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Anotace 

V předloţené práci je zpracován přehled chlévských hnojiv a jejich vyuţití 

v dalších technologiích, včetně způsobů zpracování chlévského hnoje na zemědělské půdě 

kompostováním a zpracování v bioplynových stanicích. 

 Vlastní práce je sloţena z několika kapitol. První část práce je zaměřena 

na rozdělení hnojiv a vymezení základních pojmů. Základními typy hnojiv a jejich 

sloţením se zabývá druhá kapitola. Třetí část se zabývá způsoby zpracování hnoje. Práce 

dále obsahuje experimentální zjištění obsahu sušiny trusu zvířat v reálných vzorcích 

z chovu hospodářských zvířat, které dává do souvislosti s platnou legislativou. V další části 

jsou uvedeny způsoby vlastního vyuţití chlévských hnojiv. Na závěr je uvedeno shrnutí 

a nastínění situace do budoucnosti. 

   

Klíčová slova: chlévský hnůj, trus, sušina, kejda, močůvka, odpad. 

 

 

Summary 

In the present work there is made a survey the manures and their use in other 

technologies, especially the use of farmyard manure on agricultural land in composting and 

biogas plant. 

The thesis consists of several chapters. The first part focuses on the distribution of 

fertilizers and definition of basic concepts. The basic types of the manures and their 

composition is concerned with the second chapter. The third part deals with methods of 

processing manure. The work also includes experimental findings of animal manure dry 

matter content in the real samples from livestock, which correlates with current legislation.  

The next section describes ways to use their own of the manures. The summary and 

outlining the situation to the future is stated at the end.  
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1. Úvod a cíl práce 

Zemědělská výroba byla v minulosti povaţována za bezodpadové hospodářství. 

Rostlinné tkáně se vyuţívaly k přípravě krmiv pro hospodářská zvířata nebo byly 

vyuţívány jako stelivo, zvířecí fekálie byly ceněny jako zdroj přeměnitelné organické 

hmoty na humus. Tyto produkty nebyly povaţovány za odpad, ale za organické hnojivo, 

zabezpečující úrodnost půdy a výţivu rostlin.  

V období kolektivního socialistického zemědělství byla budována velkokapacitní 

ustájení hospodářských zvířat bez vazby na zemědělskou půdu. S nevyuţitelnými přebytky 

zvodněných kejd se začalo nakládat jako s odpadem a průmyslová hnojiva zabezpečovala 

chybějící rostlinné ţiviny, které se dříve do půdy dostávaly pomocí zvířecích fekálií. 

V tomto období se začalo na vedlejší produkty ţivočišné a rostlinné výroby pohlíţet jako 

na zemědělský odpad, tyto názory pak přetrvávaly i v době restrukturalizace zemědělství 

v 90. letech. V současnosti se hnůj a další formy zvířecích fekálií nepovaţují za odpad, 

ale za obtíţně nahraditelné organické a statkové hnojivo [13]. 

Z legislativního hlediska můţe být hnůj a další zvířecí fekálie buď odpadem podle 

zákona č. 185/2001 Sb. nebo hnojivem podle úplného znění zákona č. 156/1998 Sb. 

[1, 23].  

Cílem této práce je zpracovat přehled chlévských hnojiv a jejich nejvhodnější 

vyuţití bez zbytečných ztrát na organické hmotě. Stoupající nároky společnosti a stav 

ţivotního prostředí vyţadují co nejmenší pouţívání chemikálií, vhodným pouţíváním 

chlévských hnojiv lze sníţit mnoţství pouţívaných průmyslových hnojiv. 
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2. Rozdělení hnojiv a vymezení základních pojmů 

2.1.  Hnojiva 

Hnojivem se dle úplného znění zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech, včetně 

novelizací rozumí látka obsahující ţiviny pro výţivu kulturních rostlin a lesních dřevin, 

pro udrţení nebo zlepšení půdní úrodnosti a pro příznivé ovlivnění výnosu či kvality 

produkce [1]. 

Obecně lze hnojiva rozdělit podle tří základních hledisek: 

- podle účinnosti  

 Hnojiva přímá – obsahují jednu nebo více rostlinných ţivin ve větším 

mnoţství, hlavně v minerální nebo organické formě. Mezi tato hnojiva 

jsou řazena hnojiva minerální a statková.  

 Pomocné látky – rostlinné ţiviny ve větším mnoţství neobsahují. 

Rostlinám umoţňují zlepšit výţivu upravením ţivotního prostředí nebo 

dokáţí ovlivňovat jejich metabolismus; jejich vlivem mohou rostliny 

čerpat z půdy větší mnoţství ţivin. 

- podle původu 

 Hnojiva minerální (průmyslová) – produkty chemického, báňského 

a stavebního průmyslu či dalších výrob (např.: humusárny, 

kompostárny). Minerální hnojiva jsou dělena podle obsahu hlavních 

ţivin na: 

 jednosloţková  

o dusíkatá  

o fosforečná  

o draselná  

o hořečnatá  

o vápenatá 

 vícesloţková   
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o dvojitá 

o trojitá (plná) 

o speciální 

 Hnojiva statková – se vyznačují velkým objemem, protoţe jsou 

produktem zemědělské prvovýroby. 

  hnojiva stájová 

o chlévský hnůj 

o kejda 

o močůvka 

o hnojůvka 

 ostatní 

o komposty 

o zelená hnojení 

o sláma na hnojení 

o ostatní organická hmota 

- podle skupenství 

 hnojiva tuhá – např. chlévský hnůj  

 hnojiva kapalná – např. močůvka, hnojůvka, kejda [5, 7] 

2.2.  Statková hnojiva 

Statkovým hnojivem se ze zákona č. 156/1998 Sb. rozumí: hnůj, hnojůvka, 

močůvka, kejda, sláma, jakoţ i jiné zbytky rostlinného původu vznikající v zemědělské 

prvovýrobě, nejsou-li dále upravovány [1]. Statková hnojiva jsou ta, jejichţ hlavní sloţku 

tvoří organické látky rostlinného nebo ţivočišného původu (sacharidy, celulóza, lignin, 

aminokyseliny atd.), které nelze jinak nahradit. Statková hnojiva obsahují také poměrně 

velké mnoţství ţivin (např.: dusík, fosfor, draslík, vápník) a mají nezastupitelnou roli 

v zemědělství. Statková hnojiva mohou obsahovat i některé rizikové prvky. Podle zákona 

je nepřípustné uvést do oběhu prodejem i jiným způsobem statkové hnojivo, u kterého je 
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obsah rizikových prvků vyšší neţ stanoví vyhláška č. 474/2000 Sb. Limitní hodnoty 

rizikových prvků jsou uvedeny v tabulce 1 [13]. Průměrná roční produkce statkových 

hnojiv je znázorněna v tabulkách 2 a 3 [5].  

Tabulka 1 Limitní hodnoty rizikových prvků ve statkových hnojivech [12] 

mg / kg sušiny 

kadmium olovo rtuť arzen chrom měď molybden nikl zinek 

2 100 1 10 100 100 5 50 300 

 

Statková hnojiva jsou tradičním klíčovým hnojivem v ekologicky udrţitelném 

hospodaření s půdou. Jejich pouţitelnost je nejlepší v kombinaci i s jinými udrţitelnými 

postupy. Mezi tyto postupy patří střídání plodin, zelené hnojení, vápnění a přidávání 

dalších přírodních nebo biologicky šetrných hnojiv [21].  

