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MEKITEC

Aktuální otázky řízení kompostáren 12.3.2020
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MEKITEC – LEADER V POTRAVINÁŘSKÝCH RTG

Mekitec Group nabízí kompaktní, jednoduše 
ovladatelné RTG systémy, s excelentním 
poměrem nabízených možností a pořizovací 
ceny MEKITM



BEZPEČNOST A OCHRANA PROVOZU ZRACOVATELSKÝCH STROJŮ
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MEKITEC POMÁHÁ ZAJISTIT BEZPEČNOST PROVOZU



MEKI
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CENA

PŘÍNOS

MD

RTG

MEKI



MEKI
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SOFTWARE – vlastní SW platforma.

RTG GENERATOR – vlastní design, kompaktní, 
a nízko-energetický RTG generátor.

AQU DETECTOR – Malá a ekonomická
RTG kamera vyvinutá pro potravinářské účely 

firmou Mekitec.



MEKITEC - ZAMĚŘENÍ
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Zaměření na průmysl: 

• Globální potravinářský průmysl

Aplikace pro RTG kontrolu: 

• Výskyt nežádoucích předmětů

• Kontrola kvality:

• Přítomnost nebo nedostatek

• Forma a tvar

• Integrita



MEKI

Příklady možností detekce:

✓Kovové části 0.6 – 1mm e.g. FDA HAACP guideline 7mm

✓Skleněné střepy 1.5 – 4mm e.g. FDA HAACP guideline 7mm

✓Keramika (Kameny) 1.5 – 4mm e.g. FDA HAACP guideline 7mm

✓Další kontaminanty e.g. kosti, PVC, teflon atp.

Zkoušky se vždy provádějí pro každého zákazníka s konkrétním produktem, aby se 
definoval přesný detekční rozsah pro daný výrobek!
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MEKI
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SALÁM S KLIPY NA KONCÍCH



MEKI
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BALENÁ ŠUNKA



MEKI
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TLAČENKA



MEKI

11

SALÁTY



MEKI
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KONZERVY



SEPARACE KONTAMINOVANÉHO PRODUKTU
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MEKI FAMILY
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MEKI
Technology: AQU 256 / 100 W
Software: Meki SW
Detection Area: 250 x 110
Conv. Length: 800 / 1200 
Weight: 75 kg
Line speed(max): 1.3 m/s 

(1.6m/s option)

Pro malé balené výrobky

MIDMEKI
Technology: AQU 410 / 200W
Software: Meki SW
Detection Area: 400 x 200
Conv. Length: 1000 / 1400
Weight: 200kg
Line speed(max): 1.0m/s

Pro středně velké balené výrobky



MEKI FAMILY
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DEMO K DISPOZICI SERVIS - INSTALACE



DĚKUJI ZA POZORNOST!

Dotazy?



Možnosti oddělení znečištení 
bioodpadu.

Vypracoval: Michal Žilík



Úprava a manipulace 

 Drtič 

 Nakladač

 Překopávač

 Třídič



Fermentory 
 Četnost zakládky
 21 – 60 dnů 

 Objem až 3 x 800m3

 SW řízení vzduchu a 
evidence teploty

 Zpětné zkrápění
 a biofiltr 



Převzatý odpad 

 Plasty

 Kamení

 Pařezy



Nadsítná frakce 
 Množství za rok
 cca 3000 tun
 dřevní hmoty

 Objem cizích příměsí
 cca 2 – 4% objemu



Úprava dřevní štěpky 
 Pomocí vzduchového separátoru



Úprava dřevní štěpky 
 Teoretické schopnosti 

vzduchového separátoru



Naše řešení čištění 
plastů 

 Hvězdicový separátor 
 o cca 30% rychlejší 
než budnová třídička

 Odsávání plastového
 odpadu turbínou



Funkčnost vzduchového 
separátoru

 Realtivně silný proud vzduchu

 Odsává kromě lehkých plastových 
obalů i malé frakce dřeva

 Neodstraní kusy látek, pet lahve, 
boty(podrážky), tenisové míčky



Děkuji
 za pozornost



Vliv využití kompostu jako 
hnojiva na půdní vlastnosti 

a výnosy plodin

Miroslav Herout



Změny klimatu suché vegetační sezóny 
výnosy zemědělské produkce

Nárůst populace v konzumní společnosti
vyšší nároky na zemědělskou produkci
odpady a jejich recyklace

Filozofie předcházení vzniku odpadů a přechod na cirkulární 
ekonomiku

opětovné zpracování bioodpadů organické hnojivo      
zvýšení kvality půdy zvýšení retence vody

zvýšená odolnost proti erozi

= domácího kompostování i velké kompostárny

spotřeba minerálních hnojiv (NPKS)= úspora 

Kompost jako nástroj zvýšení odolnosti a úrodnosti půdy 
ve změně klimatu a snížení skládkovaného odpadu



