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ÚVOD

Trvalé travní porosty (dále jen TTP) zaujímají v České republice přes dvacet procent výměry zemědělské půdy. Je to
zhruba 970tis. hektarů. Z toho je asi 800tis. hektarů využívaných pro produkci píce. Už sama tato čísla napovídají, že jde o
významnou součást agroekosystému.  Úloha TTP však není pouze v produkci objemných krmiv pro přežvýkavce, v krajině
nabývají na důležitosti i jejich mimoprodukční funkce. Za posledních 10 let došlo totiž  k výraznému útlumu stavu skotu.
Stav skotu  celkem poklesl z 3,5 milionu kusů v roce 1990 na 1,4 milionu v roce 2006, tj. na 40 %. Rychlý a vysoký pokles
způsobil problémy se zajištěním optimálního využití zemědělské půdy, zvláště pak trvalých travních porostů.

Z hlediska vývoje zemědělského půdního fondu v České republice (obr. 1) lze konstatovat, že pokles výměry zemědělské
půdy se shoduje s poklesem výměry orné půdy.

Pokles výměry trvalých travních porostů v druhé polovině minulého století se na počátku 90. let zastavil a od r. 1990
vzrostly plochy TTP  o 143 tis. ha (r. 2006) na úkor orné půdy.

Mnohostranné mimoprodukční funkce TTP mohou však být zachovány jen za podmínky správného obhospodařování,
které řeší i zpracování přebytečné travní hmoty z jejich údržby, která nenachází uplatnění jako krmivo pro býložravce.

Vývoj půdního fondu 
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Obr. 1: Vývoj půdního fondu v ČR (zdroj: ČSU)
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1. PRATOTECHNIKA TTP

1.1. Životní cyklus TTP

Trvalé travní porosty mají svůj zákonitý „životní cyklus“
v tvorbě nadzemní a podzemní biomasy.

U produkčních luk je nadzemní biomasa pravidelně vyu-
žívána. Při méně než dvousečném využívání porostů však
může docházet ke kumulaci stařiny. Ve starších porostech
dochází k hromadění zbytků kořenů v podpovrchové vrst-
vě půdy, vzniklá hmota se nerozkládá a hromadí se
v surovém stavu, ve kterém není pro rostliny využitelná.
Stadium stárnutí porostu je různé podle stanoviště, charak-
teru porostu a způsobu využívání. Trvá zpravidla 6 – 10 let,
kratší je u dočasných luk.

Fáze stárnutí porostu:
1. fáze:  Stabilní porost se silným zastoupením produkč-

ních travních druhů (vitálních trav) s hustým drnem.
Odpovídá optimálnímu stavu, u kvalitně založených
lučních porostů trvá 2 – 3 roky. Pratotechnickými opat-
řeními jsou  jarní  ošetření  porostu,  správná výživa a
správný systém využívání porostu.

2. fáze:  Počátek mezerovitosti porostu a rozšiřování by-
linných druhů, ústup produkčních a méně vytrvalých
druhů v důsledku vymrzání, dlouhodobých přísušků a
nevyrovnaného hnojení. Je potřeba upravit systém výži-
vy a využívání porostu s cílem zabránit vysemeňování
plevelů  (lokální hubení vytrvalých plevelů) . Lze pro-
vést i přísev jednoduché směsi. Fáze trvá 3 - 5 let.

3. fáze:  V porostu vzrůstá zastoupení bylin (nad 40 %
v podhorských a 50 % v horských oblastech),  menší
únosnost drnu, vysoký tlak plevelů, pokles výnosu a
kvality píce. Nastává po zanedbání 2. fáze nebo po ústu-
pu  produkčních  travních druhů  v důsledku  stárnutí
porostu, vyzimování a napadání chorobami, případně
škůdci. Je nezbytné odplevelování nebo celková obno-
va porostu.

4. fáze:  Silné zaplevelení vytrvalými plevely (Agropyron
repens, Taraxacum officinale, Rumex sp.,Urtica dioi-
ca, Ranunculus sp., Arctium tomentosum, Symphitum
officinale).  Podíl  trav 20 – 30 %,  zpravidla chybí pro-
dukční, vysoké travní druhy a nastupují méně hodnot-
né travní druhy (Deschampsia cespitosa). Jedná se o
degradované porosty, které vyžadují radikální obnovu
nebo rychloobnovu.

1.2. Údržba TTP

Botanické složení trvalých travních porostů ovlivňuje
kromě poměrů stanoviště a klimatických poměrů také způ-
sob jejich údržby.

Z biologického hlediska je nejvhodnější způsob údržby
TTP střídáním kosného a pastevního využití.

Kosení představuje významný zásah do vegetačního kry-
tu travního porostu. Vliv kosení na porost je závislý na
počtu a termínu sečí. Je to jednorázový zásah, který posti-
huje všechny rostliny najednou. Na tento druh zásahu jsou
luční společenstva určitým způsobem adaptována. Při ná-
sledné obnově porostu jsou ale ve výhodě druhy, které
jsou schopné rychlé regenerace. K těmto druhům patří ze-
jména trávy, protože u nich při kosení dochází pouze
k defoliaci. Naproti tomu druhy vyvíjející se pomaleji, které
kvetou a dozrávají až v pozdním létě, postupně snižují svou
konkurenční schopnost, což způsobí pokles jejich vitality a
postupný ústup z porostu (KVÍTEK, 1999).

Intenzitu obhospodařování travních porostů pasením
je potřebné přizpůsobit konkrétním podmínkám. Pastva je
nejpřirozenější způsob příjímání píce býložravci. Pastevní
systémy lze rozdělit do dvou základních skupin - rotační
pastva a kontinuální pastva. Podle zatížení pastviny se pas-
tva dělí na intenzivní a extenzivní, z hlediska vztahů ke zví-
řatům můžeme způsoby pastvy rozdělit na volné a nátlako-
vé.

Další způsob údržby TTP představuje mulčování. Vyu-
žívá se hlavně při údržbě degradovaných a druhotně chu-
dých luk, kde hrozí zarůstání náletem. MORAVCOVÁ (2003,
In: Nietzke (1991)) uvádí, že mulčování dvakrát ročně lze
použít jako náhradní opatření pro dvojí sečení v roce
s odklizením biomasy.

1.3. Výživa a hnojení TTP

Pro hnojení trvalých travních porostů se používají v první
řadě statková hnojiva vyprodukovaná v rámci lučně - pas-
tevního hospodářství (kejda, hnůj, močůvka, kompost
apod.). V konvenčním hospodaření se rozdíl vyrovnáva
průmyslovými hnojivy. U obnovených a přisetých trav-
ních porostů s podílem jetelovin 30 - 50 % se snižuje v prvním
užitkovém roce dávka dusíku až o 2/3, ve druhém o 1/3,
přičemž se nehnojí statkovými hnojivy.

Při hnojení organickými hnojivy je nutné počítat
s využitím technologie respektující směrnici IPPC (Integra-
ted Pollution Prevention and Control).

Pro účely praktického hnojení byly metodiky v ČR po-
staveny do r. 1985 na stupních intenzity, které byly po
r. 1985 převedeny na ekologické výrobní hladiny (EVH), a
tím byl systém sjednocen s metodikami pro polní plodiny.

Ekologická výrobní hladina (EVH) představuje v případě
travních porostů dosahovanou produkci sena v t.ha-1. Při
určování výše hnojení se vychází z dosahovaného očeká-
vaného výnosu sena. V tab. 1 jsou uvedeny normativy
hnojení travních porostů se zřetelem k obsahu přístupných
živin v půdě a doporučené dělení dusíkatého hnojení pod-
le způsobu využívání porostu (tab. 2).

Systém hnojení travních porostů kompostem nevyžadu-
je žádnou speciální aplikační techniku.
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Živina 
dusík fosfor draslík 

Obsah přístupných živin v půdě 

N Vyh. D V N Vyh. D N 

EVH 
(t.ha-1 sena) Hnojení N 

(kg.ha-1) 
hnojení P2O5 (kg.ha-1) hnojení K2O (kg.ha-1) 

3,5 - 50 35 20 - 100 70 45 - 
4,0 40 60 45 25 - 120 80 50 - 
4,5 60 70 50 30 - 130 90 60 - 
5,0 80 80 55 35 15 140 100 70 40 
5,5 100 85 60 40 20 150 110 80 45 
6,0 120 90 65 45 25 160 120 90 50 
6,5 140 95 70 50 30 170 130 95 55 
7,0 160 100 75 55 35 180 140 100 60 
7,5 180 105 80 60 40 190 150 110 70 
8,0 200 110 85 65 45 200 160 120 80 

 

Tab. 1: Normativy hnojení travních porostů se zřetelem k obsahu přístupných živin v půdě

Živina 
luční pastevní 

Termín aplikace 

jaro Po I. seči jaro Po I. cyklu Po II. 
cyklu Po III.cyklu 

EVH 
(t.ha-1 sena) 

Normativ 
hnojení N 
(kg.ha-1) 

Dělení celkové dávky N hnojení (kg.ha-1) 
4,0 40 40 - 40 - - - 
4,5 60 60 - 30 30 - - 
5,0 80 80 - 40 40 - - 
5,5 100 100 - 40 30 30 - 
6,0 120 120 - 40 40 40 - 
6,5 140 80 60 40 40 30 30 
7,0 160 100 60 40 40 40 40 
7,5 180 100 80 50 50 40 40 
8,0 200 100 100 50 50 50 50 

 

Tab. 2: Doporučené dělení dusíkatého hnojení podle způsobu využívání porostu

Vysvětlivky : N - nízký
Vyh. - vyhovující
D - dobrý
V - vysoký
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2. MOŽNOSTI VYUŽITÍ ZBYTKOVÉ BIOMASY Z ÚDRŽBY TTP

Výživa zvířat byla vždy přirozeným základem využití ros-
toucích trav. Využití biomasy travních porostů v chovech
hospodářských zvířat zůstává i nadále převažujícím způso-
bem jejich přeměny. V posledních letech sice došlo
k výraznému snížení počtu hospodářských zvířat, ale na
druhé straně z ekonomického hlediska se v  chovu skotu
výrazně zvýšila užitkovost jak v mléce, tak i v mase. K tomu
je v prvé  řadě  potřebné  zajistit dostatečné množství vý-
živné a stravitelné píce. Čím vyšší užitkovost je u skotu
požadována, tím vyšší koncentraci  živin musí mít celková
krmná dávka. Produkční schopnost porostu a jeho reakce
na pratotechniku závisí na druhovém složení, které odpoví-
dá stanovištním podmínkám a stavu půdy (obsah živin,
vodní režim apod.). Významný účinek na výnos travního
porostu má hnojení.

Travní hmota má většinou optimální chemické složení ke
kompostování. Je zdrojem organické hmoty, dusíku a dal-
ších živin. Samotná travní hmota se ale kompostuje obtíž-
ně, proto je vhodné přidat do zakládky kompostu další su-
roviny (dřevní štěpka, listí, zemina apod.).

Úspěšnost kompostování travní hmoty spočívá ve
správně sestavené surovinové skladbě, zabezpečení ho-
mogenity kompostovaných surovin a dostatečné aeraci zra-
jícího kompostu.

Kompostováním travní fytomasy lze získat stabilizova-
nou organickou hmotu s humusovými látkami  a rostlinný-
mi živinami, která je dále využitelná jako účinné organické
hnojivo.

Čerstvou trávu, travní siláž i seno lze také použít pro
výrobu bioplynu. Kvůli vysokému obsahu dusíku je ale
použití pouze travní siláže v bioplynových stanicích pro-
blematické. Vysoký obsah dusíku způsobuje ve fermentoru
vysoké koncentrace amonia, který tvorbu bioplynu zpoma-
luje. V praxi se využívá fermentace travní siláže s kejdou
nebo s s kukuřičnou siláží.

Vysoké výnosy bioplynu dosahují zejména 3 až 4krát
sečené porosty. Použití trávy z 2 - sečných luk může vést
k relativně dobrým výnosům v tom případě, že tráva po-
chází z dobrých stanovišť s příznivými klimatickými pod-
mínkami a vhodným způsobem hnojení.

Problematika využití trav pro energetické účely je velice
široká. Intenzivněji se možností spalování trav zabývá vý-
zkum teprve v poslední době. Spalování trav je doprováze-
no řadou technických, technologických, provozně- ekono-
mických a legislativních  problémů. Jako nejreálnější se do
budoucna jeví výroba kombinovaných paliv s nízkým po-
dílem travní hmoty.

3. VYUŽITÍ ZBYTKOVÉ BIOMASY Z ÚDRŽBY TTP KOMPOSTOVÁNÍM

3.1. Popis kompostovacího procesu

Kompostování je aerobní mikrobiologická přeměna bio-
logicky rozložitelných surovin na stabilizovaný výstup-
kompost, který obsahuje humusové látky a rostlinné živi-
ny.

Pro kompostování platí:
jedná se o přirozenou proměnu biologicky rozloži-
telných surovin,
většinu biologicky rozložitelných surovin  je možné
kompostovat (travní hmota, sláma, zbytky rostlin,
statková hnojiva, dřevní štěpka apod.),
zařízení na kompostování je možné navrhnout tak,
aby se minimalizoval dopad na složky životního pro-
středí,

kompostováním se snižují náklady na skládkování
přebytečné travní hmoty, která se nevyužívá k výrobě
krmiv,
kompostováním získáváme dále použitelný produkt
- kompost,
technologie kompostování může být ekonomicky při-
jatelná, pokud se stane součástí systému hospoda-
ření v podniku,
kompostování je náročnější na potřebu času proti
klasické manipulaci se statkovými hnojivy,
kompostování zamezí ztrátám živin a organické hmo-
ty při skládkování statkových hnojiv na polních
hnojištích,
pokud není produkt kompostování využit v podniku
k výživě a hnojení rostlin, musí mít další uplatnění
(musí být prodejný).
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Fáze kompostovacího procesu
Z hlediska účasti specifických druhů dekompozičních

mikroorganismů probíhá kompostovací proces ve dvou
základních fázích:

I. Fáze primární
Probíhá v úvodní fázi mikrobiologické přeměny a účast-

ní se ji především termofilní dekompoziční mikroorganismy,
způsobující významné prohřátí směsi, které podporuje ne-
jenom biodegradační proces, ale rovněž i proces hygieni-
zace kompostu. Primární fáze kompostovacího procesu
může být považována za ukončenou, jestliže vnitřní teplo-
ta hromady kompostu již dlouhodoběji nevystoupí nad
40 °C.