Tabulka 2 Průměrná roční produkce hnojiv (produkce výkalů při ustájení bez produkce močůvky), při 

průměrné úrovni spotřeby steliva, v přepočtu na 500 kg živé hmotnosti [8] 

druh, 

kategorie 

zvířat 

produkce výkalů 

produkce 

kejdy (2) 

ustájení bez produkce 

močůvky (hluboká 

podestýlka) 

pevné 

výkaly moč 
celkem 

1) 

spotřeba 

steliva 

produkce 

chlévské 

mrvy 

produkce 

hnoje 

 t/rok t/rok t/rok t/rok 

sušina 

v % kg/den t/rok t/rok 

telata 11,6 6,6 18,3 22,6 7,2 6,8 20,7 13,9 

jalovice, 

býci 8,9 4,6 13,5 18,7 8,6 8,5 16,6 11,1 

krávy 9,0 5,1 14,0 21,9 7,5 8,5 17,1 11,5 

skot 9,0 5,0 14,0 20,9 7,8 8,5 17,1 11,5 

prasnice 3,3 7,5 10,9 18,7 5,8 7,7 13,7 9,2 

výkrm 4,1 9,5 13,6 18,0 7,1 10,0 17,3 11,6 

prasničky 5,1 8,8 13,9 18,0 7,1 8,0 16,8 11,2 

dochov 4,6 19,2 23,7 31,9 7,0 17,5 30,1 20,2 

prasata 4,2 9,3 13,5 19,0 6,8 9,0 16,8 11,2 

ovce, kozy 5,5 3,7 9,1 11,3 24 7,0 11,7 7,8 

koně 6,4 2,2    6,0 10,8 7,2 

drůbeţ   16,8 

31,3 11,8 

2,5 17,8 11,9 5,3 (3) 73,0 

 

 

http://biom.cz/cz/legislativa/fyto-legislativa/474-2000-sb
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1) Celková produkce výkalů je rovna produkci neředěné kejdy, příp. čerstvého trusu drůbeţe 

2) Kejda a močůvka průměrné sušiny (započítáno přidání technologické, příp. sráţkové vody) 

3) Suchý drůbeţí trus  

Tabulka 3 průměrná roční produkce statkových hnojiv (při ustájení s produkcí močůvky), při průměrné 

úrovni spotřeby steliva, v přepočtu na 500 kg živé hmotnosti [8] 

druh, kategorie 

zvířat 

ustájení s produkcí močůvky 

spotřeba 

steliva 

produkce 

chlévské 

mrvy 

produkce 

hnoje 

produkce 

volné 

moči (1) 

produkce 

močůvky 
(2) 

 kg/den t/rok t/rok t/rok t/rok 

telata 2,5 14,7 9,8 4,4 8,7 

jalovice, býci 2,0 12,0 8,0 2,4 6,1 

krávy 2,5 12,1 8,1 2,9 5,2 

skot 2,5 12,1 8,1 2,8 5,7 

prasnice 4,2 8,6 5,7 3,8 8,7 

výkrm 4,7 9,9 6,6 5,4 8,2 

prasničky 4,7 10,9 7,3 4,7 8,2 

dochov 12,5 20,1 13,4 8,2 12,3 

prasata 5,0 10,4 6,9 4,9 9,5 

 

1) Produkce přebytečné moči, při zohlednění průměrné nasákavosti slámy (1 kg slámy zachytí 2,4 kg 

moči). 

2) Kejda a močůvka průměrné sušiny (započítáno přidání technologické, příp. sráţkové vody). 

 Statková hnojiva se podle vyhlášky č. 274/1998 Sb. o skladování a způsobu 

pouţívání hnojiv mohou skladovat za podmínek uvedených v odstavcích 1 aţ 3 tohoto 

zákona:  

1) Tuhá statková hnojiva se skladují ve stavbách pro skladování tuhých statkových hnojiv 

s vyloučením přítoku povrchových nebo svedených sráţkových vod, pokud je součástí 

těchto staveb jímka tekutého podílu. Kapacita skladovacích prostor musí odpovídat 

skutečné produkci hnoje 

- za 6 měsíců při vyváţení dvakrát ročně, 

- za 10 měsíců při vyváţení hnoje jednou ročně. 
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2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na statková hnojiva uloţená na zemědělské půdě 

před jejich pouţitím (obr. 1). Na zemědělské půdě mohou být statková hnojiva uloţen 

nejdéle po dobu 24 měsíců. Na stejném místě lze uloţit hnojiva opakovaně nejdříve po 

4 letech, po provedení kultivace půdy tohoto zemědělského pozemku. 

3) Tekutá statková hnojiva se skladují v nepropustných nadzemních, popřípadě částečně 

zapuštěných nádrţích, v zemních jímkách nebo v podroštových prostorech ve stájích. 

Jímky musí kapacitně odpovídat minimálně pětiměsíční produkci u kejdy a čtyřměsíční 

produkci u močůvky a hnojůvky. Při provozu jímek musí být vyloučen přítok 

povrchových vod do jímky [9, 11]. 

Obrázek 1 Přechodné skladování statkových hnojiv na zemědělské půdě  

Chlévské hnojivo je směs steliva, tekutých a tuhých výkalů hospodářských zvířat  

a spolu se zbytky krmiv tvoří chlévskou mrvu. Jejím zušlechtěním (skladováním – 

fermentací) se získává chlévský hnůj [2]. 

Hlavním produktem metabolismu dusíku u organismů je močovina, z chemického 

hlediska diamid kyseliny uhličité. Průmyslově se močovina vyrábí z amoniaku a oxidu 

uhličitého. Pouţívá se jako dusíkaté hnojivo, je součástí různých krmných směsí 

pro přeţvýkavce a vyuţívá se také např. při výrobě plastů [5]. 
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3. Základní typy hnojiv a jejich sloţení 

3.1. Chlévský hnůj 

Chlévský hnůj je zušlechtěná směs podestýlky s tuhými a tekutými výkaly 

hospodářských zvířat. Základem je chlévská mrva, která se získává po vyvezení stájí 

(obr. 2, 3, 4, 5) a je nezušlechtěným substrátem. Po procesu zrání (fermentace) vzniká 

chlévský hnůj. Sloţení chlévského hnoje je dáno druhem hospodářských zvířat, jejich 

krmením, typem podestýlky a způsobem ošetření chlévské mrvy. Nejkvalitnější je koňský 

hnůj pro nízký obsah vody a vysokou samozáhřevnost hnoje. Nejvhodnější je řezaná 

sláma, která zvyšuje jímavost moči, sniţuje spotřebu slámy a zajišťuje rovnoměrnější 

rozmetání hnoje na poli; méně vhodné podestýlky jsou např.: piliny, rašelina, listí. 

O kvalitě a mnoţství hnoje dále rozhoduje technika krmení, pobyt zvířat ve stáji a délka 

doby uloţení na hnojišti, která je minimálně 3 měsíce, optimální je však 6 měsíců [2, 5]. 

Obrázek 2 Chlévský hnůj (hluboká podestýlka) ve stáji 



Pavla Švanová: Chlévský hnůj a jeho vyuţití v dalších technologiích 

 

 

2011 8  

 

Obrázek 3 Příprava na odvoz hnoje na hnojiště 

Obrázek 4 Odvoz na hnojiště 

 

Obrázek 3 Příprava na odvoz hnoje na hnojiště 
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Obrázek 3 Hnojiště na zemědělské půdě 

3.1.1. Sloţení chlévského hnoje 

V hnoji jsou obsaţeny látky makrobiogenní i mikrobiogenní. Organický podíl je 

zastoupen 85 – 90% ve formě polorozloţené, ale nehumifikované organické hmoty. Zbylá 

procenta tvoří humusové látky. Průměrné sloţení chlévského hnoje je zobrazeno 

v tabulce 4. Poměr uhlíku k dusíku tvoří důleţité hledisko kvality hnoje. Poměr by se měl 

pohybovat 20 – 30 : 1, kvalitní hnůj má poměr uţší neţ 17 : 1 a pokud je kvalita hnoje 

horší, poměr je nad 24 : 1. V chlévském hnoji je také značný podíl mikroorganismů, které 

mohou tvořit 1 – 2 % ze sušiny [2].   

