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ABSTRAKT 

Tato disertační práce je zaměřena na zhodnocení různých vstupních surovin určených 

k výrobě kompostu z hlediska výnosu huminových kyselin.  V návaznosti na 

problematiku omezeného ukládání odpadů s vysokým podílem biodegradabilní složky 

se projevuje nutnost hledat jiné řešení pro jejich zpracování. Jednou z velmi 

významných technologií je kompostování. Využití kompostu je však limitováno řadou 

kvalitativních a kvantitativních parametrů uvedených ve vyhlášce 341/2008 Sb. Využití 

kompostu nevyhovující dané vyhlášce by se minimalizoval pouze pro rekultivační 

účely. Z tohoto důvodu je vhodné hledat nové možnosti využití „cenných“ složek 

kompostu. Jednou z těchto možností je využití kompostu s obsahem huminových 

kyselin pro přímou aplikaci koncentrátů s obsahem huminových kyselin a fulvokyselin 

pro zemědělské účely k zvýšení obsahu Cox v půdách nebo využití vyseparovaných 

huminových kyselin jako sorbentu pro odstraňování těžkých kovů z odpadních vod. 

V této práci jsou pro separaci huminových kyselin použity různé materiály s vysokým 

obsahem bio-složky, které se liší svým původním složením a lze proto předpokládat, že 

i fyzikálně-chemický charakter vyseparovaných huminových kyselin bude odlišný. 

Ke stanovení strukturního složení huminových kyselin byla využita pyrolýzní 

chromatografie. Pro separaci huminový kyselin byl využit biologicky rozložitelný 

komunální odpad produkovaných v malých sídlech, komposty z Kompostárny 

Bruzovice, komposty vyrobené z BRO v minikompostéru NaturMill a komposty 

z travin pěstovaných ve výzkumné stanici travinářské OSEVA PRO, s.r.o. (pobočka 

Zubří). 
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ABSTRACT 

The dissertation work is focused on the evaluation of various raw materials for the 

production of compost in terms of yield of humic acids. Following the issue of limited 

landfilling with a high content of biodegradable component is necessary to explore 

other feasible utilisation of these wastes. One very important technology is composting. 

The use of compost is limited by a many of qualitative and quantitative parameters 

specified in the Decree 341/2008 Coll. Use the compost unsuitable Ordinance would 

minimize for reclamation purposes only. For this reason, it is suitable to seek new 

opportunities for the use of "valuable" compost components. One of the options is using 

compost containing humic acids for direct application of concentrates containing humic 

and fulvic acids for agriculture to increase contents Cox in soils or the use of extracted 

humic acids as a sorbent for removing heavy metals from wastewater.  

In this work is for the separation of humic acids used a variety of materials with high 

content of organic components, which differ in their original composition and can 

therefore assume that the physico-chemical nature of extracted humic acids will be 

different. To determine the structural composition of humic acids was used for the 

pyrolysis chromatography. For the separation of humic acids was used biodegradable 

municipal waste produced in small settlements,  compost on Composting Bruzovice, 

composts produced in minicomposter Mikromil, compost from grass grown in the 

Grassland Research Station OSEVA PRO, s.r.o. (Branch Zubri). 
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MOTIVACE 

 

Cílem disertační práce bylo zhodnocení různých vstupních surovin určených k výrobě 

kompostu z hlediska výnosu huminových kyselin. Tímto tématem jsem se rozhodla 

zabývat především proto, že je stále nutné hledat nové způsoby zhodnocení odpadů, 

které by jinak končily na skládkách. Jedním ze způsobů zhodnocení biologických 

odpadů může být i separace huminových kyselin z kompostů za účelem zvýšení kvality 

půdy či odstraňování těžkých kovů z odpadních vod.   

Velmi důležitým kritériem pro ČR v dané problematice je směrnice Rady 99/31/ES o 

skládkách odpadů, dle které je třeba výrazně snížit množství biologicky rozložitelných 

komunálních odpadů ukládaných na skládky. V současné době Česká Republika stále 

nesplňuje požadavky dané směrnicí, proto je nutné se intenzivně zabývat různými 

možnostmi zhodnocení biologicky rozložitelných odpadů. Separace huminových 

kyselin z biologicky rozložitelných odpadů může být tedy vhodným způsobem využití 

kompostu, který nelze využít na půdu z důvodů nevyhovujících parametrů určených 

vyhláškou 341/2008 Sb. Na proces humifikace vedoucí k tvorbě huminových kyselin 

má vliv mnoho faktorů. Úkolem mé práce je tedy zhodnocení vstupních surovin pro 

výrobu kompostu z hlediska kvalitativního a kvantitativního výnosu huminových 

kyselin. 
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1. ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Humifikace je přirozený proces probíhající za přístupu kyslíku činností mikroorganismů 

(humifikačních bakterií), které rozkládají mrtvou organickou hmotu rostlinného a 

živočišného původu a mění ji na humusové látky. Huminové kyseliny jsou považovány za 

nejúčinnější složku humusu. Speciální výrobky na bázi huminové a fulvové kyseliny jsou 

stále oblíbenější v ekologickém zemědělství, ale také v konvenčním zahradním pěstování 

zeleniny, v pěstování zeleniny ve sklenících a dokonce i v pěstování na velkých polích. 

Nyní je dodává celá řada firem v tekuté, práškové formě nebo jako granulát a používají se 

jako půdní kondicionéry a stimulátory růstu rostlin. Je známo, že fulvové kyseliny snadněji 

pronikají do rostlin, zatímco huminové kyseliny se svou vyšší molekulární hmotností 

zůstávají mimo ně. I přes tento fakt víme, že huminové kyseliny mohou upravovat 

fyzikální strukturu půdy a chemicky mění fixační vlastnosti půdy. Mezi biologické výhody 

huminových kyselin řadíme schopnost biologicky stimulovat rostlinu a aktivitu půdních 

mikroorganismů.  

Je pravděpodobné, že trh s těmito „cennými“ látkami nadále poroste, za předpokladu, že se 

podaří vyřešit několik současných problémů jako stanovení mezinárodní normy pro jejich 

rozbory, zastavení přehnaných nároků na zázračnou účinnost výrobků, vytvoření společné 

legislativy pro všechny trhy, apod. Za surovinu pro výrobu komerčních produktů na bázi 

huminové/fulvové kyseliny je možno považovat celou řadu přírodních zdrojů. Za jednu 

z nejlepších surovin se považuje leonardit. Leonardit je organická látka, u které nedošlo ke 

karbonizaci, a liší se od měkkého hnědého uhlí stupněm své oxidace. Často se uvádí, že 

americký leonardit je normou pro huminové kyseliny, což platilo do té doby, než byly 

nalezeny některé jedinečné oxidované druhy uhlí v Austrálii (pánev Gippsland ve Viktorii) 

a následně v jiných nalezištích. V ČR se jedná především o ložiska oxyhumolitu, které se 

vyznačují taktéž velmi vysokým obsahem huminových kyselin [1,2, internet 1].   

Mnoho výrobků obsahující huminové látky produkovaných v ČR je tvořeno hlavně 

huminovými kyselinami – cca z 97-98 % a fulvokyselinami pouze z 2 – 3 %. Všeobecně se 

fulvokyseliny považují v půdním prostředí za méně hodnotnou složku humusu než 

huminové kyseliny [internet 2].  

Z legislativních požadavků Evropské Unie a České Republiky vyplývá potřeba hledat nové 

způsoby zhodnocování biologických odpadů končících na skládkách. K nejdůležitějším se 

řadí směrnice Rady 99/31/ES o skládkách odpadů, dle které měla do roku 2010 Česká 

republika snížit množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na 

skládky na 75 % množství vyprodukovaného v roce 1995. Do roku 2013 musí dokonce 

dojít ke snížení na 50 % a v roce 2020 na 35 % základu roku 1995 [internet 3]. Výše 

uvedené požadavky jsou v České republice plněny jen z části, využitelné složky 

komunálních odpadů jako plasty, papír, sklo apod. jsou tříděny a recyklovány, zatímco 

zbytek po vytřídění je stále skládkován [3]. 
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Limitující vyhláškou využívání kompostů v ČR je vyhláška 341/2008 Sb. o podrobnostech 

nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Komposty, nevyhovující dané vyhlášce 

nelze využít k tradičním účelům a proto je nutné hledat nové možnosti využití těchto 

materiálů [4].  Jednou z těchto možností je tedy využívání vyseparovaných huminových 

kyselin z těchto materiálů pro zemědělské účely či jako sorbent pro odstraňování těžkých 

kovů z odpadních vod. 

 

Cíl řešení doktorské práce 

 

Cílem mé práce je zhodnotit jednotlivé vstupní suroviny pro výrobu kompostu 

z hlediska kvalitativního a kvantitativního výnosu huminových kyselin. K porovnání 

huminových kyselin v rámci jednotlivých kompostovacích procesů využívajících různé 

vstupní materiály je zapotřebí, aby proces kompostování byl ukončen, což je definováno 

testy zralosti a stability. Ke zhodnocení optimální skladby surovin z hlediska produkce 

huminových kyselin v kompostech byly využity různé biologicky rozložitelné materiály, 

které ovlivnily průběh kompostování a tím lze očekávat i odlišný charakter a výnos 

huminových kyselin.  

Pro dosažení cíle práce musí být získány následující informace: 

 Zhodnocení zralosti a stability kompostu.  

 Zhodnocení kvality humusu. 

 Stanovení látkového složení huminových kyselin pomocí pyrolýzní chromatografie.  

 Stanovení kvantitativního množství huminových kyselin. 
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2. KOMPOSTOVÁNÍ A PROCES HUMIFIKACE 

Kompostováním organických látek lze zhodnotit odpad. Kompostování biologického 

odpadu je pomalý proces rozkladu, při kterém se za pomoci mikroorganismů přeměňují 

složité organické látky na jednodušší při procesu zvaném humifikace. Při zrání kompostu 

vede proces humifikace ke stabilizaci organických látek a ke zvýšené tvorbě huminových 

kyselin i vlastního humusu. Kompost dosahuje nejvyšší kvalitu až po ukončení procesu 

humifikace [5,6].
 
 Sledování stupně humifikace organické hmoty v průběhu kompostování 

se používá k určení stavu zralosti kompostu. Proces humifikace je přirozený proces 

probíhající za přístupu kyslíku činností mikroorganismů (humifikačních bakterií), které 

rozkládají mrtvou organickou hmotu rostlinného a živočišného původu a mění ji na 

humusové látky (humus). Huminové kyseliny jsou považovány za nejúčinnější složku 

humusu [internet 2].  Humifikace organické hmoty probíhá souběžně s mineralizací a jejím 

výstupem jsou různé formy humusu, v konečné fázi huminové látky [7].
 
  

Biochemicky při tvorbě kompostu probíhá aerobní rozklad podle následující rovnice: 

C6H12O6 + 6 O2 => 6 CO2 + 6 H2O [8] 

glukóza + kyslík => oxid uhličitý + voda 

Cílem kompostování je vrácení organických látek a živin (dusíku) zpět do půdy. Humus a 

jeho kyseliny jsou důležité pro vytváření optimální drobtovité struktury a kyprosti půdy, 

zajišťují v půdě dostatečnou kapacitu živin a vody. Půdní mikroorganismy využívají 

humus jako trvalý zdroj živin. Humus však nepřináší jen výživu rostlinám a netvoří článek 

potravního řetězce v půdě, ale především svou hlavní funkcí zajišťuje základ pro 

udržitelnou zemědělskou produkci [9]. Aby byla udržena konstantní hladina půdního 

humusu, musí být do půdy pravidelně dodáváno alespoň takové množství organické 

hmoty, jaké je spotřebováno. Efektivita reprodukce humusu je u kompostů nesrovnatelně 

větší než u jiných organických hnojiv. 

 Kompost je důležitý pro usnadnění zpracování půdy, zvyšuje vodní jímavost a retenční 

kapacitu, zkypřuje utužené a těžké půdy, regeneruje půdu, podporuje život v půdě, 

redukuje choroby rostlin a škůdce, omezuje kyselost půd a stabilizuje hodnotu pH, snižuje 

vodní erozi, redukuje spotřebu vody, zabraňuje vysychání, dlouhodobě zásobuje rostliny 

důležitými živinami atd. [internet 4,5].
  

 

2.1. Technologické parametry ovlivňující průběh kompostování a 

výtěžnost huminových kyselin  

Pro správný průběh kompostovacího procesu a výnosu huminových kyselin je nutno 

zabezpečit optimální podmínky pro rozvoj mikroorganismů. Mezi parametry ovlivňující 

průběh kompostování řadíme: poměr C/N, teplotu, vlhkost, pH, provzdušňování, obsah 

živin atd.
 
 Molekuly huminových kyselin jsou neustále modifikovány v závislosti na čase a 

podmínkách, kterým jsou během humifikačních procesů vystaveny. Celý proces je také 

ovlivňován zejména přítomností mikroorganismů, vlivem vlhkosti, teploty, stupně 

http://leccos.com/index.php/clanky/humus
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provzdušnění, složení přírodní organické hmoty aj. [10].
 
Současná praxe v charakterizaci 

huminových látek je založena především na parametrech humifikace a souvislosti mezi 

jednotlivými atomovými poměry prvků C, H, N, O. Ke studiu strukturálních změn při 

humifikaci a obsahu organického uhlíku lze použít různé analytické techniky [11].  

K porovnání huminových kyselin v rámci jednotlivých kompostovacích procesů 

využívajících různé vstupní materiály je zapotřebí, aby proces kompostování byl ukončen, 

což je definováno testy zralosti a stability.  Jelikož je kvalita kompostu definována jeho 

zralostí a stabilitou bylo navrženo mnoho testů pro posouzení těchto dvou parametrů jako 

například:  

 Empirickými výzkumy vzhledu, barvy, vůně, granulometrie, textury, teploty. 

 Fyzikálně - chemickými analýzami: vlhkost, pH / KCl, C/N, N - NH4
+ 

/ N - NO3
-

Zralost přímo souvisí s procesem humifikace a může být měřena také pomocí 

poměru Q4/Q6, humifikačním indexem - HI = HA/FA, humifikačním poměrem = 

extrahovatelný uhlík / DOC x 100, koncentrací ve vodě rozpuštěného uhlíku – 

DOC, apod. [12,13,14,15].
 
 

 Koncentrací NH4-N v kompostu.  

 Jednou z proměnných, kterou je často určována míra stupně přeměny během 

procesu kompostování je kationtová výměnná kapacita (CEC).
 
 

 Test klíčivosti [16,17,18].
 
 

 

o Poměr C/N 

Tento důležitý parametr určuje pravděpodobnou rychlost rozkladu organických zbytků. 

Poměr C/N zásadně ovlivňuje intenzitu činnosti mikroorganismů, a tím tedy i dobu zrání 

kompostu, tvorbu humusových látek a samozřejmě také výslednou kvalitu kompostu. 

Optimální hodnota tohoto poměru se pohybuje u zralého kompostu C/N v rozmezí 25 - 

30:1 (vysoká stabilita) a v čerstvém kompostu v rozmezí 30 - 35:1. Při poměru menším než 

15:1, bude rozklad rychlý, ale dusík se může ztrácet jako amoniak, jelikož množství dusíku 

převažuje metabolickou potřebu mikroorganismů.  Suroviny s poměrem C/N nad 50:1 se 

rozkládají pomalu, prodlužuje se doba zrání kompostu. K dosažení optimálního poměru 

C/N je nutné provést optimalizaci surovinové skladby kompostu.  Poměr C/N 

optimalizujeme při sestavování surovinové skladby na 30-35:1 tak, že k hmotám se 

širokým poměrem (sláma, kůra, piliny, listí, pazdeří, papír) přidáváme odpady s úzkým 

poměrem (kejda, drůbeží trus, chlévská mrva, fekálie) nebo je možno přidávat dusík v 

dusíkatém hnojivu (síran amonný, močovinu) nebo ve formě odpadních čpavkových vod 

[19,20,21].  

Při posuzování kvality humusu čili i huminových kyselin se také využívá poměru C/N. 

Rozkladem rostlinných zbytků se ztrácí část uhlíku a dusíku.  Část C a uvolněného N je 

spotřebována tvorbou mikrobiálních buněk nebo je fixovaná v látkách užívaných pro 

tvorbu huminové hmoty. Tyto procesy vedou ke snížení hodnot poměru C/N v průběhu 
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rozkladu. Obecně lze tedy říci, že poměr C/N se bude snižovat se stupněm humifikace. 

Užší poměr C/N znamená tedy vyšší kvalitu a naopak.  Poměr C/N v rozmezí 10-15 

odpovídá dobře vyvinutým huminovým kyselinám. Obecně lze tedy říci, že nehuminové 

organické látky vykazují vysoký poměr C/N a huminové kyseliny jsou charakterizovány 

nízkým poměrem C/N (cca 10-15) [1]. 

Také původ huminových kyselin ovlivňuje zřejmě jejich poměr C/N. Například lignitické 

huminové kyseliny (leonardit) mají atomový poměr C/N významně vyšší než v případě 

půdních huminových kyselin a indikují relativně vyšší stupeň prouhelnění [11].
  

 

o Acidobazická reakce  

Hodnotu pH  lze definovat jako záporný dekadický logaritmus vodíkových iontů a v ČSN 

46 5735 „Průmyslové komposty“musí hodnota pH ležet v rozmezí 6,5 až 8,5. Koncentrace 

vodíkových iontů (pH) je nejvíce ovlivňována surovinovou skladbou kompostu. Půdní 

reakce neboli pH je u kompostu důležitá především pro aktivitu mikroorganismů, které 

jsou velmi důležité jak pro správný průběh kompostovacího procesu, tak i pro tvorbu 

huminových kyselin [22].
 

 Pro optimální pH reakci kompostu je důležité jeho 

provzdušnění, obsah vody a dále s tím související obsah strukturního materiálu. Musíme 

tedy do kompostu dodávat takový materiál, který umožní vytvoření dostatku pórů k 

zadržení vlhkosti na straně jedné a vzduchu, jako žádoucí prostředí pro aerobní bakterie, na 

straně druhé [23].
 
pH obvykle v průběhu kompostování stoupá nad 8 a pak opět postupně 

klesá přibližně na 7. V případě zvýšené zásaditosti kompostu je možné přidat větší 

množství listů, které díky taninům (tříslovinám) obsaženým v listech můžou výsledné pH 

kompostu snížit [24].  

Předpokládá se, že struktura huminových kyselin bude v oblasti nižších hodnot pH 

zaujímat jinou konformaci (prostorové uspořádání molekuly) než při vyšších hodnotách pH 

prostředí. Tento předpoklad však nebyl plně potvrzen [1].
  

 

o Provzdušňování  

Kompostování je přírodní proces, při kterém dochází k rozkladu organických odpadů 

působením mikroorganismů, vody a kyslíku na humusové látky.  Technologie 

kompostování musí zabezpečovat optimální podmínky pro činnost vhodných 

mikroorganismů přeměňujících organickou hmotu. Jde o mikroorganismy aerobní s 

vysokými nároky na kyslík a produkující oxid uhličitý. Technologie musí umožnit výměnu 

plynů mezi zrajícím kompostem a okolím tak aby v substrátu bylo dostatek čerstvého 

vzduchu s kyslíkem. Substrát musí být kyprý, porézní a nepřevlhčený. Pro zajištění 

dostatečného přísunu kyslíku je nutné kompost několikrát do roka přeházet. Pro praxi lze 

využít vztahu mezi obsahem kyslíku kompostu a mikrobiálním metabolizmem [25,26].
  

Aerace má prokazatelný vliv na mikrobiální aktivitu, a tím pádem i na celkovou rychlost 

rozkladu látek v kompostu. Mikrobiální aktivita tedy může být hodnocena spotřebou 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Aerace
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kyslíku. K nedostatku kyslíku v kompostu může dojít při nadbytečné vlhkosti kompostu, 

kdy poté dochází k vývoji anaerobní mikroflóry a ke zkysnutí kompostu [27]. Navíc během 

kompostování při nízkém obsahu kyslíku dochází k hromadění amoniaku (čpavku), což se 

projevuje zápachem a sníženým obsahem dusíku ve výsledném kompostu. Celý proces 

degradace bude probíhat podstatně déle, než by tomu bylo za dostatečného provzdušnění 

[25].
  

Je prokázáno, že intenzita aerace má tedy vliv na činnost mikroorganismů (humifikační 

bakterie) v procesu humifikace, které rozkládají organickou hmotu pouze v aerobních 

podmínkách a mění ji na humus. Jejich činností se tedy urychlují procesy rozkladu 

organické hmoty a mohou tak zkrátit dobu potřebnou k tvorbě humusu.  Proto během zrání 

kompostu je nezbytné kompost přehazovat či jinak ošetřovat. Nesmí dojít dlouhotrvající 

anaerobiózou (život mikroorg. v bezkyslíkatém prostředí)  k poškození mikroflóry 

v kompostu. Také z laboratorních zkoušek různých autorů vyplývá, že komposty 

zpracované při vyšší aeraci dosahují vyššího podílu huminových kyselin čili i vyšší kvality 

humusu. Avšak je nutné podotknout, že např. v případě huminových látek z mokřadů bylo 

zjištěno, že v prostředí, kde je naopak snížen obsah kyslíku dochází ke zpomalování 

procesu degradace, a tím k vyšší akumulaci huminových látek [11,26].   

 

o Teplota  

Teplota je parametr, který lze pomocí sondy velmi lehko kontrolovat. Teplota zakládky 

kompostu je základním měřitelným ukazatelem zrání kompostu, který koresponduje s 

intenzitou činnosti mikroorganismů a ta zásadně ovlivňuje kompostovací i humifikační 

proces. Většina mikroorganismů v organickém materiálu je mezofilní (optimální teplota 

jejich rozvoje je 20-30°C). Avšak až při vyšších teplotách začíná převažovat skupina 

termofilních aerobních mikroorganismů, které jsou pro správný průběh kompostování 

nezbytné. Optimální výše této teploty se pohybuje v rozmezí 45-65°C. 

Na základě sledování průběhu teplot kompostu je možné určit termín překopávek, a tak 

řídit průběh kompostovacího procesu [22,26].
 
V období tlení musí materiál třetí den 

dosáhnout teploty nejméně 45°C. Pokud tato hodnota není dosažena do týdne, je to 

způsobeno následujícími příčinami: 

 Příliš vysoká vlhkost - materiál, který byl využit byl příliš vlhký a trpí 

nedostatkem vzduchu. Vysoká vlhkost je hlavní příčinou příliš malého vývoje 

tepla. Účinné opatření spočívá buďto v přimíchávání suchého materiálu nebo 

v překopávání kompostu. 

 Příliš vzdušné založení - materiál je překypřený a většinou také velmi suchý – tlení 

proto nemůže začít. V tomto případě stačí materiál částečně stlačit (šlapáním) a v 

případě potřeby navlhčit například močůvkou. 

 Tlení již proběhlo - v materiálu proběhlo již zčásti tlení, např. u dlouhodobě 

skladovaných hnojů. V tomto případě již nedochází k vývoji tepla, jelikož lehce 

odbouratelné sloučeniny byly již rozloženy, tudíž se materiál nachází již po fázi 

tlení [internet 6].
 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aerace
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o Vlhkost  

Mikroorganismy potřebné k rozkladu organické hmoty potřebují pro svůj život vodu, proto 

vlhkost patří mezi parametry, které velkou měrou ovlivňují průběh celého kompostovacího 

procesu. Bez dostatečné vlhkosti v materiálu určeného ke kompostování dochází ke 

zpomalení až zastavení celého procesu. Optimální vlhkost kompostu závisí na struktuře 

kompostovaného materiálu. Při kompostování musí být zajištěno dostatečné množství vody 

a zároveň také dostatečné množství pórů vyplněných vzduchem, aby proces probíhal za 

požadovaných aerobních podmínek. Optimální vlhkost se pohybuje obvykle v rozmezí 40 

– 60 %. Při nadbytečné vlhkosti dochází k nežádoucím hnilobným procesům. Pro 

zakládání kompostu je lepší volit nižší vlhkost vstupních surovin, kterou v případě potřeby 

upravíme závlahovou vodou. Převlhčenost kompostu se upravuje obtížněji [26,28].
 