II. Fáze sekundární
Sekundární fáze navazuje na primární fázi, dochází při

ní ke stabilizaci a humifikaci kompostovaných surovin.
Sekundární fáze se účastní mezofilní skupiny mikroorga-
nismů. Po úplné přeměně snadno odbouratelných orga-
nických látek se v této etapě požadavky na kyslík a uvol-
ňování energie výrazně snižují.

Délka sekundární fáze kompostovacího procesu bývá
různá, podle charakteru vstupních surovin. Za ukazatel
dostatečné stabilizace a finalizace kompostovacího proce-
su lze považovat samovolný pokles teploty kompostova-
ných surovin pod 30 °C.
3.2. Základní podmínky kompostovacího

procesu
Pro správný průběh kompostovacího procesu je potře-

ba optimalizovat surovinovou skladbu kompostu (zvláště
pak poměr C : N), vhodně upravit zrnitost, vlhkost a pH
vstupních surovin, zabezpečit jejich  homogenitu a dosta-
tečné provzdušnění.

Surovinová skladba
Z hlediska optimální surovinové skladby je nejvýznam-

nějším parametrem poměr uhlíku k dusíku u vstupních su-
rovin kompostu. Optimální poměr C:N je 30 – 35 : 1.

Travní hmota má většinou vhodné chemické složení pro
kompostování,  i když její složení může být různorodé. Pod-
le dostupných literárních zdrojů je obsah dusíku (N)
v sušině trávy v rozmezí  1,6 –  2,9 %, draslíku (K2O) 1,5 –
2,5 %, fosforu (P2O5) 0,6 – 0,9 %, vápníku (CaO) 0,8 – 1 % a
hořčíku (MgO) 0,3 – 0,4 % . Poměr uhlíku a dusíku (C : N) je
v rozmezí (22 – 45) : 1.

Pro stanovení surovinové skladby je nutné znát přesněji
kvalitu travní hmoty určené ke kompostování. Kvalita travní
hmoty se mění podle technologie sklizně, stáří porostu a
botanického složení rostlin.

U čerstvé stébelnaté hmoty se poměr C:N  pohybuje
v rozmezí 18 : 1 až 35 : 1, u směsi s vyšším podílem stařiny je

poměr C:N kolem 45 : 1. Obdobnou charakteristiku vykazuje
i travní hmota z hřišť a sportovišť.

Travní fytomasa z extenzivně obhospodařovaných ploch
(okraje komunikací, zářezové svahy dálnic), případně tráv-
níků rekreačních ploch, je tvořena rostlinami po odkvětu
s vyšším stupněm pevnosti pletiv. Obsah dusíku (N)
v sušině je v rozmezí 1 – 1,8 %, poměr uhlíku a dusíku (C:N)
je vyšší než u travní hmoty z parkových ploch a může do-
sáhnout i hodnot v rozmezí (35 – 45) : 1.

Méně se vyskytujícím  odpadem travní fytomasy je tzv.
stařina z vyhrabování trávníků. Stařina obsahuje minimum
dusíku a poměr C : N je (40 – 60) : 1 (VÁŇA a kol., 2005).
VÁŇA (2001) uvádí několik specifik kompostování travní
hmoty:

stébelnatý materiál se rychle rozpadá, je značně slé-
havý,
tráva ze starších porostů je vůči mikrobiologické pře-
měně podstatně odolnější a rozkládá se až ve zrajícím
kompostu,
hotový kompost má jen asi 10 % objemu původní
hmoty,
homogenizace předem neupraveného materiálu může
být obtížná,
spolehlivé nastartování kompostovacího procesu
musí být zabezpečeno dostatečnou vlhkostí, tj. kom-
postováním čerstvé nebo mírně zavadlé travní hmo-
ty,
pro správný průběh kompostovacího procesu je po-
třeba doplnit surovinovou skladbu o porézní suro-
viny s vyšším obsahem uhlíku.

Vhodným přídavkem do surovinové skladby travní hmo-
ty je zemina, zejména orniční skrývka, a to z důvodu zabez-
pečení vhodné mikroflóry. Při dobré homogenizaci dosta-
čuje přídavek 5 % hmotnosti, při horší homogenizaci pak
přídavek 10 % hmotnosti. Zeminu je možné nahradit přídav-
kem již vyzrálého kompostu nebo nadsítným zbytkem kom-
postu při jeho úpravě.

Dalším vhodným přídavkem je lignocelulózový substrát
zlepšující fyzikální vlastnosti a zabezpečující především
pórovitost a přirozenou ventilaci zrajícího kompostu. Zde je
možno využít dřevní štěpku z průřezů při údržbě a likvidaci
dřevin,  drcenou stromovou kůru nebo řezanou slámu obil-
nin či olejnin. Tyto hmoty mají široký poměr C:N v rozmezí
80 – 100.

Při vylepšování fyzikálních vlastností surovinové sklad-
by stromovou kůrou nebo dřevní štěpkou při hmotnostním
podílu 20 – 30 % je nezbytné technologicky vyřešit problém
spočívající v rychlé přeměně travní hmoty (při intenzivní
aeraci cca 1 měsíc) a v pomalé přeměně lignocelulozových
substrátů (3 – 6 měsíců).

Obecně lze říci, že proces rozkladu rostlinných odpadů
ovlivňují fyzikálně-chemické parametry vstupních surovin.
Vlastnosti kompostu (struktura, stabilita) lze výrazně ovliv-
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nit strukturou a druhy rostlin, které kompostujeme (rozlič-
ný obsah ligninu a celulózy, jako i rozličné morfologické
vlastnosti vstupních surovin). Obsah ligninu může výraz-
ně ovlivnit rozklad, protože vytváří fyzikální a chemické
bariéry vůči enzymům, které zabezpečují rozklad.

Rozklad rostlinného materiálu není závislý jen na obsa-
hu ligninu, ale i na uspořádání rostlinných pletiv. Jednodě-
ložné a dvouděložné rostliny jsou různě náchylné
k rozkladu, což může být ovlivněno jejich anatomickými roz-
díly.

Mnoho dvouděložných rostlin má ve středu stonku sil-
né ligninové pletivo xylém, které není lehce rozložitelné.
Ostatní pletiva ve středu a na okraji stonku se rozkládají
lehce. Jednoděložné rostliny mají cévní pletiva rozložena
v celém stonku, okraje stonku mohou ale obsahovat více
ligninu.

V tab. 3 jsou uvedeny kvalitativní znaky travní hmoty,
která byla využívána jako surovina do kompostu na kom-
postárně NKP Vyšehrad a na kompostárně farmy Hucul.

Tab. 3: Kvalitativní znaky travní hmoty

Zrnitost a homogenita surovin
Pro správné fungování kompostovacího procesu je po-

třeba zajistit přítomnost dostatečného množství strukturál-
ních surovin v zakládce kompostu. Strukturální suroviny
(dřevní štěpka, piliny, sláma, seno apod.) vytvoří podmín-
ky pro obohacení kompostové zakládky vzduchem a vy-
tvoří tak podmínky pro zachování základních životních funk-
cí mikroorganismů.

Homogenita a zrnitost surovin má vliv i na efektivitu tech-
nických operací v průběhu kompostování. Nejvýznamněji
ovlivňuje operaci provzdušňování a prosévání kompostu.

Význam vhodné zrnitosti a tím i snadnější homogenizace
je důležité zejména u obtížně rozložitelných surovin  (např.
stromová kůra, dřevní štěpky, drcené réví apod.).

Z technického hlediska je dosažení zrnitosti a homogeni-
ty kompostovaných surovin jedním z nejvýznamnějších
požadavků, neboť představuje vysoké energetické a in-
vestiční nároky na používaná zařízení. Homogenita celé
směsi se odráží i v dalších operacích, kdy může například
výrazně ovlivnit kvalitu a výkonnost překopávání.

Menší částice vstupních surovin mají větší povrcho-
vou plochu v porovnání s jejich objemem a mohou být
vystaveny výraznějšímu působení mikroorganismů. Inten-
zivnější působení mikroorganismů urychluje proces rozkla-
du a zkracuje tedy i dobu kompostování.

Na druhé straně příliš malé částice vstupních surovin
mohou způsobit nežádoucí snížení pórovitosti a tím i pro-
blémy s dostatečným provzdušněním kompostu.

Vlhkost
Další základní podmínkou pro správnou činnost a aktivi-

tu mikroorganismů je vlhkost kompostovaných surovin.
Nedostatečná vlhkost způsobuje snížení životních funk-

cí mikroorganismů a tedy i jejich aktivity. Nedostatečná vlh-
kost narušuje a brzdí i související biochemické děje. Na
druhé straně vysoká vlhkost může tlumit optimální teplotní
režim uvnitř kompostové zakládky, a tím zpomalovat aktivi-
tu mikroorganismů. Nadměrná vlhkost negativně působí i
tím, že vyplňuje strukturální meziprostory, ve kterých se

jinak uchovávají vzduchové rezervy pro dýchání mikroor-
ganismů. Kromě toho vysoký podíl vody v zakládce vy-
tváří kyseliny negativně působící tak, že mění samotné pH
prostředí na kyselé. Tento proces má vliv na chemické děje
v zakládce i na bakterie v kompostu.

Teplota
Regulátorem veškerých dějů v kompostu je teplota uvnitř

zakládky. Nízké teploty potlačují až zastavují aktivitu mikro-
organismů. Tento děj je u mikroorganismů většinou vratný,
tedy po prohřátí prostředí se jejich činnost opět rozvíjí.
Naopak, vysoké teploty (nad 70 °C) mají na mikroorganismy
nevratný vliv (způsobuje degradaci bílkovinových struk-
tur buněk mikroorganismů).

Změna teploty v čase má vliv na rychlost kompostovací-
ho procesu a je důležitá pro produkci stabilního kompostu.
Nejdůležitějším aspektem teploty je její vliv na populaci
mikroorganismů. S teplotou se ale mění i ostatní podstatné
reakce a prvky kompostovacího procesu. Teplota má vliv
na vlhkost a vlhkost opětovně ovlivňuje populaci mikroor-

suroviny vlhkost 
(%) 

spalitelné látky 
(%) 

obsah N 
(% v sušině) C:N zdroj 

Travní hmota 72,4 90,4 2,83 16,0 : 1 Kompostárna farmy Hucul 
Travní hmota 82,4 85,7 3,23 13,3 : 1 Kompostárna NKP Praha Vyšehrad  
Travní hmota 80,5 85,9 3,57 12,0 : 1 Kompostárna NKP Praha Vyšehrad  
Travní hmota 81,3 91,5 2,79 15,7 : 1 Kompostárna NKP Praha Vyšehrad  
Travní hmota 83,7 82,7 2,93 14,1 : 1 Kompostárna NKP Praha Vyšehrad  
Travní hmota 81,1 87,4 3,34 13,1 : 1 Kompostárna NKP Praha Vyšehrad  
Travní hmota 81,9 81,5 2,90 14,0 : 1 Kompostárna NKP Praha Vyšehrad  
Travní hmota 81,6 84,7 3,37 12,6 : 1 Kompostárna NKP Praha Vyšehrad  
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ganismů a tím i průběh kompostovacího procesu.
Dodržení určité výšky teploty po stanovenou dobu má

význam z hlediska hygienizaci a stabilizace kompostu. Podle
 ČSN 46 5735 „Průmyslové komposty“ se při kompostování
odpadů s důvodným podezřením na výskyt patogenních
organismů  požaduje udržet pro hygienizaci teplotu 55 °C
po dobu 21 dní. U kompostu vyráběných z ostatních suro-
vin teplotu 45 °C po dobu 5 dnů.

Teplota kompostu je taky jedním z parametrů pro posou-
zení ukončení kompostovacího procesu a zralosti výsled-
ného kompostu. ČSN 46 5735 „Průmyslové komposty“ po-
voluje expedici průmyslového kompostu nejdříve 14 dní po
skončení druhé překopávky. V té době nesmí být 0,5 m pod
povrchem zakládky teploty vyšší než 45 °C.

4. METODICKÝ POSTUP PRO ZPRACOVÁNÍ ZBYTKOVÉ BIOMASY Z ÚDRŽBY TTP
KOMPOSTOVÁNÍM

Při návrhu vhodné kompostovací technologie pro zpra-
cování přebytečné biomasy z údržby TTP lze, po určitých
modifikacích vyplývajících z konkrétních podmínek, vyu-
žít obecný metodický postup.

Metodický postup se skládá z následujících částí:
Charakteristika podniku
Popis základních podmínek dané oblasti (podmínky
půdní, klimatické, apod.),  struktura zemědělského
fondu podniku, podíl rostlinné a živočišné produk-
ce.
Surovinová skladba pro kompostování
Předpokládana produkce surovin pro kompostová-
ní za rok a jejich průměrná kvalita. Návrh surovino-
vé skladby tak, aby odpovídala požadavkům na op-
timální surovinovou skladbu pro kompostování.
Návrh technologie kompostování
Technické prostředky pro kompostování
Na základě výše uvedených charakteristik návrh
vhodné technologie kompostování včetně strojní-
ho zabezpečení.

