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ANOTACE 

 Diplomová práce je věnována aktuálnímu tématu využití kompostů alternativním 

způsobem. V teoretické části práce jsou popsány možné způsoby kompostování, 

energetické parametry kompostu, legislativní požadavky České republiky a Evropské Unie, 

které souvisí s nakládáním s biologicky rozložitelným odpadem. 

V experimentální části práce byly vyhodnoceny získané vzorky z kompostárny 

Kobra Údlice na výhřevnost, popel, prchavou hořlavinu a majoritní prvky. 

Závěr práce shrnuje všechny naměřené výsledky s jejich možným dalším využitím. 
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SUMMARY 

 This thesis deals with the current topic of the use of compost in an alternative way. 

The theoretical part of the thesis describes possible ways of composting, energy parameters 

of compost and legislative requirements of the Czech Republic and the European Union, 

which are related to the treatment of biodegradable waste. 

 In the experimental part of the study the samples obtained from the composting 

plant Kobra Údlice were evaluated. The anylysis was focused on the calorific value, ash, 

volatile substance and major elements. 

 The conclusion summarizes all measured results with their possible further use. 
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1 ÚVOD A CÍL 

Důležitou složkou životního prostředí je odpadové hospodářství. Odpadům je třeba 

předcházet, a pokud již vzniknou je třeba je třídit podle druhů, recyklovat a jako poslední 

možnost je jeho ukládání na skládku.  

Biologicky rozložitelný odpad (BRO) tvoří významnou skupinu odpadů. 

Kompostování je v současné době velmi aktuální téma. Česká republika je součástí 

Evropské Unie, a proto podléhá celoevropským směrnicím v množství skládkování  

biologicky rozložitelného odpadu. Při skládkování BRO se uvolňuje metan, který 

způsobuje globální oteplování. Od ledna 2015 platí nový Plán odpadového hospodářství, 

který zavazuje ČR ukládání BKRO na maximálně 35 % oproti množství v roce 1995 na 

skládky.  

Objem těchto odpadů je pětina z celkové hmotnosti odpadů v České republice. Ta 

může být využita ke kompostování nebo energetickému využití. Tyto odpady obsahují 

rostlinné živiny, které se stabilizují a mohou se vracet zpět do životního prostředí ve formě 

kompostu. 

Stavba nových kompostáren s větší kapacitou je z části financována z dotací EU. Tím 

také vzniká problém, jak využít vyrobený kompost. Jedním z řešení je energetické využití. 

V minulosti se upřednostňovaly především malé kompostárny s roční produkcí do 150 t. 

Díky dotacím z EU a možnostem financování nastala změna.  

I energetické využití biomasy má svoje pozitiva a negativa. Mezi nesporné klady patří 

to, že se jedná o obnovitelný zdroj energie, snižuje skleníkový efekt, je to tuzemský zdroj 

energie. Naopak jako zápornou stránkou je nižší výhřevnost, která je spojená s vlhkostí. 

Náročná je také doprava, úprava a zpracování. Také vyžaduje větší skladovací prostory. 

Data potřebná k vypracování diplomové práce jsem získala z kompostárny Kobra 

Údlice. Ta mi poskytla vzorky, které byly hodnoceny v laboratořích Institutu geologického 

inženýrství VŠB – TU Ostrava. 

Cílem mé diplomové práce je zhodnocení těchto vzorků pro alternativní možnost 

využití jejich kompostu pro energetické účely a stanovení energetických parametrů pro 

komposty podle vyhlášky 341/2008 Sb., o nakládání s odpady, ve které jsou specifikovány 

kvalitativní parametry kompostu pro jiné využití. 
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2 PLATNÁ LEGISLATIVA PRO NAKLÁDÁNÍ S BRO 

Kompostování je aerobní proces organických částí odpadu za vzniku humusových 

látek. Je to biologická metoda využívající BRO za kontrolovatelných podmínek a činností 

mikroorganismů dochází k přeměně BRO na kompost. Kompost je tedy kvalitní 

organominerální hnojivo, kterým jsou do půdy navráceny všechny cenné živiny. Na rozdíl 

od minerálních hnojiv se do půd dostává také humus, který velmi dobře působí na 

vlastnosti půdy. Připravuje se z organických odpadů z domácnosti a ze zahrad a je 

významným příspěvkem k udržení zdravé půdy a k výživě rostlin. 

K oživení zpracovávání organických odpadů kompostováním a k využití kompostu v 

zemědělství významně přispěl Angličan sir Albert Howard. Podařilo se mu opět 

„vzkřísit“ základní myšlenky čínského způsobu přípravy hnojiv a upravit je do modelu 

zvaného „metoda Indor“. Navrhl shromažďování odpadů z domácností, stájí, polí a 

zahrad, jejich umísťování do hromad či jímek, promíchávání, zavlhčování a následné zráni. 

Vzniká tak kompost s obsahem humusu vhodný ke hnojení půdy [1]. 

Kompostování v ČR má jednu z nejstarších tradic v Evropě, v r. 1912 byla na 

území ČR (tehdejšího  Rakouska  -  Uherska)  uvedena  do  provozu  první  kompostárna  s 

řízenou technologií  [2].  V r. 1915  vzniklo  dle  projektu  Ernesta  a  Kroulíka  (docentů  

Německé technické  univerzity  v Praze)  u  pražské  kanalizační  stanice  zařízení  na  

kompostování čistírenských kalů, popela, rašeliny a pouličních smetků. Tato technologie 

se brzy začala používat i v dalších evropských městech [1]. 

 

Postupem času však docházelo k nepříznivým změnám ve složení městských 

odpadů, především  se  zvýšil  obsah  toxických  látek,  což  omezilo  jejich  další  

zpracovávání a využívání.  Díky  změnám  právních  předpisů  v 80.  letech  20. stol.  došlo  

k zavedení odděleného sběru biologických odpadů, jejich kompostování či anaerobnímu 

zpracování [1]. V r. 1987 se na území ČR vyrobilo téměř 2,5 mil. t kompostu, ovšem po r. 

1989 dochází k prudkému poklesu na 200-400 tis. t za rok [2]. 

 



Bc. Jana Vránová: Alternativní možnosti využití kompostu z kompostárny KOBRA 

Údlice 

2015 3 

Kompostování patří k odpadovému hospodářství. Pro jeho výrobu a využití je 

důležitá platná legislativa. Ta řeší problematiku nakládání s odpady a ekonomické řešení 

pro zemědělce i obce v neposlední řadě díky dotacím z prostředků EU. 

 

 

2.1 LEGISLATIVA EU 

 Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů 

(Rámcová směrnice 31/1999/EHS). 

Cílem směrnice je „stanovit pomocí přísných technických a provozních požadavků 

na odpady a skládky opatření, postupy a návody pro předcházení nebo maximální omezení 

negativních účinků skládkování odpadů na životní prostředí, a zejména znečištění 

povrchových vod, podzemních vod, půdy a ovzduší a také globální účinky včetně 

skleníkového efektu, jakož i veškerá z toho plynoucí rizika ohrožení lidského zdraví, a to v 

průběhu celého životního cyklu skládky“ (článek 1) [3]. 

 

Mimo jiné vymezuje: 

 oblasti působnosti, 

 kategorizuje skládky, 

 určuje odpady a způsoby jejich úpravy nezpůsobilé k přijetí na skládku, 

 postup uzavření a následnou péči o skládku. 

V příloze jsou uvedeny: 

 obecné požadavky na všechny kategorie skládek (např. umístění, vodní 

hospodářství a nakládání s průsakovou vodou, ochrana půdy a vod) [3]. 

 

Touto směrnicí je uložena povinnost omezení ukládání na skládky BRO z 

komunálního odpadu, a to do roku 2010 na 75% hmotnosti tohoto druhu odpadu vzniklého 

v roce 1995, do roku 2013 na 50% hmotnosti a nejpozději do roku 2020 na 35% [4]. 
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 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadech a o 

zrušení některých směrnic. 

„Touto směrnicí se stanoví opatření na ochranu životního prostředí a lidského 

zdraví předcházením nepříznivým vlivům vzniku odpadů a nakládání s nimi nebo jejich 

omezováním a omezováním celkových dopadů využívání zdrojů a zlepšováním účinnosti 

tohoto využívání.“ (článek 1) [5]. 

 

Z oblasti působnosti této směrnice jsou vyňaty např. plynné emise vypouštěné do 

ovzduší; půda (in situ) včetně nevytěžené kontaminované zeminy a budov trvale spojených 

s půdou; radioaktivní odpady; vyřazené výbušniny. Zabývá se také hierarchií způsobů 

nakládání s odpady, obecnými požadavky (např. předcházení vzniku odpadů, využití, 

ochranou lidského zdraví a životního prostředí), nakládáním s odpady (např. kontrola 

nebezpečného odpadu, jeho označování, biologickým odpadem), plány pro nakládání s 

odpady [5]. 

 Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech 

„Toto nařízení se vztahuje na výrobky, které jsou uváděny na trh, jako hnojiva s 

označením „hnojiva ES“ (článek 1, [6]). 

V příloze 1 uvádí jejich seznam. Mimo jiné se zabývá jejich označováním, obaly, 

stanovuje požadavky na hnojiva [6]. 

 

 

2.2 LEGISLATIVA ČR 

Pro výrobu a využití kompostů jsou z české legislativy nejdůležitější dvě hlavní 

zákonné normy a na ně navazující vyhlášky. Oba zákony vycházejí z jim „nadřazeného“ 

Zákona č.17/1992 Sb., o životním prostředí. 

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 

 Zákon č. 185/2001 Sb.“o odpadech a o změně některých dalších zákonů“.  
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 Zákon č. 156/1998 Sb.“o hnojivech, pomocných půdních látkách, 

pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o argochemickém 

zkoušení zemědělských půd“(zákon o hnojivech). Tento zákon jasně 

stanovuje pravidla pro uvádění hnojiv do oběhu, jejich registraci, 

skladování, označování a balení hnojiv, určuje oznamovací povinnosti. 