Lze 

tedy konstatovat, že i v případě tvorby huminových kyselin lze uvažovat stejným 

způsobem, kdy nadbytečná vlhkost způsobuje nedostatek kyslíku v kompostu, a tím může 

docházet k vzniku nižší koncentrace huminových kyselin [26].   

  

o Test klíčivosti semen 

Index klíčivosti semen (IK) nebo též biozkouška je jednoduchý, ale přesto kvalitní test, 

který se používá jako zkouška zralosti kompostu. Hodnota fytotoxicity, která je přímým 

odrazem obsahu toxických meziproduktů, vznikajících při aerobním rozkladu organických 

látek, umožňuje kvalitativní ohodnocení intenzity rozkladu. Nepřítomnost fytotoxinů (IK 

100%) je ukazatelem zralého kompostu. Při zavádění nové technologie nebo zásadní 

změně surovinové skladby kompostu se doporučuje otestovat touto metodou celý průběh 

zrání v následujících časových intervalech: 

 po smíchání surovin, 

 před první překopávkou (v době maximálních teplot), 

 před druhou překopávkou, 

 v době ukončování kompostovacího procesu [29].
 
 

 

Tabulka 1: Hodnocení zralosti kompostů [internet 7]. 

Index klíčivosti % Zralost kompostů 

do 50 nepoužitelnost kompostu k přímé aplikaci 

60 – 80 
možná aplikace s možným rizikem poškození  

citlivých rostlin 

80 a výš deklaruje zralý kompost 

 

Nejčastěji je využíván test klíčivosti a růstu kořene hořčice bílé (Sinapis Alba). Předmětem 

testu je stanovení toxického účinku látek obsažených ve vodném výluhu na klíčivost semen 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zralost&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
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a růst kořene hořčice bílé (Sinapis alba). Test inhibice růstu kořene kompletně popisuje 

Metodický pokyn odboru odpadů ke stanovení ekotoxicity odpadů zveřejněný ve Věstníku 

č. 4/2007 [30].
  

 

Tabulka 2: Podmínky testu toxicity na organismu Sinapis alba [30]. 

 

2.2. Obsah jednotlivých forem dusíku v kompostu a huminových látkách   

Koncentrace dusíku v kompostu je zajímavá nejen z pohledu oblasti životního prostředí, 

ale i z agronomického hlediska. Koncentrace různých forem dusíku je jedním z klíčových 

parametrů hodnocení stability a zralosti kompostů. Vyzrálý kompost přispívá k tvorbě 

půdního humusu, který je základem půdní úrodnosti, přičemž živiny vázané na humusové 

částice se nevyplavují vodou tak, jako je tomu u průmyslově vyrobených hnojiv a jsou 

rostlinám k dispozici podle jejich potřeby. Kompost obsahuje dvě formy dusíku, organický 

a anorganický. Více než 85 – 90 % celkového obsahu dusíku v kompostu je obsaženo v 

organické formě jako složka humusových látek, které vznikají syntézou za pomoci volně 

žijících mikroorganismů nebo uvolněním z organických hnojiv [6]. 
 
Obsah dusíku v 

Testovací organismus Sinapis alba 

Barva okrově žlutá 

Velikost střední, 1,5 – 2 mm 

Klíčivost minimálně 90% 

Počet semen v jedné Petriho misce 15 

Sledovaná odezva Inhibice růstu kořene ve srovnání s kontrolou 

Podmínky testu Stálá teplota, temno 

Opakování 2 

Objem testované koncentrace 5 ml v 1 Petriho misce 

Teplota 20°C 

Doba expozice 72 hodin (pro účely laboratoře) 

Osvětlení bez přístupu světla 

Chemikálie Výchozí roztok testované látky, 

zřeďovací voda dle ISO 7346 

Pomůcky a zařízení Petriho misky, filtrační papír, odměrné baňky, 

pipety, termostat, milimetrové měřítko 
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kompostu závisí na vstupních surovinách, nelze tedy přesně určit hodnoty N v kompostu, 

jelikož každý kompost má jiný poměr vstupních surovin. V průměru obsahuje kompost z 

biologického odpadu celkem 5–16 kg dusíku v 1 t kompostu. V sušině je to v rozmezí 0,5–

2,5 %. Více než 90 % celkového množství dusíku v kompostu je vázáno v organických 

látkách. Amidový N je dominantní při tvorbě huminových látek (internet 8). O tvorbě 

organického N v huminových látkách je stále vedena diskuze. Obecně se tvrdí, že obsah N 

je větší u huminových kyselin, než u fulvokyselin [31]. 

 

o Koncentrace rozpuštěného organického uhlíku  

Stabilní nebo zralé komposty mají menší obsah DOC než odpovídající suroviny nezralého 

kompostu.  Jako mezní hodnotu pro stabilní kompost uvádějí někteří autoři DOC v rozmezí 

10 - 17 g / kg [15]. V našem případě byl obsah DOC stanoven ve vodném výluhu 

v laboratořích VŠB-TUO.   

 

o Koncentrace NH4-N a poměru (NO3)
-
/(NH4)

+  

Jedním z klíčových parametrů hodnocení stability a zralosti kompostů je obsah dusičnanů a 

amonných iontů. V průběhu kompostování dochází k změnám organických forem těchto 

látek k jejich anorganickému ekvivalentu. Amoniak vznikající během termofilní fáze 

kompostování je oxidován na N-NO3, a proto koncentrace amoniaku klesá s nárůstem N-

NO3. Na konci procesu by měla být koncentrace dusičnanů vyšší než koncentrace 

amonných iontů. 

Vysoká koncentrace NH4-N v kompostu indikuje nestabilitu a podle Zucconi a Bertoldi by 

neměla přesáhnout 0,04% ve zralém kompostu, což odpovídá poměru 0,16 mezi 

amoniakálním dusíkem a nitrátovým dusíkem jako indexu zralosti kompostu [16,18].
 
 

 

2.3. Hodnocení kvality humusu  

V této práci byla zhodnocena kvalita organické hmoty (resp. humusu) v kompostu zejména 

z důvodu udržitelnosti půdní úrodnosti. Větší praktické využití v hodnocení kvality půdní 

organické hmoty z hlediska půdní úrodnosti mají pouze poměr obsahu HA/FA a také 

barevný koeficient Q4/Q6.  Poměr C/N je využíván v menší míře k hodnocení kvality půdní 

organické hmoty. Obecně lze říci, že zapravováním kompostu s vysoce kvalitním 

humusem nám zvyšuje půdní úrodnost a zlepšuje taktéž agrofyzikální vlastnosti půdy. 

K hodnocení kvality organické hmoty v kompostu byly tedy využity tyto tři parametry:  

 Humifikační index HA/FA - stupeň polymerace - obecně platí: čím vyšší poměr 

HA/FA, tím kvalitnější humus. 

 Barevný kvocient - Q4/Q6  (E4/E6 ) – obecně platí: čím vyšší hodnota barevného 

kvocientu, tím nižší kvalita humusu (absorbance HA) [1,30].  
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 Poměr C/N – poměr C/N stabilního humusu se pohybuje obecně v rozmezí 10-15 

[internet 9]. 

 

o Humifikační index HI = HA/FA 

Kvalita organické hmoty závisí na povaze humusotvorného materiálu a na podmínkách 

humifikace. Pro posouzení kvality humusu se často užívá poměr HA/FA. Při zvyšování 

obsahu huminové kyseliny vzrůstá i kvalita humusu. Humifikační index (HI) může sloužit 

také pro hodnocení stupně stabilizace při kompostování. Souhrně lze říci, že vysoce 

kvalitní humus má poměr HA/FA větší než 1,5, nekvalitní menší než 1 [1].  

 

o Barevný kvocient Q4/Q6  (E4/E6 ) 

Hodnocení kvality humusových substrátů lze provádět podle různých kriterií a metod, z 

nichž většina je velmi složitých a laboratorně náročných. Pro praktické účely je široce 

využíváno barevného indexu Q4/Q6. Humifikační (barevný) index je definován jako poměr 

absorbancí při vlnových délkách 465 nm a 665 nm. V zahraniční literatuře je tento index 

označován jako E4/E6. Huminové kyseliny mají zpravidla hodnoty Q4/Q6 nízké (3–4) a 

fulvokyseliny vysoké (9–10). V případě huminových kyselin tento poměr klesá s rostoucí 

molekulovou hmotností nebo stupněm kondenzace a humifikace [32,33]. 
 
Bylo zjištěno, že 

čím vyšší je hodnota tohoto kvocientu, tím je vyšší zastoupení látek typu fulvokyselin, 

obsahujících velké množství bočních řetězců a méně huminových kyselin, což vede ke 

snížení kvality humusu. Pomocí UV-VIS spektroskopie byla zjištěna lineární závislost 

mezi optickými vlastnostmi Q4/Q6 a obsahem vázaných huminových kyselin a mezi Q4/Q6 

a poměrem HA/FA [31,33].  

 

o Poměr C/N 

Kvalita kompostu souvisí se stabilitou a kvalitou humusu, který je tvořen rozkladem 

organické hmoty. Poměr C/N se užívá již dlouhou dobu k monitorování rozkladu 

organické hmoty. Je prokázáno, že čím vyšší je poměr C/N na počátku rozkladu, tím 

pomaleji dochází k degradaci organických látek a to poskytuje výnos kvalitnějšího 

humusu. Poměr C/N se postupně snižuje společně se stupněm humifikace. Huminové látky 

jsou charakterizovány poměrně nízkým poměrem C/N – mezi 10-15:1. Podle K. H. Tan 

poměr C/N v rozmezí 10-15 odpovídá dobře vyvinutým huminovým kyselinám [1,31].  
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2.4. Jednotlivé fáze kompostování a tvorba humusu  

1. fáze – mineralizace 

Termín mineralizace lze vysvětlit mnoha způsoby. V tomto případě lze zjednodušeně říci, 

že je to rozklad organických látek činností mikroorganismů, až na jednoduché anorganické 

sloučeniny, tj. vodu, kyslík, aj. 

Při spontánním nastartování biodegradace začíná tedy 1. fáze zrání kompostu. Vyznačuje 

se rychlým nárůstem teploty (v jádru kompostované hmoty dosáhne přes 60 °C), za kterým 

následuje relativně rychlý pokles. Tato fáze trvá asi tři až čtyři týdny. První fáze je 

specifická pro termofilní organismy, které se podílejí na rozkladu složitých organických 

sloučenin na sloučeniny jednodušší anorganického charakteru. S touto biodegradací 

probíhá také chemická degradační reakce. V prvopočátku se rozkládají škroby, cukry, 

bílkoviny a až později celulóza a další dřevní hmoty.  Tyto lehko odbouratelné 

makromolekuly (bílkoviny, škrob) jsou rozkládány na jednoduché molekuly a odcházejí z 

kompostu jako plyny nebo ve výluhu. Mohou být také využité pro tvorbu buněk 

mikroorganizmů či humusových látek (cca 1-3 týden). Termofilním houbám se připisuje v 

kompostovacím procesu důležitá úloha při tvorbě humusu. Konečnými produkty tohoto 

rozkladu jsou voda, oxid uhličitý a nitrátový iont NO3
- 
 [21,34,35]. 

2.  fáze – přeměnná 

Trvá od čtvrtého až do osmého respektive desátého týdne. Vyznačuje se pozvolným 

poklesem teploty až na 25 °C. Termofilní bakterie nahradí jiná skupina mikroorganismů. V 

této fázi se střídají období rozvoje a útlumu mikrobní činnosti. Při rozkladu hůře 

přístupných složek nastupují aktinomycety. Organické látky jsou postupně přeměňovány 

na humusové složky (fáze humifikační). Ty se váží na jílovité částice a přechází na stabilní 

formy odolné mikrobiálnímu rozkladu. Původní vzhled, struktura a pach hmoty se ztrácí. 

Kompost získává stejnoměrně hnědou barvu, drobtovitou strukturu a má lehkou vůni po 

lesní zemině [21,34,36].  

3. fáze - dozrávání kompostu 

V poslední fázi kompostovacího procesu již vzniká kvalitní humus. Teploty kompostu se 

vyrovnávají s teplotami okolí, dochází k nepatrnému poklesu hmotnosti, přičemž celkový 

pokles dosahuje až hodnot nad 50 % původní hmotnosti. Kompost je prakticky vyzrálý, 

objevují se kokovité bakterie jako představitelé autochtonní mikroflóry, malí živočichové, 

hmyz, roztoči, žížaly a další organismy [36,37].  

 

2.5. Majoritní složky kompostu  

Hlavní složku kompostů vyrobených v kompostárnách tvoří obvykle odpadní a zbytková 

biomasa (zejména travní).  Kompostováním této biomasy lze získat stabilizovanou 

organickou hmotu s humusovými látkami a rostlinnými živinami, která je dále využitelná 

jako účinné organické hnojivo. Zpracování odpadní a zbytkové biomasy přímo u původce 

je jednou z možností, jak výrazně zlevnit proces její přeměny. Skládkování zbytkové 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozklada%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anorganick%C3%A9_slou%C4%8Deniny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anorganick%C3%A9_slou%C4%8Deniny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompostov%C3%A1n%C3%AD
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota
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biomasy se stává ekonomicky neúnosné hlavně pro velké přepravní náklady a náklady na 

využití skládky [38].      

Přírodní organické látky obsažené v odpadech zahrnují: aminy, iminy, sacharidy, 

karboxylové kyseliny a jejich deriváty, aminokyseliny a malé peptidy, celulózu, lignin, 

hemicelulózu, fenolické látky, proteiny, nukleové kyseliny, lipidy, pektiny, škroby, 

polyterpeny a taniny. Biomasa se skládá především z hemicelulózy, celulózy a ligninu.  

Většina organických materiálů může být reprezentována jako kombinace tří základních 

skupin chemických látek:  

 Tuků a sacharidů. 

 Bílkovin a aminokyselin. 

 Ligninu, celulózy a hemicelulózy. 

Za přítomnosti kyslíku a vody široké spektrum bakterií, aktinomycet a hub působí na výše 

uvedené chemické látky a tím řídí proces kompostování [39]. 

 

2.5.1. Biologická rozložitelnost organických látek  

Biologická rozložitelnost závisí na chemickém složení substrátu, na obsahu sacharidů, 

tuků, proteinů, na podílu celulózy, hemicelulóz a ligninu eventuelně dalších inertních 

složek materiálu a na poměru jednotlivých komponent. Vzhledem k tomu, že poměr těchto 

komponent je v surovinách různý, je odlišná i jejich rozložitelnost. 

 

o Rozklad snadno odbouratelných organických látek v procesu kompostování  

V úvodní fázi kompostování probíhá rozklad snadno rozložitelných látek jako: bílkovin, 

cukrů, škrobů a jiných látek obsažených v odpadech. Snadno odbouratelné 

makromolekuly, jako bílkoviny a škrob, podporují rozmnožovaní a činnost baktérií. Jejich 

látkovou výměnou vzniká teplo. Tato fáze je tedy provázena uvolňováním tepla a 

zahříváním zrajícího kompostu na teplotu 50 - 65°C [38].  

 Bílkoviny a aminokyseliny  

Bílkoviny (proteiny) jsou vysokomolekulární látky složené z aminokyselin. Proteiny patří 

mezi dobře biologicky rozložitelné látky. Aminokyseliny v proteinech jsou vzájemně 

vázány aminokyselinami (-NH2) a karboxylovými skupinami (-COOH) prostřednictvím 

amidové vazby (-NH-CO-), která se označuje jako peptidová vazba. U bílkovin 

rozeznáváme primární, sekundární, terciární a kvartérní strukturu. Bílkoviny a 

aminokyseliny jsou degradovány v procesu kompostování na řadu chemických látek včetně 

oxidu uhličitého a vody. 

 Sacharidy a tuky  

Sacharidy jsou organické sloučeniny patřící do skupiny polyhydroxyderivátů 

karbonylových sloučenin (aldehydů a ketonů). Sacharidy patří mezi nejrozšířenější látky 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Protein
http://cs.wikipedia.org/wiki/Celul%C3%B3za
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lignin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Protein


Ing. Petra Sýkorová: Optimalizace skladby surovin pro výroby kompostu z hlediska produkce HA 

 

2013 Stránka 13 

 

na Zemi. Sacharidy se člení na monosacharidy, oligosacharidy (obsahují 2-10 

monosacharidů) a polysacharidy.  Mezi polysacharidy patří škrob, celulóza a 

hemicelulózy. Z polysacharidů je nejlépe rozložitelný škrob, který se poměrně snadno 

hydrolyzuje amylolytickými enzymy, celulózu a hemicelulózu řadíme do hůře 

rozložitelných látek.  

Lipidy jsou estery vyšších karboxylových kyselin (nasycené i nenasycené) a alkoholů nebo 

jejich derivátů. Chemicky i funkčně je skupina lipidů velmi nesourodá. Lipidy jsou 

nerozpustné ve vodě, rozpouštějí se v organických rozpouštědlech. Lipidy jsou součástí 

biomembrán, slouží také jako rozpouštědlo pro lipofilní látky. Tyto látky podléhají 

relativně snadno enzymové hydrolýze. V procesu kompostování jsou tuky a sacharidy 

rovněž rozkládány přes řadu meziproduktů na oxid uhličitý a vodu.  Současně se také 

uvolňuje energie ve formě tepla, která zvyšuje teplotu v kompostu  a zabíjí nežádoucí 

patogeny a semena plevelů [39,40].  

 

o Rozklad špatně rozložitelných organických sloučenin v procesu kompostování  

V hlavní fázi procesu zrání kompostu probíhá rozklad obtížněji rozložitelných látek: lignin, 

celulóza, hemicelulóza, aj. 

 Celulóza  

Celulóza je polysacharid sestávající z beta-glukózy. Jednotlivé glukosové jednotky jsou 

spojené vazbou β 1,4 a tvoří dlouhé, nerozvětvené řetězce, které jsou zcela nerozpustné ve 

vodě. Celulóza je hlavní stavební látkou rostlinných primárních buněčných stěn a spolu s 

ligninem a hemicelulózami se podílí na stavbě sekundárních buněčných stěn; celulóza je 

nejrozšířenějším biopolymerem na zemském povrchu, ročně jí vzniká až 1,5×10
9
 tun. 

Mimo to se však vyskytuje i u některých živočichů, konkrétně u pláštěnců (Tunicata) 

[41,42].  

Celulóza se hojně nachází v biologicky rozložitelném odpadu (zbytky potravin, listí, tráva), 

papíru, lepence a kartonech. Celulóza je v různých přírodních a syntetických materiálech v 

odlišné chemické formě. Celulóza, která se vyskytuje v rostlinném materiálu, je obvykle 

fyzikálně nebo chemicky propojena s ligninem, sacharidy, pryskyřicemi, tuky, 

anorganickými látkami. Celulóza, která je obsažena v papíru, kartonech a lepence je 

obvykle v čisté formě (tzv. mikrokrystalická celulóza) popř. je chemicky modifikována. 

Celulóza je v kompostovacím procesu poměrně málo rozložitelná. Nejúčinnější enzymy 

rozkládající celulózu jsou přírodní katalyzátory. Tyto enzymy produkují především 

bakterie a plísně, které se celulózou živý během procesu kompostování [43, 44].  

 Lignin  

Lignin je makromolekulární látka s trojrozměrnou strukturou, obsahuje benzenové jádro 

s hydroxylovou a methoxylovou skupinou s bočním propanovým řetězcem. Každý druh 

rostliny má svůj vlastní lignin (protolignin), který se od dalších liší z hlediska chemické 

struktury. Poměr ligninu k ostatním složkám biomasy se neustále mění. Lignin se tedy 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0krob
http://cs.wikipedia.org/wiki/Celul%C3%B3za
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0krob
http://cs.wikipedia.org/wiki/Enzym
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrol%C3%BDza
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polysacharidy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gluk%C3%B3za
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bun%C4%9B%C4%8Dn%C3%A1_st%C4%9Bna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lignin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biopolymery
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1%C5%A1t%C4%9Bnci
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nachází v rostlinných buňkách, kde má hydrofóbní funkci, zpevňuje celulózové molekuly v 

buněčné stěně. Základní stavební jednotkou ligninu jsou deriváty fenylpropropanonu, které 

rozlišujeme následovně: 4-hydroxyfenylpropanon (H), 4-hydroxy-3-

methoxyfenylpropanon nebo guajacylpropan (G) a 4-hydroxy-3,5-dimethoxyfenylpropan 

nebo syringylpropan (S) [42]. 
 
Lignin je organickou součásti nejenom každé rostlinné 

biomasy, ale materiálů z ní pocházejících, jakou jsou například různé druhy kejdy nebo 

hnoje. Lignin patří mezi látky, jejichž biologická rozložitelnost je velmi nízká až nulová.  

Rychlost rozkladu ligninu během procesu kompostování závisí tedy na jeho obsahu. Lignin 

ve srovnání s celulózou a hemicelulózou je složkou biomasy, která se rozkládá nejobtížněji 

[40]. 
 

 Hemicelulóza  

Hemicelulóza představuje skupinu látek polysacharidického charakteru, rozpustných ve 

zředěných louzích a snadno hydrolyzovaných zředěnýma kyselinama. Hemicelulóza tvoří 

amorfní složku buněčné stěny a jsou pravděpodobně chemicky a fyzikálně propojeny 

s celulózou a ligninem. Hemicelulóza plní funkce obdobné škrobu – jsou rezervními 

látkami, enzymaticky se rozkládají na jednoduché cukry. Hemicelulóza podléhá snáze a 

rychleji enzymatické hydrolýze než celulóza [44,45].  

Lze říci, že stejným způsobem probíhá degradace organických látek během procesu 

humifikace. Během tohoto procesu jsou tedy mikrobiální degradací labilní makromolekuly 

plně rozloženy a využity, ale stabilnější součásti biopolymerů jako např. lignin, kutin, 

suberin a melanin zůstávají zachovány a mohou tvořit základní kostru huminových látek 

[46].  
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3. HUMINOVÉ KYSELINY- (HA) 

V současnosti jsou huminové látky stále více předmětem vědeckého výzkumu, díky jejich 

atraktivním vlastnostem a polyfunkčnímu charakteru. Huminové látky vznikají procesem 

humifikace a huminové kyseliny jsou považovány za nejúčinnější složku humusu. Nejvíce 

zkoumanou huminovou látkou jsou tedy huminové kyseliny (HA) jejichž rozmanitá 

struktura a obsah velmi různorodých funkčních skupin činí tyto látky velmi vděčným 

studijním materiálem pro celou řadu vědeckých pracovišť. Huminové kyseliny jsou 

amorfní látky, vzniklé rozpadem rostlinných zbytků. Sledování rozpadu různých 

rostlinných složek ukazuje, že nejsnáze podléhají humifikaci látky rozpustné ve vodě. Aby 

mohly být výsledky týkající se výzkumu huminových látek z jednotlivých výzkumných 

laboratoří správně interpretovány, byla založena společnost IHSS (International Humic 

Substances Society), která se zaměřila na přípravu standardů huminových kyselin a 

fulvokyselin z lignitu a normovali postupy odběru a přípravy vzorků huminových látek.  

Největší důležitost huminových látek je přikládaná v zemědělství, protože mají pozitivní 

vliv na strukturu a kvalitu půdy, zadržení vody a nutriční charakter půd [1, internet 2].  

 

3.1. Organická frakce HAs 

V procesu kompostování organických materiálů lze rozlišit různé organické frakce. Jednou 

z nich jsou také extrahovatelné huminové kyseliny (HAs). Tyto látky jsou další sloučeniny, 

které jsou vázány k minerálnímu povrchu a mikrobiální biomase. Ve srovnání s HAs 

extrahovanými z půdy jsou HAs v kompostu tvořeny za relativně kratší čas. Z těchto 

důvodů je třeba pochopit a pečlivě prostudovat fyzikálně-chemické transformace 

huminových látek vznikajících během procesu kompostování. Tyto látky částečně 

připomínají přirozené huminové kyseliny v půdě a napomáhají agronomické výkonnosti 

kompostů v půdě [47]. 