Kompost jako hnojivo

✓zvýšení produktivity a udržitelnosti zemědělství

✓rostliny odolnější vůči chorobám a škůdcům

✓vyšší obsah dostupných živin, organické hmoty

✓zvýšený přísun organických látek v kompostech ze 
zdrojů mimo zemědělství 
➢biologické odpady, štěpka, zelený odpad z údržby krajiny

✓stabilizované organické hnojivo s obsahem 20 –
70 % organických látek

N P K Ca Mg pH

0,5 – 4,5 
%

0,1 - 2 
%

0,3 -3,6 
%

1 – 12 
%

0,2 – 3,5 
%

6,5 - 10



➢Přeměna potenciálně toxické (žíravé) surové organické 
hmoty, která je stabilizována 

➢Činnost bakterií (C jako vlastní zdroj energie, vydýchání 
jako CO2, zapracování N do své buněčné struktury)
➢zmenšování objemu kompostu až o 60 % 

➢až 100 % organického odpadu zpracováno k opětovnému 
využití

➢Pomalejší mineralizace minimalizace vyluhování 
živin s dešťovými srážkami a nadměrným zavlažováním
➢Výrazně nižší ztráty N

Proces kompostování 



Přehled studií vlivu 
kompostu na půdní 
vlastnosti a výnosy 

plodin



Varianty

• Varianta 1: hnůj 10 %

• Varianta 2: kompost 10 %

• Varianta 3: kompost 20 %

• Varianta 4: kompost 40 %

Studie Masmoudi a kol. (2018) porovnávala aplikaci 
kompostu a hnoje



Masmoudi, S., Magdich, S., Rigane, H., Medhioub, K., Rebai, A., Ammar, E., 2018. 
Effects of Compost and Manure Application Rate on the Soil Physico-Chemical 
Layers Properties and Plant Productivity. Waste Biomass Valorization. doi: 
10.1007/s12649-018-0543-z

➢již po 3 měsících organická hmota vysoce 
mineralizována v případě užití kompostu
➢vyšší podíl biodegradovatelné organického uhlíku a dusíku 

v kompostu oproti hnoji zvýšení aktivity půdních 
mikroorganismů

➢zvýšení dávky kompostu zlepšilo kationtovou výměnnou 
kapacitu půdy o 41 %, 56 % a 76 % a bazickou saturaci 
46 %, 77 % a 140 %

➢Aplikace 10 % kompostu vykázala nejvyšší výnosy rostlin 
tvorba stabilnějších půdních agregátů 

➢aplikace s nižším podílem kompostu nejen přínosná pro 
životnost prostředí, ale i ekonomicky efektivní



Polní pokus Badalíkové a kol. (2016) srovnal vliv 
aplikace kompostu na půdní vlastnosti a výnosy 
kukuřice s různými variantami osevních postupů

Lokalita 1 – monokultura kukuřice, černozem
• Varianta 1: kontrola

• Varianta 2: kompost 20 t.ha-1

• Varianta 3: kompost 40 t.ha-1

Lokalita 2 – pšenice ozimá - oves jarní – triticale – pšenice 
dvouzrnka – ječmen jarní, kambizem

• Varianta 1: kompost 30 t.ha-1

• Varianta 2: kontrola 

Lokalita 3 – pohanka – špalda – oves jarní – triticale –
jetelotráva, kambizem

• Varianta 1: kompost 36 t.ha-1

• Varianta 2: kontrola 

https://c.vupt.cz/files/metodiky/Metodika_33-16.pdf


Výsledky – fyzikální vlastnosti půdy 
(Badalíková a kol. 2016) 

Redukovaná objemová hmotnost (ROH) se postupně 
snižovala u všech variant

➢Nejnižší průměrnou ROH vykázala varianta hnojení 
kompostem 40 t.ha-1 v monokultuře kukuřice (1,27 g.cm-3)

➢Aplikace kompostu snížila průměrnou ROH oproti kontrole 
o 3 – 6 %

Celková pórovitost se ve všech variantách v průběhu 
experimentu zvyšovala

➢Nejvyšší průměrnou hodnotu vykázala opět varianta 
40 t.ha-1 v monokultuře kukuřice (52,35 %)

➢Aplikace kompostu zvýšila celkovou pórovitost oproti 
kontrole o 5,3 - 5,5 % ve všech variantách

https://c.vupt.cz/files/metodiky/Metodika_33-16.pdf


Badalíková, B., Novotná, J., Pospíšilová, L. 2016. Vliv zapravení organické hmoty na 
půdní vlastnosti a snížení vodní eroze. Metodika 33/2016. Zemědělský výzkum, 
spol. s r. o. Troubsko a Mendelova univerzita v Brně.