Dobře vyzrálý hnůj se vyznačuje tmavou barvou a je snadno rýpatelný. 

Na povrchových vrstvách je jeho barva hnědočerná, ve spodních nazelenalá a při styku 

se vzduchem se mění na černou. Takto vyzrálá chlévská mrva slabě páchne amoniakem. 

Jsou v ní okem viditelné zbytky steliva, které se dají snadno mechanicky oddělit (obr. 6) 

[2].  
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Obrázek 4 Na obrázku vlevo: chlévská mrva; na obrázku vpravo: vyzrálý chlévský hnůj 

Tabulka 4 Průměrné složení chlévského hnoje v % [2] 

ukazatel skot koně ovce drůbeţ 

sušina 24 25 25 31 

organické 

látky 17 20 20 25 

dusík  0,48 0,65 0,85 2,8 

fosfor 0,11 0,13 0,14 1,25 

draslík 0,51 0,52 0,66 1,23 

vápník 0,37 0,21 0,25 0,25 - 1,00 

hořčík 0,08 0,11 0,12 0,06 - 0,08 

 

3.1.2. Význam chlévského hnoje 

Hlavním významem chlévského hnoje je obsah ţivin, které jsou výborné 

pro dobrou půdní úrodnost. Vpravením hnoje do půdy je půda obohacena o snadno 

rozloţitelné uhlíkaté a dusíkaté látky, které jsou zdrojem energie, oxidu uhličitého 

a přijatelných forem dusíku i ostatních ţivin pro půdní organismy. Mikroorganismy 
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obsaţené v hnoji příznivě ovlivňují biologickou půdní činnost, hnůj je zdrojem vody 

(obsah 60 aţ 80 %) a růstových látek (hlavně heteroauxinu) [5].   

3.2.  Kejda 

Kejda je definována jako částečně zkvašená směs tekutých a tuhých výkalů 

hospodářských zvířat a zbytků krmiv s různým mnoţstvím technické vody [2]. Kvalitní 

kejda skotu, prasat nebo drůbeţe je velice hodnotné organicko-minerální hnojivo, které 

spojuje vlastnosti hnoje a ţivin z minerálních hnojiv a obohacuje půdu organickými 

látkami a ţivinami. Kejda vzniká v provozech, kde se nepouţívá podestýlka (obr. 7). 

Tabulka 5 zobrazuje průměrnou produkci kejdy podle druhu zvířat [5].  

Tabulka 5 Průměrná denní a roční produkce kejdy podle druhu zvířat [2] 

druh zvířat 

Produkce na 500 kg ţivé váhy 

denní (kg) roční (t) 

skot  50 18 – 22 

prasata 40 – 70 15 – 26 

drůbeţ 50 – 100 18 – 36 

Obrázek 5 Kejda skotu 
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3.2.1. Sloţení kejdy 

Kvalita a produkce kejdy závisí na mnoha faktorech. Velmi důleţitý je obsah vody, 

který by neměl přikročit 20 % vyprodukované neředěné kejdy; také závisí na druhu 

a kategorii zvířat, jejich krmení, mnoţství vypité vody, stáří, způsob odklízení výkalů, 

ztráty při skladování apod. Dalším důleţitým znakem kvality kejdy je obsah sušiny. 

Průměrný obsah ţivin v kejdě je znázorněn v tabulce 6. Obsah sušiny by se měl pohybovat 

u skotu a prasat od 7,5 do 15 %, zatímco u drůbeţe od 15 do 20 %. Organické látky tvoří 

asi 70 aţ 80 % sušiny [2, 5]. 

Tabulka 6 Průměrný obsah živin v kejdě v % čerstvé hmoty [2] 

druh kejdy sušina 

organické 

látky dusík fosfor draslík vápník hořčík 

skot 7,5 5,5 0,4 0,1 0,4 0,1 0,04 

prasata 7,2 6,0 0,6 0,13 0,27 0,2 0,05 

drůbeţ 15,0 10,5 1,0 0,3 0,4 1,0 0,1 

 

Kejda má vysokou hnojivou hodnotu, o které svědčí poměr uhlíku k dusíku (C : N), 

jeţ se pohybuje v rozmezí 4 – 8 : 1. Tento poměr ovlivňuje rychlost přeměny organických 

látek obsaţených v půdě.  

 Kejda obsahuje ţiviny rostlinám snadno přístupné. Dusík se z 50 – 60 % vyskytuje 

v amoniakální formě jako uhličitan amonný. Maximálně 10 % dusíku je obsaţeno 

v nitrátové formě a zbytek je vázán v organických pozvolna působících látkách. Fosfor, 

draslík a hořčík jsou vázány hlavně v labilních sloučeninách a tím jsou pro rostliny dobře 

přijatelné; nedostatek těchto prvků se upravuje přihnojováním průmyslovými hnojivy. 

Kejda obsahuje i mikroelementy, zejména zinek, měď, bor, mangan, molybden a kobalt 

a růstové látky. Biologická aktivita kejdy je vysoká z důvodu intenzivní přeměny 

uhlíkatých a dusíkatých látek [2, 5]. 

3.2.2. Význam kejdy 

Správně vyrobená a ošetřená kejda je významným zdrojem organických látek, 

bakterií, ţivin a látek stimulační povahy (heteroauxinů), které zvyšují půdní úrodnost. 
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Ţiviny obsaţené v kejdě znamenají značnou úsporu financí pro pěstitele, který by jinak byl 

nucen k nákupu minerálních hnojiv [2, 5]. 

3.2.3. Skladování kejdy  

Skladování kejdy vyţaduje speciální technická zařízení jejichţ základem je 

skladovací jímka. Jímky musí kapacitně odpovídat produkci a spotřebě kejdy ke hnojení 

v daných podmínkách. Potřeba prostoru pro ukládání kejdy při jednojímkovém systému 

činí 7 – 10 m
3
 na 1 DJ = 500 kg ţivé hmotnosti [5]. Z vyhlášky č. 274/1998 Sb. 

O skladování a způsobu pouţívání hnojiv vyplývá, ţe pro skladování kejdy musí jímky 

kapacitně odpovídat minimálně pětiměsíční reálné produkci kejdy. Kvalitní uskladnění 

kejdy je základ pro její další vyuţití [9, 14]. 

3.3.  Močůvka 

Močůvka je zkvašená moč ustájených hospodářských zvířat naředěná vodou. Přímé 

vyuţití k hnojení močůvkou je stále nedostatečné především z důvodu nevyhovujících 

skladovacích kapacit jímek, nevhodné manipulační techniky a v mnohých případech 

i z nezájmu o její účelné vyuţití [2, 5].   

3.3.1. Sloţení močůvky 

Z chemického hlediska je močůvka charakteristická vysokým obsahem dusíku 

a draslíku a patří k velmi účinným dusíkato-draselným hnojivům. Základní látkou 

obsaţenou v močovině je dusík, jeho obsah i obsah dalších látek v močovině je zobrazen 

v tabulce 7. Dusík se v močůvce vyskytuje ve formě kyseliny hipurové, močové 

a močoviny, postupným zkvašováním moči se však tyto látky rozkládají na amoniak. 