 

3.2. Výskyt huminových kyselin  

Huminové látky obsahují velké množství organického uhlíku a jsou přítomny nejen v půdě, 

ale také ve vodním prostředí - potocích, jezerech a oceánech, v jejich pěně a sedimentech, 

dále v mokřadech či ropné břidlici, o které jsou někteří geochemici přesvědčeni, že se 

právě zde nachází největší ložiska huminové hmoty. Huminové látky se nacházejí také 

v rašeliništích a ložiscích hnědého uhlí, kde huminové kyseliny jsou hlavní součástí, v 

menší míře se vyskytují i v černém uhlí.
 
 

Podle prostředí vzniku rozlišujeme pět obecných skupin huminových látek: 

huminové látky v půdě, 

huminové látky ve vodě, 

huminové látky mokřadů a rašeliny, 

geologické huminové látky, 
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antropogenní huminové látky [1].  

 

o Půdní huminové látky  

Huminové látky lze nalézt ve všech typech půd jako hlavní složku humusu a to v různých 

koncentracích, které závisí hlavně na klimatických a vlhkostních podmínkách, ale také na 

způsobu obdělávání a rostlinných společenstvech [1,49].
 
 V jílovitých půdách je jejich 

obsah nepatrný, v běžných půdách v řádu jednotek procent, zatímco v matricích tvořených 

hnědým uhlím či lignitem jde až do desítek procent [50].
 
Vysokým obsahem huminových 

látek jsou znamé některé typy půd, např. mollisoly (černozemě) - typické pro stepi s mocně 

vyvinutou humusovou vrstvou. Obsah organického uhlíku zde dosahuje až 6 %. Pro tyto 

půdy je typické hromaděni CaCO3, a tak se huminový materiál vyskytuje nejčastěji jako 

Ca-humát a Ca-fulvát (soli HA a FA). U kambisolů, nejrozšířenějšího typu půd v ČR, je až 

75 % organického uhlíku umístěno pod A horizontem. Nejnižší obsah organických látek 

mají xerosoly a aridisoly, půdy oblasti s dlouhotrvajícím polopouštním a pouštním 

klimatem. Tvorba biomasy a její přeměna v humus je zde silně brzděna nedostatkem vody 

[51].  

 

o Vodní huminové látky  

Huminové látky se vyskytují ve vodách rozpuštěné, koloidní, pevné a v komplexních 

sloučeninách vázané chemickou vazbou ke kovům nebo k organickým molekulám. Pokud 

se tvoří huminové látky přímo ve vodě ze zbytků organického materiálu, je jejich výskyt 

považován za přirozený. Za nepřirozené huminové látky ve vodě jsou považovány ty, které 

vznikají půdní humifikací a do vody byly transportovány prostřednictvím splachů z polí 

nebo jinou sekundární cestou.  Obecně lze říci, že huminové látky nalézáme ve všech 

typech vod: v pramenech, potocích, řekách, jezerech, mořích a oceánech, ve spodní vodě i 

ve vodě srážkové. Významné je i zastoupení huminových látek ve vodních sedimentech. Je 

známo, že fulvokyseliny tvoří dominantní složku ve vodních sedimentech, zatímco 

huminové kyseliny jen menší. Avšak huminové kyseliny můžou být přítomny ve větším 

množství v huminové hmotě na dně jezera nebo moře. Ve vodě samotné jsou huminové 

látky součástí tzv. rozpuštěného organického uhlíku – DOC. Sladké přírodní vody obsahují 

0,5 – 50 mg/l C jako DOC, z čehož až 80 % tvoří huminové látky [1,52,53].  

 

o Huminové látky mokřadů a rašelinišť  

Tuto skupinu tvoří huminové látky vytvořené ve špatně odvodněném ekosystému.  Tyto 

huminové látky obsahují jak huminové kyseliny, tak fulvokyseliny. V mokřadech dochází 

k nahromadění huminových látek, jelikož je zde snížen obsah kyslíku a tyto podmínky 

příznivě ovlivňují zpomalování degradace a tím akumulaci huminových látek. Lze říci, že 

na stejném principu to může fungovat i při nízkých teplotách v tundrách [1,54].
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o Huminové látky v geologických ložiskách  

Jsou to huminové látky, které se nachází především v hnědém uhlí nebo leonarditu. Tyto 

huminové látky jsou složeny především z huminových kyselin.  Nacházíme je také v 

lignitu, ropě a fosilních palivech. Lignit může obsahovat 30 – 60 % huminových látek. 

Proces vzniku geologických huminových látek z rašeliny nazýváme diageneze (dle 

geochemické terminologie), nebo metamorfóza (terminologie půdních věd). Kromě lignitu 

obsahuje velké množství huminových látek i leonardit, který z něj vzniká oxidací. Další 

horniny obsahující huminové látky jsou různě staré sedimenty (od prekambria po dnešní 

dobu). Tyto huminové látky jsou někdy označovány jako paleontologické [1,55].  

 

o Antropogenní huminové látky  

Dnešní společnost produkuje ohromné množství odpadů, a se zvětšující se populací roste 

také potřeba jeho „odstraňování“ ukládáním či lépe opětovným využitím. Organická část 

odpadů se dnes stává novým zdrojem využitelným např. v zemědělství.  Ačkoli většina 

huminových látek je přírodní produkt syntetizovaný v životním prostředí, některé z nich 

mohou mít i antropogenní původ, jako např. ve znečištěných vodních tocích, kanalizacích 

a odpadních vodách nebo lagunách.  Mezi tyto odpady patří například hnůj, který se 

používá jako hnojivo, ale díky velkému množství tohoto odpadu může být cenným 

zdrojem huminových látek, srovnatelný s lignitem a rašelinou. K obrovským 

antropogenním zdrojům huminových látek řadíme kaly z čistíren odpadních vod či drůbeží 

trus. Drůbeží trus je považován za zdroj huminových kyselin, který je srovnatelný 

s hnědým uhlím či ložisky rašeliny. Mezi příklady lidských odpadů a hnojů obsahující 

huminové kyselin lze uvést také kompost či odpady ze zařízení na zpracování potravin, 

zbytky z pivovarů, z konzervárenského průmyslu atd [1].  O huminových látkách 

z antropogenních zdrojů není doposud moc známo, jelikož většina prací se zaměřuje spíše 

na rizika spojena s použitím takovýchto odpadů na hnojení [1,55]. 

 

3.3. Vznik huminových látek  

Proces, který vede ke vzniku huminových sloučenin, se nazývá humifikace. Jedná se o děj, 

kdy jsou odumřelé části rostlin a živočišné zbytky přeměňovány na humus, tmavě 

zbarvenou amorfní složku. Humifikace organické hmoty probíhá souběžně s mineralizací a 

jejím výstupem jsou různé formy humusu, v konečné fázi huminové látky. Na formování 

huminových látek není jednotný pohled. Jediné, v čem se vědci shodují, je prvotní zdroj 

materiálu, který je tvořen převážně rostlinami a v menší míře všemi ostatními organismy. 

Výjimku tvoří teorie humifikačních procesů v mořích a velkých jezerech, kde hlavním 

zdrojem huminových látek je plankton a řasy [7,56,57].  

Humifikační procesy můžeme rozdělit do dvou základních skupin: 

 Degradační cesta humifikace - ta předpokládá pozvolnou přeměnu rostlinných 

biopolymerů v huminy, které můžou být degradovány na huminové kyseliny a 
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fulvokyseliny.  Během mikrobiální degradace jsou labilní makromolekuly plně 

rozloženy a využity, ale stabilnější součásti biopolymerů zůstávají zachovány a 

mohou tvořit základní kostru huminových látek. První se vytváří huminy, které jsou 

základním materiálem humifikace. Oxidační degradací huminu vznikají huminové 

kyseliny se stejnou molekulovou hmotnosti jako huminy, ale s vyšším obsahem 

funkčních skupin (karboxylové, karbonylové a hydroxy- skupiny). Další degradací 

jsou produkovány fulvokyseliny se sníženou molekulovou hmotností a ještě vyšším 

obsahem funkčních skupin. Tyto procesy tvoří základ ligninové teorie [46].
 
 

 

Obrázek 1: Ligninová teorie [58] 

 

 Kondenzační cesta humifikace - je založena na degradaci rostlinných biopolymerů 

na malé molekuly a na následném zkondenzování monomerů za vytvoření složitých 

řetězců huminových sloučenin [59].  

V současné době jsou známé tři kondenzační teorie: 

 Polyfenolová teorie: podobně jako v ligninové teorii i v rámci této teorie je jako 

jeden z nejdůležitějších prekurzorů huminových látek lignin, nicméně nepředstavuje jediný 

možný zdroj. V tomto případě fenolové aldehydy a kyseliny, které jsou uvolněné z ligninu 

působením mikroorganismů, projdou enzymatickou změnou a přemění se na chinony. 

Chinony jsou sloučeniny, které mají porušený aromatický kruh a vznikají oxidací fenolů. 

Polymerizují v přítomnosti aminosloučenin, ale i bez nich, za tvorby huminových 

makromolekul. Polyfenoly jsou potom enzymaticky oxidovány na chinony a ty jsou 

přeměněny na huminové látky [60,61].  
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Obrázek 2: Polyfenolová teorie [62]. 

 Melanoidinová teorie: tuto teorii lze nalézt pod různými názvy. Hatcher a 

spol.,(1985); Nissenbaum a Kaplan, (1972) ji nazýval melanoidní cestou, 

Ziechmann, (1994) a Stevenson, (1994) Mailardovou reakcí. Melanoidinová teorie 

je založena na reakci mezi monomery redukujících cukrů a aminokyselin. 

Aminoskupiny peptidů reaguji s karbonylovými skupinami cukrů. Výsledný 

produkt prochází dalšími reakcemi (reorganizace, cyklizace a dekarboxylace), 

jejichž výsledkem jsou hnědé melanoidiny srovnatelné s huminovými látkami. 

 Teorie polynenasycených struktur: popisuje vznik huminových látek 

z polynenasycených složek, jako jsou mastné kyseliny, karotenoidy a alkenony. 

Slabina této teorie je, že nevysvětluje vysoký obsah dusíku v huminových látkách 

[1,59,60].
 
 

 

3.4. Vlastnosti a struktura huminových kyselin  

Obecně jsou huminové kyseliny považovány za skupinu látek hnědé až černé barvy, které 

vznikají sekundárními syntetickými reakcemi. Huminové kyseliny jsou frakce huminových 

látek, které nejsou rozpustné ve vodě v kyselých podmínkách (pH < 2), ale jsou rozpustné 

při vysokých hodnotách  pH. Mohou být extrahovány z půdy různými činidly, která jsou 

nerozpustná v ředěných kyselinách. Huminové kyseliny jsou hlavní extrahovatelnou 

složkou půdních huminových látek [1,62].  

Chemická struktura přírodních huminových kyselin je velmi složitá. Strukturní vzorce, 

resp. části strukturních vzorců jsou konstruovány na základě kvantitativního stanovení 

základních stavebních jednotek a funkčních skupin. Struktura huminových kyselin se může 

lišit podle původu, naleziště, ale i doby odběru vzorku, neboť huminové kyseliny se 



Ing. Petra Sýkorová: Optimalizace skladby surovin pro výroby kompostu z hlediska produkce HA 

 

2013 Stránka 20 

 

chovají jako živý organismus a za vhodných podmínek mění svou strukturu. Tento cyklus 

přeměny struktury je důležitou součástí půdotvorných procesů [1,63].  

Huminové kyseliny mají vysoce komplexní molekulární strukturu, kde na aktivní jádro 

tvořené aromatickými sloučeninami jsou vázány aminokyseliny, aminocukry, sacharidy, 

purinové a pyrimidinové zbytky a další organické látky. Lze říci, že podobně jako sněhové 

vločky ani dvě molekuly huminových kyselin nejsou stejné. Níže uvádím model 

souhrnného vzorce huminových kyselin, který je odvozen podle práce Schultena a 

Schnitzera (1997) - C349H401N26O173S [1,58]. 
 
Huminové kyseliny jsou tedy látky o velkém 

rozsahu molekulových hmotností (2000 – 200 000 g/mol), které obsahují trojrozměrné 

zesítěné molekuly, jejichž centrem je jádro aromatického charakteru, obsahující též 

kyslíkaté a dusíkaté heterocykly. Na toto jádro navazují řetězce alifatického charakteru 

s bohatým obsahem různých funkčních skupin. Jde o karboxylové a hydroxylové kyseliny, 

které se stále nepodařilo zcela identifikovat [64].  

Mezi zajímavé vlastnosti huminových kyselin lze zařadit: spektrální, koloidní, 

ektrochemické, iontově výměnné a sorpční vlastnosti. Huminové kyseliny mají schopnost 

sorbovat těžké kovy vytvářením komplexů s funkčními skupinami (COOH, C=O, -OH) 

vázanými na povrchu huminových kyselin. Přítomnost karboxylových (- COOH) a 

fenolických hydroxylových skupin (- OH), u nichž je vodík snadno nahraditelný jiným 

kationtem nebo radikálem, je příčinou jejich vysoké schopnosti vázat kovové prvky 

z kapalných (např. odpadní vody) nebo pevných (např. půda) systémů [63]. 

 Existují dva názory na stavbu struktury huminových kyselin: 

 Starším názorem je typ polymerní struktury = struktura izolovaných aromatických 

jader, spojených navzájem alifatickými řetězci nebo struktura polycyklických 

aromatických jader s bočními fenolickými a alifatickými řetězci. 

 Novější směr je reprezentován supramolekulární strukturou tvořenou relativně 

malými molekulami vázanými mezi sebou vodíkovými můstky. Huminovým 

kyselinám a fulvokyselinám jsou připisovány různé hypotetické vzorce, protože jde 

o směs mnoha látek, které se nepovedlo identifikovat [65].  

 



Ing. Petra Sýkorová: Optimalizace skladby surovin pro výroby kompostu z hlediska produkce HA 

 

2013 Stránka 21 

 

 

Obrázek 3: Černobílý trojrozměrný počítačový model hypotetické struktury huminové kyseliny: C = šedá, H 

= bílá, 0 = černá, N = není zobrazeno [1]. 

 

3.5. Suroviny vhodné pro výrobu huminových preparátů  

Na kvalitu výsledného produktu má rozhodující vliv základní surovina. Základní surovina 

(např. oxihumolit) se tedy čistí a výsledkem je preparát, který obsahuje tu část huminových 

látek, která v základní surovině zůstala. Jedná se o vysokomolekulární huminové kyseliny. 

Nízkomolekulární části se již dávno vyplavily a jsou zde zastoupeny minimálně. Tyto 

humáty mají několik základních společných charakteristických rysů, z nichž tím určujícím 

je skutečnost, že se těžko rozpouští a obsahují sediment. Čím čistší humát je, tím menší má 

sediment a tím je dražší. Nikdy však tyto preparáty nemohou být plně rozpustné. Uhelné 

humáty se dodávají jako prášek, v sodné a draselné podobě [1,7].
 
 

Mezi výchozí látky obsahující větší množství huminových kyselin lze zařadit: oxihumolity, 

hnědé uhlí, lignity, rašelinu, atd. Pokud by se do budoucna používání humusových 

preparátů v zemědělství rozšířilo, bude nutné vyhledávat další suroviny a zpracovávat 

technologie pro jejich ekonomické využití. V úvahu by mohly přicházet zejména některé 

průmyslové a komunální odpady. Jejich výhodou je například i to, že se jedná o 

obnovitelné surovinové zdroje. Dalším perspektivním materiálem pro získávání 

humusových látek mohou být kaly z čistíren odpadních vod. V úvahu může přicházet i 

alkalická extrakce průmyslových kompostů. Technologickým problémem zde může být 

vysoušení extrahovaných hmot na přijatelnou vlhkost. Na druhé straně se hnojivá hodnota 

těchto materiálů nejen nesníží, ale naopak se může zvýšit vzhledem k obsahu zbytku 

rozpustných humusových látek [7].
  

Z hlediska technologií získávání humusových preparátů jsou nejkvalitnější surovinou 

oxyhumolity. Oxidovaná mladá hnědá uhlí tzv. oxyhumolity mohou obsahovat až 90 hm. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
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% biochemicky vysoce aktivních huminových látek. V České republice jsou jedny z 

nejkvalitnějších oxyhumolitů na světě, např. oxyhumolity z některých lokalit v severních 

Čechách obsahují více než 80 % huminových kyselin a zároveň mají malý obsah bitumenu 

(< 0,1 %) a anorganických sloučenin [7,66].
 
  

Poměrně často se jako surovina k výrobě preparátů používá přímo hnědé uhlí, případně 

lignity, uhelné prachy a další uhelné hmoty, kde hlavní součást tvoří huminové kyseliny. 

Nevýhodou těchto materiálů je jak poměrně nízký obsah humusových látek (20-30 %), tak 

i jejich obtížné získávání alkalickou extrakcí a vysoký podíl nerozpustných substancí v 

získávaném produktu. Tyto skutečnosti snižují ekonomickou efektivnost výroby. Proto se 

někde přistupuje k umělé oxidaci uhelné hmoty, obvykle kyselinou dusičnou. Tím se docílí 

jak zvýšení obsahu humusových látek, tak i zlepšení extrakčního procesu. V menší míře se 

jako surovina využívá černé uhlí z důvodu malého obsahu huminových kyselin.
  

Rašelina je dalším velmi bohatým zdrojem huminových látek, jejichž obsah dosahuje až 

80-ti %. Zdroje rašeliny jsou však omezené vzhledem k významu těchto přírodních hmot 

pro zadržování vody v krajině a navíc se rašelina těží také pro účely lázeňství, případně i 

pro zahradnické využití [7,67].
 
 Huminové látky se ve významném množství vyskytují 

rovněž v pobřežních a mořských sedimentech. Je zřejmé, že tyto suroviny mají význam 

především pro přímořské země [7].
 
 

 

3.6. Aplikace huminových kyselin  

Výrobky s obsahem huminových či fulvokyselin je možné využít v širokém spektru použití 

v oblasti zemědělství. Industriální aplikace humusu a produktů z humusu odvozených byla 

doposud spíše výjimečná. Rozmanitá struktura huminových kyselin a také obsah 

různorodých funkčních skupin však zcela nepochybně řadí tyto sloučeniny k látkám s 

vysokým potenciálem využitelným v budoucnu [61].
  

 

o Aplikace huminových kyselin v zemědělství  

Již brzy po jejich objevení bylo známo, že jsou huminové kyseliny základním a 

esenciálním prvkem půd využitelným pro zemědělství. Je pro ně typické, že i při jejich 

velmi nízké koncentraci v půdě se dociluje pozitivního vlivu na rostlinu. Následné zvýšení 

koncentrace huminových kyselin přinese zvýšení tohoto efektu jen tehdy, zvýší-li se 

současně úroveň i dalších faktorů např. minerálních živin nebo slunečního svitu.  

Huminové kyseliny jsou v běžných půdních podmínkách pevně vázány na minerální podíl 

půdy a jsou ve vodě nerozpustné. V tomto stavu jsou ovšem fyziologicky neúčinné. Z 

pohledu zemědělské produkce jsou proto prakticky významné soli huminových kyselin, 

především humáty amonné a vápenaté, protože jsou rozpustné ve vodě. Dnes je známo 

mnoho pozitivních vlivů huminových sloučenin v zemědělství např.: zvyšují intenzitu 

dýchání rostlin, zvyšují obsah chlorofylu, ovlivňují příjem a transport živin, působí 

pozitivně na rozvoj kořenové soustavy rostlin a mnoho dalších účinků [68,69]. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxidace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_dusi%C4%8Dn%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ra%C5%A1elina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ra%C5%A1elina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ra%C5%A1elina
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o Aplikace huminových kyselin v průmyslu  

Stále častěji si huminové kyseliny nachází uplatnění i v různých odvětvích průmyslu. 

Například ve stavebnictví lze vlastností huminových kyselin s úspěchem využít při výrobě 

cementových aditiv, kde nacházejí uplatnění při regulaci rychlosti tvrdnutí betonu. Této 

vlastnosti huminových kyselin se využívá především při transportu betonu.
 
V dřevařském 

odvětví se používají jako složky ve vodě rozpustných mořidlech na ochranu nátěrů. 

Můžeme se s nimi setkat taktéž v kožedělném průmyslu. Původně se zde používaly pouze 

jako barvivo, postupem času jako činidlo pro moření kůže, aby našly vzápětí své místo i v 

roztocích pro dokončovací úpravy. V papírenském průmyslu se uplatňují resp. jejich sodná 

forma (humát sodný), který se používá jako barvivo papíru. Jeho přítomnost zároveň 

zlepšuje retenci papíroviny a snižuje průnik toxických látek do podsítných vod. Své 

uplatnění našly také v procesech recyklace papíru [61,68].
 
 

 

o Aplikace huminových kyselin ve farmakologii  

Huminové látky se používaly již v antickém Řecku v podobě rašelinových koupelích a 

slatinných zábalů. Ve farmacii lze využít huminových kyselin v souvislosti s izolací 

sloučenin pro výrobu léčiv, ale také s přípravou kosmetických krémů a terapeutických 

lázní. Využití huminových kyselin ve farmaceutickém průmyslu omezuje skutečnost, že 

ještě není zcela potvrzeno, zda nemůže způsobovat mutagenezi DNA.  

Avšak bylo prokázáno, že huminové kyseliny katalyzují některé enzymatické reakce a 

přispívají tak k zlepšení metabolických dějů v organismu člověka. Snižují produkci 

stresových hormonů, což příznivě ovlivňuje srdeční činnost, krevní tlak a psychický stav 

jedince. Huminové kyseliny také stimulují regeneraci tkání a přispívají tak k rychlému 

hojení ran a spálenin. Huminové kyseliny dále příznivě ovlivňují imunitní systém a 

zabraňují tak vzniku autoimunitních onemocnění, mají také detoxikační účinky. Léčebný 

efekt huminových látek je využíván zejména v dermatologii a lázeňských procedurách 

[internet 10]. 

 

o Aplikace huminových kyselin v ochraně životního prostředí   

Huminové kyseliny mají schopnost vázat kovy a další toxické látky jako jsou pesticidy, 

kyanidy, polycyklické sloučeniny, barviva a detergenty, což hraje významnou roli v oblasti 

ochrany životního prostředí. Huminové kyseliny obsažené v oxyhumolitech  jsou zpravidla 

kvalitnější než ostatní huminové kyseliny např. z rašeliny. Vysoká afinita huminových 

kyselin k těžkým kovům je jednou z nejvýznamnějších vlastností těchto látek. Díky ní v 

přírodních vodách a půdách přirozeným způsobem regulují transport těchto kovů a tím 

snižují jejich toxicitu.  

 Huminové kyseliny se tedy využívají při čištění odpadních vod, kde se přidávají do této 

vody s následnou sedimentací nebo filtrací. Používají se např. filtry, které obsahují aktivní 

jádro s přídavkem huminových kyselin. Nejčastěji jsou tyto filtry využívány k odstranění 



Ing. Petra Sýkorová: Optimalizace skladby surovin pro výroby kompostu z hlediska produkce HA 

 

2013 Stránka 24 

 

karcinogenních iontů chromu (Cr
6+

), barviv, pesticidů, různých uhlovodíkových sloučenin 

a fenolů z městských a průmyslových odpadních vod. Oxyhumolity s obsahem 

huminových kyselin lze přidávat do kontaminovaných půd, výhodně pak v kombinaci s 

vápněním. Huminové kyseliny obsažené v oxyhumolitech pak zachycují těžké kovy a 

organické polutanty [61,68].
  

 

3.7. Fyzikální, chemické a biologické účinky huminových kyselin  

Využití huminových kyselin v širokém oborovém spektru je předmětem mnoha výzkumů. 

Z  výše uvedeného vyplývá, že huminové kyseliny mají spoustu pozitivních vlastností, 

které se využívají především v zemědělství.  Díky těmto vlastnostem, které mají huminové 

kyseliny lze jejich účinky rozdělit na: fyzikální, chemické a biologické. 

 

o Fyzikální účinky: 

Huminové kyseliny fyzikálně mění strukturu půdy. Jsou vhodné jako prevence proti 

vyšším ztrátám vody a živin (především v písčitých půdách). V těžkých půdách zlepšují 

provzdušňování a zadržování vody. 

o Zabraňují vzniku trhlin v půdách, zvýšenému odtoku povrchových vod a erozi. 

o Napomáhají zvětrávání půdy, a tím zlepšují její provzdušnění. 

o Zvyšují schopnost zadržování vody, a tím pomáhají eliminovat vliv sucha. 

o Ztmavují barvu půdy, a tím pomáhají absorpci sluneční energie. 