Varianta 1.rok 2.rok 3.rok 4.rok

Kontrola 11,69 10,40 8,31 19,07

20 t.ha-1 kompostu 12,36 14,96 11,01 19,80

40 t.ha-1 kompostu 14,81 16,52 14,47 22,82 

➢ Aplikace 20 t.ha-1 kompostu zvýšila výnos kukuřice až o 32,5 % ve třetím 
a 43,8 % ve druhém roce

➢ Aplikace 40 t.ha-1 kompostu zvýšila výnos až o 58,8 % ve druhém a 74 % 
ve třetím roce oproti kontrole

Průměrné výnosy kukuřice v suš. t.ha-1 (Badalíková a kol. 2016) 

https://c.vupt.cz/files/metodiky/Metodika_33-16.pdf


Varianty

➢anaerobní digestát (AD, pevná forma, z rostlinného odpadu)

➢kompost (ze směsi zeleného a potravinového odpadu)

➢hnůj (skotu, kompostovaný po dobu 1 roku)

➢sláma (z pšenice a ječmene pěstovaných na pozemku) 

➢jednotlivé varianty ve směsi se slámou míchány dle obsahu uhlíku 
50:50

➢kontrola

Dávky: 1 / 1,75 / 2,5 / 3,5 t C.ha-1

Osevní postup 
➢ 1. rok - pšenice ozimá a ječmen jarní
➢ 2. rok - řepka ozimá a ječmen jarní
➢ 3. rok - pšenice ozimá a oves ozimý
➢ 4. rok - pšenice ozimá a ječmen jarní
➢ 5. rok - pouze ozimá pšenice

Studie Thomas a kol. (2019) v polním experimentu 
porovnávala účinky anaerobního digestátu, kompostu, 

hnoje a slámy 



➢Výnos se mezi jednotlivými variantami bez přídavku slámy 
významně nelišil

➢Pozemky, kde nebylo hnojeno slámou vyšší výnosy 
slámy o 28 % (3,6 oproti 2,6 t.ha-1) a zrna o 18 % (7,4 oproti 
6,1 t.ha-1) ve srovnání s kontrolou
➢v případě nejvyšších dávek potom o 37 % (4,1 oproti 2,6 t.ha-1) a 

23 % (7,9 oproti 6,1 t.ha-1)

➢Trend výnosu však odpovídal klesajícímu poměru C : N:

AD > kompost > hnůj

➢Koncentrace živin v plodině, zejména P, Ca a S ve slámě a P a 
Fe v zrnu, byly významně vyšší ve srovnání s kontrolou u 
plodin, které nebyly hnojeny slámou

➢Naopak obsahy K, Fe, Mn a Zn byly vyšší v plodinách 
hnojených pouze slámou 

Thomas, C:L., Acquah, G.E., Whitmore, A.P., McGrath, S.P., Haefele, S.M. 2019. The
Effect of Different Organic Fertilizers on Yield and Soil and Crop Nutrient
Concentrations. Agronomy, 9(12), 776. doi:10.3390/agronomy9120776



Vliv agrouhlí, kompostu, NPK a jejich směsí na výnosy 
kukuřice (Hynšt a kol. 2019)

Dvouletý nádobový experiment

• Varianta 1: Kontrola 

• Varianta 2: NPK (400 kg.N. ha-1)

• Varianta 3: NPK (400 kg.N.ha-1) + agrouhlí I (30 t.ha-1)

• Varianta 4: NPK (400 kg.N.ha-1) + agrouhlí II (30 t.ha-1) 

• Varianta 5: Kompost (30 t.ha-1) + NPK (100 kg.N.ha-1)

• Varianta 6: Kompost (30 t.ha-1) + NPK (100 kg.N.ha-1) + agrouhlí I (30 t.ha-1) 

• Varianta 7: Kompost (30 t.ha-1) + NPK (100 kg.N.ha-1) + agrouhlí II (30 t.ha-1) 

Agrouhlí I: z dřevního odpadu, T 800 °C, doba zdržení 35 min 

Agrouhlí II: z anaerobního digestátu kukuřice a celulózových vláken, T 470 °C, doba zdržení 
25 min

http://eagri.cz/public/web/file/628852/ZpravaBiocharNPK_2017_2018.pdf


Varianty Výnos (t.ha-1) Relativní srovnání (%)

Kontrola 44,8 ± 1 100

NPK 45,9 ± 0,8b 102

NPK + agrouhlí I 43,3 ± 1,5 97

NPK + agrouhlí II 44,4 ± 1,5 99

Kompost + NPK 53,1 ± 4,2 119

Kompost + NPK + agrouhlí I 42,8 ± 2,5 95

Kompost + NPK + agrouhlí II 42,0 ± 2,3 94

Hynšt, J., Vodáková, M., Reininger, D. 2019. Vliv agrouhlí na růst polních plodin a 
změny půdních vlastností při vysokých dávkách živin. Zpráva o výsledcích dvouleté 
vegetační nádobové zkoušky za roky 2017-2018. Ústřední kontrolní a zkušební 
ústav zemědělský, Brno.

