zásahy – závlahy, přidání 

matriálu, překopávání zakládky. Evidenční list zakládky je přiložen k provoznímu deníku, 

kterého je součástí.  

[32] 

2. Uložení materiálu  

Materiál se roztřídí na dvě části. Tu, kterou je potřeba nadrtit (dřevo, tuhé velké kusy), 

suroviny v zakládce by neměly být větší jak 15 cm (obr. 34). Nadrcený materiál se uloží na 

sklad suchých surovin. Druhá část odpadu se nedrtí, jen se uloží na plochu na mezisklad.  

Po příjmu a rozdrcení se materiál uskladní na vodohospodářsky zabezpečené ploše. 

Pokud je odpadu min. 20 tun, založí se zakládka na volné ploše. V případě, že je surovin 

více (min. 80 tun, nejlépe 80 tun), uloží se materiál na volné ploše se spodním 

provzdušňováním Hantsch. Podmínkou ale je, aby materiál splňoval tyto vlastnosti: 

strukturu a vlhkost. Zakládka nesmí být moc suchá nebo moc vlhká a dostatečně nadrcená. 

Tyto vlastnosti by také měl mít materiál, který je založen na volné ploše s překopávkou, ale 

není to tak důležité jako u technologie Hantsch. [32] 
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Obrázek 34: Drcení materiálu [32] 

3. Příprava materiálu pro zakládání – materiál se promíchá tak, aby byla zachována vlhkost 

a poměr C : N 30 – 35 : 1. Směs se navrství do zakládek a promíchá se překopávačem (aby 

byl dostatečně homogenní). Následně se tento materiál převeze do zakládek na 

provzdušňovací plochu. Materiál na meziskladu by neměl být déle než týden. Většinou je 

uložen v den příjmu. [32] 

Receptura zakládky: 

Receptura zakládky je stanovena podle množství jednotlivých složek podle vztahu: 

𝐶: 𝑁 =  
∑ 𝑀𝑖 ∙ 𝐶𝑖(100 − 𝑊𝑖)

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑀𝑖 ∙ 𝑁𝑖(100 − 𝑊𝑖)
𝑛
𝑖=1

 

Rovnice 1: Receptura zakládky – poměr C:N [32] 

N – počet složek 

Mi – množství jednotlivých složek 

Ci – obsah uhlíku v sušině (%hm.) 

Ni – obsah dusíku v sušině (%hm.) 

Wi – vlhkost 

[32] 

4. Ukládání materiálu na provzdušňovací plochu – homogenní materiál se navrství na 

provzdušňovací kanálky (obr. 35) tak, aby byla hromada co nejvyšší (celá výška zdi). 

Navrstvení musí být provedeno rovnoměrně tak, aby nebylo uskladněno např. nad prvním 
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kanálkem pouze 30 cm materiálu. Pak by docházelo k tomu, že by byl střed neprovzdušněný 

a okraje přesušené. [32] 

 

Obrázek 35: Uskladnění materiálu na provzdušňovací plochu [32] 

5. Vyskladnění – po měsíci se materiál vyskladňuje na dozrávání do hromad, které se přehodí 

čelním nakladačem (1 – 2x). Jakmile kompost dozraje, je vhodný k prosévání, aby byl 

jemnější a lépe prodejný. [32] 

Celý kompostovací proces, od příjmu materiálu až po odvoz jemného kompostu, je 

znázorněn na obrázku č. 36. 

 

Obrázek 36: Kompostovací proces technologie Hantsch – vlastní zpracování 

Příjem Vážení Drcení

Promíchání 
(C:N=30-35:1)

Uložení na 
provzdušňovací 
plochu (4 týdny)

Dozrávání mimo 
provdušňovací 
plochu (3-12 

měsíců)

Prosévání
Odvoz 

jemného 
kompostu
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5.5 CMC kompost, organické hnojivo  

CMC kompost je organické hnojivo vyrobené řízeným kompostováním látek, které 

obsahují rozložitelné organické složky. Dle zákona o hnojivech je kompost registrován u 

ÚKZÚZ, ti provádějí odběry vzorků a kontrolují sledované ukazatele v intervalech min. 

jednou ročně. Chemické a fyzikální vlastnosti kompostu jsou shrnuty v tabulce č. 8, obsah 

rizikových prvků v tabulce č. 9. 

