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KOMPOSTOVÁNÍ BIOMASY V MÍST Ě JEJÍHO VZNIKU  

 
Klíčová slova:  
řízené kompostování, pásová hromada na volné ploše, surovinová skladba, kompost, 
kompostovací plocha, software „Provozní deník kompostárny“ 

Vytvořený metodický postup poskytuje informace potřebné pro zpracování biomasy – 
odpadní z venkovských sídel a obcí a zbytkové biomasy z provozování zemědělské činnosti 
kompostováním – které by mělo být realizováno pokud možno přímo v místě jejího vzniku, 
popř. na ne příliš vzdálené kompostárně.  

Součástí metodického postupu je seznam surovin a jejich charakteristických vlastností, 
které připadají v úvahu v dané lokalitě zpracovávat kompostováním.  

Obsahuje varianty sestavování vhodných surovinových skladeb pro optimální průběh 
kompostovacího procesu.  

V metodickém postupu jsou uvedeny modelové příklady typů kompostáren (dle 
kompostovací plochy) na nichž lze výše uvedenou biomasu zpracovávat.  

Součástí metodického postupu je administrativní software, který je elektronickou verzí 
provozního deníku vedeného na každé kompostárně. 

  
 

 
COMPOSTING OF BIOMASS AT IT’S SOURCE  
 
Keywords: 
Controlled composting, belt pile on surface, raw materials, compost, surface of composting, 
“special application software” 

Created methodical advancement provides information required for processing of biomass 
waste which comes from towns, villages and residual biomass by prosecution of agricultural 
activities with the composting which should be realized if possible at it‘s sources or nearest to 
composting plant.  

A part of the methodical advancement has a list of raw materials and their characteristics 
which we can composting at its sources.  

It contains various composition of raw materials structures for Optimal procedure  of the 
composting.  

The methodical advancement are mentioned model examples of types compost place where 
we can process the biomass.  

A part of the methodical advancement is special software which is an electronical version 
of the diary of each compost place.  
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I. CÍL METODICKÉHO POSTUPU 

Cílem metodického postupu je poskytnout návod pro zpracovávání biomasy – odpadní 
z venkovských sídel a obcí a zbytkové biomasy z provozování zemědělské činnosti 
kompostováním – které by mělo být realizováno pokud možno přímo v místě jejího vzniku, 
popř. na ne příliš vzdálené kompostárně.  

Pro zpracovávání biomasy je zvolena technologie řízeného kompostování na volné ploše 
v pásových hromadách, s důrazem na zabezpečení základních podmínek pro zajištění 
správného průběhu kompostovacího procesu.  

Odpadní biomasa z venkovských sídel a obcí a zbytková biomasa z provozování 
zemědělské činnosti je vhodná surovina pro kompostování. Je zdrojem organické hmoty, 
dusíku a dalších živin. Úspěšnost kompostování biomasy spočívá ve správně sestavené 
surovinové skladbě, zabezpečení homogenity kompostovaných surovin a dostatečné aeraci 
zrajícího kompostu.  

Kompostováním odpadní biomasy z venkovských sídel a obcí a zbytkové biomasy 
z provozování zemědělské činnosti lze získat stabilizovanou organickou hmotu 
s humusovými látkami a rostlinnými živinami, která je dále využitelná jako účinné 
organické hnojivo.  
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II. VLASTNÍ POPIS METODICKÉHO POSTUPU 

1. Použité názvosloví 
Pro účely metodického postupu platí následující názvosloví:  

Aerobní kompostování  
– kompostování za dostatečného přístupu vzduchu nezbytného pro rozvoj aerobních mikro-
organismů potřebných pro rozklad organické hmoty. 

Archivace/archivování 
– uchování údajů v písemné, tištěné nebo elektronické podobě po dobu nejméně dvou let od 
data provedení posledního záznamu nebo data jejich posledního využití pro účely výroby 
kompostu.  

Celkový dusík 
 – součet všech forem dusíku (NH3, NH4, NO3, NO2). 

Cizorodá látka 
– látka, která nepříznivě ovlivňuje zrání kompostu, úrodnost půdy, růst rostlin nebo látka, 
jejíž příjem rostlinami je nežádoucí s ohledem na možnost ohrožení zdraví lidí nebo zvířat a 
látka, jejíž akumulace v půdě je nežádoucí.   

Homogenita 
– stejnorodost fyzikálních vlastností a chemického složení kompostu v zakládce, svědčící o 
správném zpracování surovin kompostováním.  