Průměrné výnosy kukuřice (Hynšt a kol. 2019)

http://eagri.cz/public/web/file/628852/ZpravaBiocharNPK_2017_2018.pdf


➢Kompost je neodmyslitelnou součástí udržitelného 
zemědělství

➢Kompostování řeší část problematiky nakládání 
s odpadem

➢Kompost snižuje utužení půdy, zlepšuje retenci 
vody, snižuje vyplavování N

➢Aplikace kompostu do půdy je součástí prevence 
v suchých sezónách

➢V kombinaci s NPKS je dosahováno vysokých výnosů 
a současně je udržována a zlepšována kvalita půdy

Highlights



Děkuji za pozornost



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ 
ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

www.ukzuz.cz

ISO 9001:2015

Kamila Řebíčková – Oddělení hnojiv ÚKZÚZ

Registrace kompostů, 
Hnojiva vyrobená z kalů z ČOV,

Úřední kontrola hnojiv



▪ Legislativa

▪ Registrace organických hnojiv (kompostu)

▪ Kal x hnojivo

▪ Vstupní suroviny

▪ Parametry registrovaného kompostu

▪ Kontaminanty

▪ Řízení o registraci hnojiva

▪Úřední kontrola

▪ Závěr

www.ukzuz.cz                                              kamila.rebickova@ukzuz.cz                                      Kamila Řebíčková 

Obsah prezentace



▪ Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech

▪ Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva

▪ Vyhláška č. 273/1998 Sb., o odběrech a chemických rozborech
vzorků hnojiv

▪ Vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv

▪ Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady

▪ Vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů

na zemědělské půdě

Přehled legislativních předpisů - ČR



Přehled legislativních předpisů - EU

▪ Nařízení Komise (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických
produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu

▪ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech
pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny
k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších
produktech živočišného původu)

▪ Nařízení Komise (EU) č. 142/2011, kterým se provádí nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009

▪ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1009, kterým se stanoví
pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES)
č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 2003/2003



CERTIFIKACE

Zákon č. 156/1998 Sb. - zákon o hnojivech

Kompost

Kompost – stabilizovaný výstup dle vyhlášky č. 341/2008 Sb.
Kompost – aplikace na vlastní zemědělské pozemky (limity vyhlášky č. 474/2000 Sb.)

Kompost – vyráběný pouze jako komponenta do substrátu

uvádění do oběhu
(prodej, předání bez úplaty)

§ 3 – do oběhu se smějí uvádět pouze hnojiva, která jsou registrována…

Kompost může 
obsahovat 

čistírenské kaly.

ÚKZÚZ
BEZ REGISTRACE

REGISTRACEorganické 
netypové
hnojivo



Jaký kompost může být registrován?
▪ z malého zařízení na využití biologicky rozložitelných odpadů

s kapacitou do 150 t

▪ z komunitní kompostárny

▪ z kompostárny na zpracování biologicky rozložitelných odpadů
dle vyhlášky č. 341/2008 Sb.

▪ Kompost z kompostování v pásových hromadách

▪ Kompost z vaků

▪ Kompost s digestátem, separátem, hnojem, kaly z ČOV, popelem, 
gastroodpady…

▪ Kompost z technologie provzdušňování

▪ Kompost z biofermentoru

▪ Vermikompost

▪ další…



▪ kal musí projít technologií -

sušení nestačí kompostování, peletizace, spalování

(zatím nesplnění limitů pro popele z biomasy, funguje v Německu) 

a jiné

Kaly z ČOV – kal x hnojivo?

▪ UPRAVENÝ KAL – hygienizace

▪ minimální obsah sušiny kalu 4 %

▪ max. 5 t sušiny/ha, agrochemické vlastnosti půd

▪ aplikace - hlášení na ÚKZÚZ

přepracování

Vyhláška č. 437/2016 Sb., 
o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech



Sledovaný obsah vstupních surovin při registraci kompostu

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

VEDLEJŠÍ ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY

KALY Z ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

POPÍLEK ZE SPALOVÁNÍ RAŠELINY A NEOŠETŘENÉHO DŘEVA

OSTATNÍ SUROVINY

MINERÁLNÍ HNOJIVA

ODPADY VYLOUČENÉ V PODMÍNKÁCH 
REGISTRACE

ODPADY Z LAPÁKU PÍSKU
19 08 02 – povolený odpad, pokud je přidáván na 

začátku kompostovacího procesu

19 08 01 Shrabky z česlí, 19 09 01 Pevné odpady 
z primárního čištění, 20 03 03 Uliční smetky, 20 03 

06 Odpad z čištění kanalizace

vzniklo by organominerální hnojivo – jiný výrobek

písek, vápenec, zemina, digestát, separát…

kategorie 19 08 05 a 20 03 04

kategorie 10 01 03

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1069/2009 (např. gastroodpady)

dle Přílohy 1 vyhlášky č. 341/2008 Sb.



čistírenské 
kaly do max. 

