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ANOTACE 

 

V předložené diplomové práci je popsána problematika, související s využitím biomasy, 

její výrobou a zpracováním. 

V první části je objasněn celkový pojem biomasa, popsáno využití biomasy v České 

republice, a to jak její využití k energetickým účelům, tak i využití biomasy odpadní.  

V další části se tato diplomová práce zabývá jedním z aerobních způsobů zpracování a 

využití odpadní biomasy – kompostováním, kdy je zde popsán celý proces kompostování. 

V experimentální části je popsán a zkoumán proces kompostování těžko rozložitelné 

biomasy v laboratorních podmínkách, v závislosti na použití běžně dostupných bakterií do 

kompostu. Experiment byl proveden na vzorcích papírové lepenky, papíru a dřevěných 

pilin s použitím bakterií BIO P4. 
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SUMMARY 

 

In this presented thesis is described the issues related to the use of biomass, its production 

and processing. 

The first part explains the overall concept of biomass, is described the use of biomass in 

Czech Republic, as well as its utilization for energy purposes, as well as for utilization of 

the residual biomass. 

The next part of this dissertation deals with one of the aerobic treatment methods and 

utilization of the residual biomass – composting, and is here described all the composting 

process. 

In the experimental part is described and studied the composting process of hardly 

degradable biomass in the laboratory conditions, depending on the use of commercially 

available bacteria in compost. The experiment was carried out on samples of paperboard, 

paper and sawdust using bacteria BIO P4. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

apod. – a podobně 

BRO – biologicky rozložitelný odpad 

C6H12O6 – glukóza 

C – uhlík 

cca – přibližně 

CO2 – oxid uhličitý 

ES – Evropské společenství  

H2O – voda 

kWh – kilowatthodina 

MB – Megabajt  

MHz – Megahertz  

MZ – Ministerstvo zdravotnictví 

MZE – Ministerstvo zemědělství 

MŽP – Ministerstvo životního prostředí 

N – dusík 

Na3PO4 – fosforečnan sodný 

(NH2)2CO – močovina 

O2 – kyslík 

OZE – obnovitelné zdroje energie 

P2O5 – oxid fosforečný 

ppm – Parts per million (milióntina z celku) 

PET – polyethylentereftalát 

resp. – respektive  

suš. – sušina 

vyhl. – vyhláška 

  



 

   

 

CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Cílem diplomové práce je seznámení s problematikou současného stavu využití biomasy, a 

to jak její využití k energetickým účelům, tak i využití biomasy odpadní.  

V experimentální části této diplomové práce je cílem porovnat  v laboratorních 

podmínkách, kompostování obtížně se rozkládající biomasy, jakou jsou papírová lepenka, 

papír a dřevěné piliny, v závislosti na použití běžně dostupných bakterií do kompostu – 

BIO P4.  
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1. ÚVOD 

 

Biomasa je v současné době velmi diskutovaným tématem. A to především z důvodu jejího 

energetického zpracování, kdy v rámci ochrany životního prostředí je velmi důležité se 

zamyslet, co pro tuto problematiku můžeme udělat sami. Jedná se nejen o to, čím budeme 

topit a z čeho budeme vyrábět elektřinu, ale také, co můžeme udělat například v 

zemědělství. 

V prvním zmiňovaném případě se jedná především o výběru vhodného kotle na topení a 

otopu, který budeme využívat. Zde můžeme využít dřevěné pelety, dřevní štěpku z topolu, 

nebo brikety z krmného šťovíku. 

Co se týče energie, jsou nejvíce diskutovaným tématem fotovoltaické elektrárny a solární 

panely. 