 Novela vyhlášky č. 229/2015 Sb. přináší povinnost obcím zajišťovat 

vyhrazený prostor i pro biologický rozložitelný odpad, které plynou ze 

Směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů 

 Zákon č. 254/2001 Sb.“o vodách“ dále jen vodní zákon 

„Účelem zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky 

pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti 

povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování 

nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v 

souladu s právem Evropských společenství. Též přispívat k zajištění 

zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně vodních ekosystémů a na 

nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů.“ [7]. 

Upravuje právní vztahy (např. k povrchovým a podzemním vodám). (dle § 1 

[7]). Stanovuje aerobně stabilizované komposty a některé další odpady jako 

vodám nebezpečné látky [8]. 

 

 Vyhláška 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady. Ta vstoupila v platnost 12. 9. 2008. Upravené 

bioodpady mohou být při respektování požadavků vyhlášky využívány na 

povrchu terénu sportovních a rekreačních zařízení, při vytváření 

rekultivačních vrstev, případně pro překrytí skládek. Vyhláška uvádí 

doporučený seznam bioodpadů podle odpadové nomenklatury využitelných 

v zařízení pro aerobní (kompostárny), nebo anaerobní (bioplynové 

biostanice) způsoby zpracování. Dále jsou uvedeny základní požadavky na 

zařízení, kontrolu technologie, vstupů a výstupů ze zařízení. Velmi 
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důležitou a očekávanou část vyhlášky tvoří soustava ukazatelů pro 

hodnocení a zařazování bioodpadů do skupin podle způsobu využití 

 Vyhláška 131/2014 Sb. o stanovení požadavků hnojiva mění vyhlášku č. 

474/2000 Sb. o stanovení požadavků hnojiva 

 Vyhláška MŽP č. 321/2014 Sb. způsob zajištění odděleného soustřeďování 

složek bioodpadů 

  ČSN 46 5735 Průmyslové komposty. Za průmyslový kompost podle této 

normy se považuje organické hnojivo vyráběné smícháním a biologickým 

zráním různých látek obsahujících rozložitelné organické látky a rostlinné 

živiny. Jsou normalizovány všeobecné a technické požadavky, vzorkování, 

zkoušení (stanovení nerozložitelných příměsí, vlhkosti, spalitelných látek, 

celkového dusíku, pH, homogenity, sledovaných látek) a konečně 

požadavky na dodávání, dopravu a značení. Norma je platná pro výrobu a 

prodej kompostů, které se používají jako organické hnojivo. Jsou zde 

uvedeny nejvyšší přípustná množství sledovaných látek As, Cd, Cr, Cu, Hg, 

Mo, Ni, Pb a Zn v mg.kg
-1

[9]. 

 

tabulka 1: Povolené limity rizikových prvků v sušině dle ČSN 45 5735 [autor] 

Sledované 
ukazatele 

 

Nejvyšší přípustné množství                                                                      
v mg v 1 kg vysušeného vzorku  

As 50 

Cd 13 

Cr 1000 

Cu 1200 

Hg 10 

Mo 25 

Ni 200 

Pb 500 

Zn 3000 
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2.3 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ČR 

Od 1. 1. 2015 je v platnosti nové nařízení vlády je č. 352/2014 Sb.“o Plánu 

odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024“. Ten nahrazuje 

nařízení vlády č. 197/2003 Sb., který byl prodloužen do konce roku 2014 [10]. 

Je to poprvé v historii Plánu odpadového hospodářství ČR, kdy je v tomto nařízení 

zahrnut i Program předcházení vzniku odpadů, kdy Ministerstvo upřednostňuje způsoby 

nakládání s odpady dle celoevropské odpadové hierarchie [11].  

S odpady se tedy musí nakládat v tomto pořadí – předcházet jeho vzniku, odpad 

připravovat k jeho opětovnému použití, recyklovat, energeticky využívat a jako poslední 

způsob je odstranění odpadu. 

Pro biologicky rozložitelný odpad je stanoven cíl snížení množství BRKO na 

skládky tak, aby v roce 2020 byl hmotnostní podíl maximálně 35 % oproti množství v roce 

1995. Obec má povinnost vyhradit fyzickým osobám určit místa v obci, kam mohou 

odkládat BRO. Jednou ročně obce mají povinnost informovat své občany, jak se s tímto 

odpadem nakládá. Nařízení také pamatuje na zajištění kvalitní datové základny o produkci 

BRO a pro zemědělské odpady podporování anaerobního rozkladu (digesce) i aerobního 

rozkladu (kompostování). 

Nyní Ministerstvo životního prostředí připravuje výzvu pro kraje, následně všechny 

kraje si musí zpracovat své plány odpadového hospodářství nejpozději do 30. 6. 2016 [10]. 

 

 

3 BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY 

Biologicky rozložitelný odpad je obecně znám jako bioodpad. Takový odpad je 

schopný anaerobního nebo aerobního rozkladu mikroorganismy [12]. 

Biologicky rozložitelné odpady mají biologický původ. V komunálním odpadu 

představují významnou skupinu odpadů a způsob nakládání s nimi může buď pozitivně či 

negativně ovlivňovat složky ŽP. Tento odpad je předurčen k látkovému nebo 

materiálovému využití, protože obsahuje organické látky a rostlinné živiny, které se mohou 
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stabilizovat a vracet do oběhu jako organické hnojivo – kompost. Jinou technologií 

(anaerobní digestací) se mohou přeměnit na bioplyn. Ten se dá využívat při výrobě 

elektrické energie, tepla a motorového paliva [13].  

Biologicky rozložitelný odpad (kompostovatelný odpad) se dělí na dvě základní 

skupiny: 

 Biologicky rozložitelný odpad BRO – patří sem odpady ze zemědělství, 

rybářství, z výroby a zpracování potravin, odpady z výroby nábytku, ze 

zpracování dřeva a dřevěných desek, z výroby papíru a lepenky, odpady 

z textilního průmyslu, odpady z čištění odpadních vod,.. 

 Biologicky rozložitelný komunální odpad BRKO – to je odpad, který je 

obsažen v komunálním odpadu. Sem lze zařadit separovaný odpad 

z domácností, odpad z veřejných kuchyní, odpady z veřejné zeleně. Do 

odpadu z veřejné zeleně řadíme pokosenou trávu, listí, zbytky ovoce a 

zeleniny, piliny a hobliny, popel ze dřeva, starou zeminu. Do bioodpadu 

z domácností patří zbytky pečiva, skořípky z vajec a ořechů, novinový papír 

a lepenka, papírové kapesníky, květiny, podestýlka domácích býložravých 

zvířat [14]. 

Mezi výhody používání BRO patří [12]: 

 Snížení množství skládkování 

 Snížení produkce skleníkových plynů 

 Produkce kvalitních hnojiv 
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tabulka 2:Přehled skládkování v EU v letech 1995 -2012 [autor]  

Milióny tun KG na obyvatele

Rok

Skládk

ování

Spalová

ní

Recyk

lace

Komposto

vání Ostatní Rok

Skládko

vání

Spalová

ní

Recykla

ce

Kompost

ování Ostatní

1995 143 32 25 14 12 1995 300 67 53 30 24

1996 140 33 28 16 14 1996 294 69 59 34 30

1997 142 35 32 17 13 1997 297 72 66 36 27

1998 140 35 35 18 11 1998 290 74 72 37 24

1999 139 36 40 19 12 1999 289 75 82 40 25

2000 139 39 40 24 11 2000 288 80 83 49 24

2001 134 40 42 24 12 2001 278 82 88 50 24

2002 131 41 46 26 12 2002 269 85 95 53 24

2003 124 41 47 26 12 2003 255 85 97 54 24

2004 117 44 49 28 13 2004 239 90 99 58 27

2005 109 48 52 29 16 2005 221 98 105 60 33

2006 109 51 54 31 13 2006 220 104 109 63 27

2007 106 52 59 32 11 2007 213 105 119 64 22

2008 99 55 60 35 10 2008 199 110 120 71 20

2009 96 56 61 35 7 2009 192 111 122 70 15

2010 93 57 63 34 7 2010 186 114 125 68 13

2011 86 60 65 34 6 2011 171 119 129 68 13

2012 81 58 66 36 6 2012 162 116 132 71 11  

 

 

Obrázek 1: Nakládání s komunálním odpadem ve vybraných zemích za rok 2011 [15] 
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4 KOMPOSTOVÁNÍ 

Kompostování je tedy řízená aerobní technologie za přístupu vzduchu, která 

zpracovává biologicky rozložitelné rostlinné suroviny a odpady nejčastěji překopáváním 

venkovních zakládek. V podstatě je to hnilobný proces, ve kterém vznikají jako hlavní 

složky humusové látky mikrobiálním rozkladem organických látek a biochemickou 

syntézou jejich degradačních složek. 

Výhoda kompostování je v navrácení původních materiálů do přirozených 

potravních cyklů. Také u kompostování dochází ke snižování množství a objemu odpadu 

[16]. 

Kompost je organické hnojivo, které je vyrobené z biologicky rozložitelných 

materiálů. Je to tedy hnojivo s pomalu uvolnitelným dusíkem. Je to nepáchnoucí 

stabilizovaná hmota, hnědé až černé barvy, drobovité až hrudkovité struktury. Vzniká 

aerobním biologickým zráním rozložitelných odpadů. Je bohatá na humusové látky a 

rostlinné živiny [17]. 

Pokud má zakládka správné provzdušňování, tak rozkladný proces je 

samoregulační. To vede ke zvýšení teploty a mění se složení substrátu. Při samoohřevu se 

mění skladba mikroorganismů a tím i k rychlejšímu odbourávání organických substancí a 

k termické desinfekci materiálu [18]. 