60 % zakládky
vedlejší 

živočišné 
produkty

popel

mikrobiologický rozbor, 
v PL a Podmínkách

hygienizační jednotka,
omezení použití, hlášení 
aplikace, v PL

PAU max. 20,
v PL a Podmínkách, 
omezení dávkování

do max. 5 % 
zakládky

více než 5 % 
zakládky

v PL a Podmínkách, 
omezení dávkování

obsaženy
v zakládce

povoleny v PŘ, 
nejsou v zakládce mikrobiologický rozbor – splnění limitů 

při kontrole, v PL a Podmínkách



Chemické a fyzikální parametry

Vlhkost v % od-do 30-65

Spalitelné látky v sušině v % min. 25,0 (min. 20,0 %)

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

Hodnota pH od-do 7-9 (6-9 i mírně víc)

Poměr C:N max. 30 (nad 10)

Nerozložitelné příměsi v % max. 5,0

Parametry registrovaného kompostu

Možnost deklarovat i jiné živiny – P, K, Mg…
Deklaraci je 

potřeba 
dlouhodobě 

splňovat.



Limity rizikových prvků a látek
Rizikové prvky a látky v mg/kg sušiny

Arsen (As) max. 20

Kadmium (Cd) max. 2

Chrom (Cr) max. 100

Měď (Cu) max. 150

Rtuť (Hg) max. 1,0

Molybden (Mo) max. 20

Nikl (Ni) max. 50

Olovo (Pb) max. 100

Zinek (Zn) max. 600

PAU pouze při obsahu popele nad 5 % v zakládce max. 20



Mikrobiologie

Přípustné množství mikroorganismů (KTJ - kolonie tvořící jednotky)

Salmonella sp.
(v 50 g vzorku)

Escherichia coli nebo enterokoky
(v 1 g - 5 zkoušených vzorků)

negativní 4 vzorky 1 vzorek

103 5 x 103

▪ organická hnojiva a substráty, obsah odpadů z ČOV



1. Žádost o registraci hnojiv

2. Správní poplatek 10 000,- Kč (bezhotovostně)

3. Návrh příbalového letáku

4. Provozní řád, souhlas Krajského úřadu / integrované povolení 
(výrobní norma, souhlas obce s rozšířenou působností)

5. Analýza vzorku hnojiva / nebo vzorek hnojiva

6. Mikrobiologický rozbor (odpady z ČOV)

7. Případné jiné potřebné dokumenty (SVS, SZÚ, čestné prohlášení u EZ…)

8. Biologické zkoušky, pokud jsou nutné (ekotoxikologie, výživářské pokusy…)

9. Prověrka v provozu (může být)

Řízení o registraci hnojiva
▪ Zaslání dokumentů nejlépe datovou schránkou

Formulář žádosti na webu www.ukzuz.cz 
10 000,- Kč



Řízení o registraci hnojiva – proč trvá tak dlouho?

až 6 měsíců / 18 měsíců / 36 měsíců



Řízení o registraci hnojiva

žádost

ŽADATEL

ÚKZÚZ

SPRÁVNÍ POPLATEK

ZALOŽENÍ SPISU

PŘÍPADNÉ DOPLNĚNÍ

PŘÍBALOVÝ LETÁK

ANALÝZA VZORKU

PODMÍNKY REGISTRACE

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL

ROZHODNUTÍ 
O REGISTRACI

Platnost až na dobu 5 let, 
vždy do 31.12.

Platnost může být zkrácena 
omezením platnosti 

provozního řádu.

Oddělení 
hnojiv

BIOLOGICKÉ ZKOUŠKY, 
JSOU-LI POTŘEBA



▪ Prodloužení registrace – žádost 6 měsíců před vypršením platnosti, 
rozbor se nedokládá (pouze mikrobiologie, je-li potřeba); 2000,- Kč

▪ Změna registrace – žádost – uvést důvod změny; 2000,- Kč

▪ Změna a zároveň prodloužení registrace – žádost; 4000,- Kč

▪ Přerušení registrace – pro doplnění podkladů

▪ Řízení o zrušení registrace – zjištěné pochybení při úřední kontrole

Další správní řízení v registraci hnojiv



▪Ohlášená kontrola 1 (2) x ročně u provozovatele

▪ Inspektoři OKZV ÚKZÚZ

▪Odběr 3 vzorků (1 kontrolní, 1 záložní, 1 rozhodčí)

▪Hnojivo s použitím odpadů z ČOV – odběr 5 dílčích vzorků na mikrobiologii

▪ Analýza vzorku v NRL ÚKZÚZ, mikrobiologie ve smluvní laboratoři

▪ Porovnání výsledků analýzy s Podmínkami registrace (OdH ÚKZÚZ)

▪ Vyhodnocení (OdH ÚKZÚZ)

Úřední kontrola

VYHOVUJÍCÍ VZOREK

NEVYHOVUJÍCÍ VZOREK

Zaslání kladného vyhodnocení a rozboru 
kontrolovanému subjektu

Řízení o zrušení registrace; možnost 
analýzy rozhodčího vzorku

Povinné odběry 
výrobcem nejsou 
potřeba, přesto je 

kontrola kvality 
doporučena.