A v zemědělské výrobě můžeme životnímu prostředí pomoci tím, že budeme využívat co 

nejvíce organická hnojiva, mezi která se řadí například kompost. Kompostováním se bude 

tato práce v dalších částech podrobněji zabývat. 
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2. POJEM BIOMASA 

 

„Biomasa je souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, 

tak i živočichů. Tímto pojmem často označujeme rostlinnou biomasu, využitelnou pro 

energetické účely. Energie biomasy má svůj prapůvod ve slunečním záření a fotosyntéze, 

proto se jedná o obnovitelný zdroj energie.“ [1] 

Biomasa je definována jako hmota organického původu, to znamená, že se pod tímto 

pojmem zahrnuje veškerá živá příroda. Biomasu lze využívat energeticky, nebo jako 

organické hnojivo na zemědělskou půdu.  

 

Energii z biomasy lze získat 

 termochemickou konverzí (tzv. suchým procesem), čili zplynováním a pyrolýzou, 

 biochemickou konverzí (tzv. mokrým procesem), to znamená anaerobní fermentací, 

aerobní fermentací nebo alkoholovou fermentací, 

 fyzikálně-chemickou konverzí, neboli esterifikací bioolejů. 

 

Z tohoto důvodu lze tedy na každou rostlinu (květinu, bylinu, keř nebo strom), pohlížet 

jako na budoucí zdroj energetické biomasy. Je v podstatě jedno, zda se jedná o tzv. rychle 

rostoucí topol, ovocný strom, smrk, eucalyptus nebo akát. Je už všeobecně známo, že na 

mnohé zemědělské plodiny také pohlížíme, jako na energetické rostliny. Plodiny, které lze 

využít pro energii, jsou vyjmenovány v Příloze k nařízení vlády č.80/2007 Sb. V dnešní 

době jsme v situaci, že dáváme energetickým účelům biomasy přednost před 

potravinářskými. 

V současné době se u nás i ve světě mnoho lidí dívá na rostlinnou biomasu, jako na 

„pouhý“ zdroj energie a je v podstatě jedno, o jakou rostlinu se jedná. Zde se dostává 

právem do popředí otázka vhodných zdrojů energií a obnovitelné zdroje energie (OZE) 

jsou jednou z několika variant. Podle státní definice jsou „OZE nefosilní zdroje energie, 

jimiž jsou větrná energie, sluneční energie, energie okolního prostředí, zejména 

geotermální energie vody a energie biomasy“. 
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Podle Zákona č. 458/2000 Sb. „OZE jsou zdroje, jejichž energetický potenciál se trvale a 

samovolně obnovuje přírodními procesy“. Mezi OZE se tedy řadí větrná energie, energie z 

vodních elektráren, fotovoltaické systémy, solární tepelné systémy, geotermální energie, 

tepelná čerpadla, teplo z odpadních surovin, z kompostů, teplo ze spalování bionafty a k 

nejdůležitějším patří energie z biomasy (teplo, elektřina, paliva). [2] 

Biomasu lidstvo využívá od počátku své existence. Pomocí biomasy se slévaly barevné 

kovy, tavilo se železo a také se vyráběl střelný prach i kolomaz. [3] 

Význam jednotlivých zdrojů je tedy pro energetické účely různý, a to z důvodu, že jsou 

zastoupeny rozdílnou měrou v procesu získávání energie. V současné době jsou na 

předních místech zdroje, které využívají biomasu k jejímu spalování a potom zdroje, které 

využívají proudící vodu pro výrobu elektrické energie (také malé vodní elektrárny s  

výkonem 30 až 150 kW). Také si lze všimnout výstaveb větrných a fotovoltaických 

elektráren. U fotovoltaiky se jedná o přímou přeměnu energie solární na energii 

elektrickou. 

Také vznikají i bioplynové stanice, ve kterých se k výrobě elektrické energie využívá 

různých druhů biomasy. Tímto způsobem lze například získat z 1 tuny močůvky hovězího 

a vepřového dobytka 60 kWh, z 1 tuny biologického odpadu 340 kWh a z 1 tuny trávy 320 

kWh elektrické energie. 