 

 

4.1 MATERIÁL VHODNÝ KE KOMPOSTOVÁNÍ 

Vstupní materiály pro kompostování jsou: 

 Odpad ze zeleně – tráva, listí, dřevní odpad, dřevní štěpka, odpad 

z květinových záhonů, zvláštní odpad 

 Bioodpad z domácností a specifické bioodpady 

 

Pro dobrý kompost musí být obsah dusíku a obsah uhlíku v rovnováze. Tento zdroj 

je nutný pro syntézu bílkovin. Rychlost rozkladu je dána poměrem C:N. Nejvhodnější 
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poměr pro čerstvý kompost je 30 – 35:1, pro zralý kompost je poměr daný 20 – 30:1. 

Pokud je poměr menší než 15:1 je rozklad příliš rychlý. Při poměru více než 50:1, pak 

rozklad trvá déle. V následující tabulce jsou uvedeny vhodné poměry C:N pro materiály 

používané pro kompostování. 

tabulka 3:Hodnoty poměru C:N u materiálů používaných při kompostování [19] 

Materiál C : N Materiál C : N 

Kůra 120 : 1 Drůbeží trus 10: 1 

Piliny 500 : 1 Močůvka 2 : 1 

Odpad ze zahrad 40 : 1 Kejda skotu 10 : 1 

Listí 50 : 1 Hnůj skotu 25 : 1 

Posečená tráva 20 : 1 Sláma (žito, oves) 60 : 1 

Seno 35 : 1 Sláma (pšenice, ječmen) 100 : 1 

Pozn.: základní pravidlo: čím je starší, tmavší a dřevnatější materiál , tím je v něm 

obsaženo více uhlíku. Čím je materiál čerstvější a zelenější, tím je obsaženo více dusíku 

  

 

Tráva – je kvantitativně nejvýznamnějším odpadem z veřejně i soukromé zeleně. 

Chemické složení trávy parkového typu je závislé na používané směsi a způsobu hnojení 

trávníku. Poměr uhlíku C k dusíku N je u trávy v rozmezí 22 -30:1 a je zcela optimální pro 

zpracování technologií kompostování, dále je to i vhodný odpad pro výrobu bioplynu. U 

ostatní travní fytomasy platí, že čím jsou rostliny starší, tím je u nich vyšší stupeň 

lignifiace pletiv a poměr C:N je vyšší 30 -40:1 [20]. 

Samotná tráva však nemá vhodnou mikroflóru a proto se míchá s dalšími 

surovinami. Jako vhodný surovinový přídavek do travní směsi je zemina, lignocelulózový 

substrát a pro vylepšení fyzikálních vlastností se přidává stromová kůra nebo dřevní štěpka 

[21]. 

Listí – listí ze stromů je kompostovatelné a to včetně kaštanů a ořešáků, které jsou 

odolnější mikrobiologickému rozkladu. Poměr C:N u listí je 40-60:1 

Dřevní odpad – z chemického pohledu je to zcela odlišný druh odpadu. Obsah 

dusíku je v dřevní hmotě minimální (0,2 – 0,4 % v sušině). Obsah dalších živin je 

zanedbatelný a poměr C:N je v rozmezí 90-120:1. Je nutné dřevní odpady před 

kompostováním zpracovávat štěpkováním nebo drcením. 
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Dřevní štěpka – ta je důležitým doplňkem surovinové skladby kompostů, a to při 

kompostování trávy. Zabezpečuje pórovitost kompostů. Dřevní štěpka je vhodná zejména 

pro zpracování v bioplynových stanicích. 

Odpad z květinových záhonů – takový odpad obsahuje vhodné půdní 

mikroorganismy, Je to výhodný očkovací materiál. 

Zvláštní odpad – je odpad z expanzivních rostlin (křídlatky sachalinské nebo 

japonské).  Jedná se o vytrvalé byliny keřovitého vzrůstu se silně signifikujícími pletivy. 

Silné rozšíření je důvodem k likvidačním zásahům. Před kompostování je třeba rostliny 

štěpkovat či rozřezat [22]. 

 

 

4.2 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY KE KOMPOSTOVÁNÍ 

Při kompostování je nutno dodržet optimální podmínky pro rozvoj 

mikroorganismů. Tyto podmínky jsou: 

 Úprava poměru uhlíku a dusíku na hodnotu 25 – 30:1 u zralého kompostu. 

V čerstvém kompostu je hodnota v rozmezí 30-35:1. Čerstvá tráva i 

bioodpady z domácností mají poměr uhlíku a dusíku optimální. Odpady 

s širokým poměrem C:N (dřevní štěpka, sláma, papír) jsou více odolné vůči 

mikrobiologickému rozkladu a jeho zrání se prodlužuje. U odpadu s úzkým  

poměrem C:N (zvířecí fekálie, čistírenské kaly) v čerstvém kompostu 

převyšuje obsah dusíku, dochází ke ztrátám amoniakálního dusíku a doba 

zrání se prodlužuje a produktivita humusových látek klesá [23]. 

 Optimální vlhkost – je tehdy, když 70 % čerstvého kompostu je zaplněno 

vodou. Nedostatečná vlhkost způsobuje vývoj špatné mikroflóry s převahou 

plísní a aktinomycet. Aktinomycety jsou grampozitivní bakterie, které 

rozkládají obtížně rozložitelné látky, mezi které patří celulóza, chitin. Jsou 

to anaerobní organismy, které produkují do půdy organické kyseliny [24]. 

Při nadbytečné vlhkosti dochází k nedostatku kyslíku v kompostu a k vývoji 
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anaerobní mikroflóry, ke zkysnutí kompostu a ke hnití odpadů provázenému 

nepříjemným zápachem. 

 Přítomnost fosforu je minimální 

 Počáteční pH – u čerstvého kompostu má být mezi 6–8. Během 

kompostování se pH mění. Zcela optimální pH zralého kompostu je 

v rozmezí 7–7,5. Pro správné pH je nutné jeho provzdušňování, obsah vody. 

 Úprava zrnitosti a homogenity substrátu – odpad má být rozmělněn na malé 

částečky a má být důsledně promíchán. Drcení, řezání a štěpkování zvyšuje 

povrch části odpadů a je nezbytné hlavně u dřevních odpadů. Příliš jemná 

zrnitost má za následek snížení pórovitosti a vznik anaerobních podmínek. 

 Provzdušňování substrátu  - hlavní podmínka kompostování. Vzduch 

musíme během rozkladného procesu přivádět buď volným uskladněním 

nebo umělým odvětráváním 

 Regulace teploty  - v průběhu minimálně 5 dnů by měla být zabezpečena 

termofilní teplota vyšší než 45°C. 

 Nerozložitelné příměsi – podle normy ČSN 46 5735 má být obsah 

nerozložitelných příměsí pod 2 % [25]. 
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tabulka 4: Vlastnosti vybraných druhů odpadů [25] 

  Materiál 
 

 Vlhkost 
 

(%) 

 

Org. látky 
 

(% suš.) 

 

  N 
 

(% suš.) 

 

P2O5 
 

(% suš.) 

 

K2O 
 

(% suš.) 

 

CaO 
 

(% suš.) 

 

MgO 
 

(% suš.) 

 

Chlévská mrva a skot 

 

75-82 

 

78-85 

 

1,8-2,4 

 

1,1-1,4 

 

2,5-2,9 

 

2,0-2,4 

 

0,4-0,7 

 

  Močůvka 

 

96-99 

 

0-3* 

 

0,1-0,9* 

 

0,0-0,1* 

 

0,1-1,7* 

 

0,0-0,1* 

 

0,0 

 

  Kejda prasat 

 

91-98 

 

72-78 

 

5,0-5,8 

 

3,5-4,2 

 

2,8-3,4 

 

3,1-3,8 

 

0,7-1,3 

 

Kejda drůbeže 

 

82-97 

 

65-76 

 

5-8,1 

 

2,8-5,1 

 

2,9-4,8 

 

8,0-11,0 

 

0,6-0,9 

 

Sláma obilovin 

 

13-20 

 

92-96 

 

0,4-0,6 

 

0,1-0,3 

 

0,9-1,1 

 

0,3-0,4 

 

0,1-0,2 

 

  Listí 

 

15-40 

 

88-94 

 

0,9-1,5 

 

0,1-0,2 

 

0,2-0,5 

 

1,7-3,0 

 

0,1-0,2 

 

Odpad zeleniny 

 

80-90 

 

85-90 

 

1,5-2,5 

 

0,8-1,3 

 

1,0-2,0 

 

0,8-2,0 

 

0,2-0,4 

 

Kuchyňský odpad 

 

65-80 

 

75-88 

 

1,2-2,3 

 

0,3-0,7 

 

0,4-0,8 

 

1,9-3,0 

 

0,3-0,6 

 

  Piliny 

 

40-70 

 

97-99 

 

0,0-0,2 

 

0,0-0,1 

 

0,0-0,1 

 

0,1-0,2 

 

0,0 

 

Stromová kůra 

 

40-70 

 

94-98 

 

0,2-0,4 

 

0,0-0,2 

 

0,0-0,3 

 

0,1-0,3 

 

0,0 

 

 Kal z ČOV 

 

55-96 

 

27-45 

 

2,0-4,5 

 

0,6-1,3 

 

0,3-0,8 

 

2,5-10,0 

 

0,4-1,0 

 

Popel ze dřeva 

 

5-40 

 

4-10 

 

0,0-0,1 

 

2,0-4,0 

 

6,0-10 

 

33-35 

 

4,0-7,0 

 

  Jateční odpad 

 

70-85 

 

75-95 

 

5,0-9,0 

 

0,2-0,4 

 

0,2-0,6 

 

0,6-0,1 

 

0,1-0,3 

Údaje v pův. hmotě označeny * 

 

 

4.3 FÁZE KOMPOSTOVÁNÍ 

 

Vlastní kompostování probíhá v těchto fázích: 

 Fáze rozladu 

 Fáze přeměny 
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 Fáze dozrávání 

Fáze rozkladu 

Je provázena uvolňováním tepla a zahříváním substrátu na teplotu 50-60° C. 

Aerobní mikroorganismy zabezpečují přeměnu organické hmoty na humusové látky. 