 

o Chemické účinky:  

 Huminové kyseliny chemicky mění fixační vlastnosti půdy. 

 Neutralizují kyselé i alkalické půdy; regulují hodnoty pH půdy. 

 Zlepšují a optimalizují příjem živin a vody rostlinami. 

 Zvyšují pufrační vlastnosti půdy. 

 Mají chelatační účinek.  

 Udržují ve vodě rozpustné minerální hnojiva v kořenové zóně a snižují jejich 

vyplavování. 

 Mají extrémně vysokou kationtovou výměnnou kapacitu.   

 Podporují přeměny živiny (N, P, K + Fe, Zn a další stopové prvky) do formy 

dostupné rostlinám.  

 Zvyšují příjem dusíku rostlinami. 
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 Snižují reakce fosforu s Ca, Fe, Mg, Al a osvobozují je do podoby, která je k 

dispozici a prospěšná pro rostliny. Produktivita především minerálních hnojiv se 

značně zvyšuje. 

 Uvolňují oxid uhličitý z půdy a umožňují jeho využití ve fotosyntéze. 

 Napomáhají eliminování chlorózy z nedostatku železa v rostlinách. 

 Snižují dostupnost toxických látek v půdě.  

 

o Biologické účinky: 

o Huminové kyseliny biologicky stimulují růst rostlin a činnost mikroorganismů. 

o Stimulují rostlinné enzymy a zvyšují jejich produktivitu. 

o Stimulují růst a množení potřebných mikroorganismů v půdě. 

o Zvyšují přirozenou obrany schopnost rostlin proti nemocem a škůdcům. 

o Stimulují růst kořenů, především vertikálně a umožňují zvýšený příjem živin. 

o Zvyšují kvalitu výnosu; zlepšují jeho nutriční hodnoty. 

o Zvyšují kořenové dýchání a tvorbu kořenů. 

o Podporují rozvoj chlorofylu, cukrů a aminokyselin v rostlinách.  

o Stimulují růst rostlin (vyšší produkce biomasy) urychlením buněčného dělení, 

zvyšující mírou rozvoje kořenového systému a zvyšujícím výnosem sušiny. 

 

o Ekologický přínos huminových kyselin:  

Půdy s vysokým obsahem huminových kyselin jsou zárukou nízkého vyluhování 

dusičnanů. Huminové kyseliny redukují problém přesolování při aplikaci rozpustných 

minerálních hnojiv. Huminové kyseliny jsou schopné snížit vysoký obsah solí v půdě, a 

tím i výslednou toxicitu [internet 10,11].
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4. SEPARACE HUMINOVÝCH KYSELIN 

K extrakci huminových látek lze užít buďto anorganická či organická činidla. Mezi 

základní anorganická činidla patří: NaOH, pyrofosforečnan sodný (Na4P2O7), ostatní 

chelatační činidla - např. EDTA.  Hydroxid sodný je považován za nejefektivnější činidlo 

při kvantitativní izolaci huminových látek z půd [70]. Výhodou je jeho snadné odstranění 

v průběhu procesu čištění HA. Obecným pravidlem je, že extrakcí půd s 0.1N až 0.5 NaOH 

lze vyloužit cca 2/3 organických látek obsažených v půdách. Použití tohoto činidla může 

způsobit auto-oxidaci huminových látek. Za ideální extrakční metodu je považována 

metoda splňující následující kriteria: 

 Extrahované huminové látky neobsahují anorganické složky (jílové minerály a 

polyvalentní kationty).  

 Metoda je univerzálně použitelná pro všechny druhy půd. 

 Extrakční metoda nezahrnuje nealterovaný materiál [71,72].
 
 

V této práci byla využita alkalická extrakce huminových kyselin roztokem NaOH. Pro 

separaci huminových kyselin byla využita standardizovaná metoda podle International 

Humic Substances Society (IHHS) – Methoda IHHS publikována prostřednictvím Soil 

Science Society of America.  

 

 Standartizovaná metoda podle IHHS: 

1. Uprav pH vzorku na hodnotu pH 1 – 2 pomocí 1M HCl. Konečný objem roztok musí 

být 10 ml na 1 g sušiny, požadovaný objem se docílí přídavkem 0.1 M HCl. 

2. Oddělení supernantu od tuhého zbytku po jeho sedimentaci (nebo centrifugaci při 

velmi nízkých otáčkách). Uschovej supernant pro další postup – izolace 

prostřednictvím XAD 8.  

3. Zbytek půdy se zneutralizuje 1M NaOH na hodnotu pH = 7 a doplní 0.1M NaOH tak, 

aby konečný objem extrakčního činidla byl 10 ml. 

4. Suspenze z kroku 3 se třepe na třepačce nejméně 4 hodiny. Následně se alkalická 

suspenze nechá sedimentovat přes noc a supernant se oddělí dekantací nebo 

centrifugací. 

5. Při konstantním míchaní se supernant okyselí 6M HCl až na pH 1, po té se nechá 

vzorek stát po dobu 12 – 16 hodin. 

6. Následně se odstředí huminové kyseliny (sraženina) a fulvokyseliny, které jsou 

obsaženy v supernantu.  

7. Rozpustí se huminové kyseliny přídavkem co nejmenšího objemu 0.1 M KOH 

v prostředí N2. Přidá se tuhý KCl tak, aby koncentrace K+ byla 0.3M a poté se 

centrifuguje při co nejvyšších otáčkách, aby se odstranily suspendované částice.  

8. Huminové kyseliny se vysráží stejně jako v kroku 5. Vzorek se centrifuguje.  

9. Ke sraženině huminových látek se do plastové kádince přidá 0.1 M HCl/0.3 M HF, 

vzorek se třepe přes noc při pokojové teplotě. 

10. Proveď znova centrifugaci a opakuj krok 9 (přídavek HCl/HF) tak dlouho, dokud obsah 

popela není pod 1 %. 
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11. Převeď sraženinu do Viskingovy dialyzační trubice a dialyzuje se tak dlouho, dokud se 

nezíská negativní test na chloridy (pomocí AgNO3). Slouží k odstranění chloridů a 

prvků alkalických zemin – separace velmi malých iontů pomocí tlakového gradientu.  

12. Vymraz huminové kyseliny. 

13. Supernant z kroku 2 se nechá projít přes XAD 8 (0.15 ml iontoměniče na 1 g navážky 

původního vzorku).  Promyj kolonu XAD-8 destilovanou vodou (0.65 objemu sorpční 

kolony), uvolní se zachycené sorbované fulvokyseliny.   

14. Vymyje se kolona XAD-8 (jeden objem) roztokem 0.1 M NaOH a následně 2 – 3 

objemy redestilované vody. 

15. Vzorek získaný po propláchnutí XAD se okamžitě acidifikuje 6M HCl na pH – 1, 

přidává se koncentrovaná HF v takovém množství, aby konečná koncentrace HF 

v rozotku byla menší než 0.3 M HF.  

16. Supernant z kroku 6 se nechá projít přes XAD-8 (1.0 ml iontoměniče na 1 g sušiny 

vzorku).  

17. Krok 14 a 15 se zopakuje. 

18. Spojí se eluáty z kroku 15 a 17 a roztok se opět nechá projít iontoměničem XAD 8. 

Iontoměnič se promyje destilovanou vodou (65 % objem kolony). 

19. XAD se propláchne 1 objemem kolony (0.1 M NaOH) a následuje propláchnutí 

destilovanou vodou - 2 objemy kolony. Eluát se pak nechá projít přes iontoměnič 

pracující v kyselém cyklu H
+ 

 (Bio-Rad Ag-MP-5). 

20. Eluát se vymrazí – vznikají H+ saturované fulvokyseliny [1].  

 

Pro experimentální část této práce byly využity huminové kyseliny extrahované z různých 

materiálů s vysokým obsahem bio-složky, které se liší svým původním složením a lze 

proto předpokládat, že i fyzikálně-chemický charakter vyseparovaných huminových 

kyselin bude odlišný. Pro separaci huminových kyselin byly použity následující materiály: 

 BRKO odebraný ve sběrném zařízení pro likvidaci odpadů Fryčovice, Frýdek-

Místek a Dobrá u Frýdku-Místku. 

 Biologické odpady z provozu domácností („čisté materiály“ – odpady ze zeleniny, 

citrusů, bramborových slupek, 4 vzorky). 

 Komposty z Kompostárny Bruzovice. 

 Komposty vyrobené z trav, které dodala OSEVA pro Zubří. 
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5. POUŽITÉ ANALYTICKÉ METODY  

Odebrané vzorky kompostů byly dopraveny do chemické laboratoře VŠB-TUO a byly 

zpracovány v souladu s platnými ČSN: 

 ČSN EN 15443: Tuhá alternativní paliva - Metody přípravy laboratorního vzorku. 

 ČSN EN 15414-3: Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou 

sušení v sušárně - Část 3: Voda v analytickém vzorku pro obecný rozbor. 

 ČSN EN 15403: Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu popela. 

 ČSN EN 15407:Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu uhlíku (C), 

vodíku (H) a dusíku (N). 

 

5.1. Analýza vzorku v sušině 

V laboratořích VŠB-TUO bylo provedeno stanovení v sušině vzorku podle různých 

metodik: 

 lignin, celulóza, hemicelulóza [73], 

 monosacharidy, redukující sacharidy a oligosacharidy [74],  

 poměr HA/FA [1] 

Pro hodnocení kvality, chemického složení či charakteristiky huminových kyselin byly 

dále provedeny různé metody, z nichž většina je velmi složitých a laboratorně náročných. 

Pro stanovení chemického složení a charakteristiky huminových kyselin byly provedeny 

tyto metody a analýzy: stanovení Cox, metoda pyrolýzní chromatografie, UV-VIS 

spektroskopie, určení barevného kvocientu  Q4/Q6, určení zastoupení karboxylových a 

fenolických skupin, elementární analýza. 

 

 Stanovení oxidovatelného uhlíku Cox 

Obsah oxidovatelného uhlíku v kompostech byl stanoven modifikovanou metodou 

Walkley-Black, ve které je organická hmota zoxidována přebytkem chromsírové směsi 

(dichroman draselný v kyselině sírové) podle následující rovnice: 

 

2K2Cr2O7 + 8H2SO4 2K2SO4 + 2Cr2(SO4)3 + 8H2O+3O2, 3O2+3C3CO2.  

 

Nespotřebované množství dichromanu draselného je stanoveno titrací Mohrovou solí (síran 

železnato-amonný) podle následující rovnice, konec titrace je indikován potenciometricky 

(titrace do mrtvého bodu):  
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K2Cr2O7 + 7H2SO4+ Fe (NH4)2(SO4)2  K2SO4+Cr2(SO4)3 + 3Fe2(SO4)3 + 6(NH4)2(SO4)3 

+ 7H2O [75].
  

 

 Metoda pyrolyzní chromatografie  

Pyrolýzní plynová chromatografie slouží k identifikaci produktů vzniklých tepelným 

rozkladem po zahřátí vzorku bez přítomnosti vzduchu. Její výhodou je možnost získání 

„fingerprintu“, tedy analytického záznamu, který může být pro určitý vzorek specifický. 

Metoda pyrolýzní chromatografie byla použita ke studiu strukturálních proměn 

huminových frakcí vytvořených v důsledku kompostování různých organických materiálů 

[76]. 

 

 UV-VIS spektroskopie  

 Postup stanovení barevných křivek huminových látek vychází z mezinárodní metody 

IHSS (International Humic Substances Society). Pro poměr Q 4/6 = A 400/A 600 

(A=absorbance, příslušná čísla představují vlnové délky) platí, že čím vyšší je hodnota 

tohoto kvocientu, tím je vyšší zastoupení látek typu fulvokyselin, obsahujících velké 

množství bočních řetězců a méně aromatických jader [31,77].
  
Poměr Q 4/6  je obvykle pro 

huminové kyseliny < 5,0 a snižuje se s rostoucí molekulární váhou a stupněm disperzity. 

Vysoký poměr ukazuje na nízký obsah aromatických částic a relativně větší obsah 

alifatických struktur, zatímco nízký poměr může značit relativně vysoký podíl 

aromatických částic. Huminové kyseliny s nejvyšším koeficientem Q 4/6  by měly mít 

nejnižší odolnost. Více humifikované a více kondenzované (aromatické) substance jsou 

staršího původu [78,79,80].
  

Měření UV-VIS spekter bylo v této práci využito k interpretaci zastoupení látek typu 

fulvokyselin či huminových kyselin.  V této práci bude využita metodika podle Králové M. 

a kol. (1991), dle které u řady humusových látek poměr Q4/Q6 závisí na obsahu 

huminových kyselin a fulvokyselin [80].  

 

Tabulka 3: Stanovení barevného kvocientu Q4/Q6  (dle Králové M. a kol.) [80]. 

Q4/Q6 Obsah HA/FA 

< 4 převládají šedé HA 

= 4 stejný obsah HA a FA 

> 4.5 vyšší obsah FA 

9,0 - 11,0
 

FA
 

4,0 - 6,0
 

hnědé HA
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 Určení karboxylových a fenolických skupin  

K určení zastoupení karboxylových a fenolických skupin zde byla využita acetátová 

metoda. Stejně jako barytová procedura pro získání celkové kyselosti, je i acetátová 

metoda založena na výměně iontů a může být pokládána za nepřímou potenciometrickou 

titraci. Suma karboxylových a fenolických OH skupin = celková acidita. Celková acidita 

odpovídá negativnímu náboji nebo CEC huminových látek.  Metoda je založena na použití 

octanu sodného, který se mění na kyselinu octovou – proces je vyjádřen následující rovnicí 

[1,81]:  

2R-COOH + Ca(CH3COO)2 = (RCOO)2Ca + 2CH3COOH  

(Humáty) 

V průběhu reakce se uvolňuje kyselina octová (CH3COOH), a ta je poté titrována se 

standardním roztokem NaOH do pH=9.8 tozn., že karboxylové skupiny jsou následně 

určeny titračně – standardizovaným hydroxidem [1,72]. 

 

Tabulka 4: Ukázka celkové acidity HA a FA v různém prostředí [72] 

 Celková acidita (COOH)
-
 Fenolická-OH 

 (mEq/g) 

Huminové 

kyseliny 

   

Terestrické 7.4 3.9 3.4 

Akvatické 6.5 3.9 2.6 

Geologické 6.0 4.5 1.5 

Fulvo-kyseliny    

Terestrické 9.7 7.2 2.5 

Akvatické 6.6 4.1 2.5 

Geologické 10.4 7.4 2.9 

 

 Elementární analýza  

Elementární analýzou byly stanoveny obsahy prvků C, H, N, S, O v tuhé matrici 

organických materiálů (vstupní suroviny a vyseparované huminové kyseliny).  Při analýze 

je vzorek spálen ve vhodné atmosféře s následující analýzou uvolněných plynů. Vzorky 

budou analyzovány v laboratoři Institutu geologického inženýrství VŠB – TUO  na 

přístroji firmy Eurovector EA3000.  Stanovení dusíku, uhlíku a vodíku bude provedeno 

instrumentálními metodami podle ČSN P CEN//TS 15104. Hlavními prvky obsaženými v 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Dus%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk
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huminových a fulvových kyselinách jsou uhlík a kyslík.  Obsah C v huminových 

kyselinách  bývá vyšší  než ve fulvokyselinách, naopak obsah O je nižší. 

 

Tabulka 5: Průměrné elementární složení huminových a fulvových kyselin [82]. 

 Obsah (% hm.) 

Prvek HA FA 

C 50-60 40-50 

O 30-35 44-50 

H 4-6 4-6 

N 2-6 1-3 

S 0-2 0-2 

 

5.2. Analýza vzorku ve vodném výluhu  

V laboratořích VŠB-TUO byla také provedena analýza vodných výluhů z kompostů 

(poměr kompost/voda – 1:10), vychází z vyhlášky č.294/2005 Sb.  100 g kompostu zde 

bylo naváženo a extrahováno se 1000 ml deionizované vody a protřepáváno 24 hodin.   

Z vodného výluhu bylo stanoveno:  

 pH, ČSN ISO 10523 - Jakost vod - Stanovení pH 

 vodivost ČSN EN 27888 - Jakost vod- Stanovení elektrické konduktivity (ISO 

7888:1985) 

 dusičnany (NO3)
-  

ČSN EN ISO 10304-2 - Jakost vod -Stanovení rozpuštěných 

aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 1: Stanovení bromidů, 

chloridů, fluoridů, dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů 

 amonné ionty (NH4
+
) ČSN ISO 7150-1 Jakost vod - Stanovení amonných iontů. 

Část 1: Manuální spektrometrická metoda 

 rozpuštěný organický uhlík (DOC) ČSN EN 1484 (757515) Jakost vod - Stanovení 

celkového organického uhlíku (TOC) a rozpuštěného organického uhlíku (DOC) 

 celkový dusík (TN). 

 

 Stanovení prvků ve vodném výluhu  

Pro stanovení prvků ve vodném výluhu byly použity normy uváděné ve vyhlášce 

č.294/2005 Sb. Obsah celkového rozpuštěného uhlíku a celkového dusíku byl stanoven 

analyzátorem TOC Apollo 9000 firmy Tekmar Dohrmann, ostatní anionty (dusičnany a 

dusitany) byly stanoveny metodou iontové chromatografie.  
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6. CHARAKTERISTIKA VSTUPNÍCH SUROVIN 

V této práci byly využity biologicky rozložitelné materiály, které se vzájemně liší 

zastoupením majoritních komponent i prvkovým složením.  Během kompostování by měly 

vznikat huminové kyseliny, které budou mít rozdílný charakter a mohou ovlivňovat kvalitu 

a vlastnosti výsledného kompostu.  

 

6.1. Komposty z Bruzovické kompostárny  

Vzorky kompostů byly odebírány v Bruzovické kompostárně, kterou provozuje Frýdecká 

skládka, a.s. Pro sledování změn během kompostovacího procesu byly založeny 2 

modelové pokusy. Vstupní suroviny pro modelový pokus odpovídaly vsázce, která se 

používá v kompostárně v Bruzovicích. Pro modelové pokusy byly použity 2 železné 

kontejnery, z nichž jeden byl překrytý plachtou, aby se eliminoval vliv srážek.  

Vzorky byly odebírány ve třech horizontech: 

0 cm – po dobu 17 týdnů (v 11 týdnu byla provedena překopávka), 

40 cm- po dobu 10 týdnů, 

80 cm – po dobu 10 týdnů.  

 

6.1.1. Vstupní suroviny Bruzovických kompostů  

Z níže uvedeného grafu je tedy zřejmé, že surovinovou skladbu zde tvoří jak materiál 

bohatší na N: koňský hnůj, tráva, zelenina či bramborová pasta, tak i materiály bohatší na 

C – piliny. Dle některých zahraničních autorů má značný vliv složení vstupních surovin na 

výsledný podíl huminových kyselin v kompostu [1]. 

 

 

 

Graf 1 : Vstupní suroviny Bruzovických kompostů 

5% 

60% 

20% 

10% 
5% 

Vstupní suroviny  Bruzovických kompostů 

piliny trávy koňský hnůj bramborová pasta zelenina
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V tabulce 6 je uvedeno zastoupení jednotlivých prvků (C, H, N), poměr C/N, popel a 

vlhkost v jednotlivých vstupních surovinách. Lze zde konstatovat, že celkový poměr C/N 

vstupních surovin je nízký - pouze 16.56, což může být dáno tím, že daná kompostovací 

zakládka má vyšší množství vstupních surovin s obsahem N (koňský hnůj, tráva, zelenina 

či bramborová pasta), než vstupních surovin s  obsahem C (piliny).  Jelikož v průběhu 

kompostování vždy rychleji ubývá C než N, lze v tomto případě předpokládat, že ani 

výsledný kompost nebude mít správný poměr C/N. Při posuzování poměru C/N ve 

vyzrálém kompostu (viz. 6.1.2) se nám potvrdil tento předpoklad a poměr C/N nevyhovuje 

limitům uvedených ve vyhlášce 341/2008 Sb. (min. 20, max. 30). Obecně lze říci, že 

poměr C/N ovlivňuje dobu rozkladu organických surovin během procesu kompostování, a 

proto je daný kompost z hlediska skladby vstupních surovin nevyhovující.  

 

Tabulka 6: Základní charakteristika vstupních surovin pro výrobu kompostů (Bruzovice) 

 

Zastoupení  

jednotlivých složek ve 

vstupní surovině (%) 

 

C H N C/N Popel Vlhkost 

 

 
% 

Piliny 5 45.599 8.199 0.977 46.67 9.4 65 

Tráva 60 46.443 8.146 4.034 11.51 10.29 72 

Koňský hnůj 20 40.193 7.356 1.745 23.3 7.10 70 

Bramborová pasta 

 

10 31.346 6.968 1.410 22.23 15.76 46 

Zelenina 5 39.04 8.173 3.942 9.90 9.1 85 

Kompost vstup 

 

100 43.269 7.874 3.156 16.56 10.7 67,6 

 

Optimální vlhkost vyzrálého kompostu se pohybuje obvykle v rozmezí 40 – 65 %. Tento 

kompost obsahuje komodity jak s vyšší vlhkostí jako je zelenina, tráva a koňský hnůj, tak i 

nižší jako bramborová pasta a piliny. Průměrná vlhkost kompostovací směsi dosahuje 

67,6%, což je mírně nad horní hranicí optimální vlhkosti pro vyzrálý kompost.  

Pro komposty a substráty se za mezní považuje úbytek (imobilizace), případně přírůstek 

(mobilizace) organicky vázaného dusíku. K ztrátám N během procesu kompostování může 

dojít vyplavováním či uvolňováním do atmosféry ve formě NH3, N2, někdy se také uvádí 

N2O [83].
 
Nedostatek dusíku v kompostu se projeví poté zpomalením rozkladných procesů 

a nadbytek zapříčiní slehnutí kompostu a únik dusíku do ovzduší. Z tabulky č. 6 vyplývá, 

že surovinová skladba daného kompostu obsahuje komodity s vyšším obsahem N. Zvýšené 

obsahy dusíku, bývají zejména v kompostech, kdy podstatnou složku surovinové skladby 

tvoří tráva, což vykazuje tento případ, kde tráva tvoří 60% z celkové surovinové skladby a 

její obsah N je značně  vysoký - až 4.034%. Souhrnně lze říci, že dané vstupní suroviny 

jsou příliš bohaté na obsah N, což může způsobovat problémy při procesu zrání kompostu, 

avšak je nutné také zdůraznit, že při výrobě kompostů pro zemědělské účely je nutné větší 

ztráty dusíku minimalizovat, aby se zabránilo poškozování hnojivých vlastností kompostu 
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[84].
  

Ztráty dusíku během kompostovacího procesu jsou tedy ovlivněny obsahem dusíku 

v původní surovině a mohou se pohybovat v rozmezí od 19.3 do 61.5 %. Nejdůležitější 

součástí kompostů z Bruzovic je tedy čerstvá tráva (60 hm. %) [85]. Ztráta dusíku v 

takovém případě je vyšší, než u kompostů s jinou počáteční surovinovou skladbou. 

 

6.1.2. Základní parametry ovlivňující výtěžnost huminových látek 

Při procesu kompostování probíhá přeměna organických látek na látky humusové stejným 

způsobem jako v půdě s tím rozdílem, že tento proces lze technologicky ovládat. Proto lze 

kompostování definovat jako řízený proces, který zabezpečuje optimální podmínky 

potřebné pro rozvoj žádoucích mikroorganismů a tím lze získat humusové látky rychleji a 

produktivněji než v polních podmínkách.  Aby byla výtěžnost huminových látek co 

nejvyšší při procesu kompostování, je třeba zajistit optimální podmínky, což zahrnuje 

správný poměr C/N, teplotu, vlhkost, pH, obsah živin, aeraci, obsah nerozložitelných 

příměsí, atd.
 
 

Z těchto uvedených parametrů uvádím níže poměr C/N, pH, teplotu a obsah 

nerozložitelných příměsí, provzdušnění. 