Hromada 
– zpracovávané suroviny jsou vrstveny do pásových hromad, které mají trojúhelníkový či 
lichoběžníkový profil (tvar budoucí hromady je daný geometrií tvaru pracovního prostoru 
používaného překopávače), délka hromady je dána velikostí kompostovací plochy, popř. 
množstvím zpracovávaných surovin. 

Humus 
– soubor odumřelých organických látek rostlinného i živočišného původu, tyto látky jsou v 
různém stupni přeměny. 

Kompost 
– organické hnojivo vzniklé kompostovacím procesem, barvy hnědé, šedohnědé až černé, 
drobtovité až hrudkovité struktury, bez nerozpojitelných částic, mající deklarované 
kvalitativní znaky. 

Kompost určený k použití nebo uvedení do oběhu jako organické hnojivo 
– výrobek zhotovený postupem dle této podnikové normy, který je produktem procesu  
přirozené biologické degradace a zrání směsi biologicky rozložitelných surovin nebo výrobek, 
který je produktem tohoto procesu upraveným v souladu s požadavky této podnikové normy. 

Kompostovací proces 
– přirozený biochemický proces, probíhající v přírodě, při němž z původních organických 
látek pod vlivem živých organismů, zvláště mikrobů, vzniká stabilní organické hnojivo – 
kompost. 

Kontrolované nakládání s vodami 
– spolehlivé zachycení a soustředění veškerých vod ze zájmové plochy vodohospodářsky 
uzavřeným systémem, který umožňuje další bezpečné nakládání s vodami se změněnou 
kvalitou (čistění, skladování, zpětný postřik, odvoz k likvidaci apod.).  
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Lehce rozložitelné látky 
 – látky, u kterých probíhá proces humifikace krátkou dobu nebo je můžeme aplikovat i přímo 
do půdy (zejména chlévský hnůj, kejda, rašelina apod.). 

Nerozložitelné příměsi 
 – drobné až velké předměty charakteru nežádoucí příměsi v surovině, které se při procesu 
humifikace nemohou měnit (kameny, plast, sklo, kovy apod.).   

Organické hnojivo 
– látka vyrobená převážně z biodegradabilních surovin obsahující živiny: pro výživu 
kulturních rostlin nebo dřevin, určená pro udržení nebo zlepšení půdní úrodnosti a pro 
příznivé ovlivnění výnosu či kvality produkce. 

Organické látky 
– sloučeniny uhlíku, vzniklé na základě schopnosti tohoto prvku vytvářet řetězce, kromě 
uhlíku bývají přítomny vodík, kyslík, dusík, fosfor, síra a další. 

Receptura 
– předpis skladby surovin určený pro výrobu šarže kompostu, který je vyjádřený poměrem 
zpracovávaných surovin. Účelem receptury je ověřit kvalitu směsi surovin s ohledem na 
požadovanou kvalitu výstupu a určení optimálních fyzikálně chemických parametrů pro 
proces kompostováni. 

Spalitelné látky 
– organické látky.  

Sledované látky 
 – látky se sledovanými mezními hodnotami. Jsou sledovány: arsen, kadmium, chrom, měď, 
rtuť, molybden, nikl, olovo, zinek.  

Surovina 
– materiál známého původu a známé nebo odvoditelné kvality, který je určen jako jeden ze 
vstupů k výrobě kompostu dle této podnikové normy. Surovinou může být odpad ve smyslu § 
3 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech za předpokladu splnění požadavků na surovinu.   

Těžce rozložitelné látky 
 – látky, u kterých probíhá proces kompostování dlouhodobě a nesnadno, případně které je 
nutné předfermentovat nebo upravovat (zejména stromová kůra, dřevní odpad apod.).  

Uvedení do oběhu 
– nabízení výrobku k prodeji nebo jinému způsobu převodu, jeho prodej nebo jiný způsob 
převodu a skladování za účelem prodeje nebo jiného způsobu převodu.  

Vodohospodářsky zabezpečená plocha 
– plocha umožňující kontrolované nakládání s vodami (vody odloučené ze suroviny a 
kompostu, srážkové vody spadlé do prostoru vodohospodářsky zabezpečené plochy).   