Monitoring kompostovacího procesu
Monitorování kvality zrajícího kompostu a základ-
ních parametrů kompostovacího procesu (teplota,
vlhkost, příp. obsah kyslíku v kompostu).
U hotového kompostu analýza základních jakost-
ních znaků dle požadavků ČSN 465735 „Průmyslo-
vé komposty“.
Využití kompostu
Způsob využití vyrobeného kompostu, zařazení do
systému výživy rostlin, apod.
Ekonomické hodnocení kompostovacího procesu
Sleduje se řada parametrů (viz kapitola 7).

Konkrétní příklady využití metodického postupu jsou
uvedeny v kapitole 6.

5. MONITOROVÁNÍ KOMPOSTOVACÍHO PROCESU

5.1. Měření teploty kompostu

Teplota zakládky kompostu je nejsnáze zjistitelným uka-
zatelem zrání kompostu, který koresponduje s intenzitou
činnosti mikroorganismů. Měření a evidence teplot je pro-
to základní podmínkou kontroly správného kompostovací-
ho procesu.

Příznivý průběh teploty při kompostování na volné plo-
še v pásových hromadách, kde jsou prováděny překopá-
vačem kompostu technologické překopávky, je zobrazen
na obr. 2. Každá výrazná odchylka od tohoto průběhu sig-

nalizuje odchylku od správného průběhu kompostovacího
procesu.

Jestliže po založení kompostu a první překopávce teplota
nestoupá, nebo po předchozím vzestupu teploty nastává
výrazný pokles, jsou podmínky pro mikroorganismy nepří-
znivé. Příčina může být především ve špatné surovinové
skladbě, v nadměrné vlhkosti surovin, v omezeném obsa-
hu kyslíku v kompostu apod. Pokles teploty však nastává i
při malé vlhkosti kompostovaných surovin, případně při
vyschnutí kompostu.
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Obr. 2: Průběh teploty při kompostování v pásových hromadách

Měřicí přístroje - teploměry

Pro měření teploty kompostu se používají kontaktní elek-
tronické zapichovací teploměry s digitálním nebo ana-
logovým ukazatelem, v lepším případě s možností datové-
ho výstupu. Teploměr je vybaven tyčovou zapichovací
sondou různé délky, kterou lze zapíchnout do hromady kom-
postu alespoň do hloubky 1 m pod povrch hromady. Tím je
zajištěno měření teploty v celém průřezu hromady.

Počet měřicích míst a doba potřebná pro odečet  zjišťo-
vaných hodnot po jejich ustálení bývá určena metodikou
měření. Hodnoty se zapisují do tabulky ručně. Měření bývá
zdlouhavé a někdy nepřesné.

Problémy se zapisováním lze úspěšně odstranit použitím
zapichovacích teploměrů s možností zaznamenávání namě-
řených hodnot. Přístroje pro automatický záznam zjištěných
dat typu záznamník, které mají možnost napojení na zapi-
chovací sondy, naměřené hodnoty automaticky zazname-
návají v předem nastaveném intervalu. U těchto teploměrů
lze měření provádět jednorázově nebo kontinuálně. Počet
naměřených hodnot může být až 16 000 a po ukončení mě-
ření lze tyto hodnoty odečíst pomocí vhodného softwaru,
zpracovávat, analyzovat a archivovat. Záznamníky lze vy-
užívat i pro jiné typy sond (např. pro měření teploty povr-
chu, ponorné sondy, sondy pro měření teploty v různých
typech prostorů apod.).

Metodika měření teploty kompostu

V každé metodice pro měření teploty kompostu zapicho-
vacím teploměrem musí být uvedena metoda měření a časo-
vé intervaly měření teploty.  Metoda měření konstatuje, ja-
kým způsobem a kde bude sonda do kompostu zapíchnuta,
časové intervaly  určují termíny,  kdy bude měření provádě-
no.

Metoda měření teploty zapichovacím teploměrem
- vpich sondou je nutno vést kolmo k povrchu hro-

mady  tak, aby  mířil  do jejího středu podle jejího
příčného tvaru (trojúhelníkový nebo lichoběžníko-
vý profil),

- po definované délce vpichu od povrchu hromady je
nutno vpich zastavit a odečíst ustálenou teplotu
(délka vpichu je určena z celkové výšky hromady),

- dále pokračovat s vedením vpichu až do středu hro-
mady a opět odečíst ustálenou teplotu,

- vzdálenosti mezi jednotlivými vpichy po horizontá-
le (měřicí místa) - jsou závislé na celkové délce hro-
mady (obr. 3),

- měřicí místa na jednotlivých hromadách je nutno
označit a toto označení používat po celou dobu
kompostování na jedné zakládce,

- pokud měřicí přístroj nemá elektronický výstup, je
nutno hodnoty naměřené teploty zapisovat podle
označených měřicích míst do tabulky, při opakova-
ných měřeních je vždy nutné naměřené hodnoty ze
stejného místa zaznamenávat pod stejným označe-
ním.

· Časové intervaly měření teploty během jedné zakládky
- do 7. dne každodenně - V tomto období zaznamená-

vají teploty nejvyšší nárůst (sledování optimálního
průběhu  kompostovacího  procesu a kontrola, zda
teploty nepřevyšují hodnotu 65 °C). Obvykle na
konci  tohoto  časového úseku dochází i k razant-
nímu  poklesu teploty, kdy je třeba provést aerační
překopávku k intenzifikaci rozkladu surovin.

- od 8. dne do ukončení kompostovacího procesu
1krát za 3 - 4 dny.
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Obr.  3: Schéma měřicích míst
(A - trojúhelníkový průřez B - lichoběžníkový průřez)

5.2. Hodnocení vlhkosti kompostu

Při zakládání a během celé doby zrání patří vlhkost mezi
parametry, které velkou měrou ovlivňují zdárný průběh kom-
postovacího procesu. Jako každý živý organismus, tak
i mikroorganismy přítomné v kompostu potřebují určité
množství vody. Optimální vlhkost je taková, při níž je 70 %
pórovitosti faremního kompostu zaplněno vodou. Při ne-
dostatku vlhkosti mikroorganismy zastavují, případně zpo-
malují, svoji činnost, při nadbytečné vlhkosti dochází rych-
le k nežádoucím hnilobným procesům a k tzv. „zkysnutí“
kompostu.

Pro zakládání kompostu platí tato zásada:

„Jestliže si nejsme jisti optimální vlhkostí kompostu, volí-
me raději nižší vlhkost, která se snadněji koriguje závla-
hou kompostu. Vyšší vlhkost kompostu se upravuje mno-
hem obtížněji.“

Metody určování vlhkosti
Gravimetrická metoda stanovení vlhkosti

Gravimetrická metoda se používá jako standardní meto-
da pro určování vlhkosti suroviny v laboratoři a je využí-
vána pro kalibraci jiných vlhkoměrů pracujících na různých
fyzikálních principech.
Podstatou této metody je přímé měření – oddělení vody od
pevné fáze.

Vlhkost je stanovena z rozdílu počáteční hmotnosti vlh-
kého vzorku a konečné hmotnosti vzorku po jeho úplném
vysušení za stanovených podmínek.

Výhodou této metody je velká přesnost a velký měřicí
rozsah, nevýhodou jsou její vazby na laboratorní zařízení.
Vazbu na laboratoř je možné odstranit použitím zařízení, které
během několika minut provede vysušení vzorku, jeho zvá-
žení před i po vysušení a vypočítá a na displeji přístroje
zobrazí zjišťovanou vlhkost suroviny. Nevýhodou těchto

zařízení je jejich vysoká pořizovací cena.

Postup zjišťování vlhkosti pro hotový kompost
Odebraný vzorek o hmotnosti cca 1 kg se rozprostře na

podložku, větší hrudky se rozdrtí, kvartací  se zmenší vzo-
rek na  hmotnost cca 500 g a projde sítem o velikost ok
5 x 5 mm. Z tohoto vzorku se odváží do předem zvážené
vysoušečky 20 g s přesností ± 0,05 g a vysuší se do ustále-
ní hmotnosti při teplotě 105 oC. Po vychladnutí v exsikátoru
se vzorek zváží a zjistí se obsah vlhkosti.

Výpočet:     Obsah vlhkosti (x) vyjádřený v % se vypočte
ze vzorce :

 x = 100  -
m

m 100.1

kde: m1 - úbytek na hmotnosti vzorku sušením (g)
m - hmotnost vzorku před sušením (g).

Pozn.:
Před založením, nebo v průběhu kompostovacího cyklu,
je pro zjišťování vlhkosti jednotlivých surovin či nehoto-
vého kompostu, nutné volit postup, který odpovídá struk-
tuře zkoumané suroviny.

Měření vlhkosti surovin přenosnými vlhkoměry
Přenosnými vlhkoměry lze provádět měření vlhkosti su-

rovin nepřímo. K jejímu určení se využívá některá z fyzikál-
ních vlastností vody, která je obsažená v surovinách. Mě-
řením těchto vlastností (např. vodivost, elektrický odpor
aj.) je pak určen její obsah v daných surovinách.

Výhodou těchto metod je okamžitá znalost výsledku,
možnost nedestruktivního měření a mobilnost přístroje,
naopak mezi nevýhody patří zejména menší přesnost měře-
ní a nutnost kalibrace přístroje.
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Orientační zkouška vlhkosti
V případě nutnosti lze určit vlhkost kompostovaných su-

rovin pomocí orientační zkoušky. K jejímu provedení je
nutné kompostovanou surovinu vzít do ruky a pevně
zmáčknout (viz. obr. 4). Při optimální vlhkosti se nesmí mezi
prsty objevit voda. Surovina již příliš vlhká již při objevení
více než jedné kapky vody. Při otevření pěsti však musí
surovina zůstat pohromadě ve formě „knedlíku“. Je-li suro-
vina příliš suchá, při otevření pěsti se opět rozpadne.

 Legenda: 1 . . . surovina zmáčknutá v ruce
2 . . . surovina příliš vlhká
3 . . . surovina  příliš suchá
4 . . . optimální vlhkost suroviny

 Obr. 4:  Orientační zkouška vlhkosti

Časové intervaly hodnocení vlhkosti  surovin během
jedné zakládky

V průběhu kompostování se v každé zakládce provádí
několik testů na vyhodnocení vlhkosti surovin. Počet tes-
tů je určen dobou zrání kompostu v dané zakládce. Doba
zrání je závislá na vstupních surovinách a jejich poměru
v zakládce.

- počáteční hodnocení vlhkosti se provede ihned po
ukončení první (homogenizační) překopávky,

- během intenzivní aerobní činnosti, (tj. 1. až 8. den –
v této době se rozhoduje  o úspěchu kompostová-
ní) je hodnocení vlhkosti nutné provádět denně,

- optimální intervaly dalšího zjišťování vlhkosti
v průběhu kompostování jsou 1 týden,

Po ukončení kompostovacího procesu je nutno určit vlh-
kost hotového kompostu.

5.3. Měření obsahu kyslíku v kompostu

Provzdušňování kompostu a vytváření aerobních pod-
mínek je hlavní zásadou kompostování. Mikroorganismy,
přeměňující organickou hmotu při kompostování, mají vy-
soké nároky na kyslík a produkují oxid uhličitý. Technolo-
gie kompostování musí umožnit výměnu plynů mezi zrají-

cím kompostem a okolím tak, aby v substrátu bylo dostatek
čerstvého vzduchu s kyslíkem (vzdušného kyslíku).

Obsah vzdušného kyslíku, ve vzdušných pórech zrající-
ho kompostu, by měl být minimálně 6 % objemových.

Nově založený kompost by měl být kyprý, porézní a ne-
převlhčený a musí obsahovat dostatek kyslíku pro počá-
teční nastartování procesu. Způsoby zabezpečování do-
statečného množství vzdušného kyslíku v průběhu zrání
se liší podle použitých kompostovacích technologií.

Při zakrývání pásových hromad, z důvodu zabránění vli-
vu atmosférických jevů (déšť, sníh, odpařování), je nutno
použít pouze speciálních prodyšných kompostárenských
plachet.

Metody určování obsahu kyslíku
Měření obsahu kyslíku v pórech zrajícího kompostu

v polních podmínkách není jednoduché. Pro praxi lze vyu-
žít vztahu mezi obsahem kyslíku v kompostu a mikrobiálním
metabolizmem.

Princip měření obsahu kyslíku
V případě dostatečného množství vzduchu je velká větši-

na plynných produktů oxidována na látky, které téměř ne-
zapáchají.

Pokud je, z jakéhokoli důvodu, v kompostu nedostateč-
ný obsah vzdušného kyslíku, plynné produkty metaboliz-
mu mikroorganismů nemohou být plně oxidovány a do pro-
středí se uvolňují látky, které lze velmi dobře identifikovat
vzhledem k tomu, že zapáchají. Jedná se zejména o amoniak
(NH3), sirovodík (H2S), merkaptany a různé kyseliny (např.
mastná, octová, mléčná). Kompost s nedostatkem kyslíku
se tedy projevuje kyselým až hnilobným zápachem.

Z výše uvedených důvodů je nejjednodušším ukazate-
lem nedostatečné aerace přítomnost zápachu. Suroviny, kte-
ré vykazují silný zápach již před založením kompostu, mo-
hou tuto nepříjemnou vlastnost vykazovat také v průběhu
kompostování. Při dostatečné aeraci však bude zápach rych-
leji ztrácet na své intenzitě.

