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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá posouzením účinnosti vyluhování ţivin ze 

substrátů a kompostů. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická 

část se v první řadě zabývá půdou a jejími vlastnostmi, dále je zaměřena na ţiviny 

v půdách a jejich vlivy pro rostliny, na organický uhlík a jeho význam v půdách a v 

poslední část je zaměřena na srovnání mezi přírodními a umělými hnojivy.  

V praktické části se nejprve laboratorně upravily vzorky, z kterých se 

následně stanovily jednotlivé hodnoty sledovaných ukazatelů. V prvé řadě se 

hodnotily vyluhované ţiviny ze substrátů a kompostů, v druhé řadě se hodnotil 

vyluhovaný organický uhlík. 

Klíčová slova 

Půda, ţiviny, organický uhlík, hnojiva, komposty, substráty. 

ABSTRACT 

This bacalor thesis is dealing with an evaluation of efficiency nutrients 

leaching from substrates and composts. Thesis is divided on theoretical and 

practical part. Theoretical part is deal with in first soil and their property, then is 

deal with on nutrients in soils and their effects for plants, organic carbon and his 

importance in soils and the last part is concentrate on comparison between natural 

fertilizers and fertilizers. 

In practical part were samples treatment in lab in the first time and then was 

determined amount of monitored indicators. In first time were rate nutrients 

leaching from substrates and composts, in the second part was rate leaching of 

organic carbon. 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

ŢP – ţivotní prostředí 

N – dusík 

K – draslík 

P – fosfor  

POH – půdní organická hmota 

ZPF – zemědělský půdní fond 

Kol. – kolektiv 

Et al. – a kolektiv 

Atd. – a tak dále 

Např. – například 

Tzn. – to znamená 

Ost. – ostatní 

Resp. – respektive 

Sb. – sbírka 

Obr. – obrázek 
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

„Národ, který ničí půdu, ničí sebe“. (Roosevelt, 1837) 

Půda je významným přírodním zdrojem, který vzniká a vyvíjí se zákonitým 

procesem působením půdotvorných činitelů. Faktory ovlivňující vznik půdy jsou 

matečná hornina, klima, půdní ţivočichové, voda teplo a další.  

Degradace půdy a špatné hospodaření na zemědělské půdě je jedním 

z hlavních faktorů, které ovlivňují ztrátu organických látek z půdy a nízkou 

dostupnost ţivin (Duong T. T. et al. 2013). Pro zvýšení produktivity zemědělských 

půd je nutná aplikace organických hnojiv (kompost, exkrementy, rostlinné zbytky 

apod.), (Tejada et al. 2009). Zvláště výhodná je aplikace kompostu, který obsahuje 

organické sloţky, které jsou v pokročilém stupni rozkladu (Mylavarapu a Zinati, 

2009, Zameer et al. 2010) a mají tak dlouhodobý vliv na dotaci půd ţivinami a 

organickými látkami, coţ je lepší neţ přímé vyuţití exkrementů. Duong et al. 

(2012) uvádí, ţe vliv kompostu na kvalitu půdy závisí na koncentraci ţivin, velikosti 

částic kompostu, coţ je ovlivněno charakterem vstupních surovin, technologií 

kompostování a dobou vyzrávání kompostu. V projektu Valentové a Hejátkové 

(2012) o úloze kompostu je uvedeno, ţe hnojení kompostem má významný vliv na 

udrţení a obnovu kvality půdy, zvýšení půdní úrodnosti – kompost je zdrojem 

ţivin, upravuje půdní kyselost, zvyšuje kapacitu sorpčního komplexu, zmenšuje 

riziko chorob a škůdců rostlin. Hnojení kompostem přispívá k zmírnění 

skleníkového efektu, a tím k ochraně ţivotního prostředí, protoţe podporuje 

ukládání uhlíku v půdě, a také je nutno zmínit ochranu vod před eutrofizací. A 

konečně je to velmi příznivá náhrada průmyslových hnojiv.  

Podle Valentové a Hejátkové (2012) má nevhodný způsob hospodaření 

v zemědělství za následek, ţe v současné době obsah humusu neustále klesá a 

sním, klesá i půdní úrodnost. Sníţení hloubky půdy a sníţení intenzity zpracování 

půdy to jsou příznivé vlivy na ukládání organického uhlíku a půdě. Z půdy, které 

nejsou technicky opracovávány, ubývá organický uhlík podle mnoha výzkumů 

nejméně. 
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Cílem práce je v prvé řadě stanovit vybrané ukazatelé a posoudit mnoţství 

vyluhovaných ţivin, posoudit závislost mezi dobou jejich vyluhování a 

uvolňováním a srovnat jejich vyluhovací schopnosti mezi 13 analyzovanými 

komposty a substráty. V druhé řadě vyhodnotit stejné parametry u celkového 

organického uhlíku. K analýzám byly pouţity substráty, komposty a přírodní 

hnojiva - 9 z nich bylo odebráno v blízkém okolí Ostravy panem Ing. O. Zajoncem, 

PhD, zbylé čtyři substráty byly zakoupeny v OBI. 
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A. TEORETICKÁ ČÁST 

2 VÝZNAM ŢIVIN V PŮDÁCH 

2.1 Půda a etika 

Snaţíme-li se porovnávat půdu z hlediska etického, vidíme jak kvantitativně - 

ekonomické, tak kvalitativně - ekologické dimenze.  

 Z ekonomického hlediska jsou zde dva aspekty: 

A) Je důleţité, aby půda brána jako vzácný statek, postačila ke splnění nároků 

a potřeb lidí, ale i ostatních ţivých bytostí – myslí se tím celé bio 

společenství Země. Je velmi důleţité sledovat závěry etického aspektu 

konečnosti půdy. Půda není samozřejmost, neumíme ji vytvořit ani 

regenerovat: 

o Překrývání nebo utuţování půdního povrchu vede ke zmenšení 

produkční funkce, s tím souvisí úbytek ţivota a ţivotních šancí. 

o Vyuţíváním půdy nesmíme zamezit ţivotu v blízké budoucnosti. 

o Jedním z hlavních činitelů co se týče zacházení s půdou, by mělo být 

minimální zvýšení entropie. (Vopravil a kol., 2009) 

B) Ekonomický proces by měl poskytovat jednotlivým lidem, ale i masám lidí 

statky a ţivotní postavení: 

o Zásadou je, ţe půda patří k lidské existenci. Člověk je na půdu vázán 

– je „Bytostí půdy―. 

o Člověk je na půdě závislý, na druhou stranu půda existuje nezávisle 

na člověku. 

o Příroda je pro člověka místem, který nazývá domov. Na prvním místě 

je ochrana krajin, to ale na druhém místě nenahradí její devastaci.  
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o Pro celou lidskou společnost je půda ve stejném rozsahu 

konstitutivní. (Vopravil a kol., 2009) 

 Z ekologického hlediska je směřováno k tomu, aby se půda začlenila do 

celku ţivé přírody: 

o Cíle, které příroda má a sleduje je. S půdou nelze volně nakládat, 

není zde náhodou. 

o Z toho vyplývající zájem, který se zaměřuje na budoucnost, aby 

nebyla porušená. 

o Vysoká hodnota, kterou má půda sama o sobě, jelikoţ půda je ţivot 

a s tím nemůţeme volně nakládat. (Vopravil a kol., 2009) 

2.2 Základní charakteristika půdy 

Půdu nemůţeme brát jen jako základní výrobní prostředek v lesnickém a 

zemědělském průmyslu, významný přírodní zdroj a bohatství společnosti, půda 

patří do významné části ŢP. Ve vzájemném působení atmosféry, litosféry, biosféry 

a hydrosféry (přírodní prostředí), ale i za působení člověka jako specifický 

půdotvorný činitel (prostředí antropogenní), půda vzniká a vyvíjí se.  Stejným 

způsobem jako sloţky ŢP ovlivňují půdu (patří sem i člověk), tak i zpětně působí 

na sloţky půda. Jestliţe se zasáhne so jedné ze sloţek ekosystému je to zásah i 

do ekosystému jako celku, mají na sebe vzájemný vliv (např.: Kdyţ člověk vykácí 

lesy má to vliv na ničení půdního krytu a negativní dopad na litosféru, atmosféru a 

hydrosféru), (Vráblíková, 2006). 

2.3 Vlastnosti půdy 

Zemědělský půdní fond (ZPF) patří podle §1, odst. (1) zákona č. 334/1992 

Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu k základním přírodním bohatstvím 

naší země, k výrobním prostředkům umoţňující zemědělskou výrobu, které jsou 

nenahraditelné a také se řadí k hlavním sloţkám ŢP. Činnosti jako jsou ochrana 

ZPF, dále jeho zvelebování a racionální vyuţívání, patří také k činnostem, jako 
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jsou zajišťování ochrany a vylepšování ţivotního prostředí. Mluví-li se o kvalitě 

zeminy jako o celku, je nutno dbát na tři základní oblasti, kterými jsou fyzikální, 

chemické a biologické vlastnosti půdy. V porovnání s chemickými a biologickými 

oblastmi, se hodnocení kvality půdy z pohledu fyzikálního lehce zanedbává 

(Marešová a spol., 2009). 