Obrovskou výhodou biomasy je její obnovitelnost a té by si měli lidé nejvíc vážit. Ale v 

současné době je zatím dostatek fosilních paliv, a tak ještě není výrazný tlak na zakládání 

například lesů pro energetické účely. Jedním z negativních psychologických faktorů je ta 

skutečnost, že les založený v dnešní době začne produkovat palivo až za několik let, resp. 

desetiletí. Z tohoto důvodu se zakládají tzv. lesy energetické, které jsou tvořeny rychle 

rostoucími dřevinami, pěstovanými na plantážích. Tyto dřeviny se pěstují s jediným cílem, 

kterým je vyprodukování co nejvíce určitého množství biomasy na co nejmenší ploše. [2] 

Využití biomasy je uvedeno v tabulce č. 1. 
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Tabulka č. 1 - Využití biomasy [1] 

 

Skupina Technologie Produkty Výstupy 

 Spalování  Teplo, elektřina 

Chemické přeměny 

Zplyňování Olej, plyn, dehet, metan, čpavek, metanol 

Elektřina, teplo, pohon vozidel 

Olej Rychlá pyrolýza 

Chemické přeměny ve 

vodním prostředí 

Zkapalňování Olej  

Esterifikace Metylester řepkového 

oleje (MEŘO)-bionafta 
Pohon vozidel 

Biologické procesy 

Anaerobní digesce Bioplyn, metan 
Elektřina, teplo, pohon 

vozidel 

Alkoholové kvašení Etanol  

Kompostování  
Teplo (z chlazení 

kompostu) 
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3. VYUŽITÍ BIOMASY V ČR 

 

Biomasa v současné době prožívá renesanci. Považuje se právem za obnovitelný zdroj 

energie, ve kterém nejen elektrárenské společnosti, ale i politici vidí budoucnost. Výroba 

elektřiny z biomasy ovšem není tak účinná, jak by se dalo předpokládat. Problémem je 

mimo jiné i skutečnost, že společně s biomasou, je ve většině případů spalováno i uhlí. I 

když, podle studií, je tento způsob využití biomasy nejlevnější a nejjednodušší, protože 

jejich společným spalováním dochází k potlačení nevýhodných vlastností. [4] 

V přírodních podmínkách ČR lze využívat biomasu v kategoriích, popsaných v další 

kapitole. 

 

3.1. BIOMASA PRODUKOVANÁ K ENERGETICKÝM ÚČELŮM, 

ENERGETICKÉ PLODINY 

 

V této kapitole jsou popsány energetické plodiny, které se pěstují k energetickým účelům.  

Rostliny pěstované k energetickým účelům je možno rozdělit na: 

Lignocelulózové 

 dřeviny (vrby, topoly, olše, akáty), 

 obiloviny (celé rostliny), 

 travní porosty (sloní tráva, chrastice, trvalé travní porosty), 

 ostatní rostliny (konopí seté, čirok, křídlatka, šťovík krmný, sléz topolovka). 

Olejnaté 

 řepka olejná, slunečnice, len, dýně na semeno. 

Škrobno-cukernaté 

 brambory, cukrová řepa, obilí (zrno), topinambur, cukrová třtina, kukuřice. [5] 
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3.1.1. ZÁKLADNÍ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ A PŘÍPRAVY KE 

SPALOVÁNÍ 

 

Z energetického hlediska lze energii z biomasy získávat téměř výhradně termochemickou 

přeměnou, čili spalováním, přičemž výhřevnost je dána množstvím tzv. hořlaviny (jedná se 

o organickou část bez vody a popelovin a směs hořlavých uhlovodíků - celulózy, 

hemicelulózy a ligninu). Biomasa se podle druhu spaluje přímo, nebo se spalují plynné či 

kapalné produkty jejího zpracování. Od toho se odvíjejí základní technologie zpracování 

biomasy a přípravy ke spalování, mezi které patří: 

 

Termo-chemická přeměna 

 pyrolýza (produkce plynu, oleje), 

 zplyňování (produkce plynu). 

 

Bio-chemická přeměna 

 fermentace, alkoholové kvašení (produkce etanolu), 

 anaerobní vyhnívání, metanové kvašení (produkce bioplynu). 