Běžné sondy na měření kyslíku nejsou obvykle odolné
vůči přítomnosti některých dalších plynů, které se při kom-
postování mohou vyskytovat. Při pořizování přístroje pro
měření kyslíku, resp. kyslíkové sondy, je vždy nutné ověřit,
zda-li se jedná o sondu odolnou vůči přítomnosti NH3, H2S.

Velké nepřesnosti při měření obsahu kyslíku může způ-
sobit příliš vysoká vlhkost kompostu. Je vždy nutné zabrá-
nit kondenzaci vody v samotné sondě, popř. v celé měřicí
aparatuře.

Obsah kyslíku se obvykle neměří přímo v kompostu, ale
vzduch z kompostu je odsáván pomocí zapichovací duté
tyče s perforací u hrotu, která je spojena s měřicím přístro-
jem. Vzorek vzduchu k měření je odsáván pomocí gumové-
ho balónku, pomocí malého elektrického čerpadla nebo malé
vývěvy.
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Metody a měřicí přístroje pro určování obsahu
kyslíku

Nejčastěji využívané metody měření obsahu kyslíku, které
je možné využít pro přenosné přístroje s přijatelnou pořizo-
vací cenou jsou:

- sorbční metoda
   Přístroj pro svoji funkci využívá speciální sorbční ka-
palinu, která v závislosti na parciálním tlaku kyslíku ve
vzduchu mění svůj objem. Tato velmi jednoduchá apara-
tura, která ke svému chodu nepotřebuje elektrický proud,
je využitelná právě pro polní podmínky. Měření trvá, díky
mechanickému odsávání plynu, poněkud déle, cca 3-5
min.

- elektrochemická metoda
   Přístroj obsahuje odolnou elektrochemickou sondu a
elektrické plynové čerpadlo. Napájení elektrickým prou-
dem zajišťuje vestavěný akumulátor. Naměřené hodnoty
se zobrazují přímo na digitálním displeji. Přístroj,  který
nevyžaduje žádnou složitou údržbu, má rozměry 20 x 15 x
8 cm a  lze  jej pomocí pásku zavěsit na krk, což  umožňuje
velmi pohodlné měření.

Časové intervaly měření obsahu kyslíku během jedné
zakládky

Měření obsahu kyslíku v kompostu není metodicky pře-
depsáno, ale pokud bude obsah kyslíku měřen, je vhodné
toto měření spojit s měřením teploty a dodržovat časové
intervaly stejné jako pro měření teploty.

6. KVALITA KOMPOSTU

Dobře vyzrálý kompost nesmí obsahovat větší množství
amoniakálního dusíku ani produktů anaerobního rozkladu.
Kompost má „lesní“ vůni, tmavě hnědou barvu, struktura
jednotlivých původních surovin je téměř neznatelná.

Na hodnocení kvality kompostu se využívá několik ukaza-
telů:

hodnocení zralosti a stability kompostu,
test fytotoxicity,
mikrobiologické hodnocení kompostu,
agrochemické hodnocení kompostu,
senzorické hodnocení kompostu.

Zralost a stabilita kompostu
Jednou ze základních charakteristik kompostů je jeho sta-

bilita. Norma neudává jakou metodou by se měla stabilita
měřit a neudává ani jakých hodnot by měla stabilita dosa-
hovat.

Biologicky rozložitelné suroviny mají obvykle velmi níz-
kou stabilitu. V průběhu biologické úpravy, nejčastěji kom-
postováním, se postupně stabilita suroviny zvyšuje až je
tzv. zralá (stabilní).

Stabilitu lze rozlišovat jako dočasnou (způsobenou na-
příklad nedostatkem vody v surovině) anebo trvalou (je
způsobena tím, že jsou biologicky snadno rozložitelné lát-
ky transformovány do formy složitých komplexů humuso-
vých látek).

Pro různé účely bývá vhodný kompost různě zralý (sta-
bilní).

V Rakousku a Německu je stabilita používána také jako
kritérium, které rozhoduje o tom, zda je možné biologické
odpady uložit na skládky či nikoli. Ukládat na skládky lze

totiž pouze odpady, které mají vysokou stabilitu a nehrozí u
nich další rozklad v tělese skládky, který je nežádoucí.

Stabilní (zralé) komposty mají tyto vlastnosti:
živiny uvolňují pozvolna, působí i v dalších letech po
aplikaci do půdy,
díky obsahu humusových látek mají výraznější pozitiv-
ní vliv na kvalitu půdy a obsah organické hmoty,
jsou schopny sorbovat jiné látky a tak optimalizovat
složení půdního roztoku,
i při dlouhodobém skladování bez přístupu vzduchu
nezapáchají.

Existuje mnoho metod pro stanovení stability a zralosti
kompostu. Některé z nich jsou uvedeny v dalším textu.

Subjektivní metoda
I laicky lze pomocí svých smyslů odhadnout, zda-li se

jedná o čerstvou surovinu či surovinu do jisté míry stabili-
zovanou.

Nezralý kompost, spíše čerstvá surovina, má velmi dobře
patrnou původní strukturu (je dobře poznat odkud pochá-
zí), spíše zapáchá, na dotek může být teplý i horký, z hromady
takového kompostu může stoupat i za běžných povětrnos-
tích podmínek vodní pára, na povrchu jednotlivých částic
jsou viditelné povlaky hub, většinou nejsou přítomni půd-
ní živočichové i přesto, že by do kompostu měli přístup.

Zralý kompost, stabilizovaný, voní po lesní půdě, neměl
by zapáchat, lze jen obtížně identifikovat původní vzhled
založených jednotlivých surovin, stabilní kompost má tep-
lotu okolí, pouze hlouběji v jádru větší hromady může být
mírně teplejší, pokud mají půdní živočichové ke zralému
kompostu přístup, s oblibou ho kolonizují, nejsou patrné
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povlaky hub, kvalitní zralý kompost připomíná zahradnic-
kou zeminu.

Samozáhřevný test
Teplota kompostu je jednou z veličin, která může vypoví-

dat o jeho stabilitě. Pokud kompost ještě není dostatečně
stabilní, mohou v něm probíhat rozkladné procesy, při kte-
rých se uvolňuje teplo. Tím se může samovolně zahřát na
teplotu i o několik °C vyšší než je teplota okolí. Toho se
využívá při subjektivním stanovení stability. Na principu
samovolného zahřátí kompostu je založena metoda pro sta-
novení biologické stability  tzv. samozáhřevný test.

Samozáhřevný (Dewardův) test měří zvýšení teploty kom-
postu při standardních laboratorních podmínkách
v termonádobě (Dewardově) s dvojitými izolačními stěna-
mi (objem 2 litry, vnitřní průměr 100 mm), která zajišťuje pro
všechny vzorky stejné podmínky, čímž lze jednotlivá měře-
ní následně mezi sebou porovnávat.

Nádoba je naplněna prosetým kompostem (< 20 mm), kte-
rý je v případě potřeby navlhčen a vytemperovnán na la-
boratorní teplotu. Poté se do nádoby vloží 300 mm dlouhá
sonda s teploměrem napojeným na záznamové zařízení. Další
teplotní čidlo monitoruje teplotu okolí, která by se však
měla pohybovat okolo 20 °C.

Výsledek testu je rozdíl mezi nejvyšší naměřenou teplo-
tou kompostu a teplotou okolí. Délka testu bývá obvykle
jeden den až devět dní. V tab. 4 jsou uvedeny hodnoty, na
jejichž základě lze ze zjištěného rozdílu teplot provést vy-
hodnocení testu.

Rozdíl mezi teplotou kompostu a 
teplotou okolí 

(oC) 
Popis stupně vyzrálosti kompostu 

(stability) Charakteristika 

< 10 velmi vyzrálý a stabilní stabilní 
10 - 20 průměrně vyzrálý stabilní 
20 - 30 stále mírně v rozkladu, aktivní kompost aktivní 
30 - 40 nevyzrálý, čerstvý nebo velmi aktivní aktivní 
> 40 čerstvý kompost - právě smíchané suroviny nestabilní 

 

Tab. 4.: Tabulka pro určení výsledku samozáhřevného testu

Dynamický respirační index (DRI)
Dynamický respirační test měří okamžitou spotřebu kys-

líku užitého k biochemické oxidaci snadno rozložitelných
látek v organických surovinách při nucené aeraci vzduchu
do vzorku. Výsledek tohoto testu je znám jako dynamický
respirační index (DRI).  Podle metody stanovení se rozlišu-
je potenciální DRI (PDRI) a reálný DRI (RDRI).

Specifická míra spotřeby kyslíku (SOUR - specific
oxygen uptake rate)

Metoda SOUR sleduje množství rozpuštěného kyslíku
(DO) ve vodní suspenzi kompostu, a to za podmínek zaru-
čujících optimální mikrobiální aktivitu a maximální rychlost
reakce. Metoda používá technologii, která se běžně použí-

vá při měření rozpuštěného kyslíku ve vodě či odpadní vodě.

Test fytotoxicity (řeřichový test)

Řeřichový test, resp. test fytotoxicity, je metoda vyhod-
nocování intenzity rozkladu organických surovin a zralosti
výsledného kompostu, která byla vypracována ve VÚRV
pro použití v kompostárenské praxi, kde patří k nejvyužíva-
nějším metodám. Proto je jí věnována samostatná kapitola.

Jde o biologickou metodu hodnocení fytotoxicity výlu-
hu vzorku indexem klíčivosti (IK) citlivé rostliny (řeřichy
seté). Tento postup alespoň částečně eliminuje chyby vzni-
kající při zjišťování stability finálního produktu komposto-
vání pouze pomocí teploty. Znakem stability je sice teplota
kompostu blízká teplotě okolí, nebo teplota alespoň nižší
než 45 °C, viz ČSN 46 5735. Teplota kompostu však může
být ovlivněna i jinými faktory, jakými jsou např. nízká vlh-
kost či nedostatek kyslíku.

Popisovaná metoda je založena na výpočtu indexu klíči-
vosti citlivé rostliny (řeřicha setá ) v prostředí vodního
výluhu kompostu. Velikost fytotoxicity, která je přímým
odrazem obsahu toxických meziproduktů, vznikajících při
aerobním rozkladu organických odpadů, umožňuje kvalita-
tivní ohodnocení intenzity rozkladu, kdy nepřítomnost fy-
totoxinů (IK kolem 100%) je ukazatelem zralého kompostu.

Relativní (okamžitá) fytotoxicita je relevantní při správně
vedeném fermentačním procesu. Proto by bylo žádoucí při
zavádění nové technologie nebo zásadní změně surovino-
vé skladby otestovat touto metodou celý průběh zrání v
těchto časových intervalech:

I. po smíchání surovin - homogenizaci,
II. před první překopávkou (v době maximálních tep-

lot),
III. před druhou překopávkou,
IV. v době ukončování kompostovacího procesu.
Obecně platí, že čím větší a delší je doba trvání  fytotoxi-

city v první fázi kompostování jako odraz intenzivního roz-
kladu organické hmoty, tím kratší je doba dozrávání kom-
postu. Kvalitativní znak stability ( zralosti ) kompostu kvan-
tifikovaný IK relativní fytotoxicity je platný pouze
v kontextu ostatních parametrů deklarovaných ČSN 465735.
Je to proto, že tato metoda neumožňuje odhalit některé ano-
málie, např. pouze fyzikální stabilizaci dehydratací zaklád-
ky.
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Výsledný index klíčivosti, který je ukazatelem zralosti či
toxicity kompostu, se získá dle vztahu:

100.
.
.

kk

vv

lk
lk

IK (%)

kv   - klíčivost vzorku (%)
kk   - klíčivost kontroly (%)
lv    - průměrná délka kořínků vzorku (mm)
lk    - průměrná délka kořínků kontroly (mm)

Hodnota IK Typ kompostu 
nad 100 % schopnost stimulačních účinků 
80 – 100 % dobře zralý kompost 
60 – 80 % částečně zralý kompost 
pod 60% nezralý kompost 

Index klíčivosti, vyjádřený v procentech kontroly (kte-
rou je destilovaná voda), při hodnotách do 50 % předsta-
vuje nepoužitelnost kompostu k přímé aplikaci, od 60 do 80
% dává možnost aplikace s určitým rizikem poškození citli-
vých rostlin, při hodnotách 80 % a vyšších deklaruje zralý
kompost. Je-li index klíčivosti mezi 60 - 80 %, lze říci, že je
kompost ve fázi přeměny a má nejlepší hnojivý účinek. Nad
80 % tento účinek klesá a vliv humusu je silnější, tzn. že
živiny jsou více vázány. Uvolňování dusíku a fosforu je
pomalejší a nedochází k vyplavování živin do spodních vod.
Uvedené údaje jsou zpracovány v tab.5. V tab. 6 jsou uve-
deny příklady využitelnosti kompostu na základě zjištěné-
ho indexu klíčivosti.

Tab. 5: Interpretace indexu klíčivosti (IK)

Kategorie IK (%) Využitelnost 

I. 100 a více substráty pro zahradnictví, květinářství 
II. 80 – 100 aplikace před setím 
III. 60 – 80 předjarní aplikace, rekultivace do pařenišť, pro pěstování hub 
IV. do 50 aplikace riskantní  -  neekonomická 

 

Tab. 6: Použitelnost kompostu dle indexu klíčivosti

Mikrobiologické hodnocení kompostu

Na procesu kompostování se podílí tři hlavní skupiny
mikroorganismů: bakterie, aktinomycety a  nižší houby
(plísně).

Bakterie, vyskytující se běžně v kompostovaných hro-
madách, jsou jak mezofilní, tak termofilní. Jsou to zejména
čeledi Enterobacteriaceae, Pseudomonadaceae, Bacilla-
ceae, ale i mnohé další v závislosti na umístění, typu sub-
strátu a podmínkách prostředí. Mucor, Aspergillus a  Hu-
micola jsou nejčastějšími zástupci plísní.