2.3.1 Fyzikální vlastnosti 

Mezi vlastnosti fyzikální zahrnujeme velké mnoţství vlastností, podněcující 

vzájemný vztah mezi pevnou fází a disperzností elementárních částic, půdním 

vzduchem a půdní vodou (Vráblíková, Vráblík, 2006). 

Zrnitost 

Kaţdá minerální částice můţe mít odlišný tvar a velikost. Řadí se do 

velikostních kategorií, kterým se říká frakce z důvodu analýz zemin.  

Půdní zrnitost neboli textura patří k základním charakteristikám fyzikálním 

vlastností zemin a je velmi důleţitý např. pro pedogenetické vlastnosti, ale také 

k praktickému vyuţití (Vráblíková, Vráblík, 2006).  

Název 
Symbol Velikost zrn (mm) 

zrn frakce 

velmi hrubé 
balvanité b > 200 

kamenité cb 200-60 

hrubé 
štěrkovité g 60-2 

písčité s 2-0,06 

jemné 
prachovité 

f 
c 0,063-0,002 

jílovité m < 0,002 

Tabulka 1 - Rozlišení zrn a frakcí (ČSN 72 1001), (http://geologie.vsb.cz/) 

U moderních klasifikací textury se vţdy hodnotí dvě kategorie zrnitosti a 

následně se z grafu, který je nejčastěji v podobě trojúhelníka, zjistí charakteristika 

zrnitosti. V ČR je nejvíce pouţíván trojúhelník USDA (US Department of 

Agriculture – Americké Ministerstvo zemědělství) viz obr. č. 1. V mírných 

http://geologie.vsb.cz/
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obměnách je dnes tato klasifikace ve světě nejpouţívanější. (Vopravil a kol., 

2009).  

 

Obrázek 1 - klasifikační diagram (http://geologie.vsb.cz/) 

Mezi další fyzikální vlastnosti půd se řádí skeletovitost, pórovitost, struktura 

půdy, zhutnění půd, půdní vzduch půdní voda a další vlastnosti jako jsou 

hydrofyzikální a aerační vlastnosti a teplotní vlastnosti půd. 

2.3.2 Chemické vlastnosti 

Půdní pH 

Mezi důleţité ukazatele stavu půdního prostředí patří půdní reakce neboli 

kyselost půdy. „Ovlivňuje růst rostlin, složení mikrobiálních společenstev, 

rozpustnost a dostupnost prvků, humifikační proces, pedogenezi půd, pohyblivost 

těžkých kovů apod.“ (Vopravil a kol., 2009). 

Pufrační schopnost 

Pufrovitost je vlastnost půd, která zabraňuje, aby změna půdní reakce 

v důsledku změn půdní vlhkosti, sorpce a desorpce, iontů, působením hnojiv, 

rostlinných kořenových exudátů a činností mikroorganismů nebyla výrazná. 

Sorpční procesy, vytěsňování a uvolňování iontů a jejich poutání, neutralizace či 

vysráţení sloučenin jsou spojené se samotnou pufrační schopností. 

http://geologie.vsb.cz/
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Pufrační schopnost se rozlišuje podle vztahu ke kyselinám a k zásadám. 

Zrnitostní sloţení půd, sorpční kapacita a obsah látek, které jsou schopné 

neutralizovat kyseliny a zásady jsou základními činiteli ovlivňující pufrovitost. 

Tlumivá schopnost půd je tím vyšší, čím je vyšší obsah koloidů a jejich sorpční 

kapacita. Písečné půdy mají nejmenší pufrovitost, oproti tomu nejvyšší mají jílové 

půdy (Vráblíková, Vráblík, 2006). 

Sorpční vlastnosti 

Soubor minerálních a organických koloidních částic je půdní sorpční 

komplex. Základem je koloidní humus a jíl, které se vzájemně poutají. Jeho 

povaha se nazývá adsorbens a je aniontová. Kationty (převáţně Ca2
+, Mg2

+, Na+ a 

NH4
+) se na něj navazují. Tímto způsobem se sorpční komplex stává pro rostliny 

zásobárnou ţivin a společně s dalšími ţivinami a neţivými sloţkami půdy se 

spoluúčastní na úrodnosti půdy (http://www.cev-viana.cz/).  

Sorpční vlastnosti charakterizuje: 

 S – mnoţství sorbovaných bází 

Udává mnoţství bazických kationtů (Ca, Mg, K, Na) v 1 kg zeminy 

(www.mzp.cz/).  

 T – celková sorpční kapacita 

Největší mnoţství kationtů (ml/mol), které můţe poutat 1 kg zeminy 

(www.mzp.cz/).  

 V – nasycenost sorpčního komplexu  

Jestliţe jsou, na povrchu sorpčního komplexu poutány dvojmocné kationty 

s převahou Ca2+ a Mg2+, pak je nasycený. Tyto půdy jsou charakterizovány 

dobrými fyzikálními a chemickými vlastnostmi s dobrou strukturou. 

Nedostatek iontů Ca2+ a Mg2+, které jsou schopné výměny a poutání iontů H+ 

na povrchu jsou známky nenasyceného sorpčního komplexu. Půdy se vyskytují 

v místech s větším počtem sráţek, kde je mnoţství sráţkové vody větší neţ výpar. 

Tyto půdy mají sklon ke kyselosti nebo kyselé jsou (http://www.cev-viana.cz/). 

 CEC – (cation exchange capacity) kationtová výměnná kapacita 

http://www.cev-viana.cz/
http://www.mzp.cz/
http://www.mzp.cz/
http://www.cev-viana.cz/
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Je to počet kationtů, které je půda schopna vázat při pH 7 (nebo jiném 

vhodném pH). Efektivní – kolik je v daném pH vazebným míst. Potencionální – je 

nejvyšší hodnota, které můţeme dosáhnout při zvýšení pH, ve většině případů 7 a 

více (http://pedologie.xf.cz/).  

2.4 Přístupné živiny v zemině 

2.4.1 Anorganická složka  

Velké zastoupení půdní hmoty má podíl minerální (93-99%). Minerální část 

půdní hmoty zaujímá polydisperzní systém, který se skládá ze značného souboru 

částic o různé velikosti a o různém mineralogickém a petrografickém sloţení. 

Z minerálů jsou zastoupeny především amfiboly, ţivce, karbonáty, augity, křemen 

a jílové minerály (Vráblíková, Vráblík, 2006). Pro rostliny je důleţité 16 nezbytných 

makrobiogenních a mikrobiogenních prvků (Vráblíková, 2006): 

 Makrobiogenní prvky: uhlík (C), kyslík (O), vodík (H), dusík (N), draslík (K), 

fosfor (P), vápník (Ca), hořčík (Mg), síra (S), chlór (Cl). 

 Mikrobiogenní prvky: ţelezo (Fe), mangan (Mn), zinek (Zn), měď (Cu), bor 

(B), molybden (Mo), (Vráblíková, Vráblík, 2006). 

2.4.2 Organická složka 

Organická sloţka v půdě se skládá ze všech neţivých organických látek, 

které se v zemině nacházejí a jsou v odlišné úrovni rozkladu. Tvoří se z ní 

ustálená část zeminy, která se nazývá humus. Ten se skládá z organických látek, 

které prošly půdotvorným procesem humifikace. V půdě má humus 

nenahraditelnou úlohu. S neţivou anorganickou částí tvoří organo-minerální 

soubor a má vliv na velké mnoţství procesů, které v půdě probíhají. Humusové 

látky mají v půdě podstatně menší zastoupení, oproti látkám minerálním, ovšem 

jejich důleţitost pro úrodnost půdy je prvořadý (Vopravil a kol., 2009).  

Větší část orných půd obsahuje asi jen 2 – 4% organické sloţky. Ta v půdě 

nemá pouze funkci zadrţování vody a ţivin. Má zásadní roli ve tvoření a stabilizaci 

http://pedologie.xf.cz/
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struktury zeminy, její protierozní odolnost, propustnosti vody a její 

zpracovatelnosti. (Erthart, Hartl, 2008). 

2.4.3 Živiny v půdách 

Dusík 

Běţně se celkový obsah dusíku v půdě pohybuje v rozmezí 0,1 – 0,2%, coţ 

v ornici představuje 3000 – 6000kg dusíku na 1 ha. Dusík v půdě je převáţně 

tvořen dusíkem organických sloučenin. Patří zde rostlinné a ţivočišné zbytky, 

biomasa mikrobů, jejich metabolity, humusové látky, které vznikají při přeměně 

organických látek aj. Dusík v těchto sloučeninách je pro vegetaci nedostupným a 

v procesech mineralizace musí přejít na minerální formy, tzn. N-NH4
+ a na N-NO3

-, 

které jsou vyuţívány mikroorganismy podílejícími se na procesech přeměn a 

v současné fázi slouţí jako zdroje dusíku pro rostliny. V orniční vrstvě můţe 

dosahovat celkové mnoţství minerálního dusíku aţ 5 – 10% celkového N (Vaněk 

a kol., 2007). 