Zakládka 
– směs surovin organického původu, založená ve stejném termínu a prostoru do jedné či více 
hromad. 
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2. Sestavování surovinové skladby zakládky kompostu 

2.1 Seznam zpracovávaných surovin, včetně biotechnologických přípravků 
Pro sestavování surovinové skladby zakládek kompostů, kdy je zpracovávána odpadní 

biomasa z venkovských sídel a obcí a zbytková biomasa z provozování zemědělské činnosti 
kompostováním, přicházejí v úvahu biologicky rozložitelné suroviny uvedených v tab. 1 

Vedle surovin uvedených v tab. 1 mohou být do procesu založeny další suroviny či přísady, 
zejména biotechnologické přípravky, které jsou do zakládaných hromad přidávány za účelem 
optimalizace surovinové skladby, popř. snížení vzniku zápašných plynů. 

2.2 Požadavky na zpracovávané suroviny 
Při výrobě kompostu mohou být používány pouze suroviny, které nebudou mít po ukončení 

biologického zrání charakter cizorodých látek. 

Kvalita kompostovaných surovin je sledována jednak jako součást řízení kvality výrobku 
(kompostu) a jednak jako podklad pro stanovení surovinové skladby zakládky kompostu. 
Kvalita surovin je dokladována protokolem o odběru vzorku a protokolem o výsledcích 
laboratorní analýzy – protokoly jsou archivovány. 

Při vlastním odběru vzorku surovin jsou stanovovány následující základní ukazatele:  

sušina, spalitelné látky, NceIk, C:N, pH, nerozložitelné příměsi. 

V případě podezření, že zakládané suroviny obsahují cizorodé látky, jsou stanoveny obsahy 
těchto cizorodých látek. Možnost založení surovin do zakládky kompostu je pak posuzována 
na základě výsledků analýzy podle jednotlivých případů. Kvalita suroviny je zjišťována vždy 
u každé nové suroviny zpracovávané na kompostárně nebo suroviny nového dodavatele. 

2.3 Receptura surovinového složení zakládky 
Receptura surovinového složení zakládky určuje poměry  jednotlivých surovin v 

zakládce a je vyjádřena poměrem jednotlivých surovin v procentech hmotnosti (popř. 
objemové hmotnosti) celé zakládky. 

Pro výrobu na jednotlivých kompostárnách jsou ze surovin uvedených v tab. 1 zpraco-
vávány během výroby kompostu pouze některé – podle dovezeného množství, podle typu 
dodávek surovin na základě sezónních změn, podle hodnot vstupních vlastností surovin atd.  

Aby byl zajištěn správný průběh kompostovacího procesu a docíleno co nejvyšší účinnosti 
tvorby humusových látek, musí být surovinová skladba zakládky optimalizována tak, aby byl 
zajištěn vhodný poměr zakládaných surovin a tím optimální hodnota C:N, která by neměla 
překročit hodnotu C:N = 30:1. Optimální vlhkost promíchané směsi založených surovin se 
musí pohybovat v rozsahu (40 – 65) %.  

V tab. 2 jsou uvedeny tři příklady složení surovinových skladeb. Možností složení 
zakládek kompostu je velmi mnoho a proto je nutné zdůraznit, že se jedná pouze o vzorové 
příklady. 
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Tab.1: Seznam zpracovávaných surovin  

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

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv 

02 01 07 Odpady z lesnictví 

02 03 
Odpady z výroby a zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, 
kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu, z výroby 
droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy 

02 03 04* Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

02 04 Odpady z výroby cukru 

02 04 01 Zemina z čištěn a praní řepy 

02 06 Odpady z pekáren a výroby cukrovinek 

02 06 01* Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

02 07 Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, 
čaje a kakaa) 

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

02 07 02 Odpad z destilace lihovin 

02 07 04* Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku 

03 01 01 Odpadní kůra a korek 

03 01 05 
Piliny, hobliny, odřezky,dřevo, dřevotřískové desky a dýhy neuvedené pod číslem 
03 01 04 

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

03 03 01 Odpadní kůra a dřevo 

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

19 05 Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů 

19 05 03 Kompost nevyhovující jakosti 

19 06 Odpady z anaerobního zpracování odpadů 

19 06 04 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu 

19 12 Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, 
peletizace) 

19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 

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

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 

20 03 Ostatní komunální odpady 

20 03 02 Odpad z tržišť 
*  určité zmetkovité potraviny 
 - výběr zmetkovitých potravin podle Nařízení Komise (ES) ze dne 3. února 2006 č. 197/2006 Sb., neživočišného 
původu nebo neobsahující produkty živočišného původu jako například pečivo, těstoviny, cukrářské výrobky a 
podobné výrobky, které z obchodních důvodů, z důvodů závady při výrobě, balení   nebo jiné závady nepředstavují 
nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat a nejsou již určeny k lidské spotřebě a zbavené obalů mohou být zpracovány v 
zařízeních na výrobu bioplynu nebo kompostování, která nepodléhají schválení Krajské veterinární zprávy ani její 
kontrole. 