 

Mechanicko-chemická přeměna 

 lisování olejů (produkce kapalných paliv, oleje), 

 esterifikace surových bio-olejů (výroba bionafty a přírodních maziv), 

 štípání, drcení, lisování, peletace, mletí (výroba pevných paliv). [6] 
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3.1.2.  BIOPALIVA 

 

Biopaliva vznikají cílenou výrobou, či přípravou z biomasy.  Biopaliva můžeme rozdělit na: 

 tuhá biopaliva, 

 kapalná biopaliva, 

 plynná biopaliva. 

 

Tuhá biopaliva 

Jsou biopaliva, která se v podmínkách pro energetické využití, nachází v tuhém stavu.  

Jedná se zejména o podmínky skladovací, dopravní a přípravné.  Mezi tuhá biopaliva patří: 

 Dřevo v různých formách: polena, štěpka, brikety, pelety, piliny. 

 Sláma, dnes již také ve formě briket a pelet. 

 Seno ve formě briket či pelet. [7] 

 

 Kapalná biopaliva 

Jsou ta biopaliva, která se v podmínkách, při nichž jsou skladována, dopravována a 

připravována pro energetické využití, nachází ve stavu kapalném. Mezi kapalná biopaliva 

patří: 

 Alkoholová biopaliva. 

o Bioetanol – etanol, vyráběný z rostlin obsahujících větší množství škrobu a 

sacharidů, nejčastěji z kukuřice, obilí, brambor, cukrové třtiny a cukrové 

řepy. Široké uplatnění má jako automobilové palivo zejména v Brazílii. 

o Biometanol – metanol, vyrobený z biomasy. Jeho produkce je zatím 

neekonomická a metanol je silně jedovatý. 
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o Butanol – vyrábí se složitou fermentací biomasy. Může být použit přímo v 

existujících benzínových motorech a je méně korozivní než etanol, ale je 

také jedovatý. 

 Biooleje. 

o Rostlinný olej. 

o Použitý, např. fritovací olej. 

o Bionafta, získávaná transesterifikací rostlinných olejů a živočišných tuků. 

 Zkapalněná plynná biopaliva. 

o Bioplyn a dřevoplyn lze pomocí Fisher-Tropschovy syntézy přeměnit na 

kapalné uhlovodíky. Oproti bioetanolu a bionaftě, při jejichž výrobě se 

využívají pouze určité části rostlin, lze k výrobě dřevoplynu použít celou 

plodinu, což zvyšuje energetický výnos. Navíc je jedno, z jakých rostlin 

zdrojová biomasa pochází, takže není nutné pěstovat monokultury jediné 

plodiny. 

 Odpadní produkty. 

o Termální depolymerizace poskytuje metan a ropě podobné uhlovodíky z 

různých odpadů. [8] 

 

 Plynná biopaliva 

Jsou biopaliva, která se v podmínkách k energetickému využití nachází v plynném stavu.  

Mezi plynná biopaliva patří: 

 Bioplyn, skládající se z metanu a oxidu uhličitého a produkovaný přirozeným 

rozkladem na skládkách odpadů nebo v zemědělství. 

 Dřevoplyn, skládající se z oxidu uhelnatého a vodíku, vyráběný zplyňováním 

biomasy. 

 Vodík, vyrobený štěpením jakéhokoliv uhlovodíkového biopaliva. [9] 
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Současná výroba bioplynu v tzv. zemědělských bioplynových stanicích, je založena 

převážně na využívání kukuřice, která se úspěšně šlechtí na výkonné odrůdy s vysokými 

výnosy nadzemní biomasy přímo pro účely bioplynových stanic. V poslední době se ale 

začínají s jejím pěstováním projevovat problémy, protože je pěstování kukuřice stále dražší 

a také prostor pro její pěstování je již 2 roky omezen. Po novelizaci zemědělského zákona 

již nelze kukuřici pěstovat na větších svazích. Dříve bylo možno kukuřici a ostatní 

širokořádkové plodiny pěstovat na svazích se sklonem do 13°, ale v současné době je to 

možno jen na svazích se sklonem do 7°. 