Jestliţe je v půdě nedostatek dusíku, rostliny rostou špatně, mají malé plody, 

kterých je málo. Zpočátku jsou listy světle zelené, později přecházejí do ţluté (viz 

obr. 2); u starších listů dochází k předčasnému opadu. U ovocných dřevin je 

zpomalen celkový růst, výhonky, které se tvoří, jsou slabé, listy jsou světle zelené, 

plody jsou malé a zůstává jich málo. Zpomalený růst je také u zeleniny a brambor, 

mají tenké stonky a na listech se vyskytují velké ţlutozelené skvrny. Jestliţe je 

nedostatek silný můţe zeţloutnout i celá rostlina (Kalina, 2005). 

Při nadbytku dusíku nezuţitkovaného rostlinami, se při silných dešťových 

sráţkách dusík vyplavuje do hlubších vrstev půdy. Dochází k zatíţení podzemní 

(pitné) vody dusičnany, proto je důleţité dbát, aby bylo hnojení dusíkem přiměřené 

a ve správných termínech (Sulzberger, 2007). 

Projev nadbytku dusíku je plodný růst velkých a vodnatých listů, které mají 

tmavě zelené aţ namodralé barvy. Dřevité části stonků špatně dozrávají a pletiva 

listů a stonků jsou řídká. Rostliny často poléhají, vegetační doba se prodluţuje a je 

velmi časté napadání rostlin různými škůdci a chorobami (Kalina, 2005). 
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Fosfor 

V půdě kolísá celkové mnoţství fosforu v rozmezí od 0,01 do 0,15%. Půdy 

s větším obsahem organické hmoty vykazují vyšší obsah fosforu, oproti půdám 

lehkým, které mají malý obsah organické hmoty, tam je obsah P nízký. Pro rostliny 

je převáţná část celkového fosforu nepřijatelná. Pro výţivu rostlin a půdních 

mikroorganismů slouţí sloučeniny fosforu jako potenciální zdroj a jsou 

představovány minerálními a organickými sloučeninami (Vaněk a kol., 2007). 

Potřeba fosforu v půdě je jen v menší míře neţ například potřeba dusíku 

nebo draslíku. Ale i přesto se fosfor významně podílí na látkové výměně 

(Sulzberger, 2007). Nedostatek fosforu v půdě stejně jako u dusíku zapříčiňuje 

zaostávání růstu rostlin, z toho vyplývá, ţe rostliny jsou malé a zakrslé. Opylování 

květů jde špatně a plody hůře dozrávají. Listy předčasně opadávají, jsou 

šedozelené nebo modrozelené, zčásti můţou být i načervenalé a je zde zvýšená 

náchylnost k chorobám. Purpurově červený odstín se objevuje na mnohé zelenině. 

Špatně se vyvíjí kořenové vlášení (Kalina, 2005). 

Draslík 

Celkový obsah draslíku činí u většiny půd 0,5 – 3,2%. Menší mnoţství 

obsahují pouze písčité a rašelinné půdy. Nejčastěji se draslík v půdě nachází 

v anorganických sloučeninách. Jeho celkové mnoţství v ornici se pohybuje jen 

v hodnotách několika desítek kilogramů K na hektar. Draslík se v půdách objevuje 

hlavně v primárních a sekundárních silikátech (Vaněk a kol., 2007). Draslík 

výrazně přispívá k pevnosti stěn buněk, tzn., ţe rostliny jsou pevnější a mají větší 

odolnost vůči houbovým chorobám, ţivočišným škůdcům a povětrnostním vlivům. 

Většinou je draslík uloţen na jílovitých minerálech a na částicích humusu 

(Sulzberger, 2007). 

Příznaky nedostatku draslíku jsou charakterizovány tím, ţe v první řadě 

začnou zasychat okraje spodních listů, začne odumírat listové pletivo, následně 

usychá, popřípadě můţe dojít aţ k odpadu listů. Podobné příznaky má většina 

rostlin. K hnědnutí listů dochází u ovocných stromů. Nadbytek draslíku se ve 
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většině případů projevuje tím, ţe je omezen příjem hořčíku a vápníku, a tím 

pádem to můţe vyvolat příznaky nedostatku těchto ţivin (Kalina, 2005). 
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3 ORGANICKÝ UHLÍK A JEHO VÝZNAM V PŮDÁCH 

Velké mnoţství organického uhlíku bylo tvořeno geologickými procesy, které 

probíhaly v historii naší planety a tvořily se prostřednictvím humifikačního procesu 

(úroda, 2/2014). Odhaduje se, ţe největší mnoţství organického uhlíku (30*1011 

tun) je vázáno v půdní organické hmotě. Po přepočtení na hektary jsou v půdách 

obsaţeny desítky aţ stovky tun organického uhlíku na 1ha (Roţnovský a spol., 

2005). Podle Favoina (2003) se klade důraz na zvyšování organického uhlíku 

v půdách, které jsou zemědělsky vyuţívány, a to jak z důvodu zvýšení úrodnosti 

půd, ale také k uloţení uhlíku jakoţto ke snaze zabránit klimatickým změnám, 

k sníţení eroze a sesuvů půd, ale také ke zvýšení schopnosti půd zadrţování 

vody, a tím sníţit nebezpečí povodní. Organický uhlí i anorganický uhlík v půdách 

(karbonáty) se stanovuje podle normy ISO 10694 kvalita půdy – stanovení 

organického a celkového uhlíku po termickém rozpadu. 

 

3.1 Půdní organická hmota 

Půdní organická hmota (POH) tvoří směs odumřelých zbytků rostlin a 

ţivočichů, které se nachází v různém stupni rozkladu, humusem vzniklým 

mikrobiálními a biosyntetickými procesy z meziproduktů rozkladu organických 

zbytků a dále pak ţivými, ale i odumřelými buňkami půdních mikroorganismů a 

ţivočichů. Půdní organická hmota tedy představuje sloţitý a různorodý soubor 

organických látek, které mají různý původ a jsou obohacené produkty 

metabolismu půdních mikroorganismů a rostlinných kořenů. Zastupuje asi 6% 

z celkové hmotnosti půdy, 94% zaujímá minerální sloţka. Amlinger el al (2003) 

napsali, ţe na úroveň půdní organické hmoty mají vliv klima, plodiny a obsah 

dusíku v půdě. Obecně platí, ţe úroveň POH, klesá v důsledku obdělávání půdy. 

Nová bilance organického materiálu po vloţení do půdy je ovlivněn hlavně typem 

půdy, rotací plodin a řízení humusu (recyklace rostlinných zbytků). 

POH, zaujímá významnou část organického uhlíku v biosféře a v závislosti 

na okolí můţe omezit uvolnění skleníkových plynů z půdy a ovlivnit sekvestraci 

uhlíku v půdním prostředí (Pospíšilová, Tesařová, 2009). 
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3.2 Oxidovatelný uhlík 

Stanovení oxidovatelného uhlíku podle vyhlášky 400/2004 Sb., příloha č. 3, 

bod č. 4: 

„Postup stanovení: Oxidovatelný organicky vázaný uhlík v zemině se oxiduje 

kyselinou chromovou v prostředí nadbytku kyseliny sírové za definovaných 

podmínek. Výsledky vyjádřené v % Cox je možno přepočítat na % humusu za 

předpokladu, že huminové kyseliny obsahují 58 % C.“ 

3.3 Formy organického uhlíku v půdě 

Organický uhlík v půdě se rozděluje na tři základní skupiny: 

 „Volný uhlík 

 Stabilní uhlík 

 Aktivní uhlík“ (Pospíšilová, 2009). 

3.3.1 Volný uhlík  

Má se na mysli část uhlíku, který se neváţe na ţádné minerály a není 

asociován s minerálními agregáty. Doposavad se přesně nezjistilo a nestanovilo, 

jak a kde se volný uhlík v terénu akumuluje (laterálně, či vertikálně). Ve světě 

nejsou jednotné metody jeho stanovení a stejně tak jako kinetika a mechanismy 

jeho hromadění nebyly doposud přesně definovány. Podle Stevenson (1982) a 

Gregorich et al. (2002, 2003) se jedná o uhlík interní, ten se nehydrolyzuje, 

nerozpouští a nereaguje s minerální části půdy. Jelikoţ se nepoutá, dá se 

z největší části uplatnit v globálním koloběhu uhlíku (Pospíšilová, 2009). 

3.3.2 Stabilní uhlík 

Ani zde není jednotná definice. U nás je povaţována za uhlík stabilní neboli 

inertní, ta část POH, která do reakcí vstupuje za standardních metod, které jsou 

uţívané k určení jeho obsahu. Stabilní uhlík se jen málo účastní mineralizačních 
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procesů a jeho obsah také záleţí na tom, jakým způsobem se hospodaří, na 

hodnotě minerálního a organického hojení a také na vápnění půdy. Důleţitým 

bodem jsou i podmínky stanoviště, tzn., ţe závisí na hydrotermických 

předpokladech a erozně akumulačních pochodech v půdě. Radiokarbonovou 

metodou (14C) se věk inertního uhlíku odhaduje na asi několik tisíc let. Významně 

souvisí s obsahem jílu v půdě a je zastoupen specifickými humusovými látkami. 