V močůvce je aţ 85 % dusíku ve formě volného amoniaku, který snadno těká 

(volatilizuje). Na organické látky je vázáno pouze 10 % dusíku.  Produkce močoviny 

kolísá podle druhu zvířat, způsobu krmení a druhu krmiva, závisí také na kvalitě 

a mnoţství steliva a způsobu ošetřování hospodářských zvířat. Pro srovnání rozdílů 

v produkci moči v závislosti na druhu zvířete je uvedena tabulka 8 [2, 5]. 

Při hnojení půdy se dávka 10 t/ha močůvky vyrovná dávce 23 kg dusíku a 33 kg 

draslíku v minerálních hnojivech. Výţivná hodnota močůvky je však ještě vyšší, protoţe 
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obsahuje biologicky aktivní látky ze skupiny heteroauxinů a dalších růstových stimulátorů 

[2, 5]. 

Tabulka 7 Obsah organických látek a živin v močůvce [2] 

kvalita  

močůvky sušina 

organické 

látky pH dusík fosfor draslík vápník hořčík 

nejlepší 2,4 1,7 8,4 0,91 0,03 1,43 0,02 0,03 

průměrná 1,4 1,0 7,8 0,23 0,01 0,33 Stopy 0,01 

nejhorší 0,8 0,5 7,2 0,05 Stopy 0,10 Stopy Stopy 

 

Tabulka 8 Průměrné hodnoty produkce moči na zvíře [2] 

druh 

zvířete 

produkce moči na 500 kg ţivé váhy 

denně (t) ročně (hl) 

kůň 3 – 6 11 – 22 

skot 6 – 12 22 – 24 

prase 2 – 4 7 – 15 

ovce, koza 1,5 5,5 

3.3.2. Skladování močůvky 

Močůvka se ukládá do jímek, kde dochází k odbourávání škodlivých látek 

a zamezení ztrátám dusíku. Důleţité je urychlit odtékání moči nezachycené ve stelivu 

do skladovacích jímek, protoţe se předchází moţnosti kontaminace bakteriemi z výkalů 

a podestýlky. Bakterie působí negativně, neboť rozkládají organické látky a tím dochází ke 

značným ztrátám dusíku. Pro zamezení ztrát je vhodné pouţít např. plovoucí dřevěný kryt. 

Minimální skladovací doba močůvky v jímce je 6 měsíců s dostatečnou kapacitou, 

při menším objemu jímky je nutno častější vyváţení [5]. Minimální kapacita jímek je dána 

vyhláškou č. 274/1998 Sb. o skladování a způsobu pouţívání hnojiv. Ta stanovuje 

za minimální kapacitu čtyřměsíční produkci močůvky. Při provozu jímek musí být také 

zamezeno přítoku povrchových vod do jímky [9,14]. 

3.3.3. Význam močůvky 

Přímé pouţití močůvky je poměrně riskantní, neboť organické dusíkaté kyseliny 

(hipurová a močová) a jejich deriváty jsou velmi agresivní a mohou rostliny „spálit“. 

Močovinu je nutné skladovat v jímkách a co nejvíce zamezit ztrátám dusíku, ke kterým 

dochází především jeho těkáním. Močůvku lze i přes riziko spálení rostlin povaţovat 
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za velmi účinné dusíkato-draselné hnojivo, ale vhodná je jen pro rostliny náročnější 

na dusík a draslík jako jsou okopaniny a krmné plodiny [2, 5]. 

3.4. Hnojůvka 

Hnojůvka je tekutina, která v průběhu zrání chlévské mrvy vytéká z hnojiště 

(obr. 8). Hlavní rozdíl mezi močůvkou a hnojůvkou je v rozdílu obsaţených 

mikroorganismů - zatímco moč zdravých zvířat je zpravidla sterilní, hnojůvka můţe 

obsahovat velké mnoţství mikroorganismů. Do hnojůvky se mikroby dostávají z hnoje, 

ve kterém se dále mnoţí. Mnoţství hnojůvky je velmi variabilní a závisí na kvalitě 

uskladnění a ošetření mrvy. Významný je také vliv meteorologických podmínek, hlavně 

sráţek a teploty [2]. 

Obrázek 6 Hnojůvka vytékající z hnojiště 

3.4.1. Sloţení hnojůvky 

Hnojůvka je dusíkato-draselné hnojivo s průměrným obsahem dusíku 0,11 – 

0,14 %, draslíku 0,46 – 0,58 % a fosforu ve stopovém mnoţství kolem 0,01 %. Hnojůvka 

tvoří 8 – 20 % z uloţeného mnoţství chlévské mrvy [5]. 
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3.4.2. Skladování hnojůvky 

Skladování hnojůvky se provádí v nepropustných jímkách, které podle vyhlášky 

274/1998 Sb. o skladování a způsobu pouţívání hnojiv musejí odpovídat čtyřměsíční 

produkci hnojůvky. Do jímek nesmí být zaústěny svody dešťové vody [2, 9]. 

3.4.3.  Význam hnojůvky 

Hnojůvka se jako dusíkato-draselné hnojivo pouţívá ke hnojení luk, pastvin 

a krmných plodin. Významné pouţití hnojůvky spočívá v zavlaţování kompostů. 

Hnojůvka má také význam při kompostování odpadní dřevní hmoty; jako zdroj dusíku 

a draslíku obohacuje substrát o mikroorganismy [2, 5]. 
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4. Způsoby zpracování hnoje 

Existují různé způsoby zrání chlévské mrvy. Zrání mrvy by mělo probíhat zásadně 

na hnojišti, které se budují u stájí nebo v provizorní polní podobě. O umístění, druhu 

a velikosti hnojiště rozhoduje počet chovaných zvířat a potřeba hnoje ke hnojení.  

Stálá hnojiště mají být zpevněná s nepropustnou loţnou plochou a vodotěsnou 

odtokovou struţkou s jímkou na hnojůvku a močůvku. Hnojiště se budují z betonu, asfaltu, 

někdy i z panelů s nepropustným a vhodně spárovaným dnem. Na 1 DJ = 500 kg ţivé 

hmotnosti je potřeba mít k dispozici 2,5 – 3 m
2
 plochy při vyváţení 2x ročně. 

Vlastní proces zrání má biochemickou podstatu, při které jednotlivé sloţky 

chlévské mrvy (podestýlka, moč, pevné výkaly) podléhají částečnému odbourávání 

činností mikroorganismů, zejména bakterií, vláknitých hub a aktinomycet. Intenzita těchto 

procesů je ovlivňována přístupem vzduchu, vlhkosti prostředí a teplotou; za přístupu 

vzduchu postupuje odbourávání organických látek rychleji neţ za anaerobních podmínek. 

Při omezeném přístupu vzduchu jsou organické látky odbourávány částečně a tvoří 

více metanu, který omezuje rozklad organických látek na oxid uhličitý, vodu, čpavek 

a popeloviny. Čím lepší je provzdušnění v průběhu zrání mrvy, tím intenzivnější jsou 

biologické procesy odbourávání; tím větší jsou však také ztráty na organické hmotě 

a dusíku. Pro sníţení těchto ztrát byly vyvinuty různé způsoby zušlechťování chlévské 

mrvy v hnůj. Mezi tyto metody patří: výroba chlévského hnoje za studena, výroba 

chlévského hnoje za tepla, kompostování chlévské mrvy, metanové kvašení chlévské 

mrvy.  

Na hnojišti nemá probíhat úplný rozklad organických látek, ale má být v určité fázi 

přerušen, pokud jsou lehce rozloţitelné látky v chemicko-biologické rovnováze. Tato 

rovnováha je dosaţena asi za 2 – 3 měsíce zrání mrvy a závisí na ročním období [2, 5]. 