Tabulka 8: Chemické a fyzikální vlastnosti CMC kompostu [32] 

Vlastnost Hodnota 

vlhkost v % 35 - 65 

spalitelné látky ve vysušeném vzorku v % min. 25 

celkový dusík jako N ve vysušeném vzorku v % min. 0,6 

hodnota pH 6 – 8,5 

poměr C:N max. 30 

nerozložitelné příměsi v % max. 2 

Homogenit vzorku v % relativních ± 30 

 

Tabulka 9: Obsah rizikových prvků v CMC kompostu [32] 

Sledované látky Nejvyšší přípustné množství sledované 

látky v mg/kg vysušeného vzorku 

As 10 

Cd 2 

Cr 100 

Cu 100 

Hg 1 

Mo 5 

Ni 50 

Pb 100 

Zn 300 

Kompostárna prodává dva druhy kompostu, přesetý za 700 Kč/tunu a nepřesetý za 500 

Kč/tunu. Maloprodej probíhá v zahradním centru firmy Habitat a.s. a velkoprodej přímo 

v kompostárně. Odběrateli kompostu jsou většinou obyvatelé města Náměšť nad Oslavou 

nebo obyvatelé blízkého okolí. Jen výjimečně se kompost prodá větší firmě. Množství 

prodaného kompostu z období od roku 2007 do roku 2013 je uvedeno v grafu č. 5. 
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Graf 5: Prodej CMC kompostu – vlastní zpracování [32] 

 

5.6 Množství přijímaného bioodpadu 

Kompostárna je zřízena od r. 2006. V následujících tabulkách a grafech je uvedeno 

množství přijímaného bioodpadu v jednotlivých letech. Data jsou rozdělena do dvou období 

První je od r. 2006 do r. 2010, kdy kompostárna využívala technologii na volné ploše 

s překopáváním. Druhé období je od r. 2011 do r. 2014 s technologií na volné ploše se 

spodním provzdušňováním firmy Hantsch. Z grafů je patrné, že s každým rokem 

přijímaného bioodpadu přibývá. Nejvíce odpadů je pochopitelně přijímáno od jara do 

podzimu, kdy je velká produkce zahradního odpadu. [32]
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Tabulka 10: Seznam přijatého bioodpadu před inovací technologií Hantsch – vlastní zpracování [32] 

Rok Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem 

2006 0 0 0 3,11 177,294 161,6 87,03 92,22 96,85 121,71 216,11 38,88 994,804 

2007 19,3 11,74 20,27 29,28 56,37 161,44 79,16 69,59 61,03 124,4 66,79 15,49 714,86 

2008 9,52 43,43 15,78 11,29 154,26 246,09 163,79 136,42 99,9 136,74 105,51 24,5 1147,23 

2009 1 1,19 2 107,73 81,41 153,14 187,86 183,8 122,39 119,2 102,46 74,44 1136,62 

2010 1,47 43,29 123,19 135,71 112,4 211,31 112,61 159,6 153,49 209,4 84,15 2,66 1348,181 

 

Graf 6: Seznam přijatého bioodpadu před inovací technologií Hantsch – vlastní zpracvání [32] 
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Tabulka 11: Seznam přijatého bioodpadu po inovaci technologií Hantsch – vlastní zpracování [32] 

Původce 
Rok Měsíce roku 2014 Celkem 

2014 
2011 2012 2013 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

Ave  158,21 165,44 217,31 0,87 1,24 5,1 7,72 10,04 9,72 9,92 2,35 23,35 19,56 14,8 5,34 110,010 