Na základě chemického sloţení a způsobu výluhu se humusové látky dělí do 

jednotlivých skupin:  

 Specifické humusové látky 

 Nespecifické humusové látky 

 Meziprodukty rozkladu (Pospíšilová, 2009). 

3.3.3 Aktivní uhlík 

Pro aktivní uhlík se udává více označování jako např.: uhlík labilní (Clabile); 

lehce rozloţitelný; nebo lehce metabolizovatelný. Je to uhlík organický, který se 

nachází v půdě, snadno podléhající oxidaci, coţ má za následek úbytek celého 

obsahu humusu v zemině. Jelikoţ lehce podlehne mikrobiálnímu rozloţení, má 

bezprostřední účinek na uvolnění potřebných ţivin do zeminy a „zodpovídá― za 

tzv. prozatímní ustálenou hodnotu humusu. Má vliv také na ostatní půdní procesy 

(např. pohybování polutantů a ţivin. Je znám také jeho vzájemný vztah k těţkým 

kovům, a ţe je schopen vázat polutanty odpuzující vodu. Doposud nejsou dobře 

známy jeho vazby v prostředí, ale zjistilo se, ţe jsou to látky organické, které mají 

komplexní povahu, tzv. kovové skupiny neboli cheláty, na které se navazují 

proteiny, uhlovodíky, amidy, skupiny karboxylové a hydroxylové. Prokázalo se, ţe 

jeho obsah je v úzké souvislosti s půdním obhospodařováním a všechny obměny 

humusového obsahu se skoro výlučně týkají jeho podílu, který je rozloţitelný. 

Dosáhnutí nové dynamické rovnováhy by mohlo zabrat i více jak padesát let, 

jelikoţ tyto změny probíhají velice pomalu. Mnoţství uhlíku, který je lehce 

rozloţitelný v zemině podle Lianga (1998) a Kalbitze (1997) je v úzké souvislosti s: 

„antropogenní činnosti (způsob, jakým je půda obhospodařována, agrotechnika, 
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hnojení), na klimatických podmínkách (mj. výskyt a délka suchých období), na 

půdní vlhkosti, na kvalitě půdní organické hmoty, (frakční a skupinové složení 

humusu), na kvalitě půdního sorpčního komplexu (kationtová výměnná kapacita, 

obsah výměnných bazických kationtů), na celkovém obsahu dusíku (poměr C:N), 

na biologických vlastnostech půdy a na obsahu oxidovaných a redukovaných 

forem železa.“ 

Stabilita nebo labilita organického uhlíku v zemině je závislá na chemickém 

sloţení humusových látek, na jejich struktuře, na půdní textuře a na biologických 

vlastnostech půdy. Kratší časové intervaly jsou charakteristické rychlosti koloběhu 

aktivního uhlíku v zemině, mají se na mysli roky resp. dekády (Pospíšilová, 2009). 
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4 HNOJIVA 

Pro optimální růst rostlin, musí být k dispozici ţiviny v dostatečném a 

vyváţeném mnoţství. Půda obsahuje přirozené rezervy rostlinných ţivin, ale tyto 

rezervy jsou většinou ve formách, které jsou rostlinám nedostupné, a jen malý 

podíl je uvolněn přes biologickou aktivitu nebo chemické procesy. Tento způsob je 

příliš pomalý ke splnění poţadavků plodin a k nahrazení odstraněných ţivin 

zemědělskou produkcí. Proto jsou hnojiva určená k doplnění ţivin, které si jiţ 

v půdě nacházejí. Pouţívání chemických a organický hnojiv, nebo bio hnojiv má 

své výhody a nevýhody v souvislosti se zásobováním ţivin, růstu plodin a na 

environmentálních kvalitách. Výhody musí být začleněny, aby se dal optimálně 

pouţít kaţdý typ hnojiv a k dosáhnutí vyrovnaného hospodaření s ţivinami pro růst 

plodin (Chen, 2006). 

Dělení hnojiv: 

 Organická, neboli statková hnojiva, 

 Minerální, neboli průmyslová hnojiva. 

Podle zákona č. 156/1998 Sb., (zákon o hnojivech) §2 se rozumí: 

„Organickým hnojivem hnojivo, v němž jsou deklarované živiny obsaženy 

v organické formě.“ 

„Minerálním hnojivem hnojivo, v němž jsou deklarované živiny obsaženy ve 

formě minerálních látek získaných extrakcí nebo jiných fyzikálním nebo 

chemickým postupem; za minerální hnojivo se povařuje také dusíkaté vápno, 

močovina a její kondenzační a asociační produkty a hnojivo obsahující stopové 

živiny ve formě chelátů nebo komplexů.“ 

4.1 Organická hnojiva 

Z tuhé fáze představují organická hnojiva průměrně 2 – 5%, pro zajištění 

úrodnosti půdy však jejich význam několikanásobně přesahuje jejich procentické 

vyjádření. Důleţité je pravidelně doplňovat organické látky v půdě, aby se 
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zabránilo zhoršení fyzikálně chemických vlastností půdy (Richter, Římovský, 

1996). 

Organická hnojiva jsou základní částí pro trvalou půdní úrodnost a není 

moţné je něčím nahradit. Do půdy přivádějí organickou hmotu, tvořící humus, dále 

mikroorganismy, které jsou velmi uţitečné, růstové látky, velký obsah ţivin a 

nepřímo vylepšují i přístupnost ţivin, které se v půdě jiţ nacházejí (Kalina, 2005). 

4.1.1 Kompost 

„Kompostování – proces, při němž se činností mikro a makro organismů za 

přístupu vzduch přeměňuje využitelný bioodpad na stabilizovaný výstup – 

kompost.“ (vyhláška č.341/2008 Sb., příloha 2) 

„Seznam odpadů a požadavky na kvalitu odpadů vstupujících do technologie 

materiálového využívání bioodpadů.“ Viz §2 vyhlášky 341/2008 Sb. O 

podrobnostech nakládání s biologicky rozloţitelnými odpady. 

Po tisíce let byl kompost vyuţíván v domácnostech nebo v malém měřítku na 

farmách k recyklaci organické hmoty a získávání ţivin. Od konce 20. století, bylo 

zaloţeno více a více kompostovacích zařízení s cílem řídit recyklaci organického 

odpadu z městských oblastí (Chatterjee et al., 2013).  V koloběhu látek a ţivin 

Obrázek 2 - srovnání mezi kompostem 

Zoo (hnůj) - vlevo a kupovaným substrátem 

Agro (na kaktus) - vpravo 
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v přírodě představují komposty důleţitý článek. Ve vyuţití a zapojení odpadů a 

vedlejších produktů rostlinné produkce do obnovy půdní úrodnosti mají 

nezastupitelnou úlohu. Velké mnoţství ţivin a organických látek je kompostováním 

vráceno do půdy a zároveň se sniţuje velké mnoţství odpadů, které by v opačném 

případě zatěţovaly ŢP. Z tohoto důvodu je kompostování rostlinných odpadů, ale i 

další látky, které jsou zapojeny do koloběhu ţivin kromě hlediska agronomického i 

velmi významné z hlediska hygienického a ekologického (Vaněk, 2007). 

Monitoring kompostovacího procesu 

Kompost musí splňovat stanovené kvalitativní standardy, které jsou dány 

vyhláškou 341/2008 Sb. viz tabulka 2. K nejsledovanějším patří: surovinná 

skladba, teplota, vlhkost, obsah kyslíku, poměr C:N, pH, aj.  

 

Vlhkost Od zjištěné hodnoty spalitelných látek 
do jejího dvojnásobku, 40 – 65% hm 

Spalitelné látky v sušině vzorku Min 25% hm 

Celkový dusík jako N přepočtený na 
vysušený vzorek 

Min 0,6% hm 

Poměr C:N Min. 20; max. 30 

pH 6,0 – 8,5 

Nerozloţitelné příměsi Max 2,0% hm 

Tabulka 2 - znaky jakosti rekultivačního kompostu (vyhláška 341/2008 Sb., příloha č. 5)  

Obsah ţivin v kompostu 

Je důleţité znát ţivné sloţení kompostu, neboť koncentrace ţivin se můţe 

značně lišit, hlavně fosfor a draslík. K zjištění obsahu ţivin v kompostu, je 

nezbytné provést laboratorní analýzu pro stanovení mnoţství dusíku, fosforu, 

draslíku, uhlíku a solí (pokud je to nutné včetně těţkých kovů a dalších sloţek), 

(Seyedbagheri, 2010).  