Zdrojem patogenních organismů, které se v kompostech

jsou primárními střevními patogeny člověka a zvířat, domá-
cích i divokých,  hlavně hlodavců a ptáků. V půdě odumíra-
jí v horkých letních měsících během několika dnů,
v chladných měsících však mohou přežívat měsíce až rok.

Pro provozovatele výroby organického hnojiva - kom-
postu a i pro jeho uživatele je důležité znát jeho kvalitu
z hlediska výskytu patogenních organismů, která se kont-
roluje mikrobiologickým stanovením indikátorových mik-
roorganismů.

Vyrobený kompost, určený k použití, musí splňovat
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (ES)
č. 1774/2002  požadavky uvedené v tab. 7.

mohou vyskytovat, jsou různé typy podestýlky, čistíren-
ské kaly, exkrementy zvířat, kejda nebo hnůj, které jsou jed-
nou ze vstupních surovin do kompostu.

Většina patogenních organismů, které se v kompostech
vyskytují, jsou mezofilní a při dodržení technologie kom-
postování a nárůstu teploty k 60°C po dostatečně dlouhou
dobu dochází k jejich likvidaci s výjimkou sporotvorných
organismů.

Pro hodnocení kompostů se používá hodnocení na zá-
kladě přítomnosti indikátorových organismů.  V České re-
publice jsou jako indikátotrové organismy stanoveny ter-
motolerantní koliformní bakterie, bakterie rodu  Salmonella
a enterokoky.

Termotolerantní koliformní bakterie se vyskytují v tlustém
střevě obratlovců a ve vlhkém prostředí, mimo organismus,
vydrží velmi dlouho (1 - 2 roky). Jejich zástupce E.coli se
proto používá jako indikátor fekálního znečištění pro vody
a některé jiné matrice.

Enterokoky (fekální streptokoky) jsou skupinou bakterií,
které vykazují stejné biochemické vlastnosti a jsou pod-
skupinou čeledi Enterococcacea.  Jsou součástí střevní
mikroflóry a jejich přítomnost svědčí o čerstvém fekálním
znečištění prostředí, protože na rozdíl od termotolerantních
koliformních bakteriích vykazují vyšší rezistenci
k dezinfekčním prostředkům obsahujících chlór. Procesem
kompostování se redukují počty termotolerantních koliform-
ních bakterií a salmonel lépe než počty enterokoků. Reduk-
ce je závislá na kvalitě vstupního odpadu (zelený odpad,
kal) a na účinnosti zpracování (teplotě, době zpracování a
aeraci).

Salmonely – se vyskytují v zažívacím traktu člověka a
zvířat. Protože jsou tyto bakterie nenáročné, mohou se také
rozmnožovat mimo tělo živočichů, především v potravinách
živočišného původu a organických matriálech. Salmonely
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Tab. 7: Hodnocení hygienizace kompostu

 Legenda:  n = počet vzorků, které musí být testovány;       m = prahová hodnota počtu bakterií (KTJ v 1 g);
M = maximální počet bakterií (KTJ v 1 g);          c = počet vzorků, které smí mít hodnoty mezi m a M;
KTJ = kolonie tvořící jednotky

Tab. 8: Mikrobiologická kritéria -  jakostní znaky kompostu

Kompost 
        

Přípustné množství KTJ1 

v 1 gramu faremního kompostu 
 

                        Termotolerantní 
koliformní bakterie Enterokoky Salmonella 

   Kompost volně ložený < 103 < 103 nestanovuje se 
   Kompost balený            102 102 negativní nález 
 
Stanovení indikátorových mikroorganismů  pro mikrobi-

ologická kritéria kompostu se provádí dle metod uvede-
ných v odborném periodiku Acta hygienica, epidemiologi-
ca et mikrobiologica číslo 7/2001, SZÚ, Praha, listopad 2001
(tab. 8).

Agrochemické  hodnocení kompostu

Při laboratorních rozborech kompostu se postupuje dle
ČSN 46 5735 „Průmyslové komposty“ a stanovují se tyto
znaky jakosti:

 vlhkost,
 celkový obsah spalitelných látek (C),
 obsah celkového dusíku (N),
 poměr C : N,
 pH ve vodní suspenzi,
 stanovení nerozložitelných příměsí,
 hodnocení homogenity celku.

Vlhkost
Podle ČSN 46 5735 „Průmyslové komposty“ se musí hod-

nota vlhkosti pohybovat v rozmezí  od zjištěné hodnoty
spalitelných látek do jejího dvojnásobku, avšak min. 40,0 a
max. 65,0 % .

Celkový obsah spalitelných látek (C)
Spalitelné látky tvoří organické sloučeniny, jejichž nedíl-

nou složkou je uhlík.  V organických látkách je uhlík obsa-
žen přibližně z 50%. Podle ČSN 46 5735 „Průmyslové kom-
posty“ musí hodnota spalitelných látek ve vysušeném vzor-
ku kompostu dosahovat hodnoty minimálně 25 %.

Stanovování obsahu spalitelných látek
Obsah spalitelných látek se stanovuje z vysušeného vzor-

ku spálením a vyžíháním v elektrické peci při teplotě 450 °C
do konstantní hmotnosti.

Obsah celkového dusíku (N)
Mikroorganismy potřebují dusík k syntéze bílkovin. Bak-

terie mohou obsahovat 7 % až 11 % dusíku v sušině a
houby od  4 % do 6 %. Podle ČSN 46 5735 „Průmyslové
komposty“ musí hodnota celkového dusíku přepočtená na
vysušený vzorek být minimálně 0,6 %.  Aby byla dosažena
u vyzrálého kompostu hodnota C:N v rozmezí 20-30 : 1, což
zaručuje vysokou stabilitu a agronomickou účinnost, je tře-
ba, aby ve vstupní směsi byl poměr 30-35 : 1.
Stanovování obsahu dusíku

Dusík v různých formách lze zjistit tak, že je převeden
mineralizací kyselinou sírovou za varu a v přítomnosti kata-
lyzátoru na amoniak, který se po destilaci stanoví titračně.

Poměr C : N
K optimálnímu využití uhlíku a dusíku mikroorganismy

dochází do hodnot C:N = 30 : 1, což je také povolená maxi-
mální hodnota dle ČSN 46 5735 „Průmyslové komposty“.

Stanovování poměru C : N

Poměr C :  N je určován ze získaných hodnot spalitelných
látek, kde C odpovídá cca  jejich polovině obsahu a z hodnot
celkového dusíku.
Výpočet:

Hodnotu (x) poměru C : N vyjádřenou bezrozměrně lze
vypočítat ze vzorce

Indikátorový 
organismus n m M c 

Escherichia coli 5 1000 5000 1 

Enterococaceae 5 1000 5000 1 

Salmonella v 25 g 5 0 0 0 
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2.2

1

w

w
x

kde: w1 - hmotnostní vzorek spalitelných látek ve vysu-
        šeném vzorku  (%),

             w2 - hmotnostní vzorek celkového dusíku, přepoč-
        teného na vysušený vzorek (%)

Hodnota pH
pH  lze definovat jako  záporný dekadický logaritmus

vodíkových iontů a v ČSN 46 5735 „Průmyslové kompos-
ty“ musí  hodnota pH ležet v rozmezí 6,5 až 8,5, tedy blízké
neutrální hodnotě (pro neutrální reakci vody je pH = 7).

Je-li hodnota pH menší než 7, znamená to, že v roztoku
převládá koncentrace vodíkových iontů nad koncentrací
hydroxylových iontů a roztok reaguje kysele.

Je-li hodnota pH větší než 7, je poměr skupiny iontů opač-
ný a roztok reaguje zásaditě.

Stanovování hodnoty pH

Hodnotu pH  je možné stanovovat několika způsoby.
Mezi nejčastěji používané metody patří stanovení:
 ve  vodní suspenzi pomocí indikátorových papírků

(pouze orientační),
 pH-metrem (potenciometricky) ve vodní suspenzi

pomocí skleněné elektrody.

Stanovení nerozložitelných příměsí
Nerozložitelné příměsi jsou částice, které nelze rozdrtit

tlakem ruky, nebo rozstříhat a které ani v nejpříznivější po-
loze nelze protlačit sítem o velikosti ok 5 mm. Podle ČSN 46
5735 „Průmyslové komposty“ nesmí hodnota nerozložitel-
ných příměsí, vyjádřená v %, přesáhnout hodnotu 2,0.

Stanovování nerozložitelných příměsí
Po odebrání dílčích vzorků kompostu a vytvoření sou-

hrnného vzorku se nejprve stanoví obsah nerozložitelných

Výpočet:

 Nerozložitelné částice vyjádřené bezrozměrně lze vypo-
čítat ze vzorce:

2
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100.100.
m

m
m

m
w

kde: m  - hmotnost celého vzorku (g)
m1 - hmotnost vybraných částic nad sítem 10 mm (g)
m2 -  hmotnost oddělené části vzorku (g)
m3 -  hmotnost vybraných částic nad sítem 5 mm (g)

Hodnocení homogenity celku (běžně se neprovádí)
Homogenita celku se vyjadřuje v relativních % a podle

ČSN 46 5735 „Průmyslové komposty“ se může hodnota
vzorku lišit od hodnoty uvedené v jakostních znacích až o
hodnotu  ± 30 %.

Kontrola homogenity kompostu se provádí pouze při
podezření z nedodržení předepsané technologie nebo při
podezření na nehomogenitu kompostu.

Podle ČSN 46 5735 „Průmyslové komposty“ musí kom-
post odpovídat znakům jakosti podle tab. 9.

Tab. 9: Jakostní znaky kompostu podle požadavků ČSN 46 5735 „Průmyslové komposty“

příměsí ve vzorku. Celý vzorek se zváží a protlačí sítem o
velikosti ok v průměru 10  mm, nadsítné se zváží s přesností
na 0,1 g.

Ze vzorku se po protlačení odebere po dalším dělení (kvar-
taci) cca 300 g vzorku, který se zváží s přesností na 0,1g a
protlačí sítem o velikosti ok 5 mm, nerozložitelné příměsi se
opět zváží s přesností na 0,1 g.

Takto připravený vzorek se uloží v uzavřené vzorkovnici
a použije k další analýze.

Rizikové prvky v kompostu
Limitní hodnoty rizikových prvků v organických a stat-

kových hnojivech podle požadavků (příloha č.1 k vyhlášce
474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva)
jsou uvedeny v tab. 10.

,

,

Znak jakosti Hodnota 

Vlhkost  (%) od zjištěné hodnoty spalitelných látek do jejího 
dvojnásobku, min. 40,0 a max. 65,0 

 Spalitelné látky ve vysušeném vzorku (%) min. 25,0 

Celkový dusík jako N přepočtený na   vysušený vzorek (%) min. 0,60 

Poměr C : N (-) max. 30 : 1 

Hodnota pH (-) od 6,0 do 8,5 

Nerozložitelné příměsi (%) max. 2,0 

Homogenita celku  (%) ± 30 
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kadmium olovo rtuť arsen chrom měď molybden nikl zinek 
23) 100 1,0 10 100 100 5 50 3004) 5) 

 

Tab. 10: Limitní hodnoty rizikových prvků v organických a statkových hnojivech (mg.kg-1 sušiny)

3) 1 mg.kg-1 pro substráty určené k pěstování zeleniny a ovoce
4)  400 mg.kg-1 pro statková hnojiva
5) 500 mg.kg-1 pro průmyslové komposty s využitím kalů z čistíren odpadních vod.

Senzorické hodnocení kompostu
Senzorické hodnocení  kompostu zahrnuje hodnocení:

barvy,
struktury,
pachu

Kvalitativní znaky výsledných kompostů u kterých jed-
ním z komponentů surovinové skladby byla travní hmota
jsou uvedeny v tab. 11.

7. VYUŽITÍ KOMPOSTU

Využití kompostu v základní agrotechnice a výživě rost-
lin vyžaduje komplexní znalost jeho vlastností pro jeho
aplikaci. Volba využívat v podniku různé formy organické-
ho hnojení  je zásadní a musí být systémová. Teprve po
určitém soustavném využívání kompostu jako zdroje živin
a organické hmoty v osevním postupu dochází k nové dy-
namice humusu v půdě.

Pro pokrytí potřeby živin v osevním postupu je důleži-
té využívání všech forem zdrojů živin, které poskytují or-
ganická hnojiva.

Aplikaci kompostu je vhodné doplňovat rychle působí-
cími zdroji dusíku (kejda, močůvka, zelené hnojivo, případ-
ně i minerální dusík) tak, aby byl zajištěna poměr C : N   25
– 30 : 1 v půdě. Je to systémové opatření v osevním postu-
pu, kdy  se po přidání  rychle rozpustných forem dusíku
uvolní z půdy a z  kompostu více vázaného dusíku. Při
systémovém využívání kompostu  v podniku může být
hodnota pH půdy udržena, nebo i zvýšena.

Účinnost
Kompost vykazuje trvale pozitivní vliv na půdu s tím, že

musí být přizpůsobena základní agrotechnika (zpracování
půdy a osevní postup).

Hnojení kompostem zvyšuje dlouhodobě obsah humu-
su v půdě a jeho stabilitu. Podle stupně zralosti se u kom-
postu vyskytuje 3–8 % celkového dusíku v lehce rozpust-
né a rychle použitelné formě, přes 90 % je organicky vázá-
no na humus, tzn. musí být pro rostlinu teprve přeměněno
mikroorganismy na disponibilní formu.

Ve vegetačním období je dusík rostlinami odebírán po-
malu, bilančně vyrovnaný osevní postup pak nevytváří
nebezpečí vyplavení dusíku do spodních vod ani při při-
měřeném doplnění minerálními hnojivy.