 

o Poměr C/N 

Při posuzování kvality humusu čili i množství huminových kyselin se využívá poměru 

C/N. Vhodný poměr C/N je důležitý pro vytvoření optimálních podmínek pro rozvoj 

důležitých mikroorganismů jak při procesu kompostování tak i procesu humifikace. Jak již 

bylo zmiňováno výše poměr C/N se snižuje se stupněm humifikace.  V případě 

kompostování organického odpadu se poměr C/N obvykle snižuje v důsledku snižování 

obsahu uhlíku, při degradaci celulózy, hemicelulozy, proteinů a cukrů. K nejrychlejšímu 

poklesu dochází v prvních 20 dnech, a to z hodnoty poměru C/N 28 na 18, dále se 

postupně pomalu stabilizuje na hodnotu v rozmezí 10-15 [86]. Poměr C/N v rozmezí 10-15 

odpovídá dobře vyvinutým huminovým kyselinám
 
[1]. V grafu 2 je uveden poměr hodnot 

mediánů vypočtený z obsahu prvků v jednotlivých vrstvách. Je zřejmé, že se poměr C/N 

postupně zvyšoval až do 8. týdne. Po převedení kompostu na dozrávací plochu došlo 

k výraznému snížení poměru C/N, což způsobil zvýšený obsah Ncelk v kompostu.  

Z hlediska posuzování kvality vyzrálého kompostu je poměr C/N příliš nízký, ani jeden 

vzorek nevyhovuje limitům uvedeným ve vyhlášce 341/2008 Sb. (min. 20, max. 30), což 

může ovlivňovat dobu zrání kompostu i produkci humusových látek. 
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Graf 2: Vývoj poměru C/N v závislosti na době zrání kompostu. 

  

Z grafu 3 je zřejmé, že v případě modelových vzorků kompostu z Bruzovic není prokázána 

závislost mezi poměrem C/N a poměrem HA/FA.  

 

 

 

Graf 3: Závislost mezi poměrem HA/FA a poměrem C/N 
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o Acidobazická reakce 

Rozdíly hodnot pH během procesu kompostování nejsou významné, pohybují se pouze 

v rozmezí 7.60 – 7.902, tzn. 0.3 hodnoty pH, což je v rámci 10 % analytické chyby. 

V tomto případě vyhovují všechny vzorky vyzrálého kompostu limitům optimálního pH 

uváděném v ČSN 46 5735 „Průmyslové komposty [24].
  

 

 

 

Graf 4: pH v závislosti na době zrání kompostu (týdny) 

 

Obsah huminových látek může být ovlivněn pH či strukturou materiálu v kompostu. 

Huminové kyseliny obsahují různé aromatické látky, které mají navázány kyselé a bazické 

funkční skupiny, které jsou citlivé na pH. Je možné tedy říci, že fenolové, hydroxylové a 

karboxylové skupiny obsažené v huminových kyselinách jsou disociačně (rozklad) závislé 

na pH. Jejich množství hraje velkou roli v tom, jestli bude v systému velká 

protonizace/disociace nebo bude minimální. Je dokázáno, že huminové kyseliny izolované 

z lignitu mají vyšší hydrofobicitu než huminové kyseliny z kompostu.
 
 Vliv pH na 

huminové látky také zkoumali Marti–Neto a kol.a detekovali zvýšení hydrofobních 

mikropozic se snižujícím se pH pomocí elektron spinové resonanční (ESR) spektroskopie. 

Bylo prokázáno, že hydrofobní oblasti se tvoří v kyselém prostředí, ale disperze v 

bazickém prostředí [1,87].
  

 

o Teplota 

Z grafu 5 je zřejmé, že teplota během procesu kompostování byla na začátku procesu 

optimální (80 cm - 47,68 °C), dosahuje minimálních hodnot pro nastartování tlení 

vstupních surovin (cca 45 °C). Teplota se postupem procesu kompostování zvedá až na 

56,75 °C a poté postupně klesá až na teplotu okolí. Rychlost biodegradace tedy postupně 
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klesá se snižující se teplotou.   Souhrnně lze říci, že teplotní průběh během procesu 

kompostování byl správný.  

 

 

 

Graf 5 : Teplotní průběh v procesu kompostování – přirozeně zrající kompost (vliv srážek) 

 

o Zrnitostní analýza 

Během procesu kompostování byla sledována změna granulometrického složení. Sítová 

analýza byla prováděna v odběrech po 1 týdnu v následujících zrnitostních třídách: > 2.5, 2 

– 2.5, 1.6 – 2.0, 1.0 – 1.6, 0.5 – 1.0, 0.25 – 0.5, 0.16 – 0.25, 0.063 – 0.16, 0.045 – 0.063, < 

0.045 mm.  Výsledky zrnitostní analýzy pro prachovou frakci (< 0.063 mm), písčitou 

frakci (0.063 – 2 mm) jsou uvedeny v grafu 6,7,8.  Z grafu 9 je zřejmé, že nejvyšší úbytek 

částic kompostu lze pozorovat ve třídě nad 2 mm.  Tento úbytek je nejvyšší v povrchové 

vrstvě (32%) v ostatních vrstvách jsou úbytky srovnatelné 21 a 22 %. Rychlejší rozpad 

částic kompostu v povrchové vrstvě byl ovlivňován i meteorologickými podmínkami. 
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Graf 6: Zrnitostní analýza v povrchové vrstvě „odkrytého“ kompostu 

 

 

 

Graf 7: Zrnitostní analýza ve vrstvě kompostu v hloubce 40 – 80 cm 
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Graf 8: Zrnitostní analýza kompostu v hloubce analýza ve vrstvě > 80 cm 

 

 

 

 

Graf 9: Procentuální úbytek kompostu ve třídě nad 2 mm 
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Graf 10: Závislost mezi změnou velikostní distribuce částic a dobou kompostování 

 

Pro hloubku odběru kompostu > 80 cm a pro povrchovou vrstvu lze určit polynomickou 

závislost mezi úbytkem částic v zrnitostní třídě nad 2 mm a časovým průběhem 

kompostování. Z grafu 10 je zřejmé, že největší úbytek částic kompostu v zrnitostní třídě 

lze pozorovat do 7. týdne kompostování.         

         

6.1.3. Hodnocení kvality humusu  

Pro hodnocení kvality humusu se využívá humifikační index HA/FA, poměr C/N a 

barevný kvocient Q4/Q6  (E4/E6 ). U Bruzovických kompostů níže posuzuji kvalitu humusu 

z hlediska poměru HA/FA a Q4/Q6 . Kvalita humusu z hlediska poměru C/N je zhodnocena 

již v kapitole 6.1.2. 

 

o Změny poměru  HA/FA v závislosti na době kompostování 

Kvalita organické hmoty závisí na povaze humusotvorného materiálu a na podmínkách 

humifikace. Pro posouzení kvality humusu byl tedy využit poměr HA/FA. Při zvyšování 

obsahu huminové kyseliny vzrůstá i kvalita humusu. 
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Graf 11:  průměrná hodnota poměr HA/FA (3 horizonty) v průběhu doby zrání kompostu. 

Z grafu 11 vyplývá, že kvalita humusu v Bruzovickém kompostu je velmi vysoká, 

srovnatelná s kvalitou humusu ve velmi úrodných černozemích či v lužních půdách, nebo 

jiných půdách kde převládají huminové kyseliny nad fulvokyselinami (poměr HA/FA od 1 

do 5). Souhrnně lze říci, že vysoce kvalitní humus má poměr HA/FA větší než 1,5, 

nekvalitní menší než 1, což nevykazuje žádný vzorek [1].
 
 Nebyl prokázán významný 

rozdíl v poměru HA/FA pro odkrytý a zakrytý kompost. V grafu 12 je znázorněn průběh 

změn v poměru HA/FA v jednotlivých horizontech. Nejvyšší poměr HA/FA se vyskytoval 

ve spodní vrstvě kompostu. Nejvýznamnější pokles poměru HA/FA je ve 4. týdnu a v 7. 

týdnu, kdy byla provedena překopávka.   

 

 

 

Graf 12: Průběh poměru HA/FA během kompostování ve třech horizontech
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Graf 13: Průměrná hodnota poměru HA/FA (do 10. týdne)
 

Huminové kyseliny a fulvokyseliny byly stanoveny podle metodiky popsané Tan K.H. 

(2005) [71]. Z grafu 14 je zřejmé, že při kompostování docházelo pouze k minimálnímu 

nárůstu huminových kyselin (0.5%) i fulvokyselin (0.5%).  Vzhledem k tomu, že u HA i 

FA nebyl vykázán žádný trend během procesu kompostování, nemohly tedy poskytovat ani 

další statisticky významné závislosti s ostatními parametry.  

 

 

 

Graf 14: Koncentrace HA/FA v závislosti na době kompostování 
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Poměrně nízká koncentrace HA a FA v kompostu a vysoký obsah humusu je signálem 

přítomnosti „Humic like acid matter – HAL“. Při kompostování dochází v prvních 14 

dnech k poklesu HAL (o 350 g/kg), který se změní na postupný nárůst HA [88].  

 

o Q4/Q6   

Pro hodnocení charakteru huminových kyselin se používá také parametr Q4/Q6  . Vyšší 

hodnota poměru Q4/Q6 odpovídá nižšímu stupni aromaticity.  Tento vztah nepotvrdil Chen 

et al. (1977), který uvádí, že poměr Q4/Q6 souvisí s molekulovou hmotností. Podobně 

nezjistil žádnou závislost mezi obsahem uhlíku, kyslíku počtu -COOH skupin [89].  

 

Tabulka 7:  Hodnoty parametru Q4/Q6  dle různých autorů [47,89,90] 

 

 Chen et 

al.(1977) 

Kukkonen J. 

(2004) 

Ceppi et al. 

 (2005) 

FA 8.8 – 9.9 3.8 – 5.8  

HA 5.44 – 5.77 7.6 – 11.5  

Standard IHHS   4.7 

 

Cepii et al. (2005) určil hodnoty Q4/Q6 pro komposty, kde byly použity různé vstupní 

suroviny. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 8 společně s hodnotami zjištěnými pro 

komposty z Bruzovic. Pro parametr Q4/Q6 nebyla zjištěna závislost změny hodnoty na době 

kompostování, ani v závislosti na hloubce vzorkování. Zjištěné hodnoty jsou v souladu 

s výsledky, které publikoval Ceppi et al. (2005) [47].  

Tabulka 8: Hodnoty Q4/Q6 – Bruzovický kompost [47]. 

 

 Cepii et al. 

(2005) 

Průměr Minimum Maximum 

Komunální odpad 6.4    

Kuřecí trus (60%) + sója (40%) 8.8    

Koňský hnůj (30 %) +BRO (40%) 

 + zeleň (30%) 

6.2    

Kompost - Bruzovice  9.34 ±0.6 8.21 10.17 
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Graf 15: Závislost mezi poměr C/N a poměrem Q4/Q6 

V souboru kompostů z Bruzovic byla prokázána závislost mezi poměrem C/N a Q4/Q6, 

hodnota koeficientu korelace r = 0.72, je vyšší než kritická hodnota koeficientu korelace 

(r=0.64) při hladině pravděpodobnosti 0.05. Závislost mezi Q4/Q6 a množstvím 

karboxylových, případně fenolických skupin nebyla prokázána, podobně nebyla prokázána 

ani závislost mezi Q4/Q6 a poměrem HA/FA, pravděpodobně z důvodu poměrně vyrovnané 

hodnoty poměru Q4/Q6 během kompostovacího procesu.   

Významnou charakteristikou huminových kyselin je i množství karboxylových a 

fenolických skupin. V rámci studia změn chemického složení kompostovaného materiálu 

byl ve vzorcích kompostu sledován výskyt těchto skupin (graf 16). Výsledky v grafu 16 

reprezentují průměrnou hodnotu ze všech tří vzorkovaných hloubek kompostů. Z výsledků 

je zřejmé, že během kompostovacího procesu dochází k nárůstu fenolické skupiny a od 

třetího týdne k poklesu koncentrace karboxylové skupiny.   

 

 

Graf 16: Průběh změn koncentrace hlavních skupin v závislosti na čase 
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Graf 17: Závislost mezi oxidovatelným uhlíkem a koncentrací fenolické skupiny 

 

V tabulce č. 9 je uvedeno srovnání výsledků obsahu karboxylové a fenolické skupiny 

s výsledky Montoneriho P. et al. (2008), který izoloval látky typu HAL (humic acid like 

compounds) z kompostů z biologických rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) a 

z kompostů z městské zeleně. Z tabulky je zřejmé, že obsah fenolických skupin 

v kompostu z Bruzovic je vyšší než v publikovaných datech.  Podobné obsahy 

v huminových kyselinách izolovaných z kompostů uvádí Campitelli et al. (2003), který 

stanovil kraboxylové skupiny v rozmezí 1.01 – 1.89 a fenolické skupiny 4.51 – 5.41 

meq/kg [92,93].  

 

Tabulka 9: Srovnání obsahu fenolické a karboxylové skupiny s výsledky Montoneriho et al. (2008) 

 

 Fenolická skupina Karboxylová skupina 

 (meq/g) 

HAL - BRKO 1.90 1.10 

HAL – městská zeleň 0.87 2.91 

Rašelina 3.28 2.76 

Kompost Bruzovice  

17. týden 

3.32 2.13 
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Během kompostování dochází ke ztrátě alifatických skupin a zvýšení aromatického 

charakteru organických látek v kompostu [93].  

o Stanovení obsahu humusu  

Výsledky vyjádřené v Cox lze u zemědělských půd přepočítat na % humusu násobením 

uzančním faktorem 1.724, který vychází z předpokladu, že huminové kyseliny obsahují 58 

% C. Tento předpoklad je ale splněný jen v omezeném počtu případů, protože složení 

samotných HA kolísá, huminové látky v půdě nejsou tvořeny HA, ale i jejich dalšími 

složkami a konečně organické látky v půdě nejsou reprezentovány pouze huminovými 

látkami, respektive humusem [94,95].   

 

 

 

Graf 18:  Závislost obsahu humusu na době kompostování 

 

Z grafu 18 je zřejmé, že v průběhu kompostovacího procesu dochází k úbytku humusu. 

Tato závislost je ovlivněna chováním oxidovatelného uhlíku, který se pravděpodobně 

jednoduše mineralizuje na CO2 a vodu a během procesu kompostování se jeho obsah 

snižuje.  Nejvyšší úbytek oxidovatelného uhlíku (až 41 %) se projevil ve spodní vrstvě. 

K nejvyššímu úbytku oxidovatelného uhlíku dochází ve všech vrstvách mezi 3 a 4. 

týdnem. 

Dále byla sledována závislost mezi obsahem oxidovatelného uhlíku a obsahem celkového 

uhlíku v kompostu. Bylo prokázáno, že množství oxidovatelného uhlíku je v průběhu od 

počátku do konce 10. týdne závislé na obsahu celkového uhlíku, což lze vyjádřit lineární 

regresí s hodnotou koeficientu korelace 0.83. Po uplynutí 10. týdne byly změny 
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v koncentraci Cox minimální. Vzhledem k tomu, že oxidovatelný uhlík by měl zahrnovat i 

cukry, byla sledována závislost mezi Cox a obsahem cukrů.  

 

 

Graf 19: Úbytek Cox do 10. týdne kompostování 

V průběhu kompostovacího procesu byl sledován obsah monosacharidů, redukujících 

sacharidů a oligosacharidů. Sacharidy patří mezi organické látky, které jsou nejrychleji 

spotřebovávány mikroorganismy. Monosacharidy tvoří převažující složku ze sledovaných 

forem cukrů. Z grafu 20 je zřejmá tendence snižování cukrů do 7. týdne, kdy byla 

uskutečněna překopávka, pak následuje téměř dvojnásobný nárůst a následný pokles v 11. 

týdnu, kdy byl kompost homogenizován a převeden na „hromadu“ k vyzrávání.  

 

 

 

Graf 20: Výskyt jednotlivých forem cukrů v povrchové vrstvě odkrytého kompostu 
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Je pravděpodobné, že ke změně koncentrace cukrů došlo pravděpodobně při překopávce, i 

když z průběhu změn koncentrace cukrů v ostatních vzorkovaných hloubkách nelze tuto 

závislost potvrdit (graf 21). Nejvyšší úbytek cukrů byl pozorovatelný v nejhlubší vrstvě.  

 

 

 

Graf 21: Polynomická závislost mezi koncentrací cukrů a dobou kompostování 

 

 

 

Graf 22: Závislost mezi HA/FA a koncentrací veškerých stanovených cukrů 
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Vliv koncentrace veškerých stanovených cukrů na poměr HA/FA lze vyjádřit lineární 

závislostí, s hodnotou koeficientu korelace (r=0.64). Hodnota koeficientu korelace splňuje 

podmínku kritické hodnoty koeficientu korelace pro 18 vzorků (r =0.63) při hladině 

významnosti 0.005. Z grafu je zřejmé, že vyšší koncentrace fulvokyselin je ovlivněna vyšší 

koncentrací cukrů.    

 

6.1.4. Chování majoritních prvků během procesu kompostování  

 

 Pro sledování charakteru změn huminových kyselin v průběhu procesu kompostování (17 

týdnů) byly v týdenních odběrech sledovány změny obsahu majoritních prvků (C, H, N, S, 

O) a vyluhovatelnost klíčových prvků (C – ve formě DOC a dusíku – ve formě celkového 

dusíku, dusičnanů a amonných iontů).  

 

 

 

Graf 23: Změna obsahu uhlíku v závislosti na době zrání kompostu 

 

Je známo, že v průběhu zrání kompostu ubývá C ve formě oxidu uhličitého (CO2) a poměr 

C/N se tím zužuje. Proto v grafu 23 uvádím úbytek uhlíku v závislosti na době zrání 

kompostu. Z grafu 23 je zřejmé, že úbytek uhlíku v závislosti na době zrání kompostu lze 

vyjádřit mocninným typem regrese, s tím, že nejvyšší hodnota koeficientu korelace (r = 

0.97) byla zjištěna pro úbytek uhlíku ve vrstvě 40 cm pod povrchem.  Z těchto výsledků je 

zřejmé, že úbytek uhlíku během kompostovacího procesu lze určit z uvedené rovnice, což 

je důležitým předpokladem pro určení správných poměrů vstupních komponent k zajištění 

výsledného poměru C/N požadovaného legislativou (minimálně 20 a maximálně 30).  
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Z tohoto grafu lze říci, že množství uvolněného uhlíku roste s hloubkou vrstvy kompostu, 

nejnižší uvolnění celkového uhlíku bylo zjištěno v povrchové vrstvě.  

 

 

 

Graf 24:  Vyloužené množství DOC v závislosti na době zrání kompostu 

 

Podobný výsledek byl zjištěn i pro vyluhování celkového rozpuštěného uhlíku (graf 24). 

Výluhy z kompostu byly připraveny podle metodiky požadované vyhláškou č. 294/2005 

Sb. Nejnižší množství rozpuštěného uhlíku přechází do výluhu z povrchové vrstvy 

kompostu, nejvyšší vyloužené množství lze identifikovat pro komposty z hloubky 40 cm, 

kde byla zjištěna nejvyšší termická aktivita během procesu kompostování.  

 

 

 

Graf 25:  Změny obsahu Ncelk v sušině během kompostování 
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Stejně jako v případě uhlíku lze chování celkového dusíku v sušině do 9. týdne popsat 

mocninou závislostí (graf 26), v 10. týdnu byla realizována překopávka a v 11. týdnu byl 

kompost v kontejneru promíchán a převeden na dozrávací plochu, kde byl odebírán jediný 

vzorek (graf 25). Zvláštní je zvýšení celkového obsahu dusíku v kompostu na dozrávací 

ploše, kdy došlo k nárůstu až o 1%. Toto zvýšení si lze vysvětlit pouze nasorbováním 

uvolněných dusíkatých látek ve spodní části kontejneru (od 80 do 120 cm), která již nebyla 

vzorkována.  

Vzhledem k tomu, že kompostování probíhalo v ocelových kontejnerech, které měly pro 

odtok výluhu pouze jeden otvor lze předpokládat, že se výluh zadržoval v kontejneru a 

docházelo tak ke zpětné sorpci dusíkatých látek.  Tento předpoklad potvrzuje i nejnižší 

obsah Ncelk v povrchové vrstvě a nejvyšší obsah celkového dusíku v hloubce 40 cm a 80 

cm.  

 

 

 

Graf 26: Změna obsahu celkového dusíku v závislosti na době zrání kompostu 

Z grafu 27 je zřejmé, že rozpuštěný organických uhlík se během procesu zrání kompostu 

vyluhuje v téměř konstantním množství. Vyluhované množství DOC závisí na množství 

celkového organického uhlíku v sušině, což bylo prokázáno lineární závislostí mezi 

parametry (r =0.64).  
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chemické složení průsakové vody. Průsaková voda se uvolňovala z kompostu až do 5. 

týdne zrání kompostu, v dalších týdnech nebylo možné ji odebrat. V grafu 30 jsou uvedeny 

obsahy dusičnanů a amonných iontů v průsakové vodě, obsahy dusičnanů v průsakové 

vodě jsou v pátém týdnu cca dvojnásobně vyšší než obsahy stanovené ve vodném výluhu 

z kompostu, u amonných iontů je rozdíl výrazně vyšší – až pětinásobný.  

 

 

 

Graf 27:  Vyluhování celkového dusíku a rozpuštěného organického uhlíku (DOC) z povrchové vrstvy 

(vypočteno z celkového obsahu prků v sušině). 

 

 

Graf 28: Vyluhování celkového dusíku v závislosti na době zrání kompostu. 

 

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

V
y
lo

u
že

n
á 

m
n
o

žs
tv

í 
(%

) 

Doba zrání kompostu (týdny) 

Ncelk

DOC

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

V
y
lo

u
že

n
é 

m
n
o

žs
tv

í 
N

ce
lk

 (
%

) 

Doba zrání kompostu (týdny) 

0cm 40cm 80cm



Ing. Petra Sýkorová: Optimalizace skladby surovin pro výroby kompostu z hlediska produkce HA 

 

2013 Stránka 53 

 

 

 

Graf 29: Formy dusíku ve vodném výluhu z kompostu v závislosti na době zrání kompostu 

  

 

 

Grafy 30:  Porovnání obsahu dusičnanů a amonných iontů v průsakových vodách z kompostu s možností 

uvolnění během vyluhovacích procesů kompostu podle vyhlášky č.294/2005 Sb. 
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Z uvedených výsledků je zřejmé, že zvýšení celkového dusíku po promíchání kompostu a 

uložení na dozrávací plochu bylo pravděpodobně ovlivněno vyšší akumulací 

vyloužitelných látek u dna kompostovacího kontejneru. Lze předpokládat, že v případě 

kompostování s propustným podložím nebo drenáží, by tento problém nenastal. 

Z uvedených výsledků je zřejmé, že úbytek celkového dusíku a celkového uhlíku během 

zrání kompostu lze vyjádřit příslušnými rovnicemi a tedy lze na počátku kompostovacího 

procesu zvolit správně množství jednotlivých komponent, aby byl dosažen optimální 

poměr C/N vyžadovaný legislativou. Již dříve bylo zmíněno, že tento poměr je velmi 

důležitý, jelikož při příliš úzkém poměru C:N v čerstvém kompostu (pod 20:1) převyšuje 

obsah dusíku metabolickou potřebu mikroorganismů přeměňujících organické látky na 

látky humusové. Doba zrání kompostu se tím prodlužuje a produktivita tvorby 

humusových látek čili i huminových kyselin klesá. 

 

6.1.5. Testy zralosti a stability – Bruzovický kompost  

K porovnání huminových kyselin v rámci jednotlivých kompostovacích procesů 

využívajících různé vstupní materiály je zapotřebí, aby proces kompostování byl ukončen, 

což je definováno testy zralosti a stability.  Bylo navrženo mnoho technik ke stanovení 

stupně zralosti a stability kompostu.  V kapitole 2. 1. uvádím různé testy zralosti a stability, 

které lze využít při posuzování kompostu. Vzhledem k tomu, že stabilita předpokládá i 

vznik huminových látek, jsou tyto parametry velmi důležité. Absolutní hodnoty těchto 

parametrů se mohou lišit v závislosti na různorodosti výchozích materiálů [96].
 