Diez a Krauss provedli dlouhodobou studii na výnos půdních parametrů v 

poli, kdy zkoumali účinky aplikace kompostu na dvou různých půdách (sprašových 

hlínách a štěrkopísku), s různými plodinami (cukrovkou, pšenici ozimou, ječmen a 

brambory). Během 20 – ti leté aplikace kompostu, stoupla úroveň humusu o 0,4 – 
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0,5%  (roční průměr zatíţení kompostem 15 tun ha – 1d.m.), zatímco v případě 

anorganického hnojiva se úroveň humusu sníţila o 0,5%.  Bylo zjištěno, ţe 

zatíţeni kompostem 7 tun sušiny na hektar za rok, je dostatečné pro udrţení 

původní koncentrace humusu. Husz popsal jasný pozitivní vzájemný vztah mezi 

uhlíkem a dusíkem obsaţených v půdě. Poměr C:N hraje významnou roli v otázce 

mobilizace nebo imobilizace dusíku (Amlinger et al., 2003). 

(dle zákona č. 156/1998Sb. o hnojivech): 

Spalitelné látky 25 – 65% hm 

Celkový dusík 0,6 – 3% hm 

Celkový fosfor (P2o5) Min. 1% hm 

Celkový draslík (K2O) 1 – 8% hm 

Tabulka 3 - obsah ţivin v kompostu (http://www.vinoenvi.cz/)  

4.1.2 Chlévský hnůj 

Chlévská mrva je směs výkalů, steliva, popřípadě zbytky krmiva, která 

opouštějí stáj. Chlévský hnůj vzniká po uzrání na hnojišti. Druh a mnoţství steliva, 

druh zvířat, jejich stáří, krmení, způsob ustájení to vše jsou faktory, na kterých 

závisí výše produkce chlévské mrvy, obsahu sušiny, organických látek a ţivin. Př.: 

Řezaná sláma pojme více výkalů neţ sláma neřezaná (aţ 100 kg/100 kg slámy), 

dále sniţuje ztráty N (o 30 – 50%), a také zlepšuje klima ve stáji a zrání na hnojišti 

(Vaněk a kol., 2007). 

Přeměna chlévské mrvy v hnůj je velmi komplikovaný biochemický proces, 

při kterém jednotlivé sloţky chlévské mrvy, jako jsou sláma, moč, pevné výkaly, 

aj., podléhají částečnému odbourávání, které mají na starost různé skupiny 

mikroorganismů, v prvé řadě bakterie, plísně, aktinomycety. Přístup vzduchu 

(kyslíku), vlhkosti prostředí a teplota rozhodují o intenzitě těchto procesů. 

Odbourávání organických látek postupuje mnohem rychleji za aerobních 

podmínek, tzn. Za přístupu vzduchu. Za podmínek anaerobních (bez přístupu 

vzduchu) vznikají velké ztráty organických látek a dusíku, který je velmi cenný 

(Richter, Římovský, 1996). 

http://www.vinoenvi.cz/
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4.1.3 Močůvka 

Jako močůvka se označují kapalné výkaly zvířat. Jelikoţ je často ředěná 

splachovací nebo dešťovou vodou, její sloţení velmi kolísá. Obsah dusíku je asi 

0,2% a 0,5% K2O, ovšem fosfor a organické látky jsou obsaţeny jen v malém 

mnoţství (Kalina, 2005). 

Močůvkou je především vhodné hnojit travní porosty, hlavně kdyţ je moţnost 

současné závlahy. Močůvku je výhodné pouţít k jednoletým pícninám na orné 

půdě a k meziplodinám, nebo k zelenému hnojení a k zálivce kompostů. Jestliţe 

se pozemky často hnojí močůvkou a vynechávají se fosforečná hnojiva a vápnění, 

vede to k nadměrnému rozšířené plevelů, jako jsou šťovíky, merlíky, lebedy, 

lopuch aj. (Vaněk a kol., 2007). 

4.1.4 Kejda 

Kejda je produkována při roštovém nebo volném ustájení zvířat bez 

podestýlky. Jsou to směsi pevných a tekutých výkalů hospodářských zvířat, které 

jsou více méně zředěny vodou (Vaněk a kol., 2007). 

Kvalitní kejda (produkována skotem, prasaty, drůbeţí) se řadí k vysoce 

hodnotnému organicko – minerálnímu hnojivu, které spojuje vlastnosti hnoje a 

ţivin z průmyslových hnojiv a obohacuje půdu o organické látky a ţiviny, 

produkující z vlastních zdrojů v rámci farmy (Richter, Římovský, 1996). 

Kejda, která je správně vyrobená a ošetřená představuje velmi významný 

zdroj organických látek a ţivin, bakterií a látek, které mají stimulační povahu, 

zvyšující půdní úrodnost při správné aplikaci. Obsaţené ţiviny v kejdě jsou pro 

farmu značně úporné (Richter, Římovský, 1996). 

4.1.5 Zelené hnojení 

Je to způsob organického hnojení, při kterém se do půdy zaorána hmota 

rostlin, vyprodukována rostlinami, které byly k tomuto účelu pěstovány (Vaněk a 

kol., 2007). 



Posouzení účinnosti vyluhování ţivin ze substrátů a kompostů: Sládková Veronika 

 

31 

 

Smysl zeleného hnojení je v tom, ţe se řadí k organickým universálním 

hnojivům, kterými lze nahradit chlévský hnůj, a to aţ o 50% a tímto způsobem 

dostat do půdy významné mnoţství organických látek, které jsou snadno 

rozloţitelné. Jestliţe je specializace rostlinné výroby uţší, odstraňují se také 

částečně i nedostatky, které vyplývají z nesprávného střídání plodin v osevním 

sledu (Richter, Římovský. 1996). 

Různé rostliny pouţívané na zelené hnojení mají na půdu rozdílný vliv. Pro 

kypření půdy je dobré pouţít slunečnice a ředkev olejnou, protoţe hluboko koření, 

k potlačení háďat se vyuţívá aksamitník a měsíček. Tzv. leguminózy (hrách, 

fazole, vikve, jetel, lupiny) se řadí k důleţitým dodavatelům dusíku. Bakterie ţijící 

na kořenech těchto rostlin, je poutají ze vzduchu do organické formy (Kalina, 

2005). 

4.1.6 Digestát 

Digestát je zbytek po fermentačním procesu, který vzniká při výrobě bioplynu 

anaerobní fermentací. Hnojení digestátem se dá přirovnat k hnojení kejdou, avšak 

je nutné dbát na aktuální obsah dusíku. Jeli průměrný obsah 0,5% celkového N a 

dávka digestátu jedna tuna, dodá se do půdy 5 kg dusíku na ha. Na rozdíl od 

statkových hnojiv mají digestáty vysoký obsah N a to 0,2 – 1% v půdní hmotě, 

hodnota pH se nachází mezi 7 – 8 a sušina v rozmezí 2 – 13% (zemědělec, 

18/2012). 

U digestátu a fugátu se doporučuje aplikace hadicovými aplikátory (obr. 3), 

protoţe hrozí riziko ztrát dusíku v plynné formě, kvůli sloţení digestátu. Kvalitní 

digestát je hnojivo obsahující hodnotné organické látky a minerální ţiviny a 

vyskytují se jen malé známky zápachu, ideálně se zápach nevyskytuje vůbec. Tyto 

znaky digestátu jsou dosaţeny díky vhodné skladbě vstupních surovin a jejich 

předúpravě (Marada a spol., 2008).   

Digestáty se vyrábí, buď ze statkových hnojiv ty se dále dělí na digestáty 

zbioplynování rostlinné biomasy a zbioplynování zvířecích fekálií, nebo 

z anaerobní digesce bioodpadů, které se dělí na digestáty z anaerobní digesce 

http://www.eagri.cz/
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kuchyňských a jatečních odpadů nebo zbioplynování bioodpadů, které nejsou ABP 

(Váňa, 2007) 

V tabulce č. 4 jsou uvedeny obsahy rostlinných ţivin a charakteristiky organických 

látek různých vzorků digestátů, které jsou odebrány na zahraničních bioplynových 

stanicích v tekuté a odvodněné formě (Váňa, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posouzení jakosti u různých digestátů 

Parametr Jednotka Kejda prasat Slepičí trus Siláţ kukuřice Jateční odpad Směsný ABP 

tuhý tekutý tuhý tekutý tuhý tekutý tekutý tuhý tekutý 

sušina % 27,2 5,2 13,7 5,5 26,1 4,9 10,4 28,0 5,6 

spalitelné 

látky 

% suš. 51,8 47,3 76,6 63,1 82,3 64.6 80,3 71,9 61,8 

 N % suš. 3,9 11,0 5,4 10,3 2,7 9,9 5,8 3,55 9,85 

 P2O5 % suš. 5,6 5,4 5,9 4,1 5,0 3,9 4,8 5,24 4,51 

 K2O % suš. 1,6 5,8 2,5 6,3 1,7 9,1 5,2 2,32 7,18 

 CaO % suš. 4,9 3,0 3,9 3,1 2,2 2,6 2,9 3,3 2,82 

Obrázek 3 - hadicový aplikátor (internet) 

http://www.biom.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kejda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kuku%C5%99ice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
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MgO % suš. 6,1 1,7 1,9 1,9 2,0 1,0 2,8 3,33 1,60 

 C % suš. 25,9 23,6 38,3 31,55 41,15 32,3 40,15 35,95 30,9 

C:N x 8,93 2,15 7,09 3,06 15,2 3,26 5,42 10,12 3,13 

Tabulka 4 - Obsah organických látek a rostlinných ţivin v tuhé a tekuté části digestátů 

(Váňa, 2007)  

4.2 Minerální hnojiva 

Většinou se jedná o výrobky chemického průmyslu. Jsou charakteristické 

vyšším obsahem ţivin – mají v sobě jednu nebo více ţivin. Vyráběna jsou ze 

surovin přírodní povahy (vápence, fosfáty, draselné minerály), přímá syntéza 

amoniaku z dusíku a vodíku je dusíkovým zdrojem. Ve výrobním procesu se 

z větší části omezuje mnoţství vedlejších sloţek, čímţ se obsah ţivin koncentruje 

a ţiviny se přeměňují do forem, které jsou vyuţitelné (Vaněk a kol., 2007).  