Řízení o zrušení registrace hnojiva

NEVYHOVUJÍCÍ VZOREK

ZRUŠENÍ REGISTRACE BEZ POKUTY

mírné porušení

ZRUŠENÍ REGISTRACE S POKUTOU

závažné porušení

Oznámení o zahájení správního řízení

Analýza rozhodčího vzorku

Seznámení s výsledkem rozhodčího vzorku

Kontrolovaný subjekt nepožádal o analýzu 
rozhodčího vzorku

Výsledek vyhověl Výsledek nevyhověl

Zastavení řízení Zrušení registrace

Zrušení registrace



vlhkost, množství 
nerozložitelných příměsí, 

spalitelné látky

▪ 295 kontrol organických a statkových hnojiv

▪ 18 odběrů na mikrobiologii

▪ 43 mírně nevyhovělo

▪ 12 nevyhovělo, zahájeno řízení o zrušení registrace

▪ 1 nevyhovující vzorek na mikrobiologii (překročené i množství kalu na vstupu)

Kontroly v roce 2019

vlhkost
nerozložitelné příměsi 
spalitelné látky

Nejčastější nevyhovující 
kvalitativní parametry: Zn

Ni

As
Cu



Zkušenosti a dobrá praxe
➢Vzorkování 

▪ výrazně ovlivňuje výsledek rozboru

▪ reprezentativní vzorek hnojiva

➢Spalitelné látky 

▪ překopávání, překopávání, překopávání

▪ rychlost zpracování surovin

▪ množství zeminy v zakládce

➢Nerozložitelné příměsi 

▪ plasty, sklo, kameny, stavební odpad        štěpka, větve

▪ kázeň občanů při třídění odpadu

▪ možnosti dotřídění na kompostárně

➢Hodnota pH 

▪ zralost kompostu – nedokončený kompostovací proces

➢Rizikové prvky 

• přirozený výskyt prvku v prostředí

• kvalita a poměr použitých vstupních materiálů – zeminy, kaly

• patří opravdu rozbor k dané šarži ?

kvalitní kompost
vlhkost

spalitelné 
látky

hodnota 
pH

nerozložitel
né příměsi

obsah 
rizikových 

prvků

x



Kompost aplikovaný pouze na vlastní zemědělské pozemky není potřeba registrovat,
musí splňovat limity vyhlášky č. 474/2000 Sb.

Kompost vyrobený s použitím kalů z ČOV aplikovaný pouze na vlastní zemědělské
pozemky není potřeba registrovat, musí splňovat limity vyhlášky č. 474/2000 Sb.,
včetně mikrobiologie.

Kompost (vyrobený s použitím kalů z ČOV) aplikovaný mimo zemědělskou půdu,
například při rekultivacích, musí splňovat limity vyhlášky č. 341/2008 Sb. (včetně
mikrobiologie).

Použití kalu z ČOV v kompostu pro registraci je možné, max. množství kalu je 60 %
zakládky (výhledově se bude snižovat na max. 40 %).

Při řízení o registraci hnojiva se dokládá mikrobiologický rozbor pouze, pokud je
čistírenský kal aktuálně v zakládce.

Pokud čistírenský kal není aktuálně v zakládce, ale jeho použití je povoleno
v provozním řádu, v podmínkách registrace budou nastaveny limity na mikrobiologii
dle vyhlášky č. 474/2000 Sb., které je potřeba splňovat.

Závěr



Ing. Bc. Kamila Řebíčková

Metodik specialista Oddělení hnojiv

Sekce zemědělských vstupů

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Za Opravnou 4, Praha 5 - Motol, 150 06

tel.: +420 257 294 214

gsm: +420 737 485 195

ID datové schránky ugbaiq7

kamila.rebickova@ukzuz.cz

www.ukzuz.czPoužité obrázky – zdroj internet

mailto:kamila.rebickova@ukzuz.cz
http://www.ukzuz.cz/


KompAs
„Kompostářská asociace, z.s.”

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.

Ing. Petr Plíva, CSc.

RESTA s.r.o., Olomouc

Ing. et Ing. Martin Šmída
Vedoucí kompostárny

Želivec, 12. března 2020



Plíva

1. Historie vzniku

2. Založení „Kompostářské asociace, z.s.“

3. Členové představenstva

4. Jak se stát členem

5. Členové „Kompostářské asociace, z.s.“

6. Roční členský příspěvek za kalendářní rok

7. Reklama

Šmída

8. „Kompostářská asociace, z.s.“ - východiska

9. „Kompostářská asociace, z.s.“ – komunikace

10. „Kompostářská asociace, z.s.“ – činnost

Obsah přednášky



Jak šel čas s kompostářskou asociací

19. září 2019 

představení záměru založení kompostářské asociace na konferenci „Biologicky 
rozložitelné odpady“ v Náměšti nad Oslavou