 V této 

práci byly naměřeny tyto parametry k posouzení zralosti kompostu: koncentrace  DOC, 

NH4-N a poměru (N-NH4)
+ 

/ (N-NO3)
-  

u Bruzovických kompostů.  

Vyzrálost je obecný termín popisující způsobilost kompostu pro konkrétní využití, zatímco 

stabilita se týká výlučně odolnosti organické hmoty vůči degradaci. Hodnocení vyzrálosti 

kompostu je proto větší „umění“, než posouzení stability kompostu, jelikož vyzrálost 

kompostu je různě závislá na konkrétním konečném využití kompostu [97].  

 

o Rozpuštěný organický uhlík  

Množství rozpuštěných organických látek (DOC), které se uvolní během kompostovacího 

procesu, závisí na rovnováze mezi různými reakcemi. Rozklad organických látek při 

kompostování vede ke vzniku rozpuštěných organických látek, které jsou sledovány 

pomocí parametru DOC. Omezení vyluhování DOC je podmíněno nepřetržitou 

mineralizací organických sloučenin, depolymeraci a kondenzaci, které vedou k vytvoření 

komplexních organických látek s nízkou rozpustností ve vodě [98]. Někteří autoři uvádějí 

jako mezní hodnotu pro vyzrálý kompost vyluhovatelnost DOC v rozmezí 10 - 17 g / kg 

[15].  
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Graf 31:  DOC (g/kg) v průběhu zrání kompostu 17 týdnů – Bruzovické komposty 

Z grafu 31 je zřejmé, že vyluhovatelnost DOC mírně klesá v průběhu zrání, což naznačuje 

zvyšující se stabilitu kompostu oproti výchozímu stavu. Rychlost poklesu DOC vždy závisí 

na výchozím materiálu a technice kompostování [96].
 
Z koncentrace DOC vyplývá, že již 

ve 3. týdnu u vzorku zakrytého kompostu (16,499 g/kg) a ve 4. týdnu u vzorku odkrytého 

kompostu (16,359 g/kg) je splněna podmínka pro vyzrálý kompost.  

 

O Dusičnany a amonné ionty  

Jedním z klíčových parametrů hodnocení stability a zralosti kompostů je výskyt dusičnanů 

a amonných iontů [99]. Chování dusičnanů a amonných iontů v kompostu je znázorněno 

níže. Koncentrace dusičnanů a amonných iontů byla sledována ve vodném výluhu 

z kompostu, který byl připraven za stejných podmínek jako výluh pro stanovení DOC.  
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Graf 32: Koncentrace dusičnanů a amonných iontů (vzorek odkrytého kompostu) 

Během kompostování dochází ke snížení koncentrace NH4
+
, což může být způsobeno 

jednak vytěkáním plynného amoniaku (NH3) nebo oxidací na dusičnany v rámci 

nitrifikačních procesů, což je doprovázeno nárůstem dusičnanů ve vodném výluhu. 

Souhrnně lze říci, že koncentrace amoniaku klesá s nárůstem dusičnanů. Je zde potvrzeno 

pravidlo, že na konci procesu kompostování je obsah dusičnanů vyšší než koncentrace 

amonných iontů, což naznačuje, že proces byl proveden za odpovídajících aeračních 

podmínek [100].
  

 

Stanovené koncentrace dusičnanů a amonných iontů byly přepočteny na amoniakální dusík 

N-NH4
+ 

a nitrátový dusík N-NO3
-
. Jejich poměr byl využit k hodnocení zralosti kompostu. 

Vysoká koncentrace N-NH4
+ 

v kompostu indikuje jeho nestabilitu, neměla by ve zralém 

kompostu přesáhnout 0,04%, což odpovídá poměru 0,16 mezi amoniakálním dusíkem a 

nitrátovým dusíkem jako indexu zralosti kompostu [16,17].
 

Přítomnost dusičnanů a 

amonných iontů byla sledována jednou týdně během kompostovacího procesu ve všech 

horizontech (0,40,80 cm), v 11 týdnu byla provedena překopávka a nadále byly sledovány 

tyto hodnoty pouze v horizontu 0 cm, proto níže uvádím pouze průměrné hodnoty poměru 

N-NH4
+ 

/ N-NO3
- 
do 10 týdne kompostování (graf 33). 
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Graf 33: Poměr N-NH4
+ 

/ N-NO3
- 
 v odkrytém a zakrytém kompostu v průběhu 10 týdnů 

Z grafu 33 je zřejmé, že u zakrytého kompostu nevyhovuje žádný vzorek limitům poměru 

N-NH4
+ 

/ N-NO3
- 
(0,16) pro vyzrálý kompost

 
do 10 týdne kompostování. Jelikož má tento 

vzorek tendenci snižování poměru N-NH4
+ 

/ N-NO3
-
, lze předpokládat, že na konci 

kompostování bude tento parametr odpovídat vyzrálému kompostu. Vzorky přirozeně 

zrajícího odkrytého kompostu vyhovují danému limitu již v 8 týdnu kompostování. Oba 

vzorky mají tendenci snižování amoniakálního dusíku během procesu zrání, což naznačuje 

postupné dozrávání kompostu, jelikož dobře vyzrálý kompost nesmí obsahovat větší 

množství amoniakálního dusíku ani produktů anaerobního rozkladu. 

Z průměrných hodnot odběrů (0, 40, 80 cm) bylo zjištěno, že ve všech odebraných 

vzorcích zakrytého i odkrytého kompostu převyšuje obsah nitrátového dusíku nad 

amoniakálním dusíkem. Lze tedy konstatovat, že hnojením tímto kompostem budou 

rostliny dostatečně zásobeny příjmem nitrátového dusíku a tato forma dusíku je na rozdíl 

od amonné formy v půdě velmi pohyblivá, není vázána na půdní sorpční systém ani za 

běžných půdních podmínek ve větší míře imobilizována půdní mikroflórou. Proto se 

nitrátový dusík velmi rychle dostává ke kořenům rostlin a může být využíván rostlinami již 

při teplotách nad 5 °C. Zmiňovaná mobilita nitrátové formy je i rizikem možných ztrát 

vyplavením do hlubšího horizontu půdy za vyšší půdní vlhkosti. Nitrátová forma dusíku je 

pro rostlinu bezpečná a případné předzásobení nitráty není pro rostlinu škodlivé [internet 

12]. 

 

6.2. Komposty z BRKO (Fryčovice, Frýdek-Místek, Dobrá) 

Další zkoumanou skupinou vzorků byly komposty z biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu. Vzorkování bylo provedeno podle Metodického pokynu MŽP ke 

vzorkování odpadů. Odebrané vzorky BRKO byly kompostovány v automatickém 

kompostéru NatureMill a poté byl zralý kompost analyzován v laboratořích VŠB-TUO. 
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Ze vzorků těchto kompostů byly určeny základní parametry kompostu, dále z nich byly 

extrahovány huminové kyseliny, ze kterých byla určena jejich charakteristika. Kapacita 

kompostéru odpovídá 2,5 kg na den, celkové množství do 7 kg za týden. Doba zrání je 14 

dnů. Teplota během kompostovacího procesu dosahuje až 60 °C. Po úpravě vzorku 

v minireaktoru byly následně vysušeny, homogenizovány a pomlety na velikost zrn 2 mm.  Takto 

upravené vzorky byly použity pro analýzu.  

 

Vzorky kompostů byly odebrány v různých lokalitách:  

 První skupina vzorků pochází z obce Fryčovice a byla odebírána přímo na skládce. 

Po vysypání komunálního odpadu ze sběrných vozů byl odebrán reprezentativní 

vzorek o hmotnosti cca 10 kg. Ihned po odběru vzorku byla stanovena vlhkost. 

Vzorek byl převezen do chemické laboratoře, kde byl usušen při teplotě 105°C.  Po 

vysušení byla část vzorku homogenizována pro sledování vybraných chemických 

ukazatelů (0.5 kg) a podstatná část o hmotnosti cca 5 kg byla ručně separována na 

jednotlivé složky. První skupina vzorků je z března, dubna, června a července. 

 Další vzorky BRKO byly odebrány z náhodně vybraných popelnic na SKO z obce 

Dobrá. Objem popelnice byl 110 l. Třídění na jednotlivé složky proběhlo na 

Frýdecké skládce. K analýzám byla odvezena pouze vytříděná biomasa [101]. 

 

6.2.1.  Základní parametry kompostů z BRKO  

Dalším použitým materiálem pro kompostování byla vytříděná biomasa ze SKO 

(Fryčovice, Frýdek Místek, FM – Dobrá). V tabulce níže jsou uvedeny důležité parametry 

k určení správného procesu kompostování. Byl zde určen organický podíl ve vzorku 

(spalitelné látky) metodikou stanovení obsahu spalitelných látek, která je popsána v ČSN 

46 5735 Průmyslové komposty. Dle této metodiky se obsah organického podílu určuje z 

hmotnostního úbytku (po předběžném vysušení vzorku při 105 °C) po vyžíhání vzorku při 

550 °C do konstantní hmotnosti. Dále byl zde popsán poměr C/N, což je jeden 

z nejdůležitějších parametrů kompostování.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzorek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzorek
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Tabulka 10: Vybrané parametry kompostu vyrobené z ručně vyseparované frakce BRKO 

 

 

 

Souhrnně lze říci, že kompostováním BRKO jsme získali dostatečné množství cenné 

organické hmoty, která by mohla obohacovat půdu o potřebné minerály, stopové prvky, 

zlepšovat strukturu půdy i mikrobiální půdní aktivitu. Z tohoto důvodu vyplývá potřeba 

hledat nové způsoby zhodnocování biologických odpadů, které jsou obsaženy ve SKO a 

končí na skládkách. Jednou z možností jak zhodnotit tento odpad je tedy kompostování a 

možná separace huminových kyselin z těchto materiálů pro zemědělské účely či jako 

sorbent pro odstraňování těžkých kovů z odpadních vod.
 
Je nutné však podotknout, že 

obsah organické hmoty není vždy tím rozhodujícím parametrem k určení kvality 

kompostu, jelikož obsažené organické látky v kompostu mohou být různě kvalitní. Jelikož 

se kvalita organické hmoty posuzuje zejména dle poměru HA/FA, bylo i zde určeno 

zastoupení těchto látek [102].  

Z hlediska poměru C/N vyhovují tomuto poměru (min. 20, max. 30) vzorky kompostu 

odebrané z obce Fryčovice (duben, červenec) a obce Dobrá. V případě vzorků z obce 

Fryčovice odebraného v březnu je vhodná optimalizace surovinové skladby přídavkem 

komponentů s vyšším obsahem N. Naopak v případě kompostování vzorků z Fryčovic 

(červen) a z Frýdku- Místku je nutné pro dosažení optimálního poměru C/N dodat velké 

množství surovin s vysokým podílem uhlíku (piliny, sláma, dřevo, aj.). Ve vzorcích byla 

 

550 °C % % % % % %  

číslo vzorku 

org. 

podíl % N C H S O 

 

C/N 

 

pH 

1- Fryčovice 

březen 43,63 0,58 28,97 3,37 <0,01 67,08 

 

 

49,95 

 

 

7,84 

2- Fryčovice 

duben 42,75 0,92 20,15 2,53 <0,01 76,4 

 

 

21,9 

 

 

7,49 

3- Fryčovice 

červen 41,93 1,28 23,03 3,18 <0,01 72,51 

 

 

17,99 

 

 

7,87 

4- Fryčovice 

červenec 41,94 0,97 22,13 3,35 <0,01 73,55 

 

 

22,8 

 

 

7,95 

5- Frýdek -Místek 53,23 1,72 23,13 3,58 <0,01 71,57 

 

13,45 

 

6,82 

6- Dobrá 86,05 1,76 43,01 6,15 <0,01 49,08 24,44 6,52 
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také stanovena hodnota pH, dle ČSN 46 5735 „Průmyslové komposty“ vyhovují všechny 

vzorky uvedené hodnotě pH a leží v rozmezí 6,5 až 8,5. 

 

6.2.2. Hodnocení kvality humusu – komposty z BRKO 

 

o Vliv poměru HA/FA na kvalitu humusu kompostů z BRKO 

Pro posouzení kvality humusu se nejčastěji používá poměru základních složek 

humusových látek = podíl huminových kyselin: fulvokyselinám (HA/FA).  

 

 

 

Graf 34: Poměr HA/FA ve vzorcích kompostu vyrobených z BRKO 

Jelikož je obecným pravidlem, že kvalitní humus má poměr HA/FA větší než 1,5 a 

nekvalitní menší než 1 lze konstatovat, že všechny vzorky vykazují kvalitní humus. 

Z grafu 34 vyplývá, že nejkvalitnější humus vykazuje vzorek z obce Fryčovice (červen - 

5,21), zatímco nejnižší kvalitu humusu vykazuje vzorek z obce Dobrá.  
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o Vliv poměru Q4/Q6 na kvalitu humusu kompostů z BRKO 

 

 

Graf 35: Poměr Q4/Q6 ve vzorcích kompostu vyrobených z BRKO 

Měření UV-VIS spekter bylo v této práci využito k interpretaci zastoupení látek typu 

fulvokyselin či huminových kyselin.  V  této práci při posuzování kvality humusu užiju 

metodiku dle Králové M. a kol. (viz. tab. 3). Obecně je známo, že čím vyšší je hodnota 

Q4/Q6, tím nižší je kvalita humusu. Z užité metodiky bylo zjištěno, že nejhorší kvalitu 

humusu vykazují vzorky z Fryčovic (březen, duben). U těchto vzorků byla zjištěna pouze 

přítomnost fulvokyselin. V  ostatních případech vykazují vzorky převládající  zastoupení 

látek typu fulvokyselina nad huminovými kyselinami. Souhrnně lze říci, že z hlediska 

poměru Q4/Q6 vykazují vzorky nízkou kvalitu humusu.  

 

o Vliv poměru C/N na kvalitu humusu kompostů z BRKO 

Je známo, že průměrné hodnoty C/N v humusových látkách jsou dány poměrem 10:1. 

Kvalitu humusu z hlediska tohoto poměru určujeme tak, že čím víc je poměr C/N nad 

hodnotou 10, tím se jeho kvalita snižuje [103].
 
Hodnoty mezi 20 – 60 jsou považovány za 

kritérium pro nekvalitní humus. 

 

 

Graf 36: Poměr C/N ve vzorcích kompostu vyrobených z BRKO 
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Z  výsledků je zřejmé, že nejkvalitnější humus z hlediska poměru C/N vykazuje 

zkompostovaný vzorek BRKO odebraný ve Frýdku - Místku (13,45), tento poměr 

odpovídá dobře vyvinutým huminovým kyselinám (v rozmezí 10-15) [1]. U vzorku 

Fryčovice – červen lze říci, že dle poměru C/N se jedná taktéž o kvalitní humus, jestliže 

vycházíme z toho, že hodnoty pro nekvalitní humus
 
se pohybují od 20. Ostatní vzorky 

vykazují poměr C/N nad 20. Vysoce nekvalitní humus vykazuje vzorek odebraný ve 

Fryčovicích (březen – 49,95), hodnoty poměru C/N zde značně převyšují hodnoty pro 

kvalitní kompost.
 

 

6.3. Vlastní komposty vyrobené z BRO (užití laboratorního 

minikompostéru) 

Vzhledem ke zdlouhavosti procesu kompostování byl využit laboratorní minikompostér, 

který umožňuje rychlou produkci vyzrálých kompostů do 14 dní. 

 

 

Obrázek 4: Schéma minikompostéru NaturMill [internet 13] 
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6.3.1. Základní parametry kompostů vyrobených v minikompostéru 

Vstupními surovinami pro výrobu kompostů v minikompostéru byly: odpady z jablek a 

zeleniny (salát, okurky, květákové listy), citrusy a  slupky z brambor.  Extrakce a analýza 

huminových kyselin ze vzorku daných kompostů společně s určením dalších parametrů 

byla provedena v laboratořích VŠB-TU Ostrava. 

Tabulka 11: Chemické složení kompostu vyrobeného v lab. minikompostéru 

Vstupní suroviny Jablka Zelenina- listy 

  

 

 

Citrusy 

 

Slupky 

z brambor 

Sušina 

  

  

popelnatost (550°C) 8,21 22,13 

 

17,29 

 

24,47 

org. podíl (550°C) 91,79 77,87 

 

82,71 

 

75,53 

C (%) 45,51 40,04 39,96 37,32 

H (%) 5,96 5,45 5,69 6,22 

N (%) 1,02 2,41 1,16 2,57 

S (%) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

O (%) 39,71 31,38 35,99 29,79 

C/N (%) 44,6 16,61 34,44 14,52 

Vodný výluh 

  

  

pH 3,87 6,89 3,7 7,3 

vodivost (mS/cm) 2,94 8,87 

 

2,69 

 

10,12 

TN (mg/l) 682,38 628,33 315 958 

 

Z výsledků v tab. 11 lze říci, že jablka a citrusy jako materiál pro výrobu kompostu se zdají 

být nevhodné, jelikož výsledný kompost má vyšší obsah C (%) a ligninu a nižší obsah N 

(%). Poměr C/N  tedy neodpovídá požadavkům pro vyzrálý kompost (min. 20 – max. 30), 

vstupní suroviny se rozkládají pomaleji a doba zrání kompostu se může prodlužovat. 

Z hlediska vývinu huminových kyselin je poměr C/N příliš vysoký, což může způsobit 

vyšší zastoupení látek typu fulvokyseliny a snížení kvality humusu. Komposty ze zeleniny 

a slupek z brambor vykazují také vyšší obsah C (%), ale i N (%), tudíž výsledný poměr 

C/N je naopak příliš nízký. Při takto nízkém poměru C/N  může docházet k vysoké 

produkci amoniaku a doba zrání se může také prodlužovat. Při posuzování pH bylo 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cpavek
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zjištěno, že komposty z jablek a citrusů mají tuto hodnotu příliš nízkou a nevyhovují 

kritériím pro vyzrálý kompost (6-8,5), což může mít vliv i na huminové kyseliny, jejichž 

fenolové, hydroxylové a karboxylové skupiny jsou disociačně (rozklad) závislé na pH 

[1,87].
 
 Komposty ze zeleniny a slupek z brambor vyhovují kritériím pro pH daným 

vyhláškou 341/2008 Sb.  

Z tabulky je také zřejmé, že podíl organické hmoty v kompostu je velmi vysoký. Nejvyšší 

podíl organické hmoty vykazují komposty z jablek (91,79%), nejnižší podíl naopak 

vykazují komposty ze slupek z brambor (75,53%). Souhrnně lze říci, že kompostováním 

těchto vstupních komponentů lze získat dostatečné množství organické hmoty, kterou lze 

účinně využít v procesu kompostování např. k aplikaci organické hmoty do půdy s cílem 

zvýšit obsah půdní organické hmoty, separaci huminových kyselin či k jiným účelům. 

 

6.3.2. Biologická rozložitelnost kompostů vyrobených v minikompostéru 

Z tabulky níže lze konstatovat, že obsah ligninu a celulózy je ve všech vzorcích kompostu 

značně vysoký, čili i rozklad těchto materiálů probíhal obtížněji.
 
Z hlediska kvality humusu 

lze říci, že čím pomaleji dochází k degradaci organických látek na začátku procesu 

rozkladu, tím kvalitnější by měl být výnos humusu. 

 

Tabulka 12: Obsah ligninu, celulózy a hemicelulózy v kompostech vyrobených v minikompostéru 

Vstupní suroviny Jablka Zelenina- 

listy 

Citrusy Slupky z 

brambor 

  lignin(%) 38,691 27,721 24,522 21,693 

celulóza (%) 37,596 40,82 34,717 23,913 

hemicelulóza(%) 15,411 9,316 23,388 27,841 

 

Hlavním důvodem kompostování je tedy řízená humifikace - přeměna organické suroviny 

na produkt s vysokým podílem humusových látek. Lze říci, že na stejném principu jako 

kompostování probíhá degradace organických látek během procesu humifikace. Během 

tohoto procesu jsou také mikrobiální degradací labilní makromolekuly plně rozloženy a 

využity, ale stabilnější součásti biopolymerů jako např. lignin, kutin, suberin a melanin 

zůstávají zachovány a mohou tvořit základní kostru huminových látek [46].  

 

6.3.3. Hodnocení kvality humusu u kompostů vyrobených v minikompostéru 

I v tomto případě byly využity pro posouzení kvality humusu parametry: HA/FA, C/N, 

Q4/Q6. 
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o Vliv poměru HA/FA na kvalitu humusu kompostů vyrobených v minikompostéru 

 

 

 

Graf 37: Poměr HA/FA v kompostech vyrobených v lab. minikompostéru z různých komodit 

Z grafu 37 je zřejmé, že komposty z jablek z hlediska poměru HA/FA vykazují nekvalitní 

humus, hodnota poměru HA/FA je nižší než 1, což je hranice pro sníženou kvalitu humusu. 

Tento výstup nám interpretuje vyšší zastoupení látek typu fulvokyselin než huminových 

kyselin. Komposty z citrusů a slupek z brambor vykazují poměrně vysokou kvalitu 

humusu. Komposty ze zeleniny vykazují nejvyšší hodnotu poměru HA/FA  (2,21), tudíž 

lze konstatovat, že tento vstupní materiál je vhodný ke kompostování z hlediska výnosu 

HA. 

o Vliv poměru C/N na kvalitu humusu kompostů vyrobených v minikompostéru 

 

 

 

Graf 38: Poměr C/N v kompostech vyrobených v lab. minikompostéru z různých komodit 

Při posuzování kvality humusu z hlediska poměru C/N  bylo zjištěno, že komposty 

vyrobené z jablek vykazují z hlediska poměru C/N opět nejnižší kvalitu humusu. Poměr 

C/N je zde příliš vysoký (44,61). Tento vysoký poměr C/N je dán vyšším obsahem C 

(45,55), což může být dáno přítomností dřevnaté stopky jablek.  Komposty vyrobené ze 
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slupek z brambor vykazují naopak optimální poměr C/N, který se pohybuje v rozmezí 10-

15, což nám interpretuje dobře vyvinuté huminové kyseliny. Zelenina jako vstupní 

komponent pro výrobu kompostu se zdá být taktéž vhodná ke kompostování z hlediska 

kvality humusu, mírně převyšuje horní hranici poměru C/N pro dobře vyvinuté HA (o 1,6). 

 

o Vliv poměru Q4/Q6 na kvalitu humusu kompostů vyrobených v minikompostéru 

Jestliže vycházíme z obecného pravidla při posuzování kvality humusu z hlediska poměru 

Q4/Q6, že čím vyšší je hodnota tohoto kvocientu, tím nižší je kvalita humusu, je zřejmé, že 

všechny vzorky kompostu z hlediska poměru Q4/Q6 mají nízkou kvalitu.   Z metodiky 

Králové M. bylo zjištěno, že v případě kompostů ze zeleniny, citrusů i slupek z brambor je 

kvalita humusu nízká, pohybuje se v rozmezí 9-11, což nám interpretuje pouze zastoupení 

fulvokyselin.  Komposty z jablek vykazují nižší poměr Q4/6 (7,64), ale i přesto je z těchto 

výsledků zřejmé, že kvalita humusu je stále nízká a humus má vyšší zastoupení látek typu 

fulvokyselina než huminových kyselin.  

 

 

 

 

Graf 39: Poměr Q4/Q6 v kompostech vyrobených v lab. minikompostéru z různých komodit 

 

6.3.4. Stanovení obsahu humusu u kompostů vyrobených v minikompostéru  

Z grafu níže je zřejmé, že komposty vyrobené z jablek vykazují nejvyšší obsah humusu 

(51,04%), naopak komposty vyrobené ze slupek z brambor mají dle výsledků nejnižší 

obsah humusu (17,99 %). 
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Graf 40: Stanovení obsahu humusu (%) u kompostů vyrobených v minikompostéru 

Z těchto výsledků by bylo možné usuzovat, že kompostováním jablek jako vstupních 

komponentů lze získat kompost s vysokým obsahem humusu, který je vhodný k zapravení 

do půdy k zvyšování půdní úrodnosti. Komposty vyrobené ze slupek z brambor vykazují 

oproti ostatním vzorkům vyrobených v minikompostéru naopak nejnižší obsah humusu, 

tudíž lze usuzovat, že i výtěžnost HA bude nižší. Je nutné však vzít v úvahu nejen obsah 

humusu, ale taktéž jeho kvalitu, která byla určena poměrem HA/FA a poměrem C/N  (viz. 

kapitola 6.3.3.). Z výsledků kapitoly 6.3.3. je zřejmé, že kvalita humusu z pohledu poměru 

HA/FA a C/N u kompostů vyrobených z jablek je velmi nízká, naopak komposty vyrobené 

ze slupek z brambor vykazují poměrně vysokou kvalitu humusu. Z těchto poznatků lze 

tedy usuzovat, že v tomto případě výpočet obsahu humusu v kompostu není rozhodujícím 

parametrem, jelikož jeho kvalita tomu neodpovídá.  