Kompost má vliv na  kvalitu půdního sorpčního komple-

xu, zvyšuje aktivitu půdních organismů a zlepšuje fyzikální
vlastnosti a vododržnost půdy.

Aplikace
Součástí trvalé péče o luční porosty je nejen pravidelné

odstraňování biomasy kosením či pastvou, ale i navracení
živin zpět do koloběhu. Při jednostranném odčerpávání lá-
tek ekosystému louky dochází postupně k narušení látko-
vé a energetické rovnováhy, postupnému ochuzování sta-
noviště, poklesu druhové diverzity, produkčnosti a celko-
vé degradaci luk.

V dnešní situaci lze zvolit náhradní řešení využitím skli-
zené travní hmoty a udržením dostatečného množství živin
na stanovištích založením kompostů a jejich aplikací na luč-
ní porosty.

Aplikační technika
Vlastní aplikace kompostu se provádí běžnou aplikační

technikou pro rozmetání organických hnojiv.

Základní agrotechnika
Kompost je pomalu působící stabilní hnojivo se širokým

poměrem živin. Vyzrálý  kompost je přirozeným organickým
hnojivem a zdrojem organických látek potřebných pro tvor-
bu a udržení dostatečného množství trvalých humusových
látek, především huminových kyselin, přístupných
v půdním prostředí pro rostliny.

Dávka kompostu na 1 ha se řídí jeho kvalitou a potřebou
rostlin, pod které je aplikován.
Kompost se využívá jako:

Základní dávka živin při zakládání luk a pastvin,
Základní dávka živin v osevním postupu na orné
půdě,
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Tab. 11: Kvalitativní znaky jednotlivých druhů kompostu

suroviny 
zastoupení 
v zakládce 

(%) 

vlhkost 
(%) 

spalitelné 
látky 
(%) 

obsah N  
(%v sušině) pH C:N 

(-) zdroj 

Hnůj koní 34 
Piliny 14 
Travní hmota 52 

55,2 40,1 1,87 8,1 10,7:1 Kompostárna 
Hucul 

Hnůj koní 34 
Piliny 33 
Travní hmota 33 

68,5 48,9 1,7 7,5 14,4:1 Kompostárna 
Hucul 

Travní hmota 18 
Listí 82 

54,9 38 1,5 8,4 12,7:1 Kompostárna 
Vyšehrad 

Travní hmota 18 
Listí 82 

48,8 51,4 1,67 8,3 15,4:1 Vyšehrad 

Travní hmota 18 
Listí 82 

58,9 43,1 1,6 7,6 14,3:1 Kompostárna 
Vyšehrad 

Travní hmota 18 
Listí 82 

60,1 45,4 1,85 8,6 11,5:1 Kompostárna 
Vyšehrad 

Travní hmota 18 
Listí 82 

65,2 56,8 2,41 8,2 14,2:1 Kompostárna 
Vyšehrad 

Travní hmota 18 
Listí 82 

77,7 58,8 2,34 8,5 12,4:1 Kompostárna 
Vyšehrad 

Travní hmota 18 
Listí 82 

62,4 39,6 1,13 7,9 17,5:1  

Travní senáž 44 
Jícnicová sláma 25 

53,8 76,8 1,59  24,2:1 NAZV č. EP 7231 

Travní senáž 33 
Tuky z lapolů 20 
Jícnicová sláma 25 

52,2 77 1,2  32,1 NAZV č. EP 7231 

Travní senáž 22 
Čerstvý kuchyň. odpad 22 
Jícnicová sláma 25 

52 74 1,36  27:1 NAZV č. EP 7231 

Travní hmota 82 
Listí 18 

48,8 42,7 0,92 8,4 23,2:1 NAZV č. EP 7231 

Travní hmota 50 
Kejda skotu 50 

45,7 42,4 1,97 8,29 10,7:1 NAZV QF 1348 

Travní hmota 57 
Hnůj prasat 25 
Štěpka- šťovík 15 

35,9 61,1 1,71 8,1 17,9:1 NAZV QF 1348 

Travní hmota 59 
Hnůj skot 22 
Štěpka- šťovík 79 

42,8 51,7 1,84 8,2 14:1 NAZV QF 1348 

Travní hmota 60 
Listí 30 
Dřevní štěpka 10 

25,3 38,6 1,74 7,7 11:1 NAZV QF 1348 

Travní hmota 75 
Réví štěpka  25 

15,4 27,7 1,73 8,87 8:1 NAZV QF 1348 
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K přihnojování během vegetace na trvalé travní po-
rosty a na plodiny pěstované na orné půdě,
K biologické rekultivaci nezemědělské půdy.

Základní agrotechnika - zpracování půdy
Při aplikaci kompostu jako základní dávky je vhod-
né kompost zapravit do půdy do hloubky 15 - 18 cm
(hloubka střední orby),
Při aplikaci kompostu jako regenerační dávky nebo
při hnojení do porostu je vhodné kompost do půdy
zavláčet prutovými nebo jinými bránami nebo luč-
ním smykem.

Termíny aplikace na TTP
Jarní období (březen - květen, dle podmínek stano-
viště),
Po provedené seči (červenec - srpen, dle podmínek
stanoviště).

Hnojivové dávky kompostu na travní porosty (příklady)

Pcháčové a ostřicové louky
Porosty na vlhkých až mokrých stanovištích – nivy po-

toků a řek, prameniště na svazích a sníženinách od úpatí až
do 900 m n.m. Jedná se o porosty s převahou širokolistých
bylin, vysokobylinná lada, příp. ostřicové porosty.
Cirsium heterophyllum, Chaerophyllum hirsutum, Filipen-
dula ulmaria, Scirpus sylvaticus, Carex sp.  – časté domi-
nanty porostů.
Doporučený způsob hnojení kompostem: interval 2 roky,
do 20 t.ha-1, tj. 2 kg.m-2

Psárkové louky
Porosty na středně bohatých, čerstvě vlhkých, občasně

zaplavovaných stanovištích, někdy i na přehnojených lou-
kách v blízkosti zdrojů odpadních vod, horských bud apod.
Vysokostébelné louky s převahou travin.
Alopecurus pratensis – častá dominanta porostů.
Doporučený způsob hnojení kompostem: interval 2 roky,
do 20 t.ha-1, tj. 2 kg.m-2

Ovsíkové louky
Vysokostébelné produkční louky s převahou trav.

Arrhenatherum elatius – častá dominanta porostu.
Doporučený způsob hnojení kompostem: interval  1 - 2 roky,
do 20 t.ha-1, tj. 2 kg.m-2

Trojštětové louky
Typ louky obecně rozšířený na území KRNAP na čerstvě

vlhkých stanovištích v nadm. výškách mezi 600 až 1000 m
n.m., zasahující do subalpinského stupně. Středně až vyso-
kostébelné, druhově bohaté porosty, velice často degra-
dované dominancí určitých druhů rostlin.
Bistorta major, Hypericum maculatum, Ranunculus pla-

tanifolius – časté dominanty degradovaných porostů.
Doporučený způsob hnojení kompostem: interval 2 - 3 let,
do 10 t.ha-1, tj. 1kg.m-2

Acidofilní trávníky
Krátkostébelné louky, většinou na chudých stanoviš-

tích vyšších horských poloh. Porosty chudého druhového
složení na málo úživných, suchých až středně vlhkých sta-
novištích.
Nardus stricta, Avenella flexuosa – časté dominanty po-
rostů.
Doporučený způsob hnojení kompostem: interval 3 - 5 let,
do 5 t.ha-1, tj. 0,5 kg.m-2

Ruderální porosty
Porosty širokolistých ruderálních druhů na druhotně

obohacovaných stanovištích – splachy odpadních vod,
okolí skládek, hnojišť, rekreačních objektů apod..
Tyto plochy několikrát ročně kosíme (3 - 4 x) a odčerpává-
me zvýšené množství živin z prostředí. Po vymizení nežá-
doucích dominant a nástupu původní vegetace zapojíme i
tyto pozemky do hnojivého cyklu.
Rumex alpinus, Urtica dioica – časté dominanty porostů.
Doporučený způsob hnojení kompostem: po dobu min. 5 -
7 let nehnojíme.
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8. PRAKTICKÉ PŘÍKLADY KOMPOSTÁREN

8.1. Kompostárna Malonty

Charakteristika podniku
Zemědělský podnik leží v k.ú. obce Malonty v mírně tep-

lé a chladné oblasti. Podnik hospodaří na 2251 ha zeměděl-
ské půdy, z toho 547 ha tvoří orná půda a 1704 ha trvalé
travní porosty (1200 ha louky, 500 ha pastviny).

Rostlinná  produkce

Plodina Výměra (ha) 
 2006 po r.2008 
jetelotrávy 280 280 
obiloviny 190 200 
kukuřice 65 0 
luskovinoobilné směsky 30 50 
ostatní 15 50 
Celkem  580 580 

Tab. 12: Osevní postup na orné půdě

Struktura plodin na orné půdě  je především směřována k
výrobě krmiv a steliv pro chov dojného a masného skotu.

Z celkové výměry TTP je cca 1000 ha používáno pro vý-
robu sena a senáží, část pro pastvu skotu. Zbývajících asi
700 ha udržováno v rámci krajinotvorby a travní hmota není
využita k výrobě krmiv.

Výživa a hnojení rostlin
Podnik v rámci ekologického systému hospodaření vyu-

žívá k výživě rostlin:
- kejdu,
- hnůj – hluboká podestýlka,
- symbiotickou fixaci jetelovin a luskovin v osevním

postupu a  TTP,
- posklizňové zbytky rostlin.

Živočišné produkce
Chov skotu: 340 dojnic holštýnského plemene

130 krav různých plemen masného skotu,
cílově 150 krav bez tržní produkce mléka

Nosnou tržní komoditou podniku je produkce mléka. Byl
vybudován areál volného ustájení pro cca 400 dojnic (8,5
m2 na 1 ks), roštové ustájení činí 50 % podlahové plochy,
využívají se i lehce přistýlané gumové matrace (0,6 cm)
s molitanem (3 cm).

Produkovaná kejda je skladována v nadzemní betonové
jímce. Chlévská mrva je skladována na polním hnojišti
s kapacitou podle potřeby na dané lokalitě. Aplikace se řídí
podle podmínek nitrátové směrnice.

Surovinová skladba pro kompostování
Zemědělský podnik využívá technologii kompostování

k výrobě organických hnojiv, zajištění správného hospo-
daření s živinami v rámci ekologického zemědělství a ochra-
ny povrchových a podzemních vod podle nitrátové směr-
nice a správné zemědělské praxe.

Zdroje surovin pro kompostování
- přebytečná travní biomasa z údržby TTP,
- statková hnojiva živočišného původu – kejda a hnůj

skotu.
Předpoklad  produkce surovin pro kompostování  za rok
Předpoklad produkce travní biomasy  za rok :

Zdroj suroviny Plocha (ha) Hmotnost (t) 
Louky jednosečné 350 525 
Tráva do kompostu 750 375 
Mulč do kompostu 220 110 
Tráva z pastvin 60 90 
Odpad z jetelotráv  20 100 
Celkem 1400 1200 

Tab. 13: Předpoklad produkce travní hmoty

Předpoklad roční produkce statkových hnojiv živočišného
původu:
Kejda: cca 11.000 m3

Hnůj skotu: cca 3.000 t

Průměrná kvalita surovin

Tab. 14: Průměrná kvalita vstupních surovin

Předpoklad kvality travní biomasy podle technologie skliz-
ně :

- přímá sklizeň : sušina  18 – 20 %,
- tráva zavadlá: sušina 35 (tráva zavadlá na řádku  -

cca 2 dny, nebo posečená stařina),
- seno: sušina  85 % .

Pozn.: Stařina - travní hmota po odkvětu většiny kompo-
nent  travní směsi.

surovina vlhkost (%) N ( % ) P2O5 ( % ) C:N objemová hmotnost 
(  kg. m-3  ) 

Hnůj skotu 75 - 82 1,8 – 2,4 1,1 – 1,4 21,4 977 
Kejda skotu 94 - 99 3,5 – 4,5 1,6 – 2,0 10 993 
Tráva z luk 10 - 80 1,0 – 2,9 0,4 – 0,9 40 100 
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Pro stanovení surovinové skladby je nutné znát přesněji
kvalitu travní hmoty určené ke kompostování. Kvalita trav-
ní hmoty se mění podle technologie sklizně, stáří porostu a
botanického složení rostlin.

Travní hmota je základní surovinou a důvodem pro zave-
dení technologie kompostování. Statková hnojiva živočiš-
ného původu doplní v surovinové skladbě potřebu dusíku
a upraví sušinu.

Návrh surovinové skladby

kvalita travní hmoty – sušina (%) surovinová skladba 

18 – 20 směs 1 : 1 
travní hmota  : seno, sláma, stařina 

35 – 75 bez přídavků dalších surovin, případně přidat hotový 
kompostu ( cca 10 % ) 

85 směs 1 : 1 
travní hmota : kejda 

 

Tab.15: Návrh surovinové skladby výpočtem

Tab. 16: Charakteristika vstupních surovin do zakládky kompostu

Poměry jsou ve váhových jednotkách. Návrh surovino-
vé skladby je nutné ověřit v provozní praxi. Podle produk-
ce travní hmoty a její kvality bude možné doplnit množství
kejdy. Do všech variant surovinové skladby je vhodné při-
dávat 10 % zeminy.

Vstupní suroviny do zakládky kompostu
Podle technologie sklizně a ustájení  je nutné zjistit sku-

tečnou kvalitu surovin, je tedy potřeba:
- odebrat  průměrné vzorky vstupních surovin,
- provést analýzu na sušinu, obsah dusíku a organic-

kých látek,
- četnost analýz upravit podle změny kvality nebo

technologie produkce travní hmoty nebo statkových
hnojiv.