 10 

Tab. 2: Varianty vybraných surovinových skladeb 

 
  

Pro sestavování surovinových skladeb kompostu existuje v literatuře řada postupů. Přesně 
lze surovinovou skladbu určit např. pomocí výpočtu uvedeného v PLÍVA , P. a kol.: 
„Zakládání, průběh a řízení kompostovacího procesu“. Praha: VÚZT 2006, č. 1, 65 s., ISBN: 
80-86884-11-2 nebo může být použit „diagram možných surovinových skladeb 
kompostu“, který je uveden v tab. 3. V diagramu jsou uvedeny nejčastěji používané suroviny 
a jejich vhodná procentická zastoupení při sestavování různých kompostovacích zakládek. 
Barevně označená políčka označují vhodnost složení uvedené surovinové zakládky.  

V dnešní době již pro kompostářskou praxi existuje řada programů pro výpočet surovinové 
skladby zakládaných kompostů. Programy se od sebe většinou liší v počtu vstupních parametrů, 
které je nutné zadat.  

Jedním z nich je program „Kompost 2.0“, který je volně dostupný na webové stránce  
http://www.biom.cz. Podobný program „Komposter“ nabízí firma ZERA, o.s. Náměšť nad 
Oslavou (www.zeraagency.eu). 

Vedle programů, které slouží pouze pro určení surovinové skladby, se začínají objevovat 
i programy (expertní systémy), které je možné využívat pro určování dalších parametrů 
spojených s kompostováním (např. velikost kompostovací plochy, databáze dodavatelů a 
prodejců kompostovací techniky, výpočet ekonomických nákladů na kompostování, určení 
logistického modelu svozu BRO apod.). Jako příklad lze uvést programy, které jsou součástí 
expertního systému pro kompostování, který je k dispozici na webové stránce: 
http://www.biom.cz. 

Skladba I. Skladba II. Skladba III. 

Zakládka 
kompostu Travní 

 hmota 
Dřevní  
štěpka 

Nad-
sítné 

Travní  
hmota 

Dřevní  
štěpka 

Stařin
a  

z luk  

Kuch. 
Bio-

odpad  

Staré 
listí 

suché  
– 

Hmo-
tnost 

surovin 
[t] 65 25 10 65 15 20 80 20 0 

Vlhkost  
surovin 

[%] 75 60 30 75 60 20 73 20 0 

Výsledná 
vlhkost 

[%] 66,8 61,8 62,4 

Výsledné 
C:N 

[–] 26,0 29,5 31,3 
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Tab.3: Diagram možných surovinových skladeb pro výrobu kompostu 

 
 Orientace v diagramu: číselné údaje uvádějí procentické zastoupení jednotlivých komponent směsi, a to tak, že první hodnota zleva odpovídá surovině A, druhá surovině 
B, třetí a čtvrtá surovinám C a D (např. první políčko zleva v prvním řádku, které obsahuje následující hodnoty: 50; 30; 10; 10 - směs se bude skládat z 50 % zeleninového 
odpadu, 30 % suchého listí, 10 % drůbežího trusu a 10 % zeminy). 

Barevné rozlišení:  � optimální směsi s poměrem C:N v rozmezí (30 – 35):1 a počáteční vlhkostí 50–60 %, 
                               � směsi, které mají optimální poměr C:N, ale lze u nich předpokládat vyšší hodnotu  
                                  vlhkosti, tj. z počátku budou náročnější na překopávání, 
 � směsi, které nejsou příliš vhodné, neboť mají nízký poměr C:N. V případě jejich kompostování bude třeba dodat strukturní suroviny (štěpku, piliny).

Surovina   B 
 Zeleninový 

odpad 
Suché listí 

Kuchyňský 
bioodpad 

Prasečí 
kejda 

Čerstvá 
tráva 

Štěpka Zemina 
Drůbeží 

trus 
 

Zeleninový 
odpad 

 50;30;10;10 20;20;30;30 70;0;0;30 80;20;0;0 40;20;10;30 40;10;10;40  Drůbeží trus 

Suché listí 40;30;10;20  10;60;20;10 40;20;10;30 50;10;10;30 10;10;10;70  45;30;10;50 Zemina 