 

6.3.5. Testy zralosti a stability u kompostů vyrobených v minikompostéru 

Další vstupní komoditou posuzovanou z hlediska zralosti a stability jsou komposty 

vyrobené v minikompostéru. Dané komposty byly vyrobený z různých vstupních surovin 

jako jablka, zelenina, citrusy a brambory. Výsledné hodnoty těchto kompostů se budou od 

sebe navzájem lišit, lze tedy v tomto případě vyhodnotit, která vstupní surovina je 

nejvhodnější z hlediska testů zralosti a stability. 

 

o Posuzení stability kompostu vyrobeného v minikompostéru z hlediska DOC 

I v tomto případě byl využit parametr DOC k posouzení stability kompostu. K posouzení 

stability kompostu z hlediska obsahu DOC byla i zde využita mezní hodnota pro stabilní 

kompost - DOC v rozmezí 10 - 17 g / kg.  
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Graf 41: Obsah DOC (g/kg) u kompostů vyrobených v minikompostéru 

 

Při posuzování stability vzorků kompostu vyrobeného v minikompostéru z hlediska DOC 

bylo zjištěno, že mezní hodnotě DOC pro stabilní kompost vyhovují pouze vzorky 

kompostu vyrobené z citrusů a brambor. Jelikož je cílem kompostování především 

převedení nestabilních organických surovin na stabilní kompost s vysokým obsahem 

humusových látek, je zřejmé, že tyto vzorky kompostu by měly vykazovat dostatečné 

množství těchto látek, s čímž souvisí i vyšší kvalita humusu. Vzorek kompostů z jablek 

značně převyšuje daný limit (24,41), což potvrzuje i výzkum kvality humusu (viz. kapitola 

6.3.3.), kdy z hlediska poměru HA/FA vykazuje vzorek kompostu z jablek nejnižší kvalitu 

humusu. Vzorek kompostu ze zeleniny se pohybuje těsně pod limitem DOC pro stabilní 

kompost. 

 

o Posuzování jednotlivých forem dusíku z hlediska zralosti a stability kompostu  

V této kapitole byly také jednotlivé formy dusíku využity k posuzování zralosti a stability 

u kompostů vyrobených v minikompostéru. Měření jednotlivých forem dusíku bylo 

provedeno ve vodném výluhu.  V tomto případě nebyly sledovány hodnoty v pravidelných 

týdenních intervalech, ale byla naměřena pouze jedna hodnota vyzrálého vzorku po 

ukončení procesu kompostování. 
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Tabulka 13: Obsah jednotlivých forem dusíku u kompostů vyrobených v minikompostéru 

 

 

(NO3)
-
 (NH4)

+
 N-NO3

-
 N-NH4

+
 

 

mg/l mg/l mg/l      mg/l 

Jablka 1390 2,5 314,195 1,946 

Zelenina-listy 485 65,88 109,63 51,27 

Citrusy 883,19 pod 0,01 199,636 0,008 

Brambory 584,36 28,72 132,089 22,405 

      

Během termofilní fáze se vznikající amoniak oxiduje na N-NO3
-
, je tedy zřejmé, že 

koncentrace amoniaku bude klesat s nárůstem N-NO3
-
.  Souhrnně lze říci, že koncentrace 

dusičnanů by měla být na konci procesu kompostování vyšší než koncentrace amonných 

iontů. V našem případě všechny vzorky kompostu vyrobené v minikompostéru vykazují na 

konci procesu kompostování koncentraci dusičnanů vyšší než koncentraci amonných iontů, 

což nám naznačuje dostatečnou aeraci během procesu zrání [100].  
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7. STANOVENÍ LÁTKOVÉHO SLOŽENÍ HUMINOVÝCH KYSELIN 

POMOCÍ PYROLÝZNÍ CHROMATOGRAFIE 

 

Huminové kyseliny byly po lyofilizaci testovány pomocí pyrolýzní chromatografie pro 

zjištění jejich strukturního složení. Vzorek huminových kyselin byl navážen (100 µg) a 

vložen do pyrolýzního zařízení CDS Analytical, Inc, 5200, kde byl pyrolyzován při teplotě 

700 
0
C, 10 s, 5 

0
C/ms. Následně byl pyrolyzát uveden prostřednictvím rozhraní do 

chromatografu (Agilent HP 7890 A), kde byl separován na nepolární koloně HP 5 ms (30 

m 0,25 mm, 250 µm). Teplotní program od 40 
0
C (2 min.)-150 

0
C  (4 min.) s rychlostí 

růstu teploty 40 
0
C/min., od 150 

0
C do 280 

0
C (10 min.) rychlostí 10 

0
C/min, split 1/180. 

Teplota inletu 250 
0
C, teplota pyrolýzního rozhraní 250 

0
C. Hmotnostní spektra byla 

zaznamenána od 40 do 400 m/z. Identifikace pyrolýzních produktů byla provedena 

porovnáním s knihovnou spekter NIST Library [103]. Vzorky byly analyzovány 

v laboratoři pyrolyzní chromatografie centra ENET (Ing. J. Kuchařová,PhD.). 

V následujícím textu jsou zhodnoceny vyseparované huminové kyseliny z hlediska 

chemické struktury jak u vzorků BRKO odebraných ve Fryčovicích, Frýdku-Místku a 

Dobré a Frýdku-Místku, ale také u jednodruhových kompostů vyrobených z bramborových 

slupek, citrusů a zeleniny.  Jednotlivé vzorky vyseparovaných huminových kyselin 

z kompostů jsou označeny pod čísly: 1 (březen), 2 (duben), 3 (červen), 4 (červenec) – 

BRKO Fryčovice, 5- BRKO Frýdek-Místek, 6 – BRKO Dobrá, 7- BRO jablka, 8 – BRO 

zelenina, 9 – BRO citrusy a 10 – BRO bramborové slupky. 

 

7.1. Zastoupení aromatických látek v huminových kyselinách extrahovaných 

z různých druhů kompostů 

Strukturu huminových kyselin tvoří aromatická jádra s navázanými hydroxylovými 

skupinami, která tvoří kostru molekuly. Aromatická jádra, která se nacházejí u vzorků 

huminových kyselin, jsou reprezentována arény: benzenem, toluenem, styrenem, o-, p-, m-

xylenem. Benzen, toluen, C1-C2-alkylbenzeny a naftalen jsou považovány za základní 

stavební bloky huminových látek [104]. Obsah aromatických látek je zobrazen na 

následujícím grafu číslo 42. 
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Graf 42: Zastoupení arénů v huminových kyselinách 

V pyrolyzátu huminových kyselin jednoznačně dominuje toluen a styren. Nejméně je v 

huminových kyselinách zastoupen benzen. Benzen je odvozen od kondenzované 

aromatické struktury humifikované organické hmoty. Aromatické struktury mohou 

obsahovat i krátké alifatické řetězce. Největší procentuální zastoupení má benzen ve 

vzorku huminové kyseliny č. 2 (1,7 %), nejmenší je u vzorku č. 4 (0,086%).  

Toluen společně s benzenem reprezentuje kondenzovanou strukturu huminových látek. 

Kondenzace je důležitá pro vznik huminových kyselin s vysokou sorpční kapacitou. 

Toluen je pyrolytickým fragmentem cyklických jaderných uhlovodíků, tyto látky mohou 

obsahovat i alifatické řetězce. Toluen reprezentuje mladou „pseudostabilní aromatickou 

substanci“ [105]. Největší množství toluenu (3,48%) je obsaženo u huminových kyselin č. 

6 (BRKO Dobrá), naopak nejmenší množství (0,496 %) je spojeno se vzorkem č. 7 (BRO 

jablka). Vývoj koncentrací toluenu a ostatních arénů v huminových kyselinách během 

kompostování lze sledovat u vzorků č. 1, 2, 3, 4 (BRKO Fryčovice). Tyto vzorky zobrazují 

vývoj jednotlivých aromátů v huminových kyselinách v závislosti na čase kompostování. 

Tento vývoj obsahu arénů během procesu kompostování je zobrazen v grafu č. 43.  
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Graf 43: Zastoupení arénů v huminových kyselinách během kompostujícího období březen-červenec. 

Z grafu 43 je zřejmé, že koncentrace všech arénů během kompostování kolísají. Benzen ke 

konci kompostování vykazuje mírně rostoucí trend. Naopak toluen, xylen a styren s délkou 

kompostování klesají.  Původ styrenu ve vzorcích kompostů a následně huminových 

kyselin může být syntetický a přírodní. Syntetický původ může být dán přítomnosti 

plastových odpadů v kompostujícím substrátu, přírodní původ může být výsledkem 

pyrolýzy proteinů a peptidů s obsahem fenylalaninu, nehydrolyzovatelných taninů a 

degradovaných ligninů. Poměr toluen/styren může být použit jako indikátor přítomnosti 

syntetických polymerů. Přírodní látky dosahují hodnot pro poměr toluen/styren větších než 

1 (obvykle se uvádí hodnota v rozmezí 4-7,5) a naopak syntetické látky mají hodnotu 

poměru toluen/styren menší a rovnou 1 (karton, lepenka a papír). U vzorků huminových 

kyselin se hodnota poměru toluen/styren pohybuje v rozmezí od 0,89 do 3,7. Všechny 

vzorky huminových kyselin s výjimkou vzorku č. 6 (huminové kyseliny z BRKO Dobrá, 

0,89), mají hodnotu poměru toluen/styren vyšší než 1. Pravděpodobně všechny vzorky 

huminových kyselin obsahují styren přírodního původu, kromě vzorku č. 6, kde je možný 

syntetický vstup styrenu.  

 

7.2. Zastoupení derivátů odvozených od ligninu a polyfenolů 

v huminových kyselinách extrahovaných z různých druhů kompostů  

K částečné transformaci a degradaci ligninu během procesu kompostování a jeho začlenění 

do struktury huminových substancí, dochází po vyčerpání snadně degradovatelných 

uhlíkových zdrojů [106]. Polymerizace ligninových reziduí do existující struktury 

huminové kyseliny je uskutečněno pomocí enzymů oxidorektas (např. lakasa). 

Předpokládá se, že huminové substance mohou fyzikálně zapouzdřit částečně degradována 

biologická rezidua [107], a tím zvýšit jejich odolnost vůči další degradaci. Tento jev má 

význam zvláště při aplikaci kompostů na zemědělské půdy. 
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 Zastoupení derivátů odvozených od ligninu a polyfenolů v huminových 

kyselinách extrahovaných z kompostů vyrobených z BRKO Fryčovice 

Nejpočetnější skupina pyrolytických fragmentů v huminových kyselinách, extrahovaných 

z kompostů připravených z BRKO - Fryčovice je zastoupena aromatickými degradačními 

produkty ligninu a polyfenolů. Tato výšší koncetrace ligninu nám naznačuje, že ve vstupní 

surovině bylo zastoupeno vyšší množství rostlin a papíru, které byly kompostovány.  Je 

známo, že lignin patří mezi obtížněji rozložitelné látky během procesu kompostování. 

Tento fakt potvrzuje aromatická struktura ligninu [109], která představuje v rámci 

kompostování určitý druh chemické rezistence k dekompozici.   

 

 

 

Graf 44: Zastoupení derivátů ligninu v huminových kyselinách z kompostů z BRKO Fryčovice 

 

U vzorků BRKO z Fryčovic je patrné, že po měsíčním kompostování začíná nárůst obsahu 

ligninových derivátů a polyfenolů v huminové frakci. Tento obsah roste až do měsíce 
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června, poté dochází k poklesu koncentrace. Růst derivátů ligninu a polyfenolů cca po 

měsíčním kompostování je důsledkem zvýšení rozpustnosti těchto látek [110].  

 

 Zastoupení derivátů odvozených od ligninu a polyfenolů v huminových 

kyselinách extrahovaných z kompostů vyrobených z BRKO F-M, FM-Dobrá, 

zelenina, citrusy a bramborové slupky 

Z grafu č. 45 je patrné, že z této skupiny vzorků má maximální obsah fenolu vzorek č. 9 (3 

%), minimální koncentraci vykazuje vzorek č. 5 (0,15 %). 

 

 

 

Graf 45: Zastoupení derivátů ligninu v huminových kyselinách z kompostů z BRKO Frýdek-Místek, Dobrá, 

zelenina, citrusy a bramborové slupky 

 

Souhrnně lze říci, že huminové kyseliny z BRKO Fryčovice mají průměrně vyšší 

koncentraci fenolu než ostatní vzorky huminových kyselin. Největší množství 2-

methoxyfenolu je také vykázán  u vzorků BRKO Fryčovice (vzorek červen, 1,41 %). 

Obsah 2-methoxyfenolu u ostatních vzorků huminových kyselin se pohybují v rozmezí od 
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0,46-1,28 %. Z výsledků lze také konstatovat, že v porovnání s koncentrací fenolu jsou ve 

struktuře huminových kyselin v menším množství začleněny sloučeniny 2,6-dimethoxy-4-

(2-propenyl)fenolu, 2,3,5-trimethylfenolu, ethylfenolu, 2,4-dimethylfenolu a 4-methoxy-3-

methylfenolu. 

Pyrolýza ligninu produkuje také ketony, např. 2-butanon. Největší zastoupení mají ketony 

u vzorků huminových kyselin z BRKO Dobrá a Fryčovice. U vzorků huminových kyselin 

se objevuje 4-vinylfenol (4-ethylfenol), který je indikátorem přítomnosti ligninu, který 

pochází z travin, listí a obilovin. 

 

7.3. Zastoupení derivátů odvozených od proteinů, lipidů a sacharidů 

v huminových kyselinách extrahovaných z různých druhů kompostů 

Další degradační produkty huminových kyselin tvoří deriváty odvozené od proteinů, lipidů 

a sacharidů.  

 

 Zastoupení derivátů odvozených od proteinů v huminových kyselinách   

Dusíkaté heterocyklické látky jsou reprezentovány především pyrolem, pyridinem, 

indolem, sloučeninami imidazolu, sloučeninami aminů, amidů a pyrolů. Zvláště tyto látky 

obsahující heterocyklický dusík jsou rezistentní k termální degradaci během pyrolýzy, což 

může být výsledkem jejich silné vazby na kostru huminové kyseliny. Tato hypotéza je 

potvrzena třídimenzionálním strukturním konceptem huminových látek (viz obr. 3.) [1]. V  

tomto modelu jsou látky s obsahem dusíku silně včleněny do chemicky stabilizované 

huminové kyseliny, společně s aromatickými a alifatickými komponentami. Během 

kompostování by měly být huminové kyseliny a jiné huminové substance obohacovány o 

heterocyklický dusík, stejným způsobem, jako v přirozeném ekosystému půd. Vznik 

heterocyklických komponent s obsahem dusíku a sloučenin s obsahem amidů, může být 

také výsledkem Maillardovy reakce [110], ve které reaguje společně glukosa a glycin, jako 

katalyzátor reakce se uplatňuje -MnO2. Význam katalyzátoru spočívá ve snížení 

energetické bariéry a zvýšení reakční rychlosti. Půda obsahuje především amidový dusík 

[111], koncentrace heterocyklického dusíku jsou menší.  
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46: Zastoupení derivátů proteinů v huminových kyselinách 

U huminových kyselin bylo zjištěno, že procentuální zastoupení amidového dusíku je 

menší než zastoupení heterocyklického dusíku. Největší zastoupení derivátů proteinů 

vykazuje vzorek č. 3 (Fryčovice-červen). Sloučeniny imidazolu byly detekovány u 

huminových kyselin z BRKO Fryčovice a u huminové kyseliny extrahované ze vzorku 

zelené hmoty (zelenina, č. 8). Sloučeniny imidazolu pocházejí z pyrolýzy histidinu, 

významné aminokyseliny rostlin. Procentuální zastoupení sloučenin imidazolu je 

v rozmezí od 0,3-0,6 %.  

Dominantní frakce huminových kyselin z hlediska obsahu dusíku je reprezentována 

především heterocyklickým pyrolem a jeho methylovanými formami, poté následuje indol. 

Z těchto důvodů je zde také uveden samostatný graf zastoupení pyrolu a indolu (%) 

v jednotlivých huminových kyselinách extrahovaných z kompostů. 
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Graf 47: Zastoupení pyrolu, indolu (%) a poměr indol/pyrol pro jednotlivé vzorky huminových kyselin 

vyrobených z různých druhů kompostů 

Pyrol a jeho deriváty pocházejí z pyrolýzy proteinů (prolin, hydroxyprolin, glycin, 

glutamová kyselina) a částečně z pyrolýzy chlorofylu [112]. Přítomnost pyrolu ve vzorcích 

huminových kyselin reprezentuje více degradovanou (více stabilní) organickou hmotu. 

Vyšší výskyt pyrolu a jeho sloučenin je typický pro biologicky rozložitelné odpady 

(bioodpady z ovoce a zeleniny). Přítomnost pyrolu je také spojená s humifikací organické 

hmoty. Pyroly mohou indikovat mikrobiální proteiny. Indol je naopak spojován s málo 

degradovanou organickou hmotou, indikuje přítomnost rostlinných proteinů [113]. 

Z obrázku je zřejmé, že procentuální zastoupení indolu nad pyrolem převládá u vzorků č. 

1, 3, 4, 6, 7, 8, 10. U zbývajících vzorků (č. 2, 5) převládá procentuálním zastoupením 

pyrol nad indolem, čili tyto huminové kyseliny by měly obsahovat více stabilní složky. 

Stabilita huminových kyselin může být charakterizována poměrem indol/pyrol. Hodnota 

poměru indol/pyrol u stabilní organické hmoty by měla být charakterizována velikostí 0-1. 

Tento rozsah byl splněn u následujících vzorků huminových kyselin: 2 - Fryčovice 

(duben), 5 - Frýdek-Místek, 9 - citrusy a 10 - bramborové slupky. U huminových kyselin č. 

7 a 4, je hodnota poměru indol/pyrol = 1,14, což převyšuje výše uvedený limit.  

 

Tab 14: Stupeň kondenzace aromatických látek v huminových kyselinách 

 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

IN/O 1,75 0,78 1,29 1,14 0,79 1,7 1,14 1,35 0,72 0,94 

B/E3 0,09 0,97 0,06 0,11 0,89 0,18 0,35 0,11 0,76 0,62 
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Vysoká kondenzace aromatických jader, která je indikátorem stability organické hmoty, 

byla zjištěna u vzorků č. 2, 5, 9 a 10. U vzorku č. 7 dosahuje poměr B/E3 o něco menší 

hodnoty (0,35). Zbývající vzorky mají velmi nízkou kondenzaci aromatické frakce, která 

dosahuje rozmezí 0,06-0,18.  

 

 Zastoupení derivátů odvozených od polysacharidů a sacharidů 

v huminových kyselinách  

Ve srovnání s deriváty ligninu, deriváty odvozené od polysacharidů a sacharidů zde 

reprezentují menší část pyrogramu huminových kyselin. K hlavním zástupcům patří 1-

hexadekanol, cyklopentenon a jejich methylované sloučeniny, benzofuran, deriváty 

odvozené od monosacharidů, hydroxypropanon, deriváty odvozené od glukopyranosy a 

sloučeniny pyranu. Furanové molekuly pocházejí z polysacharidické frakce 

mikroorganismů a cyklické ketony, zastoupené především sloučeninami cyklopentenonu 

charakterizují přítomnost rostlinného materiálu [114].  

 

 

 

Graf 48: Zastoupení derivátů polysacharidů a sacharidů v huminových kyselinách 
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Z grafu 48 je zřejmé, že nejvíce pyrolytických fragmentů polysacharidů a sacharidů bylo 

zjištěno u vzorku č. 2 (BRKO Fryčovice - duben). Naopak nejméně fragmentů je spojeno 

se vzorkem huminových kyselin č. 7 (jablka). 

 

o Zastoupení furanových látek, cyklopentenonu, hydroxypropanonu 

Bylo zjištěno, že sloučeniny cyklopentenonu jednoznačně převládají ve vzorcích 

huminových kyselin nad zastoupením furanových látek, což nám naznačuje, že ve vstupní 

surovině převládal rostlinný materiál.  Tento jev může být také způsoben kompostováním 

v minireaktoru, který probíhal za omezeného přístupu mikroorganismů.  

Hydroxypropanon je odvozen od celulózy [115]. Hydroxypropanon společně se 

sloučeninami cyklopentonu je důkazem přítomnosti nedegradované celulosy. Množství 

hydroxypropanonu během kompostování klesá s postupujícím rozkladem celulózy. 

Procentuálně největší zastoupení má hydroxypropanon u vzorku huminové kyseliny č. 8 

(zelenná hmota), toto může být důsledkem vyššího obsahu celulózy již ve vstupním 

materiálu. U vzorků č. 4, 5, 6, 7 a 9 hydroxypropanon nebyl zaznamenán. Během geneze 

huminových látek jsou sacharidy odvozené od celulózy aromatizovány [1].  

 

o Zastoupení acetamidu a jeho sloučenin   

Jelikož je acetamid (CH3CONH2) a jeho sloučeniny další významně zastoupenou látkou 

v pyrolyzátu huminových kyselin, uvadím graf 49. Acetamid pochází z pyrolýzy 

aminosacharidů [116], proteinů, které obsahují glycin [117], z peptidoglykanů a chitinu 

[118]. Největší procentuální zastoupení acetamidu má vzorek č. 10 (bramborové slupky, 

1,15 %). U vzorků č. 1, 4, 5, 6 a 7 acetamid nebyl zaznamenán. 

 

 

 

Graf 49: Zastoupení acetamidu (%) ve vzorcích huminových kyselin 
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o Zastoupení derivátů odvozených od glukopyranosy 

V pyrolyzátech byly detekovány také deriváty odvozené od glukopyranosy. Největší 

zastoupení derivátů je u vzorku č. 3 (Fryčovice-červen), 4 (Fryčovice-červenec) a č. 6 

(BRKO -Dobrá). Procentuální zastoupení derivátů odvozených od glukopyranosy se u 

vzorku huminových kyselin pohybuje v rozmezí od 0,07-0,620 %.  Níže je znázorna 

koncentrace derivátů glukopyranosy (%) v grafu. 

 

 

 

Graf 50: Zastoupení glukopyranosy (%) ve vzorcích huminových kyselin 

 

o Zastoupení triazolových derivátů v huminových kyselinách  

U vzorků huminových kyselin z BRKO Fryčovice a u vzorku citrusů, byla zjištěna 

přítomnost triazolových sloučenin. Triazolové látky jsou hlavní součástí přípravků proti 

působení hub a plísní s růstově regulačním efektem. Následující graf zobrazuje množství 

triazolových derivátů v huminových kyselinách. 
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Graf 51: Zastoupení derivátů triazolu v huminových kyselinách 

Triazolové deriváty pravděpodobně pocházejí z chemicky ošetřené zeleniny, ovoce a 

citrusů. Přítomnost triazolových sloučenin v huminových kyselinách (BRKO Fryčovice) 

během kompostování roste, na konci kompostovacího období množství triazolových 

sloučenin klesá, pravděpodobně dochází k částečné degradaci těchto xenobiotik. U 

zbývajících vzorků huminových kyselin triazolové deriváty nebyly zjištěny.  

 

o Zastoupení paromomycinu v huminových kyselinách  

U všech vzorků huminových kyselin byla zjištěna přítomnost derivátu paromomycinu. 