Z tohoto důvodu je velmi vhodné využívat pro výrobu bioplynu trávu z trvalých travních 

porostů. Jenomže kvalita luční píce je oproti kukuřici podstatně horší a také její výnosy 

jsou mnohem nižší, než v případě kukuřice. Proto je nutné pro velké bioplynové stanice 

zajistit spolehlivě dostatečnou zásobu biomasy, potřebnou jako jednu ze zásadních složek 

„receptury“ pro fermentaci v zemědělské bioplynové stanici. 

Takovou plodinou může být krmný šťovík, protože má vynikající kvalitu s vysokým 

obsahem obou základních živin – dusíkatých látek i cukrů. Je to jediná pícnina, která 

obsahuje obě tyto hlavní živiny a to dokonce v optimálním poměru. 

Krmný šťovík je plodina vytrvalá (vydrží na stanovišti až 10 let) a seje se do úzkých řádků, 

takže jej lze pěstovat i na větších svazích, což je jeho hlavní výhodou. Navíc krmný šťovík 

snese i nižší teploty.[10] 

 

3.2. BIOMASA ODPADNÍ 

 

Z celkového potenciálu biomasy, která se používá jako alternativní zdroj energie, tvoří 

odpadní biomasa významnou část. Jedná se především o: 

 rostlinné odpady ze zemědělské prvovýroby – jedná se převážně o obilnou, 

řepkovou a kukuřičnou slámu, seno, ale také o odpady z vinic,  

 komunální organické odpady – především kaly, 
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 lesní odpady (dendromasa) – po těžbě dříví, kdy v lese zůstává velká část stromové 

hmoty, která je dále nevyužitá (jedná se o pařezy, kořeny, kůru, vršky stromů, větve 

i šišky) a také zde patří dendromasa z prvních probírek a prořezávek), 

 odpady z živočišné výroby – kejda, hnůj, zbytky krmiv, 

 organický odpad z průmyslových výrob – spalitelné odpady z dřevozpracujících 

provozoven (piliny, odřezky, kůra, hobliny), odpady z jatek, lihovarů, mlékáren a 

konzerváren.[46] 

Produkce biomasy nemusí být využívána pouze pro spalování, nebo pro ohřev vody, 

vzduchu a pro parní turbíny, roztáčející hřídele generátorů, vyrábějících elektrický proud. 

Dřevní hmota, zpracovaná v různých formách, může být využita pro farmaceutický 

průmysl, pro výrobu obalového materiálu, částí nábytku, částí izolačních stavebních desek, 

pro rozšíření vlastních pěstebních ploch (řízky) a pro prodej sadebního materiálu a pro 

výrobu kompostů. [2] 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že dalším způsobem využití biomasy, je její využití, jako 

organického hnojiva pro zemědělské účely. Zde se jedná o aerobní a anaerobní metody. 

Mezi anaerobní metody se řadí například anaerobní digesce.  

Nejpoužívanější aerobní metodou je kompostování, zejména zbytkové biomasy. 

Kompostováním zbytkové biomasy lze získat stabilizovanou organickou hmotu s 

humusovými látkami a rostlinnými živinami, která je dále využitelná jako účinné 

organické hnojivo. 

Problematikou kompostování se bude tato diplomová práce podrobněji zabývat jak v 

teoretické, tak i v experimentální části. 
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4. KOMPOSTOVÁNÍ 

 

Kompostování je jedním z aerobních způsobů zpracování biomasy, zejména té odpadní. 

Tímto procesem získáváme cenné organické hnojivo pro zemědělské využití. Využitím 

biomasy při kompostování se rovněž podstatně sníží množství skládkovaných a 

spalovaných odpadů. Celý proces a technologický postup kompostování je podrobněji 

popsán v následujících kapitolách. 