Kuchyňský 
bioodpad 

50;20;20;10 50;10;10;30  10;40;30;20 15;10;25;50  70;10;0;20 5;45;40;10 Štěpka 

Prasečí 
kejda 

10;70;10;10 30;40;20;10 20;20;30;30   10;30;50;10 10;10;40;40 20;0;0;80 
Čerstvá 

tráva 
Čerstvá 

tráva 
70;20;5;5 30;40;30;0 70;0;0;30   20;20;20;40 40;20;10;30 90;0;10;0 

Prasečí 
kejda 

Štěpka 40;10;0;50 0;30;60;10  30;25;0;45 25;45;30;0  15;10;75;0 10;0;20;70 
Kuchyňský 
bioodpad 

Zemina 30;50;20;0  0;70;30;0 0;0;40;60 10;25;40;25 0;10;10;80  30;10;20;40 Suché listí 

S
ur

ov
in

a 
  A

 

Drůbeží trus  10;30;60;0 40;10;10;45 0;5;80;15 10;10;80;0 30;30;30;10 20;10;20;50  
Zeleninový 

odpad 

S
ur

ov
in

a 
  C

 

Drůbeží 
trus 

Zemina Štěpka 
Čerstvá 

tráva 
Prasečí 
kejda 

Kuchyňský 
bioodpad 

Suché listí 
Zeleninový 

odpad  

Surovina   D 
 



 12 
 

3. Typy kompostáren – kompostovacích ploch 
Pro kompostování odpadní biomasy z venkovských sídel a obcí a zbytkové biomasy 

z provozování zemědělské činnosti lze využívat technologii řízeného kompostování 
v pásových hromadách. Pro to, aby produkt kompostovacího procesu splňoval kvalitativní 
požadavky, a aby nedocházelo k negativnímu ovlivňování jednotlivých složek životního 
prostředí je potřeba zabezpečit, aby kompostovací proces probíhal správně.  

Správný průběh kompostovacího procesu lze dosáhnout:  

• optimalizací surovinové skladby kompostu, 
• sledováním procesních podmínek (teploty, vlhkosti, stupně provzdušnění), 
• mechanizací rozhodujících operací kompostovacího procesu, 
• zakrýváním hromad kompostu plachtou. 

V dalším textu jsou uvedeny varianty kompostování biomasy přímo v místě jejího vzniku, 
popř. na ne příliš vzdálené kompostárně technologii řízeného kompostování v pásových 
hromadách. Surovinová skladba kompostu a technické vybavení kompostárny se může měnit 
podle lokálních podmínek, charakteru zpracovávaných surovin a strojního vybavení 
zemědělského podniku.  

Uvedené varianty jsou ověřeny v provozní praxi a mohou sloužit jako modelové příklady 
pro zemědělské podniky a subjekty, které řeší problematiku smysluplného zpracování odpadní 
biomasy z venkovských sídel a obcí a zbytkové biomasy z provozování zemědělské činnosti.  

3.1 Kompostování přímo „na poli“ 
Kompostovací plocha  

Výše uvedená biomasa se zpracovává v místě svého vzniku, nebo v blízkosti místa vzniku, 
přímo „na poli“ , nebo na jiném pozemku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Kompostování přímo „na poli“ 
(1 – dovoz surovin, 2 – pásová hromada přikrytá kompostovací plachtou, 3 –

 překopávání  kompostu, 4 – dávkování kapalin, 5 – manipulace se surovinami, 6 – 
odvoz kompostu) 
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Kompostovací plocha je dočasná, není vodohospodářsky zabezpečená. Platí pro ni stejné 
podmínky jako pro „polní hnojišt ě dočasné“ neboli „složiště“ (stavebně nezabezpečená 
skládka hnoje přímo na zemědělské půdě). Obecně platí znění ve vyhlášce č.274/1998 Sb., o 
skladování a způsobu používání hnojiv, kde je umožněno „uložení hnoje, příp. jiných tuhých 
statkových hnojiv na zemědělské půdě před jejich použitím“. Mimo zranitelnou oblast lze 
tolerovat dobu uložení 2 – 3 roky, delší již nemusí byt považována za uložení před použitím.  

Při uložení hnoje na zemědělské půdě platí požadavek vodního zákona (č.254/2001 Sb., § 
39) „u činit p řiměřena opatření, aby do povrchových, nebo podzemních vod nevnikly 
závadné látky“.  

V zranitelných oblastech je potřeba respektovat nařízení vlády č. 103/2003, kde podle § 9 
„uložení hnoje na zemědělské půdě v zranitelných oblastech je přípustné pouze 
v případě, že nedojde k znečištění ani ohrožení jakosti povrchových  podzemních vod, a 
to nejdéle po dobu 9 měsíců, umístnění hnoje na stejném místě je možné opakovat 
nejdříve po čtyřech letech kultivace půdy a rámci obhospodařování pozemku“.  