DSO 

Domašov     84,71 17,23 12,57 12,64 15,52 17,72 8,36 14,05 11,31 13,27 12,49 20,02   155,180 

Esko-T  187,54 392,24 459,58     32,2 28,69 55,09 14,61 14,24 250,47 97,59 130,56 36,46 23,31 683,220 

A.S.A.                      11,69 4,4 3,67 2,22 1,68 23,660 

MP                       2,34 1,9 0,71 1,1 6,050 

KTS 61,17 438,5 978,26     21,08 122,35 82,1 60,49 64,44 88,63 28,33 18,86     486,275 

AG foods 9,9 22,45 5,16         1,72         4,466     6,186 

3 K Trade 16,11 77,11 289,72       13,75 38,38 29 29,66 17,78 14,58 44,17 11,64   198,960 

Náměšť 17,07 48,02 110,54     7,16 8,88 0,95 17,94 1,18 14,79 24,94 4,13 16   95,970 

Habitat 15,94 104,78 114,29     3,99 0,5 8,5 4,06             17,050 

Březník 109,42             3,75 17,18 8,72 17,19 24,52 18,17 10,07 1,66 101,260 

HB Golf                     22,94         22,940 

Ocmanice                   2,37 2,63     4,67   9,670 

Vostál                   1,9 1,13         3,030 

Domi                   0,39           0,390 

K-stav               42,02 34,43 41,71 34,06 38,88       191,100 

Ostatní 250,84 985,05 102,99 0,44   1,03 3,93 0,93 1,74     0,74 0,22 3,58   12,610 

Celkem 826,20 2233,59 2362,56 18,54 23,81 83,20 201,34 261,20 197,53 188,58 474,97 272,94 258,20 120,17 33,09 2123,561 
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Graf 7: Seznam přijímaného bioodpadu po inovaci technologií Hantsch – vlastní zpracování [32] 
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Graf 8: Seznam přijatého bioodpadu v roce 2014 – vlastní zpracování [32] 
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6 LEGISLATIVA 

Kompostárny se při svém provozu musí řídit platnými legislativními předpisy – 

zákony, vyhláškami, nařízením vlády a také právní úpravou EU.  

6.1 Legislativa ČR 

Kompostárnu lze provozovat se souhlasem příslušného krajského úřadu, který také 

obsahuje Provozní řád a Provozní deník kompostárny daný vyhláškou (příloha č. 1 Vyhláška 

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady). Nejdůležitější právní normou v ČR je 

zákon o odpadech a zákon o hnojivech s prováděcími vyhláškami [33]:  

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. [33]  

Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 

188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004 Sb., 188/2004 Sb. (část) Změna: 317/2004 

Sb. Změna: 7/2005 Sb. Změna: 7/2005 Sb. (část) Změna: 444/2005 Sb. Změna: 222/2006 

Sb. Změna: 314/2006 Sb. Změna: 186/2006 Sb., 314/2006 Sb. (část) Změna: 314/2006 Sb. 

(část) Změna: 296/2007 Sb. Změna: 25/2008 Sb., 34/2008 Sb. Změna: 34/2008 Sb. (část) 

Změna: 7/2005 Sb. (část), 383/2008 Sb. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 

297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. Změna: 326/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 

227/2009 Sb., 154/2010 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 31/2011 Sb. Změna: 77/2011 Sb. 

Změna: 264/2011 Sb. Změna: 85/2012 Sb. Změna: 167/2012 Sb. Změna: 457/2011 Sb., 

18/2012 Sb., 165/2012 Sb. Změna: 69/2013 Sb. Změna: 169/2013 Sb. Změna: 169/2013 Sb. 