4.1. Výroba chlévského hnoje za studena  

Postup je zaloţen na urovnání vyvezené mrvy do kostek nebo bloků na co nejmenší 

ploše, následuje okamţité utuţení a vlhčení, popřípadě i zakrytí mrvy pro pozvolné 

odbourávání organické hmoty. Bloky mají šířku 3,5 – 4 metrů, výšku do 3 metrů a různou 
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délku podle produkce.  Za studena můţe být chlévský hnůj vyráběn na různých místech 

např. ve stáji, na přídvorském hnojišti nebo na polním hnojišti. 

Výroba chlévského hnoje ve stáji na hluboké podestýlce (obr. 9) se vyznačuje 

malými ztrátami organických látek a ţivin, neboť zde nepůsobí nepříznivé povětrnostní 

podmínky. K nevýhodám patří vyšší spotřeba slámy v mnoţství 6 – 8 kg na kus a den, 

slabší provlhčování slámy a značné ztráty dusíku při nevhodné manipulaci. 

Obrázek 7 Výroba hnoje na hluboké podestýlce 

Výroba hnoje na přídvorském hnojišti vytváří optimální podmínky pro výrobu 

kvalitního hnoje, nevýhodou je jen nákladné budování hnojiště s nepropustným spádovým 

dnem k jímce na hnojůvku. 

Výroba na polním hnojišti má nevýhodu v denním odváţení mrvy. Polní hnojiště 

musí být zpevněná se zajištěním odvodu hnojůvky a jejího jímání v nepropustné jímce. 

Umístění hnojiště na zemědělské půdě je přípustné pouze za podmínek, ţe nedojde 

ke znečištění ani ohroţení jakosti povrchových ani podzemních vod [2, 5]. 
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4.2.  Výroba chlévského hnoje za tepla   

Chlévská mrva je při výrobě za tepla ukládána také do bloků jako za studena, 

ale neutuţuje se a ponechává se určitý počet dnů načechraná. Při aerobních podmínkách 

stoupá teplota aţ na 55 – 60 °C po dobu 3 – 6 dnů podle povětrnostních podmínek. 

Následné utuţení mrvy zastaví činnost termofilních bakterií rozkládajících organické látky 

za vyšších teplot. Správný průběh zrání mrvy za horka je podmíněn dostatečnou vlhkostí, 

kontrolou teploty a velmi dobrým utuţením mrvy. 

Touto metodou vzniká hluboce prokvašený hnůj bez většího zápachu. Velká 

pracovní náročnost a vyšší ztráty na organické hmotě jsou hlavní důvody, proč se tato 

metoda v praxi příliš nerozšířila. Doporučuje se však v chovech, kde se vyskytly infekční 

nemoci, neboť teplota mrvy 55 – 60 °C můţe choroboplodné zárodky ničit [2, 5]. 

4.3. Kompostování chlévské mrvy 

Zušlechťování mrvy probíhá na polním hnojišti, kde se vyvezená chlévská mrva 

míchá se zeminou v poměru 8 – 10 : 1. Na hnojišti je nutno nejprve provést naorání zeminy 

a její shrnutí, následuje promíchání mrvy se zeminou a přidání superfosfátu. V závěrečné 

fázi dochází k úpravě kompostu pomocí různých nakladačů a frézových mechanismů 

na poţadovaný tvar – nejčastěji do tvaru o šířce základny 4 m, výšce 1,5 m a libovolné 

délce.  

V kompostu je také nutné zajistit optimální vlhkost. Nedostatečná vlhkost 

způsobuje vývoj nevhodné mikroflóry s převahou plísní a aktinomycet. Při nadbytečné 

vlhkosti dochází rychle k nedostatku kyslíku v kompostu, to vede k vývoji anaerobní 

mikroflóry a ke zkysnutí kompostu. Zemědělské komposty vyţadují optimální počáteční 

vlhkost 55 – 60 %; k zavlaţování lze vyuţít také močůvka nebo 50 – 60 % hnojůvka.  

Výroba kompostu můţe probíhat v biofermentorech. Biofermentory jsou pevná 

zařízení z monolitického ţelezobetonu nebo mobilní, instalované na zpevněnou plochu. 

Výrobci biofermentorů (bioreaktorů) doporučují zpracovávat aţ pětinu objemu nasákavého 

materiálu – drcená sláma, piliny na čtyři pětiny tekutého odpadu, které tvoří kejda, slepičí 

trus či čistírenský kal. Směs se fermentuje zpravidla 5 aţ 7 dní při teplotách okolo 55 °C 

za intenzivního provzdušňování. Pouţití biofermentorů se neobejde bez míchacího 

zařízení, dopravníku, nádrţí a čerpadel na tekutý odpad. Náklady na výrobu kompostu 
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s pouţitím biofermentoru ve srovnání s výrobou na kompostových základkách jsou 

minimálně dvojnásobné.  

Další moţnost výroby kompostu je v plošných hromadách, které se zakládají 

vrstevnatě z chlévské mrvy a dalších hmot do výšky 50 cm a jsou zavlaţovány močůvkou; 

kompost se překopává hrubou orbou. Plocha je po dobu 2 – 3 let vyuţívaná k pěstování 

krmných plodin nebo teplomilné zeleniny. 

Nejúčelnější je vyrábět komposty v zakládkách (kompostování krechtové) 

na trvalých nebo dočasných kompostovištích. Odpady se naváţí přímo do zakládky 

a rovnoměrně se vrství po celé délce. Nejlepší je lichoběţníkový průřez s rovným 

povrchem, lemovaným zvýšeným okrajem. Je nutné provádět provzdušňování kompostu, 

nejúčinnější je překopávka kompostu do boku.      

Při kompostování dochází k procesům humifikace, které vedou k tvorbě kvalitních 

humusových látek. Kompostování chlévské mrvy je nejšetrnější a nejkvalitnější způsob 

úpravy mrvy, v praxi není příliš rozšířen pro vyšší náklady a pracovní činnost [2, 5, 17]. 

4.4. Anaerobní fermentace chlévské mrvy 

Mikrobiální rozklad organických látek probíhá bez přístupu kyslíku za vzniku 

bioplynu. Fermentace probíhá ve speciálních uzavřených komorách činností bakterií 

metanového kvašení. [2, 15]; řízená anaerobní fermentace či vyhnívání je výborný způsob 

ekologického zpracování zbytkové biomasy. Jde o bioenergetickou transformaci 

organických látek, při nichţ nedojde ke sníţení hnojivých schopností. Při řízené anaerobní 

fermentaci dochází k odstranění zápachu ve zpracovávaném materiálu. [10, 16] 

Bioplyn je směs plynů obsahující 55 – 75 % metanu (CH4), 25 – 40 % oxidu 

uhličitého (CO2), 1 – 3 % dalších plynů (dusík N2, vodík H2, sulfan H2S); obsah vodní páry 

(H2O) je proměnlivý. V bioplynu je potřeba co nejniţších obsahů oxidu uhličitého 

a sulfanu, protoţe tyto látky sniţují hořlavost.  

Tvorba bioplynu je velmi sloţitý biochemický proces, probíhající bez přítomnosti 

kyslíku. Mezi základní fáze patří hydrolýza, kdy nastává přeměna polymolekulárních 

organických látek na niţší monomery. Druhou fází je acidogeneze, coţ je přeměna 

jednoduchých organických sloučenin na mastné kyseliny pomocí acidogenních bakterií. 

Fáze acetogeneze probíhá za oxidace vyšších organických kyselin na kyselinu octovou. 
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Poslední fází je metanogeneze, kdy se působením metanových bakterií tvoří metan a oxid 

uhličitý. 