5. listopadu 2019

na kompostárně v Neškaredicích proběhla úvodní schůze „přípravného výboru”, 

schůzky se účastnilo téměř 30 kompostářů a dalších odborníků z oboru 

3. prosince 2019

na půdě ČZU došlo k oficiálnímu založení „Kompostářské asociace, z.s.“ 

13. ledna 2020 

„Kompostářská asociace, z.s.“ byla zapsána do spolkového rejstříku

od 14. ledna 2020

• příprava 16. ročníku konference Biologicky rozložitelné odpady, konané 16.–
18. září 2020 v Náměšti nad Oslavou, 

• tvorba www, příjem nových členů, 

• spoluúčast na revizi ČSN 46 5735 Průmyslové komposty apod.



Přednáška - Ing. et Ing. Martin Šmída

Děláme to pro sebe!

Profesní sdružení provozovatelů kompostáren v ČR



5. listopadu 2019

Přípravné jednání k založení kompostářské asociace

Kompostárna ZERS v Neškaredicích u Kutné Hory

- hlavní očekávané činnosti kompostářské asociace; 

- stanovy kompostářské asociace, členské příspěvky, hlasovací práva;

- členství v kompostářské asociaci;

- volba LOGA kompostářské asociace z dodaných návrhů. 



3. prosince 2019

Založení „Kompostářské asociace, z.s.“
(zkratka - KompAs)

- založení spolku se zúčastnilo              
13 členů vznikající asociace;

- zápis spolku do spolkového 
rejstříku (dne 13. ledna 2020);

- členové spolku zvolili 
představenstvo;

- členové spolku zvolili revizora              
Bc. Klára Šestáková -
kompostárna AGRO CS a.s. - Česká Skalice 

- představenstvo zvolilo předsedu 
a dva místopředsedy;



Složení představenstva: 

Ing. Jan ŠVEJKOVSKÝ, Ph.D. - předseda (Kompostárna JENA, Úholičky)

Ing. Marian HUMPLÍK - místopředseda (ZERS spol. s r.o., Kutná Hora)

Ing. et Ing. Martin ŠMÍDA - místopředseda (RESTA s.r.o., Olomouc)

Ing. Petr PLÍVA, CSc. – člen (VÚZT, v.v.i., Praha)

Ing. Jiří JALOVECKÝ, Ph.D. – člen (FERTIA s.r.o., Náměšť nad Oslavou)



Jak se stát členem?

• členem asociace

může být provozovatel kompostárny nebo vědecko-výzkumné 
či vzdělávací instituce (typicky univerzity, výzkumné ústavy), 
které se zabývají problematikou zpracování bioodpadů 

• registrovaným příznivcem asociace

může být každý, kdo má zájem o kompostování a ztotožňuje 
se s cíli asociace, například dodavatelé techniky určené pro 
kompostování, odborníci z řad fyzických osob a další fanoušci 
našeho oboru; registrovaný příznivec se může účastnit 
spolkové činnosti
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Členové „Kompostářské asociace, z.s.“

1/ Adriána Borovičková - Hořátev
2/ AGRO CS a.s. - Bc. Klára Šestáková - Jaroměř
3/ ECOWOOD s.r.o. - Milan Malý - Unhošť
4/ ESKO-T s.r.o. - Kamil Černý - Petrůvky
5/ FERTIA s.r.o. - Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. - Náměšť nad Oslavou
6/ Ing. Jan Švejkovský - JENA - Ing. Jan Švejkovský, Ph.D. - Úholičky
7/ Ing. Markéta Severová - Agromarket - Bášť
8/ Ingea recyklace s.r.o. - Milan Chovanec - Ostrava
9/ Kompostárna Mýto s.r.o. - Tomáš Chvojan - Mýto 

10/ Kompostárna Podyjí s.r.o. - Miloš Stejskal - Dačice
11/ PALAStar s.r.o. - Ing. Pavel Koštějn - Doksy
12/ ProFarm - Ondřej Doležal - Blatnice
13/ Proagro Nymburk a.s. - Ing. Zdeněk Mlázovský - Městec Králové
14/ RESTA s.r.o. - Ing. et Ing. Martin Šmída – Olomouc - Holice
15/ TALPA s.r.o. - Ing. Josef Sluka - Hořátev
16/ Technické služby Hlinsko, s.r.o. - Petr Stejskal - Hlinsko
17/ Technické služby Struhařov, s.r.o. - Pavel Dlouhý - Struhařov
18/ VOSPOL, spol. s r.o. - Ing. Josef Vostřez - Přepychy
19/ VÚZT, v.v.i. - Ing. Petr Plíva, CSc. - Praha
20/ Zemědělsko - obchodní družstvo Žichlínek - MVDr. Josef Vinduška - Žichlínek
21/ ZERA, z.s. - Ing. Květuše Hejátková - Náměšť nad Oslavou
22/ ZERS spol. s r.o. - Ing. Marian Humplík - Kutná Hora - Neškaredice



Roční členský příspěvek za kalendářní rok

je určen ze schválené kapacity kompostárny tj. 