Rozkládají celulózu, škrob, hemicelulózu, bílkoviny a tuky na jednodušší látky. Využívají 

uvolněné živiny a dýcháním vytvářejí oxid uhličitý. 

Při nadbytu dusíku se uvolňuje amoniak a zvyšuje se celost substrátu. Během této 

fáze také dochází k velkému snížení objemu. Tato fáze trvá při intenzivním 

provzdušňování 2 až 3 týdny. U kompostů s velkým objemem štěpky tato fáze trvá i dva 

měsíce [26]. 

 

Fáze přeměny 

 Tato fáze se vyznačuje poklesem teploty na 40 – 45° C a změnou složení 

mikroorganismů. Činností žížal a dalších drobných živočichů se mění vzhled kompostu a 

původní hmotu již nelze poznat. Vzniká drobovitá struktura, která získává hnědou barvu se 

slabou vůní lesní zeminy. 

V této fázi je třeba stále udržovat dobré aerobní podmínky. Sucho a chlad 

vedou zastavení procesu zrání [27]. 

 

Fáze dozrávání 

Zvyšuje se stabilita kompostu a tvoří se huminové kyseliny a molekulová hmotnost 

humusových látek se zvyšuje. Živiny se zabudovávají do organických vazeb a kyselost se 

snižuje. 

Teplota klesá na okolní teplotu a struktura by měla být drobovitá se zápachem po 

zahradním či lesním substrátu. Dochází také k poklesu hmotnosti kompostovaného 

materiálu. 
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Obrázek 2:průběh teploty v době kompostování [28] 

 

Obrázek 3: Jednotlivé fáze přeměny v souvislosti s teplotou [29] 

 

 

5 KOMPOSTÁRNY, TECHNOLOGIE KOMPOSTOVÁNÍ 

V současné době existuje celá řada metod kompostování. Operace, které vedou k 

samotnému kompostování, zůstává stejná. Řadí se sem: 

 Třídění a separace odpadů před kompostováním.  

 Zmenšení objemu částic a homogenizace odpadu  

 Vlastní rozklad – kompostování  
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Obrázek 4: Obecné schéma kompostárny  [30] 

 

Kompostování biologicky rozložitelných odpadů se z organizačního hlediska může 

rozdělit na následujících úrovních: 

 Domácí kompostování 

 Vermikompostování 

 Komunitní kompostování 

 Centrální kompostování 

 

 

5.1 DOMÁCÍ KOMPOSTOVÁNÍ 

Nejjednodušším a nejlevnějším způsobem zpracování bioodpadu je domácí 

kompostování. Odpad se zpracovává přímo v místě jeho vzniku a není nutná další jeho 
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manipulace s ním. Snižuje se tím také množství směsného komunálního odpadu a tím i 

možné snížení poplatku za jeho odvoz. Nyní sice platíme paušální poplatek za obyvatele 

trvale přihlášeného k pobytu, to se ale může změnit.  

Pro sběr kuchyňského odpadu a odpadu domácí zeleně je nejlepší uzavřený 

kompostér. V takovém kompostéru je kompost chráněn a může se dosáhnout celkem 

kvalitní hygienizace. I v uzavřeném kompostéru se však musí hlídat vlhkost a 

provzdušňování. Kompostovat také lze volně na hromadě. Takové kompostování je vhodné 

především tam, kde je více surovin ke kompostování. Pro takové stanoviště je vhodné na 

rovném terénu na zastíněném místě. Také tam musí být dostatek místa, aby se kompost 

mohl přehazovat. Tím se zajišťuje dostatečné množství vzduchu. Ideální výška 

kompostovaného materiálu je 1,2 - 1,5 m se šířkou 1,5 – 2 m. Délka takové hromady není 

nijak omezující. Materiál se promíchává s chlévským hnojem a kompostem. Na vrcholu 

hromady probíhá horká fáze a výška hromady se snižuje na půlku. Po dvou měsících je 

nutné hromadu přeházet, opět promíchat a navlhčit. Kompost je hotový za půl roku. 

Další variantou pro domácí kompostování je kompostování v boxech. Takové 

řešení je vhodné pro úsporu místa a menšího množství surovin. Boxy jsou již od velikosti 1 

m
3
, což je dostatečné množství ke kompostování. Pro výrobu kompostu je nejlepší mít tři 

boxy. Do prvního se ukládá bioodpad, v dalším probíhá již kompostování a ve třetím je již 

hotový kompost k odebírání nebo jeho uskladnění. Po dvou měsících se materiál 

překopává, buď opakovaným prohazováním ven a dovnitř, či do jiného prázdného boxu 

[31]. 

 

 

5.2 VERMIKOMPOSTOVÁNÍ 

Při tomto způsobu kompostování se využívá žížal, aby přeměnily rostlinné zbytky 

na velmi kvalitní organické hnojivo – vermikompost. Takto získaný kompost dosahuje 

vyššího stupně přeměny organické hmoty odpadů než běžný kompost. 

Pro naše místní podmínky se využívala odrůda kalifornský červený hybrid (Eisenia 

Foetida) pro svou vysokou produktivnost a plodnost. Dospělá žížala denně spotřebuje tolik 
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krmiva, co sama váží a z toho vyrobí 60 % biohumusu a 40 % využije pro vlastní 

metabolismus. 

 

      Obrázek 5:Kalifornská žížala [32] 

 

Pro vermikompostování je třeba zabezpečit optimální teplotu (19 – 22°C). Pokud je 

teplota menší než 7°C  nebo více než 33°C jsou žížaly netečné a nerozmnožují se. Pod 

bodem mrazu při teplotě nad 42°C žížaly hynou. Žížaly vyhledávají vrstvy krmiva 

s dostatkem vzdušného kyslíku. Krmivo nesmí obsahovat nadměrné množství amoniaku a 

bílkovin. Již nízká koncentrace pesticidů žížaly zabíjí a nemají rády sluneční paprsky a 

vítr.  Mezi přirozené predátory patří ptáci, žáby, mravenci, krtci a další hlodavci.  

Protože kalifornská odrůda byla doprovázena neúspěchy, začala se používat žížala 

hnojní a žížala obecná. 

 

     Obrázek 6:žížala obecná [32] 

 Tyto odrůdy žížal jsou odolnější nízkým teplotám. Nemají však takové 

rozmnožovací schopnosti a ani výkonnost při zpracování bioodpadu. 

Záhony určené pro chov žížal mají mít šířku 2,0 až 2,4 m. Mezi záhony mezera 0,5 

m. Pokud je chov určen pro venkovní prostory, měly by mít sklon 2 – 3° pro odvod 
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nadbytečné vláhy. Záhony se na zimu zateplují vyšší vrstvou slámy, listí a krmiva. Pokud 

se provozuje celoroční chov, využívají se topné panely, které jsou umístěny pod záhony. 

Biohumus, který je založen v dubnu se odebírá v říjnu. V červenci je možno 

odebrat namnožené žížaly pro založení dalších záhonů. Samotný odběr se provádí pomocí 

speciálního krmiva (s podílem šrotu). Ty se přenesou na další záhony. V zahraničí se 

používají další metody pro přenos žížal jako je např. pomocí elektrického proudu, světla. 

Vermikompost, získaný s pomocí žížal je považován za nejúčinnější organické 

hnojivo.  

 

 

5.3 KOMUNITNÍ KOMPOSTOVÁNÍ 

Je to jednoduchý a levný způsob využívání bioodpadů. Využívá se hlavně tam, kde 

žije určitá komunita lidí, kteří nemají jinou možnost kompostování. Je to tzv. 

mezistupňové kompostování. 

Při komunitním kompostování se používají základky nebo otevřené boxy. 

K překopávání slouží nakladač. Pokud jde o malý rozsah, může se překopávat manuálně. 

Takové kompostování se u nás využívá v zahrádkářských koloniích, chatových koloniích 

či bytových areálech. Aby byla tato forma kompostování úspěšná, je třeba informovat o 

bioodpadech. Na místo určené jako kompostoviště občané přináší bioodpad. Hotový si 

potom mohou občané odebírat a využívat ho pro svou potřebu [33]. 

U komunitního kompostování je již nutné zavedení provozního řádu. Takové 

zařízení má sloužit jen pro občany, kteří jsou v komunitě. Komunitní kompostování je 

zahrnuto do novely zákona o odpadech 314/2006 Sb. [34]. 

Personální provoz komunitní kompostárny je rozdělen podle kapacity dané 

kompostárny. Do 150 t/rok stačí zaměstnat 1 osobu na částečný úvazek, na plný úvazek 1 

osoby při kapacitě cca 1000 t/rok. Při kapacitě větší než 1000 t/rok je vhodné zaměstnat 

více osob, záleží vždy na vytížení, technologii a organizaci práce. Také se doporučuje 

vedení provozního deníku. Do něj se zapisují údaje o provozních operacích, vedení 

přijatého materiálu a hotového kompostu, měření teplot [35]. 
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5.4 CENTRÁLNÍ KOMPOSTOVÁNÍ 

Takové kompostování řeší obec. Tady již vznikají náklady na manipulaci spojenou 

s odpadem a investičními náklady. Na druhou stranu zde odpadají vícenáklady spojené se 

skládkováním či spalováním. Vzniká kompost, který se dá využít pro údržbu nebo obnovu 

zeleně. 

Centrální kompostování je s roční produkcí 50 -500 t. Průmyslové kompostování je 

s roční produkcí více než 500 t. Lokalita, kde se provozuje takové kompostování již 

podléhá legislativě a normám, ale také dalším zásadám, které mají za úkol ulehčení 

provozu technologie. Lokalita umístění je vhodná poblíž skládek odpadů, ČOV. Naopak by 

nemělo být v blízkosti bytové zástavby. 

Podle platné legislativy musí být kompostárna zabezpečena před únikem 

nežádoucích látek do vody čí půdy nepropustnou vrstvou. Toto opatření musí mít i výrobní 

plochy a musí mít odvod srážkových vod do nadzemní čí podzemní jímky s odpovídající 

kapacitou. Průmyslová kompostárna by také měla mít sběrný dvůr pro občany, kteří sem 

mohou přivážet odpad a následně si potom mohli odvážet kompost a substrát pro svou 

potřebu. 