Výhody umělých hnojiv jsou v tom, ţe známe přesné mnoţství ţivin (N, P, K); 

k dispozici je řada úrovní ţivin (zejména pokud jde o směsi), aby výrobce věděl co 

je potřeba pro plodiny; jednotný materiál pro zjednodušení přepravy a aplikace; 

vlastnosti materiálu jsou známé a je předvídatelný vliv na plodiny; a samozřejmě 

jsou široce dostupné (Jones, 2006) 

Nevýhodou je, ţe náklady se liší a mění v průběhu roku; kvůli vysoké 

rozpustnosti je zde vyšší riziko odtoku nebo vyluhování ţivin (Jones, 2006). Dělení 

minerálních hnojiv je podle obsahu základních ţivin (Kalina, 2005). 

http://www.biom.cz/
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B. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

5 HODNOCENÍ VYLUHOVÁNÍ ŢIVIN ZE SUBSTRÁTŮ, 

KOMPOSTŮ A PŘÍRODNÍCH HNOJIV 

K účelu stanovení analýz a vybraných ukazatelů v laboratoři byly odebrány 

vzorky kompostu na kompostárnách v blízkém okolí Ostravy. Komposty byly 

odebrány Ing. O. Zajoncem, PhD v roce 2013. Pro srovnání vyluhovacích 

schopností kompostů byly v OBI zakoupeny substráty (německé výroby Compo 

sana a substrát firmy AGRO. 

Obrázek 4 - vzorky odebraných kompostů a substrátů 
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V tabulce 5 jsou uvedeny celkové obsahy hlavních prvků (C, H, N, S) a 

obsah popelovin – anorganická sloţka kompostů. Hlavní prvky byly stanoveny 

v laboratoři Institutu geologického inţenýrství, VŠB TU Ostrava metodou 

elementární analýzy, na přístroji Eurovector EuroEA 9000. Z tabulky je zřejmé, ţe 

nejvyšší obsah anorganické sloţky měl kompost (Rašelina Bio Opava), který má i 

nejniţší obsah uhlíku, a proto ho lze povaţovat, ţe z hlediska zdroje organického 

uhlíku a dusíku, je jako hnojivo nejméně vhodný. Obsahy uhlíku v kompostech se 

pohybují okolo 30 %, nejniţší obsah uhlíku má kompost vytvořený z listí a 

kompost z OZO Ostrava, který má stáří 1 rok. V rámci kompostovacího procesu 

lze očekávat sniţování obsahu uhlíku s dobou stárnutí kompostu, který je v rámci 

procesu mineralizace přeměně na oxid uhličitý a vodu (Raclavská et al., 2011). 

Obsah dusíku v kompostu je také ovlivněn procesem stárnutí a vyzrávání 

kompostu, přeměna dusíku na amoniak závisí na poměru C:N ve vstupním 

materiálu (Sýkorová et al., 2012).  

 

Tabulka 5 -  výsledky chemického sloţení kompostů 

Kompost Stáří Skladba Popeloviny Vlhkost C N H S 

   
% % % % % % 

ZOO - Hnůj 
Ostrava  

Sloní trus, 
podestýlka 

43,5 63,81 29,37 2,77 5,97 0,11 

ZOO - listí 
6 

měsíců 
Listí 52,43 62,61 24,55 1,31 4,54 0,01 

Kompostárna 
Bruzovice 3 

3 
měsíce 

Tráva, listí, 
piliny, rostlinný 

odpad 
43,54 56,72 29,22 1,62 5,40 0,08 

Kompostárna 
Bruzovice 0 

čerstvý 
Tráva, listí, 

piliny, rostlinný 
odpad 

36,17 74,72 31,64 2,71 6,25 0,02 

Rašelina Bio 
Opava 3 

3 
měsíce 

Tráva, listí, 
piliny, rostlinný 

odpad 
41,26 33,69 31,55 2,80 7,59 0,02 

Rašelina Bio 
Opava 6 

6 
měsíců 

Tráva, listí, 
piliny, rostlinný 

odpad 
76,44 44,98 12,61 1,25 2,00 0,02 

OZO 12 
Ostrava 

1 rok 
Tráva, listí, 

větve 
52,79 34,42 24,38 2,61 4,73 0,01 

OZO 2 
Ostrava 

2 
měsíce 

Tráva, listí, 
větvě 

43,11 29,56 29,63 2,83 5,63 0,01 
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Z kompostu se po jejich aplikaci na půdu uvolňují ţiviny, uvolňování ţivin by 

mělo být dostatečně pomalé a přitom efektivní, aby je rostliny mohly vyuţít pro 

svůj růst a na druhou stranu, aby nedocházelo k uvolňování přebytečných iontů 

dusíků do podzemních vod.  

Vyluhováním kompostu v závislosti na časovém faktoru se zabýval Duong T. 

T. et al. (2013). Jako doba vyluhování bylo zvoleno 0, 30 a 60 dní od aplikace 

kompostu na zemědělskou půdu. Koncentrace TOC v kompostu se v časovém 

intervalu od 0 do 60 dní nezměnily, hodnota po aplikaci byla 128 g/kg a hodnota 

TOC v kompostu po 60 dnech byla 120 g/kg. Podobné výsledky byly zjištěny i u 

celkového dusíku, kdy hodnota po aplikaci byla 16 g/kg a po 60 dnech 15 g/kg. 

Zcela jiné výsledky byly zjištěny u fosforu, kdy hodnota po aplikaci 5.1 g/kg 

poklesla na 2.5 g/kg. Jiné informace o chování dusíku v kompostech uvádí 

Amlinger F. et al. (2003), který uvádí, ztrátu celkového dusíku za rok od aplikace 

v rozmezí 0 – 34 %.     

Informace o společnostech 

Kompostárna Bruzovice 

Středisko patří pod Frýdeckou skládku, a.s. Provádí se zde kompostování 

zeleně, biologického odpadu, ale i jiných vhodných materiálů. Dále štěpkování 

klestů a odpadního dřeva. Mezi technické stroje, které zde pouţívají, patří 

zastřešený kompostovací ţlab, osévač kompostu, drtič, štěpkovač, motorové a 

rámové pily, čelní kolový nakládač HON, traktor a vysokozdviţný vozík 

(http://www.fmskladka.cz/).  

Agro Bio Opava, s.r.o. 

Tato společnost patří uţ 21 let k velmi významným na českém trhu a to 

v oblasti výroby a prodeje malospotřebitelského balení produktů. Produkty jsou 

určeny především pro zahrádkáře a drobné zemědělce (http://www.agrobio.cz/). 

OZO Ostrava 

Odvoz a zpracování odpadů (OZO). Tato společnost zajišťuje svoz a 

skládkování odpadů z města Ostrava a okolních obcí jiţ od roku 1949. Tehdy to 

byla rozpočtová organizace TAZSMO (technické a zahradní sluţby města 
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Ostravy), nyní je transformována na společnost s ručením omezeným 

(http://www.ozoostrava.cz/).  

Chemické sloţení substrátů 

Dále byly k analýzám zakoupeny čtyři substráty: Compo sana – univerzální 

substrát pro rostliny; Compo sana – substrát pro zelené rostliny a palmy; Agro – 

substrát pro kaktusy; Agro – substrát pro pokojové rostliny. 

Compo sana – substrát pro zelené rostliny a palmy 

Chemické a fyzikální vlastnosti: vlhkost max. 75%; spalitelné látky ve 

vysušeném vzorku min. 70%; pH 5,0 – 6,8; obsah částic nad 20 mm ve 

vysušeném vzorku max. 5%; elektrická vodivost 1,2 mS/cm, ve vodním výluhu 

1:25. 

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v (v mg/kg sušiny): 

Cd 50 mg/kg, Pb 15 mg/kg, Hg 1,0 mg/kg, As 10 mg/kg, Cr 150 mg/kg. 