Technologie kompostování
Kompostuje se technologií kompostování na volné, ne-

zpevněné ploše v pásových hromadách (trojúhelníkový
profil hromad - základna 2,5 m, výška 1,3 m, délka podle
potřeby) na dočasném stanovišti.  Kompostování probíhá
na nezpevněné ploše (přímo na poli, louce, či jiném pozem-
ku), musí tedy respektovat podmínky ochrany povrcho-
vých a podzemních vod.

Podnik je vybaven technikou, která zaručuje vedení kom-
postovacího procesu podle správné kompostovací praxe.

Technické prostředky pro kompostování
Na kompostárně se využívají nesledující technické prostřed-
ky:

a) navážení surovin
nákladní automobil Tatra 815T

b) aplikace kejdy do kompostu
fekální vůz MV5- 014 s agregací s traktorem Z 12145

c) formování hromad kompostu
teleskopický manipulátor Manitou MLT 845

d) překopávání kompostu
překopávač kompostu Neuson Sandberger ST 250
v agregaci s traktorem Z 12145

Vzorek Termín Parametry Technologie 
sušina 

celkový obsah  dusíku  
org. hmota 

zavadlá tráva při sklizni 

pH 

sběr  
zavadlé hmoty 

z řádků 

sušina 
celkový obsah dusíku  

org. hmota  

tráva z ploch v systému   
Natura 2000 

  
při sklizni 

pH 

přímá sklizeň 

sušina 

celkový obsah dusíku  
org. hmota,  

kejda skotu 
při aplikaci do  

zakládky 
  

pH 

roštové  
ustájení 

  

sušina 

celkový obsah dusíku  
org. hmota 

hnůj skotu 
při aplikaci do  

zakládky 
  

pH 

hluboká  
podestýlka 
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e) odvoz kompostu
rozmetadlo hnoje RUR 5 v agregaci s traktorem
Z 7711
rozmetadlo hnoje RUR10 v agregaci s traktorem
Z 12145

f) aplikace kompostu
rozmetadlo hnoje RUR 5 v agregaci s traktorem
Z 7711
rozmetadlo hnoje RUR10 v agregaci s traktorem
Z 12145

Monitoring kompostovacího procesu
Dobře vyzrálý kompost nesmí obsahovat větší množství

amoniakálního dusíku ani produktů anaerobního rozkladu.
Kompost má „ lesní “ vůni, tmavě hnědou barvu, struktura
jednotlivých původních komponent je téměř neznatelná.

V tab. 17 je uvedena doporučená četnost monitoringu
kompostovacího procesu.

Tab. 17: Odběry vzorků kompostu v průběhu kompostovacího cyklu

Využití kompostu
Kompost je využíván pro hnojení ploch TTP, které země-

dělský podnik obhospodařuje.

Obr. 5: Kompostování zbytkové biomasy (Malonty)

Obr. 6:  Překopávač kompostu Sandberger
    ST 250 (kompostárna Malonty)

 

Obr. 7:  Navážení surovin na kompostovací
        plochu (kompostárna Malonty)

Vzorek Termín Parametry 

sušina 

dusík celkový 

org.látky 

P2O5 
objemová hmotnost 

 
 

homogenizační 
překopávka 

 
 
 

okamžitě po 
homogenizační 

překopávce 
 

pH 
 

ukončení 
I. etapy 

komp.cyklu 
 

při poklesu teplot 
pod 40 °C 

jako po homogenizační 
překopávce + 

nerozložitelné přím.a test 
stability 

ukončení 
II. etapy 

komp.cyklu 

při poklesu teplot 
pod 30 °C po dobu 14 dnů jako při ukončení I.etapy 
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8.2. Kompostárna NKP Praha Vyšehrad
Kompostárna se nachází v areálu NKP Praha Vyšehrad.
Kompostovací plocha je umístěna v ohrazeném a oplo-

ceném prostoru o rozměru cca 15 x 10m s nezpevněnou plo-
chou.

Kapacita kompostárny pro jeden kompostovací cyklus
je přibližně 4 až 4,5 t surovin.

Suroviny do zakládek kompostu pocházejí z údržby ploch
parku Vyšehrad, jedná se o  travní hmotu, spadané listí a
dřevní odpad po průřezu zeleně.

Tab. 18  uvádí množství a průměrnou kvalitu surovin
využívaných pro kompostování.

suroviny ke 
kompostování 

celkové množství 
surovin 

(t) 

podíl surovin 
v zakládce 

(%) 

objemová 
hmotnost 
(kg.m-3) 

vlhkost 
(%) 

C:N 
- 

Staré listí 2,7 60 580 51,1 21 : 1 
Travní hmota 1,4 30 130 82,4 14 : 1 
Dřevní štěpka 0,4 10 270 30 110:1 
Celkem 4,5  100 350 - - 

 

Tab. 18: Množství a kvalita surovin určených pro kompostování

Technické prostředky pro kompostování:
stroje pro sklizeň a svoz jednotlivých materiálů

rotační žací stroj se svislou osou rotace TT 1500
multicara M25
štěpkovač Pezzolato PZ 110

stroje pro úpravu profilu a vrstvení
univerzální nosič nářadí Antonio Carraro HST 4400 TTR

stroje pro překopání kompostu
překopávač Ostratický NPK 150

stroje pro vyskladnění kompostu
multicara Gasalone M28

Vyrobený kompost je využíván pro hnojení travních
ploch parku Vyšehrad.

Obr. 8: Traktor Antonio Carraro AC TTR 4400
  HST v agregaci s překopávačem NKP 150
  Ostratický (kompostárna NKP Vyšehrad

 

Obr. 9: Hromady kompostu – kompostárna
  NKP Vyšehrad

 

Obr. 10: Kompostování na kompostárně
     NKP Praha Vyšehrad
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8.3. Kompostárna farmy Hucul  Vítkovice
v Krkonoších

Farma Hucul hospodaří v západní části Krkonoš na roz-
loze cca 232 ha zemědělské půdy, převážně luk a pastvin
zařazených do ekologického systému hospodaření. Je za-
měřena na chov huculských koní a k tomu má přiměřenou
rostlinnou výrobu. Vlastní chov však není rentabilní a pro-
to dalšími doplňujícími činnostmi je agroturistika, provoz
penzionu, občerstvení a smluvní sklizeň pozemků pro další
subjekty. Všechny pozemky leží uvnitř KRNAP v III. a II.
ochranném pásmu.

Pro kompostování se využívá zbytková biomasa
z hospodaření farmy.

Množství koňského hnoje použitelného na komposto-
vání je 90 tun, travní hmota je k dispozici v množství 84 tun
a piliny v množství 20 tun.

Tab. 19: Množství a kvalita surovin určených pro kompostování

Technické prostředky kompostování
stroje pro svoz a založení jednotlivých materiálů

traktorová vlečka s traktorem Z 72-11
traktorový nakladač MICRUS 12 s traktorem Z 72-11

stroje pro úpravu profilu a vrstvení
traktorový nakladač MICRUS 12 s traktorem Z 72-11

stroje pro překopání kompostu
souprava překopávač kompostu PK 250 agregovaný
s traktorem Z 72-11 s upravenou převodovkou pro plazi-
vou rychlost (l km.h-1).

stroje pro vyskladnění kompostu
traktorový nakladač MICRUS 12 s traktorem Z 72-11
traktorová vlečka

Vyrobený kompost je registrován ÚKZUZ (Ústřední kon-
trolní a zkušební ústav zemědělský) jako „Faremní kompost
HUCUL, organické hnojivo“ a lze jej uvádět do oběhu.

Kompost  je určen na hnojení orné půdy, luk a pastvin. Je
vhodný pro rekultivační a protierozní opatření v krajině.
Lze ho také využít pro přímé hnojení  zeleniny, ovoce, kvě-
tin a dřevin, nebo jako příměs při výrobě substrátů pro
zahradnictví a lesnictví.

V roce 2005 byla faremnímu kompostu udělena značka
„Krkonoše - originální produkt“, kterou uděluje Certifikač-
ní komise zřízená Sdružením pro krkonošské produkty. Pod-
mínkou udělení značky je šetrnost k životnímu prostředí a
jedinečnost spojená s regionem.

 

Obr. 11: Kompostování na farmě Hucul
   (Vítkovice v Krkonoších)

 

Obr. 12: Kompostování na farmě Hucul
   (Vítkovice v Krkonoších)

suroviny ke 
kompostování 

celkové množství 
surovin 

(t) 

podíl surovin 
v zakládce (%) 

objemová 
hmotnost 

kg.m3 

vlhkost 
% 

C:N 
(-) 

Koňský hnůj 90 34 850 80 18 : 1 
Travní hmota 84 52 160 72,4 16 : 1 
Piliny 20 14 220 55 138 : 1 
Celkem  194 100 380 - - 
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9. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ KOMPOSTOVACÍHO PROCESU

Pro to, aby byla kompostovací technologie ekonomicky
efektivní je potřeba vzít do úvahy celou řadu faktorů.

Výši nákladů na kompostování v největší míře ovlivňuje:
technologie kompostování,
druh a množství surovin  určených pro komposto-
vání,
potřeba výstavby dalších budov, resp.zařízení.

Náročnost kompostovací technologie je základním fak-
torem, který ovlivňuje celkovou výši investice. Náročnost
kompostovací technologie je daná její efektivitou, přičemž
rozhodující je doba trvání aktivní fáze kompostovacího cyk-
lu. Dalšími významnými faktory jsou typ monitorovacího
systému, úroveň kontroly pachů, požadavek na pracovní
síly a potřeba dalších zařízení. Výrazné snížení nákladů lze
dosáhnout v případě, že není potřeba investovat do náku-
pu mechanizačních prostředků pro kompostování.

Nejvyšší nákladovou položku tvoří náklady na vybudo-
vání kompostovací plochy a zabezpečení dostatečné aera-
ce v průběhu kompostovacího procesu.

U uzavřených kompostovacích systémů jsou náklady
vyšší. Souvisí to s potřebou zabezpečit kvalitní systém pro-
vzdušňování a monitorování kompostovacího procesu, ale
také s potřebou zařízení pro samotné kompostování.

Kapitálové náklady a roční provozní náklady kompostár-
ny jsou přímo závislé na množství a druhu kompostova-
ných surovin. Když je vlhkost kompostovaných surovin
nižší, klesá požadavek na porézní suroviny (štěpky, sláma
apod.). S tím souvisí snížení nákladů na přípravu vstup-
ních surovin (drcení, štěpkování) a snížení požadavku na
velikost plochy pro jejich případné uskladnění.

V případě kompostování surovin s nízkou sušinou (např.
kejda) je často potřeba investovat do dalších zařízení (např.
separátor na kejdu).

Při ekonomickém hodnocení kompostovacího procesu je
nutno uvažovat s těmito rozhodujícími nákladovými polož-
kami, které ovlivní cenu výsledného produktu:

I. náklady spojené s přípravnou fází zřízení kompostárny
– souvisejí především s zřizovacími výdaji a vyřizováním

řady povolení např. náklady na založení společnosti,
získání živnostenského oprávnění apod..

Některé náklady spojené s přípravnou fází zřízení kom-
postárny:

Poplatek za vydání živnostenského listu,
Náklady na založení společnosti

vklad do společnosti,
- poplatek notáři za sepsání společenské

smlouvy nebo zakladatelské listiny, zaklada
telské smlouvy ,

- poplatek za zápis do obchodního rejstříku,
Poplatky za zřízení a vedení účtu v bance,
Náklady na provedení ekonomického propočtu,
Náklady na provedení průzkumu druhů a množství
BRO v regionu,
Náklady na vypracování podnikatelského záměru,
Náklady na vyřízení bankovního úvěru,
Náklady na cestovné,
Ostatní.

II. náklady spojené se zřízením a výstavbou kompostárny
– tuto skupinu představují především náklady na vybu-

dování a vybavení kompostárny,
Některé náklady spojené se zřízením a výstavbou kom-
postárny:

Stavební povolení
Projektová dokumentace,
Stavební projekt,
Vodoprávní řízení – zpracování projektu,
Uzemní  řízení,
Odvod z odnětí půdy ze zemědělského a lesnického
fondu,
Rekultivační projekt,
Projekt ozelenění,
EIA,
Rozptylová studie,
Provozní řád kompostárny,
Havarijní plán kompostárny,
Projekt požárně bezpečnostního zajištění stavby,
Zpracování žádosti o financování,
Další poplatky,
Stavební investice,
Ostatní.

III. náklady spojené s provozem kompostárny
 – jsou to náklady spojené např. s provozem strojů, nákla-

dy na mzdy obsluhy apod.

Investiční náklady na strojně technologické linky při kom-
postování musí být úměrné kapacitě kompostárny, nebo
plánovanému rozsahu, s těmito stroji, provedených prací.
V současných ekonomických podmínkách si provozovatel
kompostárny nemůže dovolit nákladné halové nebo kon-
tejnerové systémy kompostování.

Některé kompostárny v ČR jsou ještě vybaveny pouze
univerzálním nakladačem, většinou s čelní lopatou, kterým
se provádějí překopávky a expedice kompostu. Pro inten-
zivní kompostování odpadů ze zeleně je však zapotřebí ješ-
tě překopávač kompostu a popřípadě  síto pro finální úpra-
vu vyrobeného kompostu.
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Náklady  na  provoz strojů
Výběr konkrétní vhodné techniky pro technologii kom-

postování na volné ploše v pásových hromadách závisí na
finančních a provozních možnostech provozovatele kom-
postárny. S tímto je spojená i otázka způsobu financování
pořizované techniky.

