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TÉMA KOMPOST A KOMPOSTOVÁNÍ

Přesné údaje nákladovosti využití produktů 
zpracování bioodpadů jsou vázáné na kon�
krétní podmínky a jejich získávání z praxe 
patří k citlivým údajům jednotlivých pro�
vozovatelů. Modelové příklady však mo�
hou přiblížit, jaký může být ekonomický 
efekt v praxi. 

Na ekonomiku zpracování bioodpadů 
v zemědělské praxi má vliv několik faktorů. 
V oblasti nákladů jsou to investiční náklady 
na pořízení kompostárny a náklady na sa�
motný provoz zařízení (naplněnost projek�
tované kapacity, volba správné technologie 
a její správné využívání). Na straně příjmů 
je získání kvalitního hnojiva a benefity pro 
obec a region, které však nejsme zvyklí vy�
jadřovat finančně: jsou to ekologické pří�
nosy v obohacení půdy o organickou hmo�
tu a podpora stability života. 

NÁKLADY 
Investiční náklady na pořízení kompostárny 
jsou závislé na druhu technologie a na cel�
kové projektované kapacitě, tak aby zařízení 
pokrylo skutečné potřeby daného regionu, 
pro který je záměr tvořen. Jistého snížení 

investičních nákladů je možné dosáhnout 
spoluprací obce a podnikatelů zejména ze�
mědělských – efektivním využitím stávající 
zemědělské techniky (traktory, manipulační 
technika) a původních zemědělských staveb 
(silážní žlaby, sklady, stavby pro chov dobyt�
ky, …). Pro menší kompostárny to mohou 
být služby v oblasti techniky pro přípravu 
surovin nebo úpravu kompostu.

Pro ekonomický provoz zařízení je nutné 
zajistit naplněnost projektované kapacity, 
tedy dostatečný přísun kvalitně vytříděné�
ho biologicky rozložitelného odpadu. Ze�
mědělský podnikatel však může kapacitu 
komunálního bioodpadu doplnit o další 
odpad buď z vlastní zemědělské produkce 
nebo z dalších externích zdrojů jiných pů�
vodců (podnikatelů). Vytvoří tak udržitelný 
provoz v době, kdy není dostatek biologic�
ky rozložitelných odpadů z obcí (například 
zimní sezóna) nebo sběr postupně nabí�
há. U zařízení vybudovaných s podporou 
OPŽP je možné kapacitu BRKO doplňovat 
jinými zdroji až z padesáti procent. 

Provozní náklady kompostárny tvoří ná�
klady osobní, náklady na energie a další 

náklady (např. opravy a údržba). V kalku�
laci nákladů na produkci kompostu je nut�
né rozlišovat mezi náklady na zpracování 
vstupní hmoty (odpady, vztaženo na cel�
kovou kapacitu kompostárny) a náklady na 
výsledný objem vzniklého kompostu. Po�
měr objemu mezi výsledným kompostem  
a objemem vstupní hmoty se pohybuje 
mezi 50–80 % a stoupá s tím, jak dobře se 
daří vytvořit a udržet optimální provozní 
podmínky. 

BENEFITY 
Pro provoz zařízení na zpracování biood�
padů je významným benefitem zemědělská 
vzdělanost jeho provozovatele, tedy schop�
nost na odborné úrovni zajistit provoz za�
řízení. Z kvalitního provozování vycházejí 
další výhody: úspora nákladů na nákup 
průmyslově vyrobených hnojiv (živin) a vý�
roba vlastního organického hnojiva. 

Kompost jako vysoce kvalitní organické 
hnojivo obsahuje v jedné tuně v průměru 
6–27 kg dusíku, 2–11 kg fosforu, 6–26 kg dras�
líku. Celkem dosahuje NPK 14–64 kg/tunu. 
Lze jím tedy nahradit neobnovitelná mine�
rální hnojiva, především zdroje fosforu, které 
v přírodních ložiscích chybí nebo mají vyso�
ký obsah nežádoucího kadmia. 

U ekologických podniků může kom�kologických podniků může kom�
post nahradit až 100 % potřeby N, P, K. 
Konvenční podniky mohou počítat, že dusík 
v kompostu nahradí 17–40 % jeho potřeby, 
u fosforu a draslíku je to až 100 % potřeby. 

Kvalitní kompost se vyznačuje stabilitou 
živin v důsledku navázání dusíku do or�
ganických vazeb. To je pro zemědělce vý�
znamný benefit pro hospodaření v oblas�
tech ochrany vod a na erozně ohrožených 
plochách. Legislativní podmínky dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu 
půdy (DZES) ukládají zemědělcům pro na�
plnění dotačních podmínek ochranu vod 
(DZES 1), protierozní ochranu půdy (zpo�
malení povrchového odtoku), opatření 
proti působení vodní a větrné eroze a pro 
zachování půdní vláhové bilance (DZES 4). 
Hodnota kompostu jako hnojiva, ačkoliv je 
poměrně žádoucí, pokud jde o fosfor, dras�
lík a vápník, je však až na druhém místě za 
výhodami, které přináší obohacování půdy 
o organickou hmotu, která zásadním způ�
sobem přispěje ke stabilitě pěstované pro�
dukce i v dobách teplotních a srážkových 
deficitů – v půdě je život a voda.

Systémové využití kompostu v země�
dělské praxi má rovněž svá úskalí. Mezi ně 
patří rozmanitost a roztříštěnost kapacit  
a technologií v regionu, náročná logistika vy�
užití kompostu především u malých kapacit  
a rovněž variabilní kvalita kompostu. 

 -zera-

Ekonomický efekt využití 
komunálních bioodpadů 
v zemědělské praxi 
Rozhodnutí o spolupráci zemědělce a obce vybudovat 
kompostárnu, kde by se daly zpracovávat biologicky rozložitelné 
odpady z měst a obcí, musí nutně předcházet důkladná 
ekonomická rozvaha. 

Činnost Provozní náklady (Kč/t bez DPH) Cena živin (Kč/t bez DPH)

Zpracování BRO 250–980

Výroba kompostu 400–1 600 1 096–4 020

Benefit kompostu 700–3 400

Náklady na výrobu živin kompostováním 

Snížení investičních nákladů je možné dosáhnout využitím stávající zemědělské techniky
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