Anaerobní fermentace probíhá při vlhkosti vyšší neţ 50 %. Vlhkost ovlivňuje 

zejména zahájení první fáze procesu – hydrolýzu. Optimální hodnota sušiny se pohybuje 

v rozmezí 8 – 12 % u kejdy a pro slamnatou mrvu 22 – 25 %. Při nízkých hodnotách 

obsahu sušiny se zvyšují technologické ztráty tepla, vysoké hodnoty způsobují zpomalení 

procesu pro nedostatek vody.  

Optimální teplota procesu je závislá na přítomnosti mikroorganismů. Psychrofilní 

mikroorganismy vyţadují teploty v rozmezí 15 – 20 °C, pro mezofilní druhy jsou 

optimální podmínky při teplotách 35 – 40 °C a termofilní organismy vyţadují nejvyšší 

teploty 55 °C. Obecně platí, ţe při teplotě menší neţ 4 °C činnost „plynotvorných“ 

mikroorganismů ustává, ale při překročení teplot nad 60 ° C dochází k inhibičním 

účinkům. Volba vhodné provozní teploty je velice důleţitá, musí se udrţovat přibliţně 

konstantní, protoţe metanogenní bakterie jsou velmi citlivé na její kolísání.  

Pro dobrý náběh fermentoru je vyţadováno pH od 4,5 do 8,0. Optimální pH se 

mění v závislosti na jednotlivých fázích anaerobní fermentace. Pro činnost metanogenních 

bakterií je optimální pH v rozmezí 6,7 – 7,6;  hodnota pH < 5 působí na bakterie inhibičně. 

Důleţitým faktorem pro udrţení stability fermentačního procesu je i poměr C : N. 

Příliš vysoký obsah dusíkatých látek má inhibiční charakter. Za optimální se povaţuje 

poměr 20 – 30 : 1 [15, 25].  

Přítomnost toxických a inhibujících látek výrazně ovlivňuje biochemický proces 

ve fermentoru. Mezi tyto látky patří např. bakteriocidní látky, dále látky v hnilobném 

rozkladu a látky s vysokou koncentrací amoniaku. Neţádoucí jsou také těţké kovy, které 

sice přímo nenarušují proces, ale negativně ovlivňují výslednou kvalitu substrátu [10, 15]. 

Ve fermentorech trvá fermentace při průměrném obsahu 125 t mrvy 30 – 34 dní 

a sniţují se ztráty organických látek oproti jiným způsobům zpracování na 15 – 20 %. 

Obsah dusíku i obsah jiných látek uvádí tabulka 9 [2]. 

Tabulka 9 Rozdíl kvality hnoje při různém zpracování [2] 

produkce hnoje sušina organ. látky dusík fosfor draslík 

na hnojišti 23,6 18,8 0,45 0,14 0,38 

anerobní fermentace 23,6 21,5 0,49 0,15 0,41 
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Průměrně lze z 1 kg biologicky rozloţitelných organických látek získat 0,8 – 1 m
3
 

bioplynu s výhřevností 20 – 25 MJ/m
3
. Průměrný zisk bioplynu a jeho výhřevnost 

v přepočtu na produkci hnoje od 1 ks zvířete ročně je zobrazen v tabulce 10 [16]. 

Tabulka 10 průměrné množství bioplynu a jeho výhřevnost od 1 ks zvířat ročně [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

druh zvířete 

mnoţství 

bioplynu [m3] 

výhřevnost 

[MJ] 

dojnice 600 13200 

skot výkrm 400 8800 

prase výkrm 70 1540 

nosnice 5,8 128 
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5. Experimentální zjištění obsahů sušiny v trusu zvířat 

Sušina v trusu zvířat je podstatnou surovinou pro vznik hnoje, z tohoto důvodu byl 

zjišťován obsah sušiny u vybraných druhů hospodářských zvířat.  

5.1.  Odběr a úprava vzorků 

Vzorky trusu byly odebírány v souladu se zásadami hygienické práce u ustájených 

zvířat v domácím i zemědělském chovu. Od různých hospodářských zvířat bylo odebráno 

přibliţně 50 g trusu. Vlastní rozbor vzorků probíhal v den odběru. 

Před vlastním měřením byly vzorky homogenizovány; naváţeny a rozetřeny. 

Pro další úpravu vzorků sušením byly vzorky rozváţeny po 1 g. Na misku bylo zapotřebí 

dát tenkou vrstvu vzorku, aby sušení probíhalo rychleji.   

K vysušení vzorků byl pouţit analyzátor vlhkosti DENVER IR – 30. Tento přístroj 

pracuje na principu ohřevu infračervenými paprsky a stanovení váhového úbytku. Sušení 

probíhalo za teploty 105 °C přibliţně po dobu 5 aţ 10 minut. Doba sušení se u vzorků lišila 

v závislosti na obsahu vody, nejdéle probíhalo sušení u prasečího trusu.   

5.2.  Zjištění výsledků a jejich vyhodnocení 

Výsledky měření jsou uvedeny v tabulce 11, výsledky měření se lišily zejména 

podle druhu zvířat. Trus drůbeţe a prasat byl odebrán z domácího chovu, zvířata byla 

krmena ječmenným šrotem a zbytky z kuchyně. Prasata navíc dostávala brambory a chléb. 

Vzorky trusu skotu, koní, ovcí a koz pocházely ze zemědělského statku. Tato zvířata byla 

chována na hluboké podestýlce a krmena převáţně senem a ovsem s výjimkou krav, které 

byly krmeny senaţí. Porovnání výsledků bylo provedeno s vyhláškou Ministerstva 

zemědělství č. 274/1998 Sb., kde příloha č. 2 této vyhlášky obsahuje průměrný přívod 

ţivin do půdy ve statkových hnojivech.  

Srovnání naměřených výsledků nemůţe být přesné, neboť zákon uvádí obsah 

sušiny ve statkových hnojivech a neobsahuje mnoţství sušiny v trusu, proto se v některých 

případech obsah sušiny významně liší (graf 1). Dále je třeba brát v úvahu, ţe vyhláška 

počítá pouze s průměrným obsahem sušiny bez ohledu na stáří a výkrm zvířete. 
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Tabulka 11 Porovnání výsledků měření s vyhláškou č. 274/1998 Sb. 

odebrané vzorky hodnoty z vyhlášky 

vzorek 

trusu 

obsah 

sušiny v % statkové hnojivo 

průměrný obsah 

sušiny v % 

skotu 19, 96 hnůj skotu 23 

koní 23,60 koňský hnůj 29 

ovcí 34,92 ovčí hnůj 28 

koz 26,97 kozí hnůj 28 

prasat 27,34 hnůj prasat 23 

drůbeţe 18,96 čerstvý drůbeţí trus 23 

 

Graf 1 Grafické znázornění výsledků 

 

5.3. Diskuse výsledků 

Z naměřených hodnot vyplívá nadprůměrný obsah sušiny v reálných vzorcích trusu 

ovcí a prasat. Naměřené hodnoty byly ovlivněny způsobem chovu zvířat v závislosti 

na podestýlce, druhu a mnoţství krmení a mnoţství vypité vody. Velkou roli hraje také věk 

zvířat. Tato práce by stála za další zkoumání, úlohu těchto faktorů ve výsledném sloţení 

trusu zvířat by bylo vhodné dále zkoumat a experimentálně ověřit. Bylo by vhodné zaměřit 

se na jeden druh zvířete a pozorovat změny kvality trusu v závislosti na věku zvířete, druhu 

a kvalitě podávaného krmiva.  
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6. Vyuţití chlévského hnoje 