Kompostárny s popisovanou plochou zpracovávají převážně přebytečnou travní hmotu 
z údržby trvalých travních porostů a z jiných pozemků. Doplňkovými surovinami do zakládky 
kompostu mohou být – nekvalitní seno, kejda skotu, chlévská mrva z hluboké podestýlky 
apod.  
 
Technické vybavení kompostárny 

• traktor s plazivou rychlostí, 
• traktorový nakladač, 
• traktorový překopávač kompostu rotorový návěsný, pracovní záběr 2,5 m,  
• fekální vůz pro aplikaci kejdy, 
• rozmetadlo hnoje, 
• plachty na přikrývání hromad kompostu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2: Pásové hromady umístěné přímo „na poli“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3: Překopávání kompostu s aplikací kejdy 
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3.2 Polní kompostárna 
Kompostovací plocha  

Odpadní biomasa s ostatními surovinami se zpracovává kompostováním v blízkosti jejího 
vzniku, na kompostovací zpevněné ploše, která je využívána dočasně (obdoba polního 
hnojiště), není vodohospodářsky zabezpečená, musí ale respektovat podmínky vodního 
zákona pro ochranu povrchových a podzemních vod (viz kapitola 3.1). 

Méně používaným způsobem je kompostování na nezpevněné ploše (pozemku, louce), kdy 
po zpevněné ploše – komunikaci či polní cestě, se pohybuje pouze používaná mechanizace – 
traktor s vlečkou, kolový nakladač, energetický prostředek s překopávačem kompostu apod.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4: Polní kompostárny 

(1 – dovoz surovin, 2 – drcení surovin, 3, 5 – manipulace se surovinami, 4 – 
překopávání  kompostu, 6 – prosévání kompostu, 7 – dovoz kapalin, 8 – dávkování kapalin) 

 

Technické vybavení kompostárny 

• traktor s plazivou rychlostí, 
• traktorový nakladač, 
• traktorový drtič, 
• traktorový překopávač kompostu rotorový návěsný, pracovní záběr 3 m, 
• dávkovací zařízení kapalin (adaptér pro překopávač kompostu)  
• fekální vůz pro aplikaci kejdy, 
• rozmetadlo hnoje, 
• plachty na přikrývání hromad kompostu.  
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Obr. 5: Pásové hromady umístěné na zpevněné ploše 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Kompostování na volné ploše vedle zpevněné komunikace 



 16 
 

3.3 Stála kompostárna na volné, zabezpečené ploše 
Kompostovací plocha  

Kompostovací proces probíhá na zpevněné, vodohospodářsky zabezpečené ploše.   

Na kompostovací ploše lze zpracovávat s odpadní biomasou např. koňský hnůj nebo 
chlévskou mrvu, nekvalitní seno, slámu, stařinu, dřevní štěpku, piliny atd.   

 Koňský hnůj bývá skladován v zimním období mimo kompostárnu na zabezpečeném 
hnojišti. Ostatní komponenty (např. piliny, dřevní štěpky) dlouhodobě skladovány nebývají a 
jsou dováženy při zakládání nových kompostů. 

 

Obr. 7: Stálá kompostárna na volné, zabezpečené ploše 

(1 – evidence surovin, mostová váha, 2 – příjem surovin, 3 – zakládání pásových 
hromad, 4 – překopávání  kompostu, 5 – zrání kompostu v přikryté hromadě, 6 – 

monitorování kompostovacího procesu, 7 – jímka, 8 – expedice hotového kompostu) 

 
Technické vybavení kompostárny 

• kolový traktor s plazivou rychlostí, 
• překopávač kompostu, rotorový návěsný, záběr 3 m, 
• traktorový nakladač, 
• drtič nebo štěpkovač, 
• plachty na přikrývání hromad kompostu, 
• dávkovací zařízení kapalin (adaptér pro překopávač kompostu). 
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Obr. 8: Volné plocha zabezpečená pro kompostování v pásových hromadách 

 

Obr. 9: Překopávač kompostu s adaptérem pro navíjení kompostovací plachty 
(kompostování na volné, zabezpečené ploše)  
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3.4 Stála kompostárna zastřešená 
Kompostovací plocha  

Jedná se o stálou kompostárnu s celoročním provozem.  

Kompostování probíhá v uzavřeném prostoru, v zastřešené hale. V hale je vodohospo-
dářsky zabezpečená plocha, kterou tvoří betonová podlaha, se spádem upraveným tak,  aby 
mezi jednotlivými hromadami nezůstávaly, v případě jejich uvolnění, kompostovací šťávy.   

