
Protokol o uspořádání workshopu 
 

Příprava a využití kompostů na bázi digestátu,  

popele ze spalování biomasy a BRO 
 
Datum konání: 
 čtvrtek, 24. května 2018 
 
Místo konání: 
Žlutice   - penzion Harmonie (jednací sál) 
   - kompostárna Žlutice 
   - pokusný pozemek „U lomu“ 
 
Organizátoři a garanti akce:  
 REGENT PLUS Žlutice, s.r.o. - L. Civín 
 VÚZT, v.v.i., Praha - Ing. P. Plíva, CSc. 
 VÚKOZ, v.v.i., Průhonice - Ing. M. Dubský, PhD. 
 
Účastníci akce: 

Workshopu se zúčastnilo celkem 33 účastníků z různých organizací, všichni účastníci 
jsou zapsáni v prezenční listině - viz Příloha 1.  
 
Zdroje akce: 

V rámci akce byly prezentovány výsledky, které byly dosaženy při řešení výzkumného 
projektu č. QJ1510345 „Příprava a využití kompostů na bázi digestátu, popele ze spalování 
biomasy a BRO“, jehož řešení finančně podporuje MZeČR. 
 
Průběh workshopu dne: 

Workshop byl rozdělen do následujících tří částí: 
1/ odborné prezentace v jednacím sále penzionu Harmonie;  
2/ praktická ukázka – kompostárna Žlutice;  
3/ ukázka experimentálního pracoviště – pokusný pozemek „U lomu“. 
 
 

Ad 1/  

Všechny účastníky workshopu přivítal L. Civín, jednatel firmy REGENT PLUS 
Žlutice, s.r.o., který v krátkosti podnik představil a uvedl důvody spolupráce s výzkumnými 
organizacemi na řešení projektu. 

Po vystoupení L. Civína následovaly jednotlivé přednášky pracovníků z výzkumných 
pracovišť, spolupracujícího podniku a zástupců odborné praxe: 
Ing. P. Plíva –  Představení řešeného výzkumného projektu; 
R. Pilný –  Příprava a využití kompostů na bázi digestátu, popele ze spalování 

biomasy a BRO - „Průběžné výsledky a poznatky z praxe“; 
Ing. M. Dubský –  Vlastnosti kompostů; Vliv kompostů na výnos a chemické vlastnosti 

půdy; 
Ing. K. Hejátková – Kvalita kompostu; 
Ing. J. Šrefl – Technologie kompostování „COMPOST SYSTEMS“; 

Na závěr každé přednášky proběhla diskuse. 
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Ad 2/ 

První praktická ukázka proběhla v kompostárně, jejímž provozovatelem je zemědělský 
podnik REGENT PLUS Žlutice spol. s.r.o. Kompostárna slouží ke zpracovávání organických 
zbytků, vznikajících při provozu zemědělského podniku – stájový hnůj, tráva z údržby TTP, 
sláma, seno, siláž, kaly z ČOV a zejména digestátu, který produkuje zemědělská bioplynová 
stanice. Jako další suroviny jsou do kompostu zakládány – popel ze spalovny biomasy 
a BRKO (zejména posečená tráva z údržby obecní zeleně), dodávaný z okolních obcí. 

Kompostárna využívá pro zpracovávání uvedených surovin COMPOnent, což je 
sofistikovaný stavebnicový systém, který v současné době patří ke špičce, je vyráběn 
rakouskou firmou Compost Systems GmbH, kterou v ČR zastupuje Ing. J. Šrefl, který na 
místě zodpověděl všechny dotazy. V činnosti byl předveden překopávač kompostu 
TracTurn IV, agregovaný s traktorem FEND 930 Vario. 
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Ad 3/ 

Poslední část workshopu proběhla na experimentálním pracovišti – pokusném 
pozemku „U lomu“. Pozemek, na němž je trvalý travní porost (TTP), o celkové rozloze 
150x112 m, je rozdělen na 7 pokusných polí o rozloze 150x16 m.  

Účastníkům byl vysvětlen postup ošetření jednotlivých pokusných polí. Plocha byla 
ošetřena rozdílným způsobem: – kompost, kompost-fugát, separát-kompost, separát-kompost-
fugát, kontrola, kontrola-fugát, separát 2017. Následně byli upozorněni na rozdíly ve vegetaci 
na jednotlivých polích. 

Po krátké diskusi, přímo na experimentálním pozemku, poděkovali za účast všem 
účastníkům jménem organizátorů R. Pilný a P. Plíva a následně byl workshop ukončen. 

O průběhu celé akce vyšel v odborném časopisu Komunální technika č.7/218 článek 
s názvem „Kvalita kompostu je základem úspěchu“ – viz Příloha 2 
 

 
 

 
 



 5 

Příloha 1: Prezenční listina 
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Příloha 2: Článek v Komunální technice č.7/2018 
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