6.1. Vyuţití chlévského hnoje na zemědělské půdě 

Nejběţnějším a nejznámějším vyuţitím chlévského hnoje je hnojení, které 

významně ovlivňuje všechny prvky půdní úrodnosti a je nutné pro dosaţení dobré půdní 

úrodnosti. Kvalita půdy zajišťuje rostlinám optimální podmínky pro růst a vývoj, a tím 

dosaţení ţádoucího výnosu a nezávadnosti produkce. Hnojení spočívá v dodávání 

potřebných ţivin přímo rostlinám nebo prostřednictvím půdy; vychází z dosahované 

produkce, biologických vlastností plodin, půdních a klimatických podmínek, úrovně 

agrotechniky, mnoţství a sortimentu hnojiv. Základními hnojivy pro udrţení a zlepšení 

půdní úrodnost jsou hnojiva organického původu – chlévský hnůj, kejda, komposty, sláma, 

zelené hnojení, močůvka. Statková hnojiva jsou důleţitou součástí tzv. vnitřního koloběhu 

ţivin v zemědělském podniku; mají nezastupitelnou roli z hlediska dlouhodobého 

udrţování či zvyšování půdní úrodnosti. Při intenzivní rostlinné produkci mohou být 

hnojiva organická doplňována také minerálními hnojivy [2, 7, 18, 19, 20]. 

Chlévským hnojem se hnojí plodiny s delší vegetační dobou, které jsou náročné 

na plynulé a dlouhodobé dodávání ţivin, tedy okopaniny, kukuřice, košťáloviny, plodová 

zelenina, olejniny. Hnojit chlévským hnojem se doporučuje na podzim, protoţe hnojení 

v časném jaru ochuzuje půdu o vláhu. Ideální je zaorávka hnoje na podzim s fosforečnými 

a draselnými hnojivy. Pro optimální vyuţití hnoje, je nutné, aby byl rovnoměrně rozmetán 

a ihned zapraven orbou do půdy, v opačném případě se sniţuje hnojivá účinnost, jak uvádí 

tabulka 12. Zaorávka se provádí na těţkých půdách mělčeji, na lehkých půdách by měla 

být hlubší [2, 18]. 

Tabulka 12 Ztráty na hnojivé účinnosti v závislosti na době zapravení [18] 

doba zaorání sníţení hnojivé účinnosti 

ihned po rozmetání minimální 

po 6 hodinách 3 - 16 % 

po 1 dnu 6 - 21 % 

po 4 dnech 14 - 36 % 

 

Za dostatečně vysokou dávku chlévského hnoje lze povaţovat 35 – 40 tun. 

Aplikace by měla probíhat jedenkrát za 3 aţ 4 roky při zastoupení plodin: 55 – 60 % zrnin; 
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20 – 25 % okopanin a kukuřice; 10 – 15 % víceletých pícnin. Dávkou 40 tun hnoje se 

do půdy dostávají nejen organické látky, ale také značné mnoţství ţivin. Tabulka 13 udává 

mnoţství základních ţivin obsaţených ve 40 tunách hnoje [18].  

Tabulka 13 Množství živin obsažených ve 40 tunách hnoje [18] 

mnoţství ţivin [kg] 

dusík fosfor draslík vápník hořčík 

192 44 236 128 36 

 

Pro znázornění je uvedena tabulka 14, která porovnává dávku 40 tun chlévského 

hnoje s různými minerálními hnojivy [18].  

Tabulka 14 Porovnání množství chlévského hnoje s minerálními hnojivy [18] 

40 tun 

chlévského 

hnoje 

odpovídá 

690 kg ledku amonného a vápencem 27, 5 % dusíkaté hnojivo 

520 kg jednoduchého superfosfátu fosforečné hnojivo 

590 kg 50 % draselné soli draselné hnojivo 

370 kg mletého vápence vápenaté hnojivo 

240 kg kieseritu hořečnaté hnojivo 

 

K zapracování hnoje lze pouţít různé techniky hnojení. Technikou hnojení se 

rozumí doba a způsob aplikace hnojiva. Vhodnými technikami jsou vytvářeny lepší 

podmínky pro plynulou výţivu rostlin v souladu s jejich potřebou a maximálním vyuţitím 

ţivin.  

Techniky hnojení lze rozdělit podle následujících hledisek: 

- podle doby aplikace: 

 hnojení základní 

- před nebo při orbě – hnojivo je rozmetáno na povrchu půdy a orbou 

zapraveno, to znamená v orničním profilu (obr. 10) 

- před setím a sázením – na usmykovanou půdu se hnojiva rozmetají 

a při sadbové přípravě se zapraví 

 hnojení startovací – hnojení při setí a sázení  

 přihnojování – hnojení během vegetace 
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- na list – aplikace na vzrostlý porost, u jeteloviny a travních porostů 

- do řádků  

- zavlaţováním 

- mimokořenovou výţivou – aplikuje se na listy, roztok na nich 

ulpívá, a pak je vstřebáván rostlinami 

- podle způsobu aplikace: 

- hnojení na plochu (naširoko) – plošná aplikace na hrubou brázdu, 

usmykovaný nebo uvláčený povrch 

- hnojení lokální – do řádků, mezi řádky, do hnízd 

- hnojení zásobní – na více let dopředu; předzásobní (na 2 – 3 roky) nebo 

meliorizační (ne celé období trvání sadu) 

- hnojení profilové nebo vrstevnaté – část hnojiv je zaoráváno a zbytek 

zapravován při přípravě půdy 

- hnojení pozemní 

- hnojení na povrchu půdy [3, 7] 
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Obrázek 8 Hnojení při orbě 

6.2.  Biologické metody zpracování odpadů 

6.2.1. Kompostování 

Základem dobré úrodnosti půdy je substrát, který se vyvinul během velmi dlouhé 

doby z povrchových zvětralin zemské kůry a organických látek, působením povětrnostních 

podmínek (voda, sluneční záření, teplota) a dalších půdotvorných činitelů [6]. Ve smyslu 

zákona č.156/1998 Sb. se substrátem rozumí látka slouţící k zakořeňování a pěstování 

rostlin, zejména se jedná o rašelinu, zeminu nebo jejich směsi [1].  

Moţnost vyuţití statkových hnojiv k získání vynikajícího substrátu je například 

kompostování. Kompost je stabilizovaná, nepáchnoucí, hnědá aţ černá homogenní hmota, 

vznikající aerobním zráním rozloţitelných odpadů, bohatých na rostlinné ţiviny 

a humusové látky [10]. Komposty obsahují hnojiva organického původu, která jsou 

definována jako směs organických látek a zeminy s ţivou půdní mikroflórou, v níţ dochází 

nebo docházelo k humusotvorným procesům. Mezi základní suroviny pro výrobu 

kompostu patří minerální (zemina, rybniční bahno, zemité kaly) a organické substráty 

(odpadní biomasa ze zemědělství, odpady z potravinářského či papírenského průmyslu), 
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mikrobiální zdroje (chlévská mrva, kejda, močůvka, čistírenské kaly) a vápenaté hmoty 

(mleté vápence, saturační kaly) [2, 24].   

Hlavním kritériem kvality kompostu je poměr obsahu organických látek a ţivin. 

Příklady kvality kompostů podle obsahu ţivin jsou znázorněny v tabulce 15.  Důleţitý je 

zejména poměr uhlíku a dusíku (C:N), který je optimální v rozmezí 20 – 30 : 1. 

V tabulce 16 jsou znázorněny některé poměry C:N u látek pouţívaných ke kompostování 

[5]. 