Základní složkou surovinové skladby kompostu je travní hmota různé kvality a separovaná 
kejda skotu. Pro zajištění vhodného poměru C:N kompostu lze do zakládky doplnit slámu, 
nebo kukuřiční siláž.  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.10: Stálá kompostárna na volné, zabezpečené ploše zastřešené 

(1 – pásová hromada, 2 – překopávání  kompostu, 3 – regulace vlhkosti surovin, 4 – větrací 
šachta, 5 – vzduchotechnické rozvody, 6 – biofiltr, 7 – měření teploty, 8 – měření obsahu 

vzdušného kyslíku, 9 – velín, administrativní prostor) 
 

Technické vybavení kompostárny 
• separátor kejdy, 
• kolový traktor s plazivou rychlosti, 
• traktorový adaptér pro manipulaci se zpracovávanými surovinami, 
• traktorový překopávač kompostu rotorový, návěsný, záběr 3 m, 
• rotační síto válcové, 
• čelní nakladač.   
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Obr.11: Kompostování v zastřešené hale 
 

Obr.12: Překopávání kompostu 
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4. Předpokládaný způsob využití vyrobeného kompostu  

4.1 Uvádění do oběhu  
Hlavním cílem kompostovacích zařízení by měla být výroba kompostu (organického 

hnojiva), registrovaného u ÚKZÚZ a následná aplikace zejména na zemědělské pozemky dle 
zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných 
rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd 
(zákon o hnojivech). 

Kompost vyrobený technologií řízeného kompostování v pásových hromadách podle 
příslušné normy lze registrovat jako netypové organické hnojivo – kompost. Registrovaný 
kompost lze uvádět do oběhu, přičemž uváděním do oběhu se rozumí nabízení k prodeji, 
prodej a skladování za účelem prodeje.  

Kontrolu konečného produktu před jeho uvedením do oběhu a registraci kompostu  provádí 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, který má k této činnosti zmocnění ze 
zákona o hnojivech. Nezbytnou součástí registrace je příbalový leták (obr. 13).  

V případě, že výstup nebude splňovat podmínky registrace ÚKZÚZ, bude zařazen do 
některé nižší skupiny, kde musí splňovat požadavky vyhl. č. 341/2008 Sb., příloha č. 5 – 
tab. 4. 

    

 Tab. 4: Využitelné výstupy z kompostovacích  zařízení 

    

4.2 Využití pro vlastní potřebu 
 V případě, že je vyrobený kompost využíván pro vlastní potřebu, darován, nebo 

použit jako surovina k dalšímu zpracování (např. výroba rekultivačních substrátů, kde je 
kompost vstupní surovina), nemusí být registrován.   

Jakostní znaky kompostu by měly však splňovat požadavky normy ČSN 46 5735 
„Pr ůmyslové komposty“.  

 
 

 
 
 

Výstup skupiny Typ výrobku 

č. 1 
Kompost (organické hnojivo) v souladu s požadavky 

zákona č.156/1998 Sb. o hnojivech 

č. 2 

třídy I, II a III 
Rekultivační kompost 

č. 3 Stabilizovaný bioodpad 

č. 4 
Biologicky nerozložitelné odpady 

(např. kamení a jiné příměsi) 
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Obr. 13: Příbalový leták faremního kompostu FARKOM
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 III. SROVNÁNÍ „NOVOSTI POSTUP Ů“ 

Zajistit vhodné zpracování biomasy – odpadní z venkovských sídel a obcí a zbytkové 
biomasy z provozování zemědělské činnosti – které by mělo být realizováno pokud možno 
přímo v místě jejího vzniku, je možné několika způsoby. 

V živočišné výrobě, která je hlavním znečišťovatelem životního prostředí v resortu 
zemědělství, je v současné době věnovaná velká pozornost uplatnění živočišních exkrementů 
tak, aby nebyly chápany pouze jako odpad, ale aby byly následně zhodnoceny v další 
zemědělské činnosti.  

Prozatím je jejich nejrozšířenější využití ve formě organických hnojiv v rostlinné výrobě a 
případně pro přímé přihnojování luk a pastvin (kejda).  

Živočišné  exkrementy se zpracovávají na hnůj na hnojištích u stáje nebo na polních 
hnojištích. Při jejich nesprávném uložení může docházet ke ztrátám organické hmoty a živin. 
JELÍNEK a kol. (2001) uvádí, že z celkových ztrát na živinách činí ztráty dusíku 30–40 %.        
U fosforu je to 10 % a u draslíku 20 %. URBAN (2003) uvádí ztráty u dusíku až 60 %.  