Paromomycin je aminoglykosidické antibiotikum, které produkuje Streptomyces 

krestomuceticus [119]. Zástupci Streptomyces se hojně vyskytují v půdách a kompostech, 

kde se významně podílejí na rozkladu organické hmoty. Jsou schopné metabolizovat různé 

látky zahrnující cukry, alkoholy, aminokyseliny a aromatické látky produkcí 

extracelulárních hydrolytických enzymů. Přítomnost derivátů antibiotik v huminových 

substancích je výsledkem stabilizace těchto látek nebo zprostředkováním jejich degradace 

[internet 14]. Procentuálně zastoupení derivátů paromycinu se u vzorků huminových 

kyselin (o hmotnosti 100 µg) pohybuje od 0,07 % (BRKO Fryčovice, červenec) do 0,41 % 

(bramborové slupky).  

 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

1 2 3 4 9

M
n

o
žs

tv
í 

(u
g

/m
g

) 

Huminové kyseliny 

Deriváty triazolu 



Ing. Petra Sýkorová: Optimalizace skladby surovin pro výroby kompostu z hlediska produkce HA 

 

2013 Stránka 82 

 

 

 

Graf 52: Zastoupení derivátů paramomycinu v huminových kyselinách 

 

 Zastoupení derivátů odvozených od lipidů a mastných kyselin 
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z huminových kyselin. Naopak jiní autoři [124] předpokládají, že větvené kyseliny 
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Graf 53: Zastoupení derivátů mastných kyselin v huminových kyselinách 

Nejhojněji se ve vzorcích huminových kyselin vyskytují deriváty hexadekanové kyseliny 

(palmitová kyselina, C15H31COOH), oktadekanové kyseliny (kyselina stearová, 

C17H35COOH), a oktadekadinyové kyseliny (linolenová kyselina). Nejčastěji je jejich 

výskyt spojen s formou methyl-, ethyl- a oktadecylesterů. Procentuální zastoupení těchto 

kyselin se ve sledovaných vzorcích pohybuje od 0,05 do 4,88 %. Největší zastoupení má 

oktylester kyseliny oktadekanová (4-Fryčovice), naopak nejmenší procentuální zastoupení 

má ester kyseliny hexadekanová (5-Frýdek-Místek). Přítomnost mastných kyselin 

v huminových substancích zvyšuje jejich alifaticitu. Zbývající zástupci derivátů mastných 

kyselin jsou zastoupeni v menší míře, jedná se především o kyselinu olejovou, 

ekoisapentanovou (EPA), ekoisatetraenovou (ETA), erukovou, palmitoolejovou a 

dokosanovou. Výše uvedení zbývající zástupci reprezentují poly- a mononenasycené 

kyseliny, např. ekoisapentanová kyselina - EPA, je tzv. omega-3-mastná kyselina), které 

vznikají v důsledku pyrolytického rozkladu vyšších lipidů.  
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7.4. Zastoupení různých druhů alkoholů a aldehydů v huminových 

kyselinách extrahovaných z různých druhů kompostů 

U vzorků huminových kyselin jsou bohatě zastoupeny různé druhy alkoholů a aldehydů, 

jejich původ může být z pyrolýzy ligninu, ale i lipidů [124]. Pyrolýza lipidů poskytuje 

alkany (nejčastěji C9-C26), cykloalkany a alkeny (C9-C26). U vzorků huminových kyselin 

jsou ve větší míře zastoupeny alkany (dekan, pentadekan apod.) nad ostatními uhlovodíky. 

Přítomnost vyšších alkanů a alkenů [125] dokládá přítomnost čerstvé (biosyntetizované) 

organické hmoty, a tím i menší humifikaci. Nejvíce alkanů a alkenů je obsaženo ve vzorku 

huminové kyseliny č. 6 (BRKO Dobrá), ovšem tyto uhlovodíky mají rozmezí C7-C10. 

Taktéž alkoholy jsou zastoupeny v největší míře ve vzorku huminových kyselin č. 6, 

z těchto důvodů uvádím grafy 54, 55, 56 pouze pro tento vzorek.   

 

 

 

Graf 54: Zastoupení derivátů alkanů v huminových kyselinách ve vzorku č. 6 

 

 

Graf 55: Zastoupení derivátů alkenů v huminových kyselinách ve vzorku č. 6 
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Graf 56: Zastoupení derivátů alkoholů v huminových kyselinách ve vzorku č. 6 

 

7.5. Zastoupení cholestanu v huminových kyselinách extrahovaných 

z různých druhů kompostů 

Ve vzorcích huminových kyselin byly identifikovány u všech vzorků (kromě vzorku č. 6) 

sloučeniny cholestanu. Sloučeniny cholestanu patří mezi steriodní látky. V pyrolyzátu 

dominují 5-cholestanol a 5-stanol. Maximální procentuální zastoupení je u vzorku 

huminové kyseliny č. 7 (jablka, 2,58 %), minimální zastoupení je spojeno se vzorkem č. 10 

(bramborové slupky, 0,06 %). Tato třída komponent přispívá k alifaticitě huminových 

kyselin. Sloučeniny cholestanu jsou indikátorem odpadu z domácností [126], v případě 

analýzy huminových kyselin obsažených v půdách slouží jako indikátor přítomnosti 

hnojení (chlévská mrva, hnůj) [128].  
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Graf 57: Zastoupení sloučenin cholestanu v huminových kyselinách 

 

7.6. Zastoupení monocyklického terpenu- limonen v huminových 

kyselinách extrahovaných z různých druhů kompostů 

Limonen je pozorován u všech vzorků huminových kyselin. Limonen je monocyklický 

terpen, který je syntetizován různými druhy vyšších rostlin. Procentuálně největší 

zastoupení limonenu je u vzorku č. 6 (Dobrá, 1,56 %), následují huminové kyseliny 

z citrusů (cca 0,51 %).  

 

 

 

Graf 58: Zastoupení monocyklického terpenu-limonen v huminových kyselinách 
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8. STANOVENÍ KVANTITATIVNÍHO MNOŽSTVÍ HA 

VYSEPAROVANÝCH Z RŮZNÝCH DRUHŮ KOMPOSTŮ  

Stanoveno bylo také kvantitativní množství huminových kyselin u jednotlivých 

kompostů připravených z BRKO. Největší množství huminových kyselin bylo zjištěno u 

vzorků BRKO Fryčovice (červen; 44,42 %), následuje kompost z citrusů a bramborových 

slupek. Vyšší obsah huminových kyselin u BRKO Fryčovice, může být důsledkem 

bohatšího složení vstupního substrátu. Vyšší množství huminových kyselin je zpravidla 

spojeno s kuchyňským odpadem a odpadem ze skládek [124]. U vzorků kompostů BRKO 

Fryčovice, je zřejmé, že množství huminových kyselin stoupá s časem kompostování.  

 

 

 

Graf 59: Zastoupení kvantitativního množství HA (%) i FA (%) 
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9. VZORKY KOMPOSTŮ Z TRAVIN  

Jelikož jsou travní porosty významnou součástí zemědělské krajiny v České republice a 

zaujímají asi přes dvacet procent výměry zemědělské půdy, využili jsme i my tento 

dostupný vstupní komponent k výrobě kvalitního kompostu. K porovnání vstupních 

surovin z hlediska kvality humusu byly tedy také použity vzorky kompostů z travin 

pěstovaných ve výzkumné stanici travinářské OSEVA PRO, s.r.o. (pobočka Zubří). 

9.1. Vstupní suroviny kompostů z travin  

Travní fytomasa má většinou optimální chemické složení pro kompostování. Je zdrojem 

organické hmoty, dusíku a dalších živin. Kompostováním travní fytomasy lze získat 

stabilizovanou organickou hmotu s humusovými látkami a rostlinnými živinami [37]. 
 

Traviny byly pěstovány samostatně na jednotlivých osevních plochách.  Pro sledování 

kvality humusu a vlastností huminových kyselin byla použita hnojená varianta travin.  

Jednalo se o těchto 9 druhů travin: sveřep horský - Tacit (Bromus marginatus Nees ex 

Steud.), hybrid Perun (Lolium multiflorum Lam. x Festuca pratensis Huds.), hybrid Bečva 

(Lolium multiflorum Lam. x Festuca arundinacea Schreb.), ovsík vyvýšený – Rožnovský 

(Arrhenatherum elatius L.), hybrid  Lofa (Lolium multiflorum Lam. x Festuca arundinacea 

Schreb.), jetelotravní směs, kostřava rákosovitá – Kora (Festuca arundinacea Schreb.), 

psineček velký – Rožnovský (Agrostis gigantea Roth.), lesknice rákosovitá – Chrastava 

(Phalaroides arundinacea L.). 

 

9.1.1. Hodnocení kvality kompostů vyrobených z různých druhů travin 

Při hodnocení kvality humusu z hlediska humifikačního indexu HA/FA platí, čím vyšší je 

poměr HA/FA, tím je humus kvalitnější [1,31].  Nejvyšší poměr HA/FA ze všech 

testovaných druzích trav vykazuje ovsík vyvýšený rožnovský (Arrhenatherum elatius L.) a 

lesknice rákosovitá – Chrastava (Phalaroides arundinacea L.), nejnižší poměr HA/FA má 

naopak jetelotravní směs (2,55). Z výsledků (graf 60) vyplývá, že kvalita humusu 

v kompostech vyrobených z trav je velmi vysoká, srovnatelná s kvalitou humusu ve velmi 

úrodných černozemích či v lužních půdách, nebo jiných půdách kde převládají huminové 

kyseliny nad fulvokyselinami (poměr HA/FA od 1 do 5) [1].
 
Souhrnně lze říci, že při 

zhodnocování kvality humusu z hlediska humifikačního indexu jsou zmiňované druhy 

travin vhodnými vstupními komponenty pro vznik vysoce kvalitního humusu v kompostu. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompostov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dus%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompostov%C3%A1n%C3%AD
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Graf 60: Poměr HA/FA v kompostech vyrobených z různých druhů travin 

U poměru Q4/Q6  (E4/E6 ) platí, že čím vyšší hodnota barevného kvocientu je, tím nižší je 

kvalita humusu (absorbance HA) [1,31]. 
 
Při posuzování kvality humusu bylo zjištěno, že i 

v tomto případě vykazuje jetelotravní směs nejnižší kvalitu humusu, jelikož je zde poměr 

Q4/Q6 mnohonásobně vyšší, než u jiných druhů trav (graf 61). Nejvyšší kvalitu humusu 

z hlediska poměru Q4/Q6 vykazuje hybrid Bečva (Lolium multiflorum Lam. x Festuca 

arundinacea Schreb.), i přesto je tato hodnota příliš vysoká pro vysoce kvalitní humus. Dle 

metodiky Králové M. a kol. případ kompostů vyrobených z jetelotravní směsi nám 

interpretuje pouze přítomnost fulvokyselin. Ve všech ostatních případech lze konstatovat, 

že humus má vyšší zastoupení látek typu fulvokyseliny než huminových kyselin. Souhrnně 

lze říci, že při posuzování kvality humusu z hlediska poměru Q4/Q6 má humus ve všech 

případech nízkou kvalitu. 

 

 

 

Graf 61: Poměr Q4/Q6 v kompostech vyrobených z různých druhů travin 
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Posledním zkoumaným parametrem z hlediska posuzování kvality humusu byl poměr C/N.   

Z výsledků poměru C/N (graf 62) je zřejmé, že jetelotravní směs vykazuje mnohokrát vyšší 

hodnoty poměru C/N než ostatní traviny, což nám definuje vysoce nekvalitní humus. I 

v tomto případě lze říci, že jetelotravní směs jako vstupní komodita kompostu je z hlediska 

kvality humusu i výnosu huminových kyselin velmi nevyhovující. Ostatní traviny deklarují 

poměrně nižší poměr C/N, i přesto tento poměr výrazně přesahuje hodnoty pro dobře 

vyvinuté huminové kyseliny (mezi 10-15), čili i v tomto případě bude v daném humusu 

převyšovat obsah fulvokyselin nad huminovými kyselinami.  

 

 

 

Graf 62: Poměr C/N v kompostech vyrobených z různých druhů travin 

 

9.1.2. Testy zralosti a stability u kompostů vyrobených z trav 

I v tomto případě byly komposty z trav posuzovány z hlediska obsahu DOC (g/kg) a 

koncentrace dusičnanů a amonných iontů. 

 

 

Graf 63: Obsah DOC (g/kg) u kompostů vyrobených z různých druhů trav 
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Z hlediska obsahu DOC vyhovují vzorky kompostu vyrobené z těchto druhů travin: ovsík 

vyvýšený – Rožnovský (Arrhenatherum elatius L.), kostřava rákosovitá – Kora (Festuca 

arundinacea Schreb.), psineček velký – Rožnovský (Agrostis gigantea Roth.), lesknice 

rákosovitá – Chrastava (Phalaroides arundinacea L.). Těsně pod limitem DOC se 

nacházejí tyto vzorky: hybrid Perun (Lolium multiflorum Lam. x Festuca pratensis Huds.) 

a sveřep horský - Tacit (Bromus marginatus Nees ex Steud.). Nevyhovujícími vzorky jsou: 

jetelotravní směs a hybrid  Lofa (Lolium multiflorum Lam. x Festuca arundinacea 

Schreb.). 

Z tabulky 15 lze usuzovat, že i zde proces kompostování probíhal za vhodných aeračních 

podmínek. I v tomto případě je na konci procesu kompostování koncentrace dusičnanů 

vyšší, než koncentrace amonných iontů. 

Tabulka 15: Obsah jednotlivých forem dusíku u kompostů vyrobených z trav 

 

Název NO3
-
 NH4

+
 N-NO3

-
 N-NH4

+
 

  mg/l mg/l mg/l mg/l 

Sveřep horský TACIT 214,27 11,98 48,43 9,32 

Hybrid PERUN 566,66 4,83 128,09 3,76 

Hybrid  BEČVA 131,92 2,19 29,82 1,7 

Ovsík vyvýšený rožnovský 535,67 4,51 121,08 3,51 

Hybrid  LOFA 303,25 0,71 68,55 0,55 

Jetelotrávní směs 398,43 7,54 90,06 5,87 

Kostřava rákosovitá KORA 144,32 pod 0,05 32,62 příliš nízká hodnota 

Psineček velký rožnovský 327,60 3,48 74,05 2,71 

Lesknice rákosovitá Chrastava 411,71 6,76 93,06 5,26 
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 Sourhrn kapitol 

Stanovení stability a zralosti kompostu z hlediska DOC (g/kg) 

 U Bruzovických kompostů vyrobeného ze směsi vstupních surovin bohatých jak na 

N, tak i C bylo zjištěno, že u obou vzorků odkrytého i zakrytého kompostu byla 

splněna podmínka pro vyzrálý kompost. 

 U kompostu z BRO vyrobených v minikompostéru vyhovují limitu DOC (10-17 

g/kg) komposty z citrusů a brambor, komposty vyrobené ze zeleniny se pohybují 

těsně pod hranicí limitu DOC pro vyzrálý kompost. Vzorek kompostů z jablek 

značně převyšuje daný limit.  

 U kompostů vyrobených z travin lze říci, že vyhovují či se značně přibližují limitu 

DOC téměř všechny vzorky kompostu vyrobené z travin, výjimkou jsou: hybrid  

Lofa (Lolium multiflorum Lam. x Festuca arundinacea Schreb.) a jetelotravní směs. 

Stanovení kvality humusu z hlediska poměru HA/FA a poměru C/N 

 Poměr HA/FA u Bruzovických kompostů se u obou vzorků pohybuje nad 3.5, 

což odpovídá vysoce kvalitnímu humusu. Poměr HA/FA má stoupající tendenci 

v průběhu zrání kompostu. Dle poměru C/N tento kompost taktéž vyhovuje 

limitům pro kvalitní humus, jeho hodnoty se do 8 týdne (převedení kompostu 

na dozrávací plochu) zvyšovaly, poté dochází ke snížení poměru C/N a 

postupné stabilizaci na hodnotu v rozmezí mezi 10-15, což odpovídá dobře 

vyvinutým huminovým kyselinám v kompostu.  

 Vzorky kompostů vyrobených z BRKO produkovaných v malých sídlech  

vykazují poměr HA/FA nad 1.5, lze tedy konstatovat, že i zde jde o vysoce 

kvalitní humus. Nejkvalitnější humus vykazuje vzorek z obce Fryčovice 

(červen – 5.21), naopak nejnižší kvalitu obec Dobrá. Lze říci, že i z hlediska 

poměru C/N vzorek odebraný ve Fryčovicích – červen vykazuje kvalitní humus 

společně se vzorky odebranými ve Frýdku – Místku. Nejméně kvalitní humus 

z hlediska poměru C/N deklaruje vzorek odebraný ve Fryčovicích (březen). 

 Komposty z BRO vyrobeného v laboratorním minikompostéru vyhovují 

kvalitnímu humusu z hlediska poměru HA/FA všechny vzorky kompostů, až na 

komposty z jablek, kde hodnota tohoto poměru je nižší než 1, což je hranice pro 

sníženou kvalitu humusu. Taktéž z hlediska poměru C/N komposty vyrobené 

z jablek vykazují nejnižší kvalitu humusu. 

  Z hlediska humifikačního indexu jsou zmiňované druhy travin vhodnými 

vstupními komponenty pro vznik kvalitního humusu v kompostu. Nejnižší 

poměr HA/FA z těchto druhů travin má jetelotravní směs. Z hlediska poměru 

C/N nejméně kvalitní humus vykazuje taktéž jetelotravní směs, poměr C/N je 

mnohokrát vyšší než je tomu u ostatních vzorků. 

Stanovení kvality humusu z hlediska poměru Q4/Q6 (dle metodiky Králové M.) se v tomto 

případě neosvědčilo, z těchto důvodů ho zde neuvádím.  Metodika Králové M. a kol. 

zpočívá v tom, že vyšší hodnota poměru Q4/Q6 odpovídá nižšímu stupni aromaticity.  
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Tento vztah nepotvrdil Chen et al. (1977), který uvádí, že poměr Q4/Q6 souvisí 

s molekulovou hmotností.  

Stanovení kvantitativního množství huminových kyselin 

Z hlediska kvantitativního obsahu huminových kyselin bylo zjištěno, že množství 

vyprodukovaných huminových kyselin je v rozmezí (2,77-4,42 %), což odpovídá běžnému 

procesu kompostování.  Analýza kvantitativního složení huminových kyselin byla 

provedena u vzorků BRKO vyprodukovaných v malých sídlech a u jednodruhových 

vzorků komposů vyrobených v minikompostéru. Kvantitativně nejvyšší obsah huminových 

kyselin byl zjištěn u vzorků huminových kyselin exterahovaných z BRKO Fryčovice- 

červen. U kompostu z jablek jako jediného vzorku bylo prokázáno vyšší zastoupení látek 

typu fulvokyselin nad huminovýma kyselinama. Nejnižší množství huminových kyselin 

byl zjišťen u vzorku odebraného ve Fryčovicích (březen – 27,69%), tento výstup byl 

prokázan taktéž u výzkumu kvality humusu z hlediska poměru C/N, kdy tento vzorek 

vykazuje nejvyšší poměr C/N (49,95) ze všech vzorků, což nám deklaruje nižší zastoupení 

huminových kyselin. 

Stanovení látkového složení huminových kyselin pomocí pyrolýzní chromatografie 

Stanovení látkového složení huminových kyselin bylo taktéž provedeno u vzorků BRKO 

vyprodukovaných v malých sídlech a u jednodruhových vzorků komposů vyrobených 

v minikompostéru. Z extrahovaných huminových kyselin ze vzorků kompostů bylo 

zjištěno standartní látkové složení, které se vyskytuje během běžného kompostování. 

Stabilita huminových kyselin může být charakterizována poměrem indol/pyrol (0-1). Z 

hlediska obsahu indolu a pyrolu, které lze využít jako markery stabilní hmoty, lze 

konstatovat, že optimální hodnota tohoto poměru je u vzorků huminových kyselin č. 2 

(BRO Fryčovice), č. 5 (Frýdek-Místek), č. 9 (citrusy) a č. 10 (bramborové slupky). Dalším 

indikátorem ke stanovení stability organické hmoty je stupeň kondenzace aromatických 

látek v huminových kyselinách. Vysoká kondenzace aromatických jader byla zjištěna u 

vzorků č. 2, 5, 9 a 10. Čili huminové kyseliny s největším podílem stabilní frakce jsou u 

vzorků kompostů připravených z BRKO Fryčovice (vzorek č. 2), Frýdek-Místek (vzorek č. 

5), a z BRO z citrusů (vzorek č.9)  a bramborových slupek (č. 10) stejně, jako to bylo 

v případě poměru indolu a pyrolu.  
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10. ZÁVĚR 

Cílem této disertační práce bylo zhodnocení různých vstupních surovin určených ke 

kompostování z hlediska výnosu a kvality huminových kyselin. K porovnání huminových 

kyselin v rámci jednotlivých kompostovacích procesů využívajících různé vstupní 

materiály je zapotřebí, aby proces kompostování byl ukončen, což je definováno testy 

zralosti a stability.  K dosažení cíle bylo zapotřebí také zhodnocení kvantitativního 

množství huminových kyselin a kvality humusu v kompostu. V neposlední řadě se 

stanovení látkového složení huminových kyselin řadí k důležitým parametrům určující 

jejich kvalitu. 

Na kvalitě a kvantitě huminových kyselin se jednoznačně nejvíce podílí složení vstupního 

materiálu.  Z výše uvedeného je zřejmé, že hodnota DOC lze využít k posouzení stability a 

zralosti kompostu k porovnání huminových kyselin v rámci jednotlivých kompostovacích 

procesů využívajících různé vstupní materiály. Značně přesahující limit DOC (24,41) byl 

prokázán u vzorku kompostu z jablek. Tento výstup je podpořen i výsledky stanovení 

kvality humusu z hlediska poměru HA/FA a C/N, kde kompost z jablek jako jediný vzorek 

vykazuje sníženou kvalitu humusu. Taktéž u výzkumu kvantitativního stanovení 

huminových kyselin bylo zjištěno, že pouze u vzorku kompostu z jablek převládají 

fulvokyseliny nad huminovýma kyselinama, což nám deklaruje nekvalitní humus. 

Nejvhodnější vstupní surovinou z hlediska kvality humusu a kvantitativního složení jsou 

naopak vzorky kompostu z Fryčovic - červen, kdy poměr HA/FA dosahuje nejvyšší 

hodnoty (5,21) ze všech zkoumaných vzorků. Taktéž kvantitativní množství odpovídá 

tomuto tvrzení a tyto vzorky kompostů dosahují nejvyššího zastoupení huminových 

kyselin (4.42%). Z daných výsledků je zřejmé, že jablka nejsou vhodnou vstupní surovinou 

z hlediska výnosu huminových kyselin. Do kompostu by se neměla dávat všechna 

najednou a měla by se promíchat s jinými organickými zbytky, aby byl kompost správně 

provzdušňován. Tento výsledek mohl být způsoben také napadením jablk plísní či parazity. 

Komposty z Fryčovic- červen naopak vykazují vysoký výnos huminových kyselin, tento 

jev je dán pravděpodobně jeho pestrou surovinovou skladbou. Vyšší množství huminových 

kyselin je zpravidla spojeno s kuchyňským odpadem či odpadem ze skládek, kde byl tento 

odpad odebírán po vysypání komunálního odpadu ze sběrných vozů.  

Za předpokladu, že bude vyřešeno několik současných problémů využívání huminových 

kyselin jako stanovení mezinárodní normy pro jejich rozbory, vytvoření společné 

legislativy pro všechny trhy, lze konstatovat, že odpady ze skládky jsou postačujícím 

zdrojem vstupních surovin pro výrobu kompostu s vysokým výnosem huminových kyselin. 

Surovinová skladba ve vzorku z Fryčovic (červen) je optimální z hlediska jejich výnosu a 

postačuje pro výrobu speciálních výrobků na bázi huminových kyselin. Závěrem lze 

konstatovat, že je nutné se zamyslet nad zpracováním nevyužívaných odpadů ze skládek, 

které by mohly být vhodnými komponenty pro výrobu těchto výrobků, které jsou nadále 

využitelné v ekologickém zemědělství, ke snižování Cox v půdách či těžkých kovů 

z odpadních vod, atd. 
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