Tabulka 15 Kritéria hodnocení kvality kompostu [2] 

kvalita 

kompostu 

organické 

látky % 

% v sušině 

dusík fosfor draslík vápník + hořčík 

výborná nad 50 2,0 0,65 1,25 4,5 

uspokojivá 30 0,3 - 1,0 0,2 0,8 2,5 - 3,5 

špatná 8 0,1 0,1 0,2 1,5 
 

Tabulka 16 Hodnoty poměru C : N u materiálů používaných pro kompostování [2] 

materiál C : N materiál C : N 

kůra  120 : 1 močůvka 2 : 1 

piliny 500 : 1 kejda skotu 10 : 1 

zahradní odpad 40 : 1 chlévský hnůj skotu 25 : 1 

listí 50 : 1 sláma (ţito, oves) 60 : 1 

posečená tráva 20 : 1 sláma (pšenice, ječmen) 100 : 1 

drůbeţí trus 10 : 1 sláma luskovin 25 : 1 

 

Podle vyuţití lze komposty rozdělit na tří základní skupiny: statkové, průmyslové 

a speciální. Statkové komposty slouţí k znovu doplnění organické hmoty v půdě. 

Základem pro jejich výrobu je odpadní rostlinná biomasa např. bramborová nať, sláma 

znehodnocená krmivy, listí ze stromů atd.; ale také chlévská mrva, kejda, močůvka 

a zemina.  

Průmyslové komposty jsou vyráběny technologiemi, které vyuţívají 

biodegradovatelných odpadů. Hlavním úkolem je navrácení organických látek a ţivin 

do půdy a zároveň sníţení zátěţe ţivotního prostředí spalováním a skládkováním. 
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Speciální komposty jsou základem pro výrobu pěstebních substrátů vyuţívaných 

hlavně v zahradnictví, jedná se především o listovku, drnovku, rašelinovku, pařeništní 

zeminu a lze sem zařadit také kompost získávaný vermikompostováním [2]. 

6.2.2. Zpracování v bioplynových stanicích 

Zpracování chlévského hnoje v bioplynových stanicích se provádí v procesu 

kofermentace. Kofermentace spočívá ve fermentaci dvou i více druhů organické hmoty 

současně, přičemţ nejčastější kombinací je přidávání fytomasy do chlévského hnoje 

hospodářských zvířat. Chlévský hnůj obsahuje zbytkovou energii ze zaţívacího traktu 

zvířat a je proto vhodný jako stabilizátor procesu anaerobní fermentace. Vhodné je 

chlévský hnůj míchat s kuchyňskými odpady, odpadní trávou, kukuřičnou siláţí, řepkou, 

slunečnicí a dalším odpadem rostlinného původu;  tímto způsobem lze ekologicky 

zneškodňovat biologicky rozloţitelný odpad.  

Po vstupní homogenizaci se substrát přečerpává přes výměník ohřívaný horkou 

vodou z kogenerační jednotky do biofermentoru. Obsah biofermentoru je promícháván, 

teplota ve biofermentoru je zajišťována ohřevem. Optimální teplota pro provoz je 

v rozmezí 37 - 43 °C. Vznikající bioplyn je odváděn do plynojemu. Při načerpání čerstvého 

substrátu do biofermentoru odchází stejné mnoţství zbioplynovaného substrátu 

do fermentoru dalšího stupně nebo do zásobníku. Takto zpracovaný odpad se nazývá 

biologicky stabilizovaný substrát. Nejjednodušším vyuţitím substrátu je pak přímá 

aplikace na zemědělskou půdu, neboť substrát je biologicky stabilizovaný 

a homogenizovaný s minimálními pachovými závadami. Další moţnost vyuţití je následná 

separace tuhé frakce ze substrátu lisováním, sedimentací nebo odstřeďováním; tuhá frakce 

má vysoký obsah organické hmoty, a proto je vhodná ke kompostování [10, 17, 22, 25]. 

6.2.3. Další moţnosti vyuţití zemědělských odpadů 

Vyuţití zemědělských odpadů je celá řada. Tabulka 17 uvádí různé technologické 

postupy zpracování.  
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Tabulka 17 Různé technologické postupy využití zemědělských odpadů [17] 

odpad technologie zařízení produkt 

chlévská mrva anaerob. fermentace 
faremní nebo polní 

hnojiště 
hnůj 

organický 

odpad, kejda, 

mrva 

aerobní kompostování 

kompostárna, 

kompostoviště, 

biofermentor 

kompost, pěstební 

substrát 

kejda, sláma 

výroba umělého, 

hnoje(aerobní a 

anaerobní fermentace) 

faremní nebo polní 

hnojiště 
umělý hnůj 

kejda, sláma, 

mrva, rostlinné 

zbytky 

vermikompostování 

(vyuţití ţíţal) 
speciální kompostoviště 

biohumus bílkovina z 

červů 

kejda, chlévská 

mrva 

metanogenní 

fermentace 
bioplynový provoz 

bioplyn, organické 

hnojivo 

kejda 
biologické aerobní 

čištění 

oxidační příkopy, 

aktivační čistírny, 

aktivační čistírny s chem. 

čištěním aerobní 

přirozené systémy 

vyčištěná voda, org. 

hnojivo, 

granul.hnojivo hrubé 

proteiny (k 

příp.krmiv) 

kejda drůbeţe 

podestýlka 

drůbeţe 

sušení sušárenská linka 

krmivo,součást 

krmiv, komerční 

hnojivo 

kejda, chlév. 

mrva 

podestýlky 

kysele katalyzovaná 

hydrolýza 

hydrolyzační zařízení 

biofermentory pro výr. 

jednobuněčného proteinu 

krmivo, součást 

krmiv 

uhynulá zvířata, 

jateční odpad, 

infekční hnůj, 

podestýlky 

drůbeţe 

teplotně tlaková úprava kafilerní destruktor 

kostní, masokostní, 

péřové moučky 

granulované krmivo, 

krmná pasta 

sláma, rostlinný 

odpad 

enzymově nebo 

chemicky katalyzovaná 

hydrolýza 

hydrolyzační a 

fermentační zařízení 

bioethanol, fural, 

lignin, proteinové 

krmivo 

sláma, rostlinné 

zbytky 
dezintegrace a lisování briketovací linka topné brikety 

sláma 
dezintegrace a lisování 

s pojivem 
lisovací linka 

stavební hmoty, 

nábytkářský, 

kompozitní materiál 

drůbeţí trus alkoholové kvašení lihovar. linka výroba bioetanolu 
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 Vhodné vyuţití tuhé frakce biologicky stabilizovaného substrátu je lisování 

do podoby briket či pelet s přídavným materiálem (sláma, dřevní štěpka) a následné pouţití 

jako biopaliva [10, 17, 22]. 
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7. Závěr  

Technologická vyuţití chlévských hnojiv zahrnují metody klasického pouţití 

na zemědělské půdě, přes kompostování a anaerobní fermentaci, aţ po nejrůznější 

zpracování pomocí briketizace a peletizace a následné spalování formou biopaliva.  

Z ekologického hlediska představuje hnojení organickými hnojivy uzavření 

koloběhu látek v přírodě. V důsledku narůstající potřeby energií a sniţující se zásoby 

neobnovitelných zdrojů se jeví vyuţívání chlévských hnojiv jako výhodné 

a nezastupitelné, zejména z důvodu zdroje látek pro kvalitu a úrodnost zemědělských půd.  

V budoucnosti bude potřeba efektivně vyuţívat veškeré dostupné zdroje. Moderní 

technické postupy stále vynalézají novější způsoby zpracování nejrůznějších surovin, 

a proto se dříve či později najde další způsob zpravování chlévského hnoje a jeho 

efektivnějšího vyuţití.    
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