U centrálního nebo průmyslového kompostování je již nutná mechanizace. Tu 

představuje celá řada jednoúčelových strojů. Drtič a štěpkovač pro úpravu rostlinného 

odpadu a překopávač patří mezi základní [33]. 

Drtiče – drtí a rozmělňuje materiál do zakládky, aby byla zaručena dostatečná a 

snadná homogenizace. Tyto stroje materiál drtí úderem, nebo tlakem. Drtič je používán na 

drcení dřevního odpadu, kůry, listí a trávy. Není kladen požadavek na stejnou velikost 

částic.  

Dělí se na pomaluběžné (na dřevěný materiál) a rychloběžné (pro biologický 

materiál), podle výkonu se rozdělují na domácí využití s motorem 1 – 3 kW, profesionální 

využívání o výkonu 3 – 10 kW. Pohon rozděluje drtiče na elektrické nebo se spalovacím 

motorem [36]. 
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Obrázek 7:Drtič [37] 

Štěpkovače – zpracovává se mokré, čerstvé dřevo. Štěpkovač zpracovává štěpky o 

stejné velikosti, jejich kvalita závisí na tvaru pracovního ústrojí, Štěpka je také využívána 

na mulčování a k energetickému využití. 

Dělí se způsobem dávkování dřeva (s ručním nebo mechanickým dávkováním), 

podle pracovního ústrojí (diskové, bubnové, spirálové), podle velikosti (malé, střední, 

velké). 

Překopávače – takové stroje jsou potřebné k překopávání, promíchávání a 

provzdušňování zakládky. Od překopávače je vyžadováno kvalitní a rovnoměrné 

překopávání kompostu a to i do tvaru. 

Dělí se podle provedení (mostové, frézové), podle pracovního ústrojí (rotorové, 

šnekové, dopravníkové), podle velikosti (malé, střední, velké). Důležitý parametr pro 

rozdělení překopávačů je způsob pohonu jeho pracovního a pojezdového ústrojí 

(překopávač kompostu připojitelný, samojízdný [33].  
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Obrázek 8:Překopávač Trac Turn [38] 

 

Prosévací zařízení – používá se pro úpravu kompostu, který obsahuje větší 

množství nerozložitelných částic. Prosévací zařízení se může využívat jak pro vstupní 

suroviny, tak i pro hotový kompost. Využívá se velikost ok 15, 20, 40 mm. Síta jsou 

vybavena čistícím kartáčem, což umožňuje čištění sít během provozu [19]. 

 

 

 

5.5 KOMPOSTÁRNA KOBRA ÚDLICE 

Kompostárna Kobra Údlice se řadí mezi nejmodernější zařízení na zpracování 

biologicky rozložitelného odpadu ve střední Evropě. Jejich technologie vychází ze 

zkušeností rakouské firmy Compost System [39].  
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Obrázek 9:Schéma kompostárny Kobra Údlice [40] 

 

 

Obrázek 10: Letecký pohled na kompostárnu Kobra Údlice [39] 
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Vlastníkem kompostárny Korba Údlice obec Údlice a Ještědská stavební, s.r.o. 

Firma Ještědská stavební kompostárnu i stavěla. Celá stavba vyšla na 105 707 350,- Kč, 

dotace od EU byla ve výši 37 399 935,- Kč a výše finančních prostředků ze státního fondu 

činila 6 599 989,- Kč [41]. V celkové částce jsou zahrnuty i náklady na potřebnou 

mechanizaci. Tu představuje štěpkovač za traktor s přídavným elektromotorem, traktor, 

čelní nakladač, překopávač kompostu nesený za traktorem s překopáváním do strany, 

kontejnerové vozidlo a 5 kontejnerů. 

Provozovatelem je Kobra Údlice, s. r. o, která v současné době zaměstnává devět 

lidí. Zkušební provoz byl spuštěn v listopadu 2013. Od dubna 2014 byla kompostárna 

uvedena do normálního provozu. Celý provoz je řízen centrálně pomocí počítače, který 

reguluje teplotu a provzdušňování. 

Kompostárna byla vyprojektována na kapacitu 11 000 až 15 000 t/rok a díky tomu 

dostala dotaci z EU. Kompostárna vyrábí dva druhy kompostu s následujícím složením. 

Jejich certifikáty jsou uvedeny v příloze č. 1. 

 

tabulka 5:Složení kompostu Kobra Údlice [autor] 

výrobce název hnojiva vlhkost v %

spalitelné látky ve 

vysušeném vzorku %

celkový dusík ve 

vysušeném vzorku % hodnota pH poměr C:N

nerozložitelné 

příměsi %

Kobra Údlice Kompost Ultra KOB-1 30,0-60,0 min 40,0 min 1,2 6,0 - 8,5 max. 30 max. 5,0

Kobra Údlice Kompost Ultra KOB-2 30,0-60,0 min. 25,0 min. 0,6 6,0-8,5 max. 30 max. 10  

 

Pro srovnání složení kompostu jsou v následující tabulce uvedeny další výrobci 

kompostu. Hodnoty, které jsou v tabulce č. 5 uvedeny, vychází z certifikačních listů. 

Z hodnot uvedených v tabulce je vidět, že všichni výrobci splňují tento povolený limit. 
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tabulka 6: Porovnání  výrobců kompostu [autor] 

ČSN 46 5735 Kobra Údlice Kobra Údlice EKOSO CMC Náměšť Luboš Hora Kompostárna Podyjí Služby města Jihlava

název hnojiva Kompost Ultra KOB-1 Kompost Ultra KOB-2 Ekoso kompost CMC kompost Agrobentos C Kompost A+ KJH I

vlhkost v % 40,0-65,0 30,0-60,0 30,0-60,0 30,0-50,0 35,0-65,0 40,0-60,0 30,0-50,0 40,0-65,0

spalitelné látky ve 

vysušeném vzorku % min. 25,0 min. 40 min. 25,0 min. 20,0 min. 25,0 min. 25 min. 22 min. 25

celkový dusík ve 

vysušeném vzorku % min. 0,60 min. 1,2 min. 0,6 min. 0,6 min. 0,6 min. 0,6 min. 0,6 min. 0,6

hodnota pH 6,0-8,5 6,0-8,5 6,0-8,5 6,0-8,5 6,0-8,5 6,0-8,5 6,5-9,0 6,0-8,5

poměr C:N max. 30 max. 30 max. 30 max. 30 max. 30 max. 30 max. 30 max. 30

nerozložitelné 

příměsi % max. 2,0 max. 5,0 max. 10 max. 2,0 max. 2,0 max. 10,0 max. 5,0 max. 2,0  

 

V roce 2014 bylo v kompostárně Kobra Údlice vyrobeno 15 454,2 t kompostu a 

substrátu viz tabulka č.7.  

 

tabulka 7:vyrobené množství kompostu [autor] 

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem

Komposty 402,9 415,3 554 559,2 767 394,7 615,1 382,8 1583,2 387,7 431,1 385,6 6878,6

Zahradnické Substráty 255,2 288 780 814,6 729,9 2289 5156,7

Substrát Rekulta KOB 3 55 113,8 582,69 32,39 1101,2 2,3 1346,6 2618,9

Speciální Substrát 800 800

Celkem 15454,2

Výroba kompostu a substrátu (v tunách)

 

 

Pro jeho výrobu bylo použito 16 953 tun surovin, z toho téměř 7 tun tvořily odpady 

typu O. Z tabulky č. 6 je patrné, že nejvíce kompostu a substrátu bylo vyrobeno v měsíci 

červnu. Kompostárna v roce 2014 ze svého objemu vyprodukovala nejvíce kompostu (44,5 

%) a nejméně Speciálního substrátu (5,17 %). Ten vyráběla kompostárna pouze v únoru 

2014, a to na přání zákazníka. Tento kompost byl vyroben na základě rozboru půdy a byl 

obohacen o požadované prvky chybějící v půdě [42]. 

Kompostárna si vede databázi příjmů a výdejů vstupních surovin. V tabulce jsou 

uvedeny množstevní vstupy analyzovaných vzorků, které mi byly poskytnuty. 
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tabulka 8:Objemové množství za rok 2014[autor]  

Přírůstky (t) Úbytky (t) Počátek (t) Konec (t) Rozdíl (t)

461,14 299,96 80,92 242,1 161,18

1313,02 1198,17 47,8 162,65 114,85

2507,11 2298,34 73,56 282,33 208,77

30,53 2,37 0 28,16 28,16

5386,7 4539,69 0 847,01 847,01

1491,94 2431,53 1220,64 281,5 -939,59

263,64 286,01 22,37 0 -22,37

Kompost standard KOB 2

Štěpka

Název

Kravský hnůj

Prasečí hnůj

Slepičinec

Piliny

Kompost ultra KOB 1

 

 

Všechen zvířecí trus, moč a hnůj přijímá kompostárna za nulovou cenu. Trávu, listí 

a shrabky vykupuje průměrně za 60,- Kč/tuna, za 100,- Kč přijímá kompostárna větve a 

kulatinu. Biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a stravoven nabízí 650,- Kč/tuna. 

Prodejní ceny kompostu jsou: 

 Kompost Ultra KOB-1 (vysoce kvalitní organické hnojivo) – 1 100,- Kč/t 

 Kompost Standard KOB-2 (kvalitní organické hnojivo) – 950,- Kč/t 

 Substrát (výsadby, zakládání trávníků - 550,- Kč/t 

Do kompostárny Kobra Údlice je možno dovážet mnoho dalších odpadních druhů 

viz příloha č. 2 [39]. 

 

 

6 KOMPOST JAKO HNOJIVO 

Kompost je hnědá až černá stabilizovaná homogenní hmota bez zápachu. Má 

drobovitou až hrudkovitou strukturu. Je to tedy organické hnojivo s užitečnou půdní 

mikroflórou, kde buď proběhly, nebo ještě probíhají humusotvorné procesy. 