(část), 344/2013 Sb. Změna: 64/2014 Sb. Změna: 184/2014 Sb. Změna: 229/2014 Sb. (část) 

Změna: 169/2013 Sb. (část), 229/2014 Sb. [34] 

Na ně navazující prováděcí vyhlášky: 

- vyhl. MŽP a MZ č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

- vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 

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

- vyhl. MŽP č. 382/2001 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské 

půdě, 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=51365&recShow=0&nr=185%7E2F2001&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=51365&recShow=0&nr=185%7E2F2001&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=51365&recShow=0&nr=185%7E2F2001&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=51365&recShow=0&nr=185%7E2F2001&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=51365&recShow=0&nr=185%7E2F2001&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=51365&recShow=0&nr=185%7E2F2001&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=51365&recShow=0&nr=185%7E2F2001&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=51365&recShow=0&nr=185%7E2F2001&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=51365&recShow=0&nr=185%7E2F2001&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=51365&recShow=0&nr=185%7E2F2001&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=51365&recShow=0&nr=185%7E2F2001&rpp=15#parCnt
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- vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 

- vyhl. MŽP č. 384/2001 Sb. o nakládání s PCB. [33] 

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

rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd. [33] 

Změna: 308/2000 Sb. Změna: 147/2002 Sb. Změna: 308/2000 Sb. (část) Změna: 

317/2004 Sb. Změna: 553/2005 Sb. Změna: 444/2005 Sb. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 

490/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 279/2013 Sb. Změna: 

263/2014 Sb. [35] 

Na ně navazující prováděcí vyhlášky: 

- vyhl. MZe č. 474/2000 Sb. o stanovení požadavků na hnojiva, 

- vyhl. MZe č. 475/2000 Sb., kterou se mění vyhl. MZe č. 273/1998 Sb. o odběrech 

a chemických odběrech vzorků hnojiv, 

- vyhl. MZe č. 476/2000 Sb., kterou se mění vyhl. MZe č. 274/1998 Sb. o 

skladování a způsobu používání hnojiv ve znění vyhl. MZe č. 473/2002 Sb. 

- vyhl. MZe č. 477/2000 Sb., kterou se mění vyhl. MZe č. 275/1998 Sb., 

agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností 

lesních pozemků. [33] 

Dalším důležitým předpisem je Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, podle kterého musí 

provozovatel kompostárny provést opatření proti úniku závadných látek do povrchových a 

podzemních vod. Kompostovací plochy vodohospodářsky zabezpečené musí být opatřeny 

nepropustnou hydroizolační fólií, která je chráněna technickou textilií a obrubníky v min. 

výšce 40 cm nad terénem. [36] 

Pokud je kompost uveden na trh, musí se provést registrace u ÚKZÚZ (zákon o 

hnojivech). Vydáním této registrace společnost splňuje požadavky podle zákona č. 22/1997 

Sb. o technických požadavcích na výrobky. Způsob výroby kompostu je dán ČSN 465735 

o “průmyslových kompostech“. Podle této normy je kompost hnědá, šedočerná až černá 

homogenní hmota, drobtovitá až hrudkovité struktury bez nerozpojených částic. [33, 37] 

Požadavky na jakost kompostovatelných odpadů a jejich homogenita jsou uvedeny 

v následující tabulce [37]: 

 

http://www.env.cz/
http://mvcr.iol.cz/sbirka/2001/zakon_11.html#castka_145
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://www.env.cz/
http://mvcr.iol.cz/sbirka/2001/zakon_11.html#castka_145
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=46707&recShow=0&nr=156%7E2F1998&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=46707&recShow=0&nr=156%7E2F1998&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=46707&recShow=0&nr=156%7E2F1998&rpp=15#parCnt
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzorek
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Tabulka 12: Ukazatel jakosti kompostu [37] 

Znak jakosti Hodnota 

Vlhkost % min. 40 a max. 65 

Spalitelné látky ve vysušeném vzorku v % min. 25 

Celkový dusík jako N přepočtený na vysušený vzorek v % min. 0,6 

Poměr C:N max. 30:1 

Hodnota pH od 6 do 8 

Nerozložitelné příměsi v % max. 2 

Homogenita celku v % relativních ± 30 

Limitní hodnota sledovaných látek v suchém vzorku kompostu (tab. 13) jsou uvedeny 

ve vyhlášce č. 474/2000 Sb. o stanovení požadavků na hnojiva [37].  