Compo sana – univerzální substrát pro rostliny 

Chemické a fyzikální vlastnosti: vlhkost max. 75%; spalitelné látky ve 

vysušeném vzorku min. 60%; pH 5,0 – 6,5; obsah částic nad 20 mm ve 

vysušeném vzorku max. 5%; elektrická vodivost 1,5 mS/cm, ve vodním výluhu 

1:25. 

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (v mg/kg sušiny): 

Cd 50 mg/kg; Pb 15 mg/kg; Hg 1,0 mg/kg; As 10 mg/kg; Cr 150 mg/kg. 

Agro – substrát pro pokojové rostliny 

Chemické a fyzikální vlastnosti: pH 5,0 – 6,5; spalitelné látky min 70%; 

částice nad 20 mm max. 5%; vlhkost max. 65%; elektrická vodivost max. 1,2 

mS/cm. 

Ţiviny: N 150 – 250 mg/l; P 100 – 200 mg/l; K 200 – 300 mg/l 

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (v mg/kg sušiny): 

Cd 2 mg/kg; Pb 100 mg/kg; Hg 1,0 mg/kg; As 10 mg/kg; Cr 100 mg/kg; Cu 100 

mg/kg; Mo 5 mg/kg; ni 50 mg/kg; Zn 300 mg/kg. 
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Agro – substrát pro kaktusy 

Chemické a fyzikální vlastnosti: pH 5,0 – 7,0 částice nad 20 mm max. 5%; 

vlhkost max. 55%; elektrická vodivost max. 0,5 mS/cm, ve vodním výluhu 1:25; 

spalitelné látky min 10%. 

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (v mg/kg sušiny): 

Cd 2 mg/kg; Pb 100 mg/kg; Hg 1,0 mg/kg; As 20 mg/kg; Cr 100 mg/kg; Cu 100 

mg/kg; Mo 5 mg/kg; ni 50 mg/kg; Zn 300 mg/kg. 

5.1 Stanovované ukazatele 

Pro účely bakalářské práce byly ve vodném výluhu z kompostů, substrátu a 

přírodních hnoji stanoveny následující parametry:  pH, rozpuštěné látky, Ncelk, 

formy dusíku: N-NH4, N-NO3, N-NO2, Pcelk, fosforečnany a celkový organický uhlík 

(TOC). Vodný výluh byl proveden podle metodiky vyhlášky č. 294/2005 Sb. o 

nakládání s odpady. Všechny parametry byly stanoveny podle norem pouţívaných 

pro stanovení ve vodách. Vzorky se vyluhovaly 1, 2, 4, 8 a 16 dní, během 

vyluhování byly třepány na třepačce IKA - WERKE HS 501. 

5.1.1 Acidobazická reakce 

Hodnoty jak pro pH, tak pro konduktivitu jsem stanovovala přímo ve vodném 

výluhu. Elektrodu jsem vloţila do kádinky se vzorkem. Po změření hodnoty jsem ji 

vytáhla, zapsala hodnotu a očistila destilovanou vodou, aby se vzorky 

nekontaminovaly, a nedošlo tak k chybnému měření. Konduktivitu jsem měřila 

v jednotkách mS/cm, pH je bezrozměrná jednotka. Hodnotu pH jsem měřila 

digitálním pH metrem (viz obr. 6), konduktivitu na přístroji inoLab® Multi 720 (viz 

obr. 6).   

Z obrázku 5 je zřejmé, ţe většina kompostů má pH spíše alkalické ˃ 7 aţ 8, 

pouze kompost z Opavy (stáří 3 měsíce) má pH kyselejší. Všechny 4 zakoupené 

substráty, jsou kyselé, měly pH okolo 6. Za substráty většinou je označován 

materiál, který vznikl smísením kompostu a zeminy, často se přidává rašelina. 

Substráty mají v zemědělství nahrazovat ornici. U Agro substrátů se ve sloţení 
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uvádí, ţe jeho součástí je rašelina, coţ způsobuje kyselejší výluh. Rašelina 

obsahuje organické látky (celulózu) a organické kyseliny, rozsah se pohybuje v 

rozmezí pH 2-6. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Obrázek 6 – vlevo pH metr; vpravo inoLab® Multi 720 na měření vodivosti 

Obrázek 5 - výsledné hodnoty pro pH 
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5.1.2 Rozpuštěné látky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 – Iontový chromatograf, firmy Methrom 

Obrázek 8 - vyluhování rozpuštěných látek; kompost 
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Z obrázku č. 9 je zřejmé, ţe se ze substrátů vyluhovalo nejniţší mnoţství 

rozpuštěných látek, coţ můţe být způsobeno přídavkem nějakého jílového 

minerálu nebo tím, ţe materiál je dobře vyzrálý a neobsahuje ani ve vodě 

rozpustné organické kyseliny. Tyto rozbory nebyly zatím provedeny. Největší 

mnoţství rozpuštěných látek (RL) aţ okolo 8g/L se uvolnilo z kompostu OZO2 (viz 

obr. 8), který je pravděpodobně nejméně stabilní, vyluhovatelnost RL s dobou 

vyluhování vzrůstala. Vyluhovatelnost v závislosti na čase vzrůstala ještě u dalších 

2 kompostů (Opava 3, OZO12 a ZOO – hnůj). Nárůst rozpuštěných látek 

pravděpodobně souvisí s nestabilizovaným (nevyzrálým) kompostem, ze kterého 

se uvolňují rozpustné organické sloučeniny. Tento vztah je potvrzen statisticky 

významnou hodnotou koeficientu korelace (r = 0.94), který je uveden na obrázku 

č. 10. V případě vzorku OZO12, tvoří TOC cca přibliţně 1/ z rozpuštěných látek. 

 

Obrázek 9 - vyluhování rozpuštěných látek; zakoupený substrát 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 - koeficient korelace 
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5.1.3 Dusík  

Kompost je zařazen v kategorii hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem 

(Smatanová et al., 2013).  Dung et al. (2013) uvádí u celkového dusíku, minimální 

pokles koncentrace celkového dusíku, kdy hodnota po aplikaci byla 16 g/kg a po 

60 dnech 15 g/kg. Jiné informace o chování dusíku v kompostech uvádí Amlinger 

F. et al. (2003), který uvádí ztrátu celkového dusíku za rok od aplikace v rozmezí 0 

– 34 %, Valentová a Hejátková (2012) uvádí také niţší ztrátu celkového dusíku,  

který se uvolňuje postupně a jeho úbytek se pohybuje v rozmezí 2.6 – 10. 7% 

z aplikované dávky.     

Celkový dusík 

 

Obrázek 11 - vyluhování celkového dusíku, komposty 
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Ze sledovaných kompostů se nárůst  Ncelk ve vodném výluhu v závislosti na 

čase projevuje nejvíce u vzorků:  Opava 1, 3 a OZO2 a Bruzovice3 (viz obr. 11). 

Nejvyšší vyluhované mnoţství bylo zjištěno u vzorku kompostu Opava3 (viz obr. 

12), coţ je aţ 60 g/kg kompostu po 16 dnech.  Z obr. 13 vyplývá, ţe u substrátů se 

neprojevila změna v koncentraci Ncelk ve výluhu v závislosti na čase. Nejniţší 

hodnoty Ncelk ve vodném výluhu byly stanoveny v substrátu COMPA SANA pro 

kaktusy, okolo 10 mg/l. Při srovnání průměrných hodnot obsahu Ncelk ve výluhu 

pro jednotlivé komposty a substrátu jsou hodnoty velmi podobné.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12 - vyluhování celkového dusíku, kompost 

Obrázek 13 - vyluhování celkového dusíku, kupované substráty 



Posouzení účinnosti vyluhování ţivin ze substrátů a kompostů: Sládková Veronika 

 

44 

 

Amoniakální dusík 

Shresta (2011) uvádí u travního kompostu obsah N-NH4 35.33 mg/kg 

a u vermikompostu 21.66 mg/kg. Srovnatelná hodnotu obsahu N-NH4 má 

kompost Opava 3 (23.52 mg/kg) - (viz obr. 16), ostatní komposty mají 

obsah N-NH4 výrazně niţší. U vyluhování amoniakálního dusíku 

z kompostů nelze pozorovat jednoznačný trend u 4 kompostů obsah 

amonných iontů v závislosti na době vyluhování vzrůstá (Bruzovice, OZO 

12, Opava, Bruzovice 0) – (obr. 14) a vzrůstá také u substrátů COMPO 

SANA B a AGRO B – (obr. 17). U ostatních kompostů není trend vyluhování 

amonných iontů jednoznačný. U substrátů COMPO SANA A a AGRO A 

není zřejmý ţádný trend vyluhování amonných iontů v závislosti na čase. 

Koncentrace amonných iontů ve vodném roztoku a moţnost jejich 

vyluhování souvisí u kompostů s procesem zrání kompostu a je závislá na 

skladbě surovin.  