Kvalitní kompost musí obsahovat dostatečné množství organických látek a zároveň 

se využilo co nejvíce odpadu, který obsahuje organické živiny a látky. Dalším bodem 

kvalitního kompostu je obsah těžkých kovů. Nejčastěji to je As, Cd, Pb, Cr. 



Bc. Jana Vránová: Alternativní možnosti využití kompostu z kompostárny KOBRA 

Údlice 

2015 28 

Kvalita kompostu se dá vylepšit minerálními hnojivy, průmyslovými odpady. 

V době zrání je nutné kompost prohazovat. To urychluje průběh humifikace. 

Kompost se dělí: 

 Podle místa – statkové, průmyslové 

 Podle doby zrání – krátkodobé, dlouhodobé 

 Podle tvarování – krechtové, na přeorávku 

 

Statkový kompost – obohacuje půdu organickou hmotou. Zakládá se 

v zemědělském podniku formou tzv. krechtů. Zakládá se přímo na poli na dobře 

přístupném místě o šířce 3 – 4 m a výšce 1,6 – 1,8 m. Vstupním materiálem je veškerý 

organický odpad ze zemědělské výroby, jako je např. sláma, bramborová nať, poškozená 

krmiva, drny, listí ze stromů a další. Dále se ke vstupnímu materiálu přidává zemina, 

bahno, vápna, popel. Mikrobní substrát je tvoří kejda, hnůj či močůvka. Poměr organické 

hmoty k zemině je obvykle 10 : 1, může být i 5 : 1. Optimální poměr C : N je 20 – 30 : 1. 

První vrstva je ze savého materiálu (sláma) s tloušťkou 20 – 30 cm. Na tuto vrstvu se dále 

pokládají ostatní komponenty. Zemina se spolu s organickou hmotou promíchává buď 

hned u zakládání, nebo po uložení do vrstev a to pomocí mechaniky. Materiál poléváme 

zálivkou. Během doby zrání (obvykle trvá 3 – 4 měsíce) zálivku opakujeme 3x, překopání 

proběhne 2x. 

Složení kvalitního kompostu má mít vlhkost 40 – 60 %, pH 6,0 – 6,5, obsah 

organických látek v sušině 50 – 82%, dusík > 2 %, fosfor > 0,65 %, draslík více než 1,25 

% a vápník s hořčíkem nad 4,5 %. 

Průmyslový kompost – vyrábí se v kompostárnách s využitím různých vstupních 

druhů odpadů, které nemají zemědělský původ. U průmyslového kompostu je vstupní 

materiál rašelina, bahno, ale také průmyslové odpadní látky z výroby masného průmyslu, 

z potravinářství, popílky. Jako mikrobní materiál se používají vyhnilé kanalizační kaly 

[43]. 

Průmyslový kompost musí vyhovovat legislativním požadavkům. Parametry jsou 

uvedeny v ČSN 46 5735. Sledované hodnoty jsou: 
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 Vlhkost 40 – 60 % 

 Spalitelné látky ve vysušeném vzorku min 25 % 

 Celkový dusík jako N přepočítaný na vysušený vzorek minimálně 0,6 % 

 Poměr C:N maximálně 30 

 Hodnota pH je od 6,0 do 8,5 

 Nerozložitelné směsi je maximálně 2,0 [43]. 

 

Vlhkost – je důležitá charakteristika organického materiálu. U čerstvého kompostu 

se vlhkost optimalizuje na cca 70 % objemu pórovitosti vzduchu. U zemitých kompostů je 

jako optimální vlhkost považována mezi 50 – 55 %. U poklesu vlhkosti pod 40 % dochází 

ke zpomalování mikrobiální aktivity. Při vlhkosti vyšší než 60 % dochází k nedostatku 

kyslíku v kompostu.  

Vlhkost je měřena v laboratorních podmínkách Gravimetrickou metodou stanovení 

vlhkosti. Výhoda této metody je velký rozsah a přesnost. Další metodou je použití 

přenosného vlhkoměru. Výhoda je okamžitý výsledek, nevýhodou je menší přesnost 

měření. 

Hodnota pH – optimální hodnota je v rozmezí 6,0 – 8,5. Neutrální reakce 

kompostu je 7,0. Pro zajištění ideálního pH je nutné jeho provzdušnění. Pokud pH klesá 

pod 6,0, dochází k usmrcení většiny bakterií a tím se zpomaluje kompostovací proces [44]. 

 

 

7 KOMPOST PRO ENERGETICKÉ ÚČELY 

V oblasti výroby kompostů existuje možnost energetického využití přebytku 

kompostu a kompostu, který svými parametry nevyhovuje vyhlášce č. 341/2008 Sb. 

Energetické využití kompostů může být úspěšné za předpokladu, že bude ekologicky 

účelné a ekonomicky atraktivní v rámci požadovaného harmonizovaného trhu s 

energiemi. Ve vyhlášce č. 453/2008 Sb. o stanovení druhů, způsobu využití a 

parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy je uveden jako biopalivo 
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také kompost nevyhovující jakosti nebo určený k energetickému využití (energetický 

kompost). Tato vyhláška umožňuje provozovatelům kompostáren s minimálním 

odbytem kompostu a kompostu, který svými parametry nevyhovuje vyhlášce č. 

341/2008 Sb., využívat komposty k výrobě biopaliva. Dle výkladu Evropského svazu 

pro kompostování,  kompost, který je spalován, není produktem recyklace, ale jde 

pouze o upravený odpad [45]. 

Vyrobené biopalivo s 30 % vlhkostí a výhřevností 10,5 MJ/kg lze spalovat v 

kotlích určených ke spalování dřevního odpadu [46]. 

Veškerá tuhá biopaliva, která se vyskytují v přirozeném stavu, se skládají ze tří 

základních složek: 

  Vody veškeré 

  Popelovin 

  Hořlaviny 

Organická složka paliva (hořlavina) se skládá s pěti základních prvků: C – uhlík, 

H – vodík, O – kyslík, N – dusík a S – síra. První tři zásadním způsobem ovlivňují vlastní 

spalovací proces a poslední dva spíše ovlivňují produkci znečišťujících látek (tvorba oxidů 

dusíku – NOx a oxidu siřičitého – SO2). Uhlík, vodík a síra představují aktivní prvky 

hořlaviny a jsou nositeli chemicky vázané energie, která se při jejich spalování uvolňuje. 

Kyslík a dusík představují pasivní složku hořlaviny, protože nepřináší žádnou energetickou 

hodnotu. Složení hořlaviny jednotlivých paliv je proměnlivý [47]. 

 W + C + H + O + N + A = 100 % 

Kde: W, C, H, O, S, N, A jsou hmotnostní podíly veškeré vody, uhlíku, vodíku, 

kyslíku, síry, dusíku a popele v původním biopalivu (% hm.) [48]. 

 Nehořlavá část paliva je voda a popel, a označuje se jako balast. Snižují 

výhřevnost paliva. Jejich přítomnost v palivu ovlivňuje konstrukci spalovacího zařízení 

[49]. 

 Uhlík – je hlavní nositel tepelné energie v biopalivu. Bohaté na uhlík jsou 

buněčné stěny, jež jsou tvořeny celulózou a ligninem. Suchá biomasa má cca 45 hm.% 

uhlíku [50]. 
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 Vodík – má příznivý vliv na výhřevnost paliva, protože při hoření vyvine 4x více 

tepla na jednotku hmotnosti než uhlík. 

Dusík – v biomase se dusík váže na proteiny, volné aminokyseliny, nukleové 

kyseliny, alkaloidy, chlorofyl a anorganické sloučeniny. Je také hlavním zdrojem emisí 

oxidu dusíku. Biomasa, která má obsah dusíku vyšší než 1,5 % by se spalovat neměla 

[51]. 

 

Obrázek 11: Srovnání prvkového složení hořlaviny různých paliv včetně jejich výhřevnosti [52] 

 

 

7.1 VLHKOST 

V každém tuhém biopalivu je různý obsah vody. Stejně jako popeloviny, je voda 

nehořlavá složka, a proto je v palivu nežádoucí. Obsah vody je v tuhém palivu v rozmezí 

od 0 % do 60 % [33]. Její velikost závisí na vzdušné vlhkosti, teplotě, tlaku a klimatických 

podmínkách. 

V praxi je možné spalovat biomasu s vlhkostí do 50 %, doporučená 

vlhkost je však pouze 20 % [53]. 
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Obrázek 12:vliv vlhkosti biomasy na výhřevnost [47] 

 

Vlhkost v biomase můžeme dělit na: 

 Vodu chemicky vázanou 

 Vodu vázanou 

 Vodu volnou 

Hodnota výhřevnosti závisí pouze na obsahu aktivních prvků hořlaviny (C, H, S), čím větší 

část paliva bude tvořena těmito prvky, tím více energie bude obsahovat a tím větší 

výhřevnost bude mít. Se zvyšujícím se obsahem vody a popeloviny se snižuje obsah 

aktivních prvků a tedy výhřevnost klesá. Obsah popeloviny můžeme ovlivnit jen 

minimálně, ale obsah vody např. u biomasy (dřeva apod.) jsme schopni výrazně snížit 

sušením [47]. 

 

 

7.2 SPALNÉ TEPLO,VÝHŘEHNOST 

Množství energie v palivu vyjadřujeme buď jako výhřevnost nebo jako spalné 

teplo. Výhřevnost se nedá změřit a počítá se ze spalného tepla, které se stanoví 

v kalorimetru a z obsahu vodíku (prvkový rozbor paliva). 
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Spalné teplo je teplo uvolněné dokonalým spálením 1 kg paliva na CO2, SO2, N2 a 

kapalnou vodu H2O. Spalné teplo se stanovuje laboratorně spálením zkušebního 

(analytického) vzorku v kalorimetru. Spalné teplo se určí dle ČSN ISO 1928 a DIN 51 

900 část 1 – (stanovení reakčního tepla uvolněného při spálení vzorku v kalorimetru v 

kyslíkové atmosféře) pro tuhá biopaliva a pro kapalná biopaliva dle normy ČSN EN 

14918 [54]. 