Tabulka 13: Ukazatel limitních hodnot vysušeného vzorku kompostu [37] 

Sledované látky Limitní hodnota vysušeného  

vzorku kompostu (mg/kg) 

As 10 

Cd 2 

Cr 100 

Cu 100 

Hg 1 

Mo 5 

Ni 50 

Pb 100 

Zn 300 

Další složkové zákony a předpisy jsou: 

- Zákon č. 183/2006 Sb. „Stavební zákon“   

- Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

- Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu 

- Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.  

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.  

- Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech.  

- Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči.  

- Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických přípravcích.  

- Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s GMO a genetickými produkty.  

http://mvcr.iol.cz/sbirka/1976/zakon_2q.html#castka_9
http://mvcr.iol.cz/sbirka/2002/zakon_03.html#castka_38
http://mvcr.iol.cz/sbirka/1992/zakon_06.html#castka_68
http://mvcr.iol.cz/sbirka/2001/zakon_03.html#castka_40
http://mvcr.iol.cz/sbirka/2001/zakon_12.html#castka_172
http://mvcr.iol.cz/sbirka/1999/zakon_07.html#castka_57
http://mvcr.iol.cz/sbirka/1998/zakon_07.html#castka_54
http://www.mvcr.cz/sbirka/2004/zakon_02.html#castka_25
http://cs.wikipedia.org/wiki/Geneticky_modifikovan%C3%BD_organismus
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- Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.  

- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.  

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.  

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  

- Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění. 

[33] 

6.2 Legislativa EU 

Po vstupu České republiky do EU je nutno dodržovat legislativu EU týkající se 

kompostování. Nejdůležitějšími předpisy jsou: 

- 1999/31/ES – o skládkác 

- h odpadů,  

- 1069/2009/ES – o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu. 

Další předpisy: 

- 889/2008/ES – o ekologické produkci a označování ekologických produktů,  

- 2000/60/ES – o činnosti společenství v oblasti vodní politiky,  

- 850/2004/ES – o perzistentních organických znečišťujících látkách,  

- 118/2006/ES – o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu. 

 

  

http://mvcr.iol.cz/sbirka/2000/zakon_08.html#castka_73
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7 ZÁVĚR 

Kompostárna CMC Náměšť a.s. využívá technologii v pásových zakládkách 

s aktivním spodním provzdušňováním firmy Hantsch. Oproti původní technologii, kdy 

kompostování probíhalo v pásových zakládkách na volné ploše s překopáváním, dochází 

k navýšení kapacity z původních 1 500 t/rok na 2 500 t/rok. Kompostování je řízeno 

kvalitním monitoringem (ukazatel vlhkosti, vzduchu a teploty), který zajišťuje vyšší ochranu 

životního prostředí minimalizací emisního zatížení vody, půdy a ovzduší. Inovací 

technologií Hantsch se zkrátil kompostovací proces. Uvádí se, že proces na ploše se spodním 

provzdušňováním trvá 4 týdny, poté je uložen na dozrávací plochu po dobu min. 3 měsíců. 

Celková doba procesu je tak min. 120 dní.  Další výhodou jsou nízké náklady na provoz. 

Kompostárna momentálně zaměstnává pouze jednoho zaměstnance na poloviční úvazek.  

Kompostárna za celé období své existence zpracovala 12 887,606 tun biologicky 

rozložitelného odpadu. Nejméně tohoto odpadu přijala v roce 2007, bylo to pouze 714,86 

tun. Naopak nejvíce přijatého bioodpadu bylo v roce 2013, kdy hodnota činila až 2362,56 

tun.  

Firma CMC Náměšť a.s. je zástupcem francouzské firmy Hantsch na českém trhu, 

která se zabývá zprostředkováním prodeje jejich technologie. Kompostárna v Náměšti slouží 

jako ukázka pro potenciální zájemce.   
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