Samotná nabídka strojů pro kompostování je v dnešní
době celkem široká, ovšem při pořizování techniky je třeba
vždy mít na zřeteli rozsah jejího ročního využití a to
i s výhledem do budoucnosti. Rovněž je nutné zvážit, zda
při nedostatečném využití bude možné pořízený stroj vyu-
žít prostřednictvím služeb, nebo k jiné činnosti, než je sa-
motné kompostování.

Stroje se liší jak pořizovací cenou, tak i konstrukčním pro-
vedením a tím i jejich výkonností. Pro první orientační vý-
běr vhodného stroje je možné použít normativních ukaza-
telů uváděných výrobcem. Konkrétní roční výkonnost po-
řízeného stroje nebo soupravy však bude závislá na jeho
využití, což ovlivní i skutečné náklady na jeho provoz.

Celkové přímé provozní náklady jsou složeny z fixních
nákladů, např. náklady na pojištění stroje a variabilních
nákladů, např. náklady na PHM. K těmto nákladům je však
nutné připočítat nepřímé náklady, např. režii, která bývá
často při kalkulacích o výhodnosti nákupu stroje či prove-
dení dané operace službou opomíjena. Celkové provozní
náklady pak bývají nejčastěji vztaženy k nějaké jednotce
nasazení stroje (např. Kč za hodinu provozu stroje) nebo
jeho výkonnosti (např. Kč na tunu). Tyto informace lze pak
dále využít např. při kalkulacích nákladů na výrobu kom-
postu.

Při kalkulaci jednotlivých složek nákladů je nutné vychá-
zet z průměrných pořizovacích cen v daném roce nebo ně-
jakém krátkém časovém období u výkonnostně či jinak srov-
natelných typů strojů. Při použití historických cen dochází
ke zkreslování výsledných výpočtů, což pak vede mnohdy
k nesprávným závěrům. Uspořádání a vybavení komposto-
vací linky je závislé na finančních možnostech a technic-
kém vybavení provozovatele kompostárny. V našich pod-
mínkách většina kompostáren disponuje pouze základním
technickým vybavením, jako jsou např. váhy, nákladní au-
tomobily s kontejnery, drtiče, štěpkovače, nakladače, vrst-
vič a urovnávač zakládek kompostu, překopávač kompos-
tu, fekální vůz a prosévací zařízení.

Před vlastním nákupem strojové techniky je nutné pro-
vést bilanci zpracovávaného množství zbytkové biomasy.
Odhadnout velikost svozového regionu, potencionálně
vyprodukované množství jednotlivých složek a sezónního
vývoje množství vyprodukovaného BRO.Také je nutné
odhadnout potencionální zájem jednotlivých subjektů.

Dále pak následuje analýza vlastního strojového vyba-
vení, možnosti pronájmu techniky či provedení některých
operací formou služeb. Výsledkem této analýzy je rozhod-
nutí  o využití  stávající techniky, provedení potřebných
prací formou služeb, nebo nákupu nového strojového vy-
bavení.

V případě nákupu strojového vybavení je nutné provést
výběr z dostupné nabídky na trhu. Stroje musí mít dosta-
tečnou výkonnost, tak aby došlo, k jejich optimálnímu vy-
užití. Rovněž je nutné zvážit, zda nakoupené stroje bude
možné využít i k jiným účelům. Před vlastním nákupem stroje
je nutné provést posouzení možného využití a tomu odpo-
vídajících nákladů na jeho provoz. V případě, že náklady na
provoz stroje vyjdou vyšší, než je cena služeb, pak je vý-
hodnější stroj nekupovat a danou operaci provést formou
služby. Je-li tento rozdíl malý, pak je na zvážení, zda stroj
koupit, neboť i přes vyšší náklady na provoz stroje, než je
cena služeb zde převládá výhoda možnosti provedení prací
dle vlastních časových potřeb. Rovněž nemusí být vhod-
ný stroj pro provedení požadované operace formou služeb
dostupný, neboť se často jedná o speciální jednoúčelové
stroje.

Pro určení rozsahu prací, které musí stroj vykonat, aby
byl ekonomicky efektivně využíván, je nutné spočítat mi-
nimální roční využití stroje, tj. výkonnost při které jsou
provozní náklady na stroj shodné s realizační cenou práce
na trhu. Toto minimum je označováno jako bod zvratu, kte-
rý ukazuje mez výhodnosti pořízení stroje oproti zajištění
práce např. službami nebo pronájmem stroje.

Minimální roční využití se určí podle vzorce:
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kde:  rWmin  minimální roční využití stroje (ha; t; hod,
 m3.rok-1)

rNf (t)  roční náklady fixní na provoz stroje
(Kč.rok-1)

Cp  cena práce (Kč.t-1)
jNv (t)  jednotkové variabilní náklady na provoz

stroje (Kč.t-1).

Při posuzování vhodnosti nákupu strojů není nutné znát
detailně všechny nákladové položky. Důležitější je vědět,
zda příjmy v podobě realizované výroby budou stačit na
pokrytí nákladů spojených s pořízením této techniky. Fixní
náklady spolu s  náklady variabilními musí být nižší než
příjmy tak, aby se mohl realizovat zisk. Pro potřeby neúpl-
ných kalkulací (kdy není uvažována režie atd.) a stanovení
minimálního využití stroje je potřebné provést výpočet ná-
kladů variabilních a fixních.

,
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Fixní  náklady

Amortizace (odpisy)
Náklady na zúročení vlastního kapitálu
Náklady na garážování nebo uskladnění stroje
Náklady na pojištění a silniční daň

Náklady variabilní
Výše variabilních nákladů je závislá na provozu stroje.

Skládají se z nákladů na provoz stroje (náklady na palivo a
mazivo, mzdu obsluhy a údržbu stroje, pomocný materiál) a
nákladů na opravy.

Náklady na opravy a udržování
Náklady na pohonné hmoty a maziva
Náklady na mzdu obsluhy
Náklady na pomocný materiál

Pro vyhodnocení technologických postupů výroby kom-
postu z trvalých travních porostu je nutné sledovat:

- termíny zahájení a ukončení jednotlivých
pracovních operací,

- jednotlivé pracovní operace,
- u každé pracovní operace sledovat parametry

uvedené v části „Sběr informací potřebných
k ohodnocení stroje a Měřící list“,

- u každé pracovní operace zjistit potřebné údaje uve-
dené v části „Údaje pro ekonomické hodnocení“.

Předpokládané pracovní operace:
- sklizeň TTP,
- sběr a svoz TTP,
- nakládka dalších materiálů (pokud budou použity

např. piliny, štěpka, sláma, staré seno, siláž, senáž
atd.),

- dovoz dalších použitých materiálů,
- vrstvení trávy nebo dalších použitých materiálů,
- dovoz kapalin (voda, močůvka, kejda atd.),
- překopávání,
- obslužné operace (např. položení nebo sbalení

fólie),
- nakládání kompostu,
- aplikace kompostu.

Sběr informací potřebných k ohodnocení stroje
Podmínky zkoušek

- charakteristika pozemku,
- charakteristika plodiny,
- meteorologické podmínky.

Agrotechnické ukazatele (kvalita práce, ztráty atd.),
Úroveň vybavení stroje a nastavení stroje (rych-
lost, šířka záběru, hloubka zpracování atd.),
Druh a množství vykonané práce v průběhu celého
období zkoušek stroje,

Provozní čas v průběhu směny,
Čas potřebný na odstranění technických a techno-
logických závad,
Čas na technickou údržbu,
Prostojový čas (čas na odpočinek),
Čas na opravy konané mimo provozní směnu,
Druh závad a jejich příčiny,
Spotřeba pohonných hmot, elektrické energie, ma-
ziv apod.,
Spotřeba základních a pomocných materiálů,
Počet osob základního (hlavního) a pomocného
personálu,
Množství práce vykonané do objevení se poruchy.

Z výše uvedených informací lze stanovit:
výkonnost za hodinu provozního času,
dílčí časové ztráty na technickou údržbu a odstra-
nění technických a technologických závad,
spotřeba práce.

Měřící list
Informace o stroji a místě zkoušek:

zkoušený stroj,
typ stroje,
druh práce,
počet obsluhujícího personálu,
místo zkoušek.

Podmínky zkoušek:
druh plodiny,
charakteristika pozemku,
výnos (t.ha-1),
druh půdy,
vlhkost půdy (%),
stav půdy,
sklon (%),
- po vrstevnici napříč svahu,
- v linii spádnice,
- do svahu,
průměrná délka pozemku (m),
průměrná šířka záběru (m),
hloubka zpracování (cm),
pracovní rychlost (m.min-1).

Výsledky časového měření, množství práce, spotřeba
energie a pohonných hmot

hlavní pracovní čas T1 (min),
čas na otáčení T12 (min),
počet otáčení,
čas přejezdů na pracovišti T22 (min),
čas na nakládku a vykládku T23 (min),
čas na ostatní pomocné operace T24 (min),
počet přejezdů (nakládek a vykládek) na pracovišti,
čas na technickou údržbu T31 (min),
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čas na přípravu a ukončení práce T32 (min),
čas na nastavení a seřízení T33 (min),
čas na odstranění technologických (funkčních)
závad T41 (min),
čas na odstraňování technických závad T42 (min),
počet pracovníků technické a technologické
obsluhy,
čas prostojů na odpočinek (přestávky) T5 (min),
čas přejezdů T6 (min),
čas prostojů zaviněných strojem, který je se strojem
zkoušeným zapojen do soupravy T7 (min),
čas prostojů z jiných důvodů T8 (min),
množství práce (ha, m3, kusy),
spotřeba pohonných hmot (l).

Údaje pro ekonomické hodnocení:
Energetický prostředek

pořizovací cena (Kč),
doba odepisování (let),
rok pořízení stroje - doba provozu stroje (let),
doba provozu za rok (hodin; Mth),
výkonnost souprav (W08) (ha.h-1; t.h-1),
pojištění zákonné (Kč),
pojištění havarijní (Kč),
plocha na uskladnění (m2),
náklady na uskladnění stroje (Kč. m-2),
koeficient oprav,
spotřeba paliva (l.ha-1, l.t-1).

Pracovní stroj
pořizovací cena (Kč),
doba odepisování (let),
roční výkonnost soupravy (ha/rok; tun/rok),
pojištění (Kč),
plocha na uskladnění (m2),
náklady na uskladnění stroje (Kč.m-2),
koeficient oprav.

Hodinová mzda řidiče (Kč.h-1),
Hodinová mzda obsluhy (Kč.h-1),
Počet pracovníků obsluhy,

Cena základního materiálu (Kč.t-1),
Množství základního materiálu (t),

Cena pomocného materiálu (Kč.t-1),
Množství pomocného materiálu (t).

Výsledné ekonomické hodnocení všech operací souvi-
sejících s údržbou TTP  včetně zpracování přebytečné travní
hmoty technologií  kompostování  vychází z metodik, které
uvádí  KAVKA (1997).  Časové snímky jednotlivých opera-
cí se provádějí podle metodiky měření časových snímků
ČSN 470 120 „Struktura času nasazení mechanizačních pro-
středků“.



35

10. SOUVISEJÍCÍ LITERATURA

1. DRESBOLL, D., B., THORUP- KRISTENSEN, K.:
Structural differences in wheat (Tritium aestivum), hemp
(Cannabis sativa) and Miscanthus (Miscanthus ogifor-
mis) affect the duality and stability on plant based com-
post. In: Scientia Horticulturae, 107/2005, p. 81- 89

2. HEJÁTKOVÁ, K., LATINI, J., NOVÁK, P.: Ekolo-
gické rychlokompostování biomasy: Vydáno při  příleži-
tosti odborného semináře „Zhodnocení přebytečné bioma-
sy ke stabilizaci  půdní  úrodnosti formou ekologického
rychlokompostování“ / Brno : Veterinární a farmaceutická
univerzita VFU, 1997. 20 s. : obr., tab.  ISBN 80-85114-09-7
(neváz.) :.

3. KAVKA, M.: Využití zemědělské techniky
v podmínkách  tržního  hospodářství.  Ústav zemědělských
a potravinárských informací, Praha 1997

4. KVÍTEK, T. et al. (1997): Udržení, zlepšení a zaklá-
dání druhově bohatých luk. Metodika 21/1997. Praha, VÚ-
MOP: 50 s.

5. MORAVCOVÁ, A.: Vliv mulčování a hnojení na
horská luční společenstva v Krkonoších. Diplomová prá-
ce, Přírodovědná fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
2003. 102s.

6. PLÍVA, P. a kol: Podklady pro vypracování perio-
dické zprávy o řešení projektu QF1348 „Přeměna zbytko-
vé biomasy, zejména z oblasti zemědělství, na naturální
bezzátěžové produkty, využitelné v přírodním prostředí ve
smyslu programu harmonizace legislativy ČR a EU “ v roce
2005. číslo zprávy: Z- 2453, VÚZT, 2005.

7. PLÍVA, P. a kol.: Zakládání, průběh a řízení kom-
postovacího procesu. VÚZT Praha, 2006, 65 str., ISBN 80-
86884-011-2.

8. VÁŇA, J.: Závěrečná zpráva z projektu NAZV č.:
EP 7231 „Zpracování biomasy travních a rákosovitých
porostů na bioplyn a organické hnojivo“., Praha, VÚRV,
2001, nest. 30s. 7 tab.+ příl. ISSN: neváz.

9. VÁŇA, J.: Kompostování travní fytomasy. Biom.cz
[online]. 2002-02-18 [cit. 2007-10-16]. Dostupné z WWW:
<http://biom.cz/index.shtml?x=64326>. ISSN: 1801-2655.

10. http://www. csu.cz