Nejvýznamnější vlastností paliva je jeho výhřevnost. Norma ji definuje jako 

absolutní hodnotu specifické energie spalování (v joulech) na jednotku hmotnosti 

pevného biopaliva [55]. 

Výhřevnost dřeva a hnědého uhlí je srovnatelná (14 – 16 MJ/kg). Upravená dřevní 

a rostlinná biomasa má výhřevnost až 18 MJ/kg. Uhlík a vodík zvyšuje výhřevnost, kyslík 

hodnotu výhřevnosti snižuje [53]. 

Výhřevnost je spalné teplo, které je zmenšené o výparné teplo a vzniká během 

hoření. Výhřevnost se stanoví výpočtem ze změřeného spalného tepla podle vztahu: 

Q = Qs - r . (W + 8,94. H2)   

 

 Kde: Q výhřevnost  [MJ/kg] 

  Qs spalné teplo [MJ/kg] 

  W vlhkost paliva  [kg/kg] 

  H2 obsah vodíku v palivu  [kg/kg] 

  r měrné výparné teplo vody = 2,443 

nebo: 

 

Výhřevnost Q [J.g
-1

] se vypočítá podle vzorce:  

Q = Qs - 24,42 . (W + 8,94 H)   

Kde:  24,42 je koeficient odpovídající 1 % vody ve vzorku při teplotě 25°C [J.g
-1

 ]  

W obsah vody v analytickém vzorku [%]  

8,94 koeficient pro přepočet vodíku na vodu H obsah vodíku v analytickém 

vzorku [%]. 
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Část energie uvolněné spálením paliva je spotřebována na odpaření vody, což 

snižuje hodnotu reálné výhřevnosti paliva (na odpaření 1 kg vody je zapotřebí 2,443 MJ 

energie). 

 

7.3 POPELOVINY, POPEL 

Obsah popelovin je důležitým parametrem pro biopaliva. Je to směs chemicky 

vázaných minerálů. Vzhledem k tomu, že biomasa je různorodý materiál, může mít různé 

složení [56]. 

Obsah popelovin  v biomase je dán způsobem pěstování, skladování. Výše obsahu 

je v rozmezí od 0,1 % do 6 %. Výše obsahu popelovin je u dřeva na spodní hranici, 

naopak je tomu u obilovin [57]. 

Spálením paliva v ohništi vznikne z popelovin tuhý zbytek – popel. Popel je 

takový tuhý zbytek, který se získá dokonalým spálením tuhého paliva v oxidační 

atmosféře. 

Popel je anorganická nehořlavá část paliva, která zůstane po spalování. Je tvořena 

minerály obsaženými v biomase nebo novotvořenými minerály, které se vytvoří během 

termického procesu. Anorganický materiál biomasy lze rozdělit na dvě části, z nichž jedna 

je obsažena v palivu, a druhá je přidána do paliva prostřednictvím zpracovatelských 

kroků. 

 

 

7.4 PRCHAVÁ HOŘLAVINA 

Je to aktivní složka paliva, která se uvolňuje z paliva po jeho zahřátí. Obsah 

prchavé hořlaviny je v biomase velké množství – od 70 do 85 % [58]. 

Když je v ohništi vyšší teplota, hořlavina se uvolňuje rychleji, stabilizuje spalovací 

proces. Pokud v ohništi prchavá hořlavina nevyhoří, vytváří ztrátu chemickým nedopalem. 

Vysoký obsah prchavé hořlaviny se vyznačuje tím, že palivo hoří dlouhým plamenem [59]. 
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7.5 FIXNÍ UHLÍK 

Fixní uhlík je nejvýznamnější ukazatel, která ovlivňuje výhřevnost. Hned po zahřátí 

paliva se uvolňuje prchavá hořlavina. Potom již zbývá právě fixní uhlík, který udržuje 

dostatečnou teplotu. 

  

 

Obrázek 13: Schéma průběhu spalování [autor] 

Biomasa je charakteristická nízkým obsahem fixního uhlíku oproti uhlí. Fixní uhlík = 

neprchavý zbytek (pevně vázaný uhlík) – zbytek po odečtení obsahu vody, popela a 

prchavé hořlaviny. 

 

 

8 ZMĚNY ENERGETICKÝCH PARAMETRŮ BĚHEM 

KOMPOSTOVÁNÍ 

Všechny komposty, které jsou využívány pro energetické účely, musí splňovat 

podle vyhlášky 13/2009 Sb. výhřevnost. Ta je v bezvodném stavu vyšší než 10 MJ/kg. 

Dalším důležitým parametrem efektivního využití je vlhkost, obsah popele, fixní uhlík, 

majoritní složky (C, H, N, O, S). Kompost a jeho energetická hodnota je ovlivněna 

kompostovacím procesem. Rozkladem organických látek se snižuje obsah uhlíku a dochází 

k nárůstu popelovin. Celková ztráta uhlíku během kompostování je od 20 do 60 % [60,61]. 

Při procesu kompostování dochází k poklesu výhřevnosti o 26 % [45]. Výhřevnost je 

ovlivněna obsahem spalitelných látek a následně zastoupením majoritních komponent 

biomasy (celulóza, lignin, hemicelulóza a huminových látek) [62]. 

Limitujícím parametrem energetického využití  je obsah vlhkosti u vyzrálého 

kompostu (50 %).  Vlhkost kompostu lze snížit jeho vysušením na vzduchu, lisováním, 

extruzí [63]. 
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8.1 STANOVENÍ A VYHODNOCENÍ ENERGETICKÝCH 

PARAMETRŮ 

Vzorky byly odebrány v kompostárně Kobra Údlice. Jednotlivé vzorky o hmotnosti 

cca 7 kg byly za asistence Ing. Milana Studeného – vedoucího pracovníka kompostárny 

uloženy do plastových krabic. Celkem bylo odebráno 6 vzorků a to prasečí kejda, kravský 

hnůj, slepičinec, piliny a také dva hotové výrobky, které kompostárna Kobra Údlice 

prodává – substrát a kompost. Při odběru vzorků byly dodrženy zásady uváděné v 

metodickém pokynu MŽP pro odběr vzorků odpadů. Poté byly převezeny do laboratoře 

Institutu geologického inženýrství VŠB v Ostravě k jejich analýze. Analýzou bylo 

stanoveno: 

 C, H, N, S, O - množství základních prvků v % - Analyzátor Euro Vector. 

 obsah popela, prchavá hořlavina, fixní uhlík - termogravimetrická analýza 

- Analyzátor Leco 701. 

 spalné teplo – kalorimetr Leco AC-350. Výhřevnost byla dopočítána. 

 ve vodném výluhu hodnoty TOC, TN a DOC- Analyzátor Tekmar 

Dohrmann Apollo9000 s dusíkovým modulem 

Všechny parametry byly stanoveny podle platných norem.  

Majoritní prvky C, H, N, S, O byly měřeny na elementárním analyzátoru Euro 

Vector, výsledky jsou uvedeny v tabulce 8. Analýza vzorků je na tomto přístroji prováděna 

po spálení analyzovaného vzorku v kyslíkové atmosféře. Majoritní prvky C, H, N a S jsou 

stanovovány spalovací metodou, pyrolyticky je stanovena hodnota kyslíku [43]. 
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Obrázek 14:Elementární analyzátor [43] 

 

tabulka 9: Prvková analýza [autor] 

Číslo vzorku % N % C % H % S % O 

1 - Substrát 3,09 26,77 7,13 ˂0,1 63,01 

2 - Kompost 0,99 7,52 2,43 ˂0,1 89,07 

3 - Piliny 0,29 46,41 10,72 ˂0,1 42,59 

4 - Kravský  

hnůj 1,91 37,75 9,70 ˂0,1 50,64 

5 - Prasečí kejda 2,73 42,56 11,07 ˂0,1 43,65 

6 - Slepičinec 2,03 21,51 5,93 ˂0,1 70,53 

 

U všech vzorků byl naměřen obsah síry pod 0,1 %.  

tabulka 10: Příklady charakteristických hodnoty majoritních prvků ČSN EN 14961-1[64] 

Prvek Jednotka Dřevo 

jehličnat

é 

Dřevo 

listnaté 

Kůra 

jehličnat

é 

Kůra 

listnaté 

Sláma Tráva 

C  

 

% 

51 49 52 52 47 46 

H 6,3 6,2 5,9 5,8 6,0 5,9 

O 42 44 38 41 40 

N 0,1 0,1 0,5 0,3 0,5 1,3 

S <0,02 0,02 0,03 0,1 0,2 
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 V tabulce č. 10 jsou uvedeny hodnoty majoritních prvků ČSN EN 14961-1. 

Pokud srovnám prvkovou analýzu naměřených hodnot odebraných vzorků viz. tabulka č. 9 

s hodnotami majoritních prvků dle ČSN EN 14961-1, tak nejblíže se k normě blíží vzorek 

pilin a prasečí kejdy. Nejvíce se odchyloval vzorek kompostu. 

 

 

graf 1: Stanovené hodnoty uhlíku [autor]  

 

Z hodnot uvedených v grafu 2 je patrné, že obsah uhlíku byl nejvyšší u pilin (46,41 

%). Toto bylo očekáváno, protože nejvyšší obsah uhlíku je obsažen ve dřevě. Nejmenší 

hodnota 7,52 % byla naměřena u kompostu. Při kompostování dochází ke ztrátě až 40 % 

uhlíku.  Uhlík by měl být při výrobě biopaliva znova dodán např. přídavkem štěpky nebo 

by měla být zkrácena doba kompostování tak, že by proběhla pouze fáze hygienizace.  