1 t BRO = 0,50 Kč

přičemž min. částka je 1 000,- Kč a max. 5 000,- Kč; 

ostatní řádní členové  1 000,- Kč;

Příspěvky jsou ukládány 

na transparentní účet 2701752984/2010;

Jsou využívány výhradně na činnost asociace.



Reklama
Dodavatelé techniky pro kompostování

(ceny jsou vždy stanoveny dohodou)



„Kompostářská asociace, z.s.“

Východiska

⚫ materiálová recyklace odpadu – trend  
oběhového hospodářství;

⚫ chybí kontinuální činnost, koordinace;

⚫ chybí autorita v oboru, jednotný hlas;

⚫ ostatní odvětví mají silné lobby skupiny –
„skládkaři“, „bioplynkaři“, „spalovači“. 



„Kompostářská asociace, z.s.“

Komunikace

⚫ občané, obce, města;

⚫ svozové firmy, systémy OH;

⚫ odběratelé – zemědělci, výrobci hnojiv;

⚫ zákonodárci, úředníci, inspekce;

⚫ technologie – vývoj;

⚫ samoregulační funkce – odhalení nepoctivců.



„Kompostářská asociace, z.s.“

Činnost
• zabezpečování činností a služeb podle potřeb a zájmů členů, 
zejména informačního, metodického, poradenského a 
vzdělávacího charakteru;

• podpora a zastupování členů v odborných, právních a 
organizačních otázkách v oblasti kompostování;

• pořádání konferencí, seminářů, odborných školení, kurzů a 
jiných vzdělávacích akcí;

• mediální podpora rozvoje kompostování v ČR; 

• spolupráce s obdobnými organizacemi v ČR i v zahraničí; 

• spolupráce v oblasti aplikace výzkumu a inovací do praxe;

• vyjednávání s orgány státní správy ve věcech tvorby a změn               
v oblasti legislativy a dalších pravidel v OH. 



www.kompostarska-asociace.cz

„Kompostářská asociace, z.s.“

Podhradí 127, 675 71 Náměšť nad Oslavou

info@kompostarska-asociace.cz

Kontaktní osoby:

Ing. Marian Humplík

+420 724 782 359

Ing. Martin Šmída

+420 721 661 311



Děkujeme za pozornost

Ing. Petr PLÍVA, CSc.

Ing. et Ing. Martin Šmída

Některé informace byly získány v rámci řešení projektu NAZV QK1920177 “Nástroje pro lepší využívání kompostovacích zařízení 

s následným navýšením vyrobeného kompostu, aplikovaného na zemědělskou půdu“, který je finančně podporován MZe ČR.



Znečištění kompostů – zejména plasty



















Intenzifikace halové 
kompostárny.

Vypracoval: Michal Žilík



Příprava haly na 
fermentory 

 Hala bude rozdělena
 na dvě části 

 Objem 2 x 400 m3



Zastřešení drcení 
 Omezení vlivu 
větru při drcení

 Snížení
 prašnosti

 Příprava na 
snížení hluku



Biofiltr 

 Snížení zápachu
 až o 70%

 Nutné při 
 zvýšenému
 podílu kalů

 Použitý materiál :
 čerstvá dřevní štěpka
 překrytá mulč. kůrou



Přijímaný materiál 

 Plánované složení je 40 – 50%
 kalu z mistních obecních ČOV

 20 – 30% dřevní štěpky pocházející 
z místní výroby kompostu

 20 – 30% slámy (čerstvý koňský 
hnůj) pocházející z nedalekých 
stájí



Zkušenosti s hygienizací 

 Pouze sláma

 Štěpka se slámou



Po hygienizaci překopat 
 Pro zvýšený podíl
 kalů je nutné
 udržovat zakládku
 sušší



Vliv počasí
 Vysoká nasákavost materiálu
 výhoda v suchém období

 Problém při vytrvalých deštích,
 kaly mají tendenci zadržovat
 obrosvké množství vody

 Při sněhu a mrazech zakládka
 rychleji promrzá



Hodnota kompostu 
obsahujicí kaly

 Obsah látek se uvolňuje až 5 let
 Obrovský potenciál zadržování vody, uhlíku a 

dusíku v půdě
Látka mg / kg

P - Fosfor 3 800

K - Draslík 17 400

Ca - Vápník 19 500

Mg - Hořčík 4 690

S - Síra 2 690

Fe - Železo 14 000 

N - Dusík 2,04% 

Látka mg / kg

P - vodorozpustný 52,2

K - vodorozpustný 5420

Ca - vodorozpustný 215

Mg - vodorozpustný 48,5

S - vodorozpustna 226

Fe - vodorozpustné 8,76



Děkuji
 za pozornost
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