Vyluhováním výživných látek do odtékající či půdou prosakující hnojůvky se může voda i 
půda silně lokálně kontaminovat zejména dusičnany.   

Většina těchto surovin se ale využívá ke hnojení. K tomuto účelu se různými způsoby 
upravují a následně určitou dobou i skladují. Při nedodržení technologických postupů a 
hygienických předpisů bývají často zdrojem znečišťování životního prostředí.  

Zajistit vhodné zpracování zbytkové biomasy – zejména travní hmoty – je možné 
několika způsoby. 

Nejpřirozenějším způsobem využití travní biomasy je její zhodnocení pro pastvu skotu 
nebo zpracováním na kvalitní píci pro jejich krmení . K rozšířenému zpracování patří 
způsob, kdy je posečená travní hmota odvezena bezprostředně po seči a spotřebována na tzv. 
zelené krmení nebo je ponechána několik dní k zavadnutí a poté odvezená a zpracována na 
senáž. Dalším způsobem je posečení a ponechání na místě, obracení a sušení posečené hmoty 
a její odvoz jako sena po usušení. Travní hmotu lze zpracovávat i anaerobní fermentací, 
nejčastěji v kombinaci s jinými druhy surovin (např. živočišné exkrementy). 

 Pro zpracovávání odpadní biomasy z venkovských sídel a obcí se nabízí také řada 
možností. V poslední době je to zejména zpracování anaerobní fermentací – výroba 
bioplynu, spalování a další, méně rozšířené způsoby. 

Mezi nejvhodnější způsoby zpracovávání odpadní biomasy z venkovských sídel a obcí a 
zbytkové biomasy z provozování zemědělské činnosti je však stále její aerobní přeměna 
kompostováním na organické hnojivo – kompost. Při řízeném kompostovacím procesu 
nedochází u zpracovávaných surovin ke ztrátám živin a organické hmoty.  

Předložený metodický postup byl zpracována s cílem uceleně popsat základní 
podmínky pro zpracovávání odpadní biomasy z venkovských sídel a obcí a zbytkové 
biomasy z provozování zemědělské činnosti řízeným kompostováním v pásových 
hromadách. 

Problematika kompostování je všeobecně známá, avšak v současné době ne příliš 
využívána. Jednou z příčin je i neznalost, jak tuto činnost provozovat v optimálních 
podmínkách a ekonomicky. Novost přístupu je v České republice zabezpečena osvědčením 
o zápisu užitných vzorů „Zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných surovin 
kompostováním“.  
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IV. POPIS UPLATNĚNÍ METODICKÉHO POSTUPU 

Metodický postup bude uplatňován v podnicích, které  hledají způsob jak smysluplně 
zpracovat odpadní biomasu z venkovských sídel a obcí a zbytkovou biomasu z provozování 
zemědělské činnosti kompostováním, které by mělo být realizováno pokud možno přímo 
v místě jejího vzniku, popř. na ne příliš vzdálených kompostárnách, využívajících technologii 
kompostování v pásových hromadách na volné ploše. 

K uplatnění metodického postupu došlo v  podnicích: 

1) BEMAGRO, a.s., Malonty, Český Krumlov 

2) Farma Hucul, s.r.o., Vítkovice v Krkonoších, Semily 

3) ZD Krásná Hora, a.s., Krásná Hora nad Vltavou, Příbram 

Při kompostování biomasy musely uvedené podniky řešit řadu dílčích problémů, které 
souvisejí se zabezpečením vhodné surovinové skladby zakládek kompostu, s přikrýváním 
hromad kompostu, s řízením a monitorováním kompostovacího procesu, s evidencí 
zpracovávaných surovin a vyrobeného kompostu, apod. Některé dílčí problémy byly řešeny 
podle uvedeného metodického postupu, přičemž nevyhnutelnou součástí prováděných 
činností byla péče o krajinu v lokalitě, z níž byla biomasa získávána.   

Kompostování biomasy v místě jejího vzniku představuje ekologicky i agronomicky 
efektivní způsob jejího zpracování. 

Metodický postup bude v tištěné podobě distribuována organizacemi informujících 
o způsobech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (např. ZERA, o.s., EKODOMOV, 
o.s., CZ Biom, MŽP ČR, MZE ČR). V elektronické podobě bude k dispozici na webových 
stránkách zpracovatele (www.vuzt.eu).  
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