 

Obrázek 14 - vyluhování amoniakálního dusíku, komposty 
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Obrázek 15 - vyluhování amoniakálního dusíku; komposty 

 

Obrázek 16 - vyluhování amoniakálního dusíku; komposty 
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Obrázek 17 - vyluhování amoniakálního dusíku; kupované substráty 

Dusičnany  

Za normálních podmínek mají dusičnany pro výţivu rostlin největší význam 

(Richter, 2004). Shresta (2011) uvádí u kompostů z travních porostů obsah N-NO3 

1997 mg/kg a u vermikompostu obsah niţší, 1051 mg/kg. Nejvyšší mnoţství N-

NO3 obsahoval substrát COMPO SANA 1050 – 1620 mg/kg (obr. 19). Komposty 

obsahují ve výluhu niţší mnoţství dusičnanů neţ substráty (COMPOSANA a 

AGRO B). Pouze u dvou kompostů OZO 2 a OZO 12 se projevuje sníţení 

koncentrace dusičnanů v závislosti na době vyluhování (obr. 18). Substráty 

COMPO SANA obsahují 120 aţ 160 mg/l dusičnanů, jejich koncentrace s dobou 

vyluhování klesá, cca o 1/3.  Vzhledem k tomu, ţe dusičnanový dusík je 

nejvýznamnější z hlediska jeho příjmu rostlinami, mají substráty největší „výţivnou 

hodnotu―.  
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Obrázek 18 - vyluhování dusičnanů; komposty 

 

Obrázek 19 - vyluhování dusičnanů; kupované substráty 

5.1.4 Fosfor 

V literatuře se uvádí (Valentová a Hejátková, 2012), ţe při pouţití kompostů 

je cca 40 % okamţitě dostupné pro vyuţití rostlinami. Nejniţší obsahy 

vyluhovatelného fosforu byly zjištěny v kompostu OZO vyrobeného z listí. Nejvyšší 

vyluhovatelnost celkového fosforu byla zjištěna u kompostů z Opavy. U 7 

kompostů se se vyluhovatelnost od počátku do konce procesu zvýšila o 50 aţ 70 

%. Stejná situace se projevila i u přírodních hnojiv – hnůj ze ZOO.  Po 16 dnech 
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byla u většiny kompostů vyluhovatelnost fosforu vyšší neţ 500 mg/l, u substrátů 

AGRO se fosfor téměř nevyluhoval a u substrátu COMPO SANA se 

vyluhovatelnost fosforu zvedla po 16 dnech o 100 %, ale hodnoty byly cca 4 krát 

niţší neţ u kompostů.  

 

Obrázek 20 - vyluhování celkového fosforu; komposty 

 

Obrázek 21 - vyluhování celkového fosforu; komposty 
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Obrázek 22 - vyluhování celkového fosforu; kupované substráty 

5.1.5 Sírany 

Síra patří mezi biogenní prvky, ve dřevu je její obsah velmi nízký 0.03 %, ve 

slámě 0.3 % a v trávě 0.2%. Během kompostování se její koncentrace zvyšuje, 

protoţe se neuvolňuje do plynné sloţky a je oxidována na sírany (Petříková, 

2008). Nejvyšší obsahy vodorozpustných síranů byly zjištěny u substrátů firmy 

COMPO SANA (350 mg/l), v kompostech se nejvyšší obsahy pohybovaly okolo 

250 mg/l, nejniţší obsah byl zjištěn v kompostu z listí z OZO Ostrava.  V případě 

vyluhování síranů je zřejmé, ţe u některých kompostů koncentrace ve vodném 

výluhu klesá v závislosti na čase, i kdyţ rozdíly mezi výchozím stavem a 

konečných stavem nejsou příliš výrazné.   
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Obrázek 23 - vyluhování síranů, komposty 

 

Obrázek 24 - vyluhování síranů, komposty 
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Obrázek 25 - vyluhování síranů, kupované substráty 

5.1.6 Chloridy 

Oproti obsahu chloru v dřevní biomase, kde je jen 0,01 %hm (rozsah od 0,01 

do 0,04 %), je obsah chloru ve všech druzích bylin vyšší, sláma obsahuje 0.4 % a 

seno aţ 0.8 % chloru (Petříková, 2008).  Obsahy chloridů ve vodném výluhu jsou 

velmi variabilní, pohybují se od 1.28 mg/l (Agro substrát pro kaktusy), ZOO-

kompost-listovka (7.06 mg/l) aţ po hodnoty 566 – 660 mg/l, které byly stanoveny 

v kompostech z OZO Ostrava. Tyto obsahy jsou vyšší, neţ chloridy uvolňované 

z hnoje, lze tedy předpokládat, ţe v rámci kompostování byla v surovinové 

skladbě OZO zahrnuta i sloţka biologicky rozloţitelného komunálního odpadu, pro 

které je vysoká koncentrace chloridů typická. Chloridy nevykazují výraznou změnu 

koncentrace v závislosti na době louţení.  

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bylina
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Obrázek 26 - vyluhování chloridů, komposty 

 

Obrázek 27 - vyluhování chloridů, komposty 
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Obrázek 28 - vyluhování chloridů, kupované substráty 
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6 HODNOCENÍ VYLUHOVÁNÍ CELKOVÉHO ORGANICKÉHO 

UHLÍKU 

Kvalita kompostu je definována stupněm stability a zralosti, které se určují 

pomocí různých testů. Said - Pullicino D. et al. 2007 in Raclavská H. et al. 2011 

uvádí, ţe za stabilní lze povaţovat kompost, jehoţ vodný výluh obsahuje 

organický uhlík v rozmezí 10 – 17 g/kg.   

 

Obrázek 29 - mnoţství vylouţeného celkového organického uhlíku z kompostů a 

substrátů 

Pouze 2 komposty (OZO Ostrava) nesplňují tuto podmínku.  U pěti kompostů 

se neprojevuje významný trend závislosti vyluhování organického uhlíku na čase a 

u pěti kompostů se projevuje závislost obsahu TOC na době vyluhování 

kompostů. Nejvýznamnější rozdíl mezi obsahem TOC ve vodném výluhu se 

projevil u hnoje ze ZOO, kde byl nárůst po 16 dnech aţ o 100 % ve srovnání 

s výchozím výluhem po 24 hodinách. Nejvyšší obsahy TOC byly zjištěny 

v kompostech z OZO 12 a Opavy 3. Nejniţší koncentrace TOC byly zjištěny ve 

výluzích ze substrátů AGRO a pak ze substrátů COMPO SANA, u kterých nebyl 

prokázán vliv časového faktoru na vyluhovatelnost.   

 



Posouzení účinnosti vyluhování ţivin ze substrátů a kompostů: Sládková Veronika 

 

55 

 

 

Obrázek 30 - vyluhování TOC, komposty 

 

Obrázek 31 - vyluhování TOC, komposty 
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Obrázek 32 - vyluhování TOC, kupované substráty 
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7 ZÁVĚR 

Z výsledků srovnání uvolňování ţivin z kompostů a substrátů jednoznačně 

vyplývá, ţe se u většiny sledovaných parametrů u substrátů neobjevuje trend 

závislosti mezi dobou vyluhování a koncentrací v roztoku. Ze srovnání uvolňování 

ţivin dále vyplývá: 

 Substráty mají velmi nízkou koncentraci celkového rozpuštěného 

uhlíku ve vodném roztoku. 

 Substráty AGRO, mají velmi nízkou koncentraci Pcelk v roztoku (okolo 

15 mg/l), substráty COMPO SANA mají koncentraci 129 – 230 mg/l. 

Většina kompostů (kromě ZOO - listovka), obsahuje minimálně 5 

násobně vyšší mnoţství Pcelk ve vodném výluhu neţ substráty 

COMPO SANA. U většiny kompostů i substrátů COMPO SANA se 

projevila závislost mezi koncentrací fosforu ve výluhu a dobou louţení.  

 Komposty obsahují ve výluhu niţší mnoţství dusičnanů neţ substráty 

(COMPOSANA a AGRO B). Pouze u dvou kompostů OZO 2 a OZO 

12 se projevuje sníţení koncentrace dusičnanů v závislosti na době 

vyluhování. Substráty COMPO SANA obsahují 120 aţ 160 mg/l 

dusičnanů, jejich koncentrace s dobou vyluhování klesá, cca o 1/3. 

Obsahy N-NO3 v substrátech odpovídají koncentracím, které byly 

stanoveny pro travní komposty (Shresta, 2011).  

U většiny sledovaných parametrů se u substrátů neprojevil vliv doby 

vyluhování na koncentraci ve výluhu. Je pravděpodobné, ţe je do substrátů 

přidáváno aditivum, které řídí uvolňování ţivin. Přítomnost aditiv jsem nemohla 

ověřit, neboť v rámci bakalářské práce nebyla zajištěna mineralogická fázová 

analýza metodou RTG-difrakce. Dále nebyl proveden zrnitostní rozbor, který by 

určil charakter částic obsaţených v substrátech. Tyto informace bych chtěla dále 

doplnit ve své magisterské práci. 
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