 

Dalším hodnoceným prvkem je vodík. Nejvyšší hodnota se naměřila u prasečí 

kejdy 11,07 % a naopak nejnižší 2,43 % u kompostu. Vodík negativně ovlivňuje 

výhřevnost biopaliva, protože je zdrojem vlhkosti.  
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graf 2: Stanovené hodnoty vodíku v produktech pro kompostování a výsledném výrobku [autor] 

 

Dalším stanoveným prvkem byl dusík. Obsah dusíku v sušině byl v rozpětí od 0,29 

do 3,09 %. V uhlí se obsah dusíku pohybuje v rozmezí od 1,2 do 1,7 % - průměrně 1,5 %. 

Této hodnotě se přiblížil pouze vzorek kravského hnoje s naměřenou hodnotou 1,91 % a 

vzorek kompostu s hodnotou 0,99 %. Nejvíce obsahu dusíku bylo naměřeno u substrátu 

(3,09 %). Obsah dusíku ve vzorku kompostu primárně ovlivňuje surovinová skladba 

kompostu, ale i technologie kompostování. Pokud vstupní surovina pro kompostování má 

poměr C/N<15, pak se při kompostování uvolňuje až 60 % dusíku [ 6 5 ] .   

 

Vyhláška č. 341/2008 Sb. stanovuje hodnotu poměru C:N a to 20 < C/N < 30. Je to 

daný poměr, který musí splňovat materiály pro zemědělské použití či k úpravě povrchu 

terénu. V grafu č. 4 jsou znázorněny hodnoty poměru C:N z hodnot, které jsou uvedeny 

v tabulce č. 8.  Z odebraných a měřených vzorků, tuto podmínku ani jeden vzorek 

nesplňuje. Nejvíce se přiblížil vzorek krávy s hodnotou 19,81 %. Nejmenší poměr byl 

naměřen u kompostu (7,57 %). Tato hodnota je neuspokojivá, protože deklarují poměr C:N 

v certifikačním listě s  hodnotou 30 %. Tuto hodnotu certifikují i pro substrát, kde bylo 

naměřeno 8,66 %. Hodnoty, které kompostárna Kobra Údlice uvádí pro své výrobky, jsou 

uvedeny v příloze č. 1.  
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graf 3:Poměr C/N [autor] 

 

LECO termogravimetrický analyzátor TGA701, který se využívá v laboratořích 

kontroly rutinní produkce, laboratořích procesních i laboratořích oddělení kontroly kvality.  

                        

Obrázek 15:Analyzátor Leco TGA 701[autor] 

 

Analyzátorem stanovujeme energetické parametry,  např. vlhkost, prchavou 

hořlavinu, či popel. Software vede operátora výběrem metody a navážením vzorků do 

přístroje. Poté probíhá analýza zcela automaticky. 
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Přístroj se skládá z řídící/vyhodnocovací jednotky PC a pracovního modulu pecní 

části, která spolu s integrovanými váhami umožňuje analýzu až 19 vzorků najednou. 

Hmotnostní úbytek (vyjádřený např. v %) každého vzorku je neustále monitorován v 

průběhu celé analýzy. Teplota pece je automaticky řízena dle zvolené metody. Analýza (či 

krok analýzy) vzorku končí v okamžiku převážení do tzv. konstantní hmotnosti.  

 

 

Obrázek 16:Záznam TGA analýzy analyzátoru Leco TGA 701[autor] 

 

Tabulka 11:Hodnoty technologických parametrů - KOBRA Údlice [autor] 

Číslo vzorku 

Vlhkost 

(%) 

Prchavá 

hořlavina (%) 

Popeloviny 

(%) 

Fixní uhlík 

(%) 

Spalné teplo 

(J/g) 

Výhřevnost 

v sušině 

MJ/kg 

 

Výhřevnost – 

vzorek v dodaném 

stavu 

MJ/kg  

1 - substrát 49,18 47,61 46,74 5,65 10773 
9,30 3,59 

2 - kompost 20,64 17,45 82,25 0,31 2 038 
1,53 0,74 

3 - piliny 60,22 81,61 7,8 10,59 19 458 
17,25 5,47 

4 – kravský 

hnůj 72,70 68,1 23,04 8,86 14 884 

12,86 1,84 

5 – prasečí 

kejda 76,10 76,09 11,2 12,72 18 098 

15,81 2,03 

6 - slepičinec 74,24 53,28 46 0,72 8 076 
6,85 0,06 
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Vlhkost 

Obsah vlhkosti negativně ovlivňuje teplotu spalování, výhřevnost. Proto je nutné 

obsah vody snížit na minimální množství. V původních vzorcích se vlhkost pohybovala 

v rozmezí od 20,64 do 76,10 %. 

 

 

graf 4: Stanovená vlhkost ve vzorcích [autor] 
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Obsah popelovin 

Pokud bychom chtěli mít biopalivo srovnatelné s uhlím, pak by měl být obsah 

popelovin v kompostu srovnatelný s obsahem popelovin v hnědém uhlí (do 30%) [66]. 

Obsah popelovin v biomase bývá ovlivněn např. způsobem pěstování, dobou sklizně a 

skladováním. 

 

 

graf 5:Obsah popelovin [autor] 

  

Pokud se budeme držet mezní hodnoty 30 %, bude nám vyhovovat odebraný 

vzorek z pilin se svou hodnotou 7,8 %, prase s hodnotou 11,2 % a kráva 23,04 %. Nejvyšší 

obsah popelovin má naopak kompost s hodnotou 82,25 %, což je zcela nevyhovující. Po 

něm následoval substrát s hodnotou popeloviny 46,74 %. 
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Spalné teplo 

Podle vyhlášky 13/2009 Sb. nesmí být výhřevnost nižší než 10 MJ/kg. V tabulce č. 

11 je dopočítáno spalné teplo odebraných vzorků.  

 

    

graf 6: Spalné teplo J/g [autor]  

 

Z našich naměřených hodnot jasně vyplývá, že kompost s naměřenou hodnotou 

2,038 MJ/kg a slepice s hodnotou 8,076 MJ/kg těmto parametrům nevyhovují. Nejvyšší 

hodnota byla naměřena u pilin 19,458 MJ/kg. 
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Prchavá hořlavina 

 

 

graf 7: Prchavá hořlavina [autor] 

  

 Prchavá hořlavina je důležitý parametr. Biomasa obsahuje hořlavinu zejména ve 

formě prchavé hořlaviny. Nejvyšší množství bylo naměřeno u vzorku pilin. Dřevo 

obsahuje 75 – 85 % prchavé hořlaviny. Naopak nejnižší množství prchavé hořlaviny bylo 

naměřeno u vzorku kompostu. Je to způsobeno tím, že u tohoto vzorku jsme naměřili 

vysoký podíl popelovin. 
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Fixní uhlík 

 

 

graf 8:Naměřené hodnoty fixního uhlíku [autor] 

  

Fixní uhlík je nejdůležitější parametr výhřevnosti [67]. Biomasa by měla mít 

nízký obsah fixního uhlíku. V grafu č. 9 je znázorněn obsah fixního uhlíku odebraných 

vzorků. 
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9  ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo zjištění energetického využití kompostů, protože 

v současné době nastává problém, co s přebytečným kompostem. A jeho energetické 

využití je jednou z možností. 

Ve své práci jsem hodnotila energetické parametry vzorků, které mi poskytla 

kompostárna Kobra Údlice. Ta je novou kompostárnou v ústeckém kraji a vyrábí 2 

komposty a substrát. Má kapacitu 11000 – 15000 tun za rok a proto mohla čerpat dotaci od 

Evropské unie. Kompostárna je v provozu teprve od 2014 a proto jsem nemohla kvalitně 

porovnat vyrobené množství kompostu a substrátu za dané období i v minulých letech. Od 

chvíle, kdy jsem po kompostárně Kobra Údlice chtěla vědět poměr, jakým kompost 

míchají, přerušili se mnou jakoukoli spolupráci.  

Zhodnocení důležitých energetických parametrů dodaných vzorků: 

 Obsah popeloviny měřených vzorků se pohyboval v rozmezí od 7,8 do 

82,25 %. Nejvyšší hodnota vyšla u kompostu, naopak nejnižší hodnota byla 

naměřena u pilin. Pokud chceme mít kvalitní biopalivo, měli bychom mít 

obsah popeloviny do 30 %. 

 Naměřené hodnoty uhlíku byly o cca 40 % nižší u kompostu oproti ostatním 

vzorkům. 

 Obsah dusíku byl ve vzorkách v rozpětí od 0,29 % do 3,09 %. Nejvyšší 

hodnota byla naměřena u substrátu. Pokud se budeme držet průměrné 

hodnoty obsahu dusíku uhlí (1,5 %), nevyhovuje žádný vzorek 

 Poměr 20 < C/N < 30 v sušině není splněn ani kompostu, kde jsme naměřili 

jen 7,57 %. Hodnota, kterou kompostárna Kobra deklaruje ve svém 

certifikačním listě je 30 % 

 Prchavá hořlavina 14,45 % byla nejmenší u kompostu, což je způsobeno 

vysokým podílem popelovin, který jsme naměřili. Nejvíce bylo naměřeno u 

pilin 81,61 %, vysokou hodnotu měl i prasečí hnůj 76,09 % 

 Nejnižší hodnota vlhkosti byla naměřena u vzorku slepičince, naopak 

nevyšší s hodnotou 2,43 % bylo zaznamenáno u hodnot prasečího hnoje 
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Protože mi kompostárna odmítla dát bližší informace o poměru vstupů u 

kompostu, nemohla jsem sama namíchat poměry pro návrh optimální dávky vstupních 

surovin. Nicméně výsledky vzorku kompostu a substrátu, které  byly měřením 

vyhodnoceny v laboratoři Institutu geologického inženýrství VŠB v Ostravě vůbec 

neodpovídají hodnotám, které kompostárna KOBRA v Údlicích deklaruje, což mohlo 

být způsobeno špatným odběrem vzorků. 

Po zhodnocení všech naměřených hodnot výrobků kompostárny Kobra Údlice, 

nedoporučuji kompost a ani substrát využívat k energetickým účelům. 
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