 

4.1. CHARAKTERISTIKA KOMPOSTOVÁNÍ 

 

Kompostování je ve své podstatě nejpřirozenější způsob recyklace, kdy se do půdy vrací 

organický materiál, který celkově v zemědělské půdě ubývá, a to nejen volbou nevhodných 

způsobů obdělávání, nesprávným nakládáním s půdou, hnojením průmyslovými hnojivy, 

ale i přirozenou erozí a vyplavováním. 

Každý člověk vyprodukuje za rok cca 0,27 t odpadu, který tvoří nejen papír, kovy, plasty, 

textil, sklo, ale i bioodpad. Z tohoto množství tvoří bioodpad 30 – 40 %. [11]  

Kompostování je biologická metoda využívání nejen bioodpadu (BRO), kterou se za 

kontrolovaných podmínek aerobních procesů (za přístupu vzduchu) a činností 

mikroorganismů přeměňuje  BRO  na kompost. [12] 

Cílem kompostování je znovuuvedení organických zbytků do koloběhu látek v přírodě, 

protože humus a jeho kyseliny zajišťují v půdě dostatečnou kapacitu živin a také vody. 

Přítomnost kompostu v půdě usnadňuje její zpracování, omezuje její kyselost, napomáhá 

zkypřovat těžké a utužené půdy, zvyšuje půdní retenční kapacitu a vodní jímavost. Dále 

také stabilizuje půdní pH, podporuje život v půdě, regeneruje ji a redukuje množství 

škůdců a chorob v půdě. [11] 

Podle směrnice rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů se mělo snížit 

množství skládkovaného bioodpadu do roku 2010 o 25 %, do roku 2013 o 50 % a do roku 

2020 o 70 %, ve srovnání s rokem 1995. [45]  
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Z této směrnice vychází i Plán odpadového hospodářství České republiky a kompostování 

je jednou z možností, jak plánovaného množství můžeme dosáhnout. 

Kompostování je aerobní proces přeměny organických materiálů vlivem mikrobiální 

aktivity na kompost.  

Při kompostování hraje důležitou roli surovinová skladba, přesněji poměr uhlíku a dusíku 

(C:N), dostatečné množství strukturního materiálu, které dovolí přístup kyslíku, přítomnost 

mikroorganizmů a vhodná vlhkost kompostu. [13] 

 

Jednoduché vyjádření procesu kompostování: 

organické látky + O2 + mikroorganismy → kompost + CO2 + H2O + teplo 

 

Biochemicky při tvorbě kompostu probíhá aerobní rozklad podle následující rovnice: 

C6H12O6 + 6 O2 =>  6 CO2 + 6H2O [13] 

 

Při procesu kompostování dochází k poklesu hmotnosti vstupního materiálu. Z Senkeyova 

diagramu (obr. č. 2) je vidět, že celkový pokles hmotnosti od počátku procesu je cca 50% 

(vztaženo na původní hmotnost zakládané hmoty). Pokles objemu je ale ve skutečnosti 

ještě větší, protože dochází ke zhutnění materiálu. Byla- li tedy původní sypná hmotnost 

zakládaného materiálu 400 - 600 kg.m-3, je sypná hmotnost kompostu podle druhu 

technologie okolo 700 kg.m-3.[13] 
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Obrázek č. 1 - Senkeyův diagram[13] 

 

Konečným produktem kompostování je kompost. Kompost je organický prostředek pro 

zlepšení půdy, obsahující stabilizované organické látky a rostlinné živiny, získaný řízeným 

biologickým rozkladem směsi, sestávající se zejména z rostlinných zbytků a mající 

deklarované kvalitativní znaky. [14] 

Kompost je hygienicky nezávadný, a pokud je kvalitní, tak je zcela zbaven klíčivých 

semen a oddenků plevelů. Vyobrazení kompostu je na obrázku č. 1. 
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Kompost vytváří mimořádně stabilní, vysoce hodnotnou organickou strukturu půdy a 

uvolňování živin z kompostu je postupné a pozvolné. Použití kompostu má také přínos 

ekologický, protože kompost může rovněž nahradit značnou část průmyslových hnojiv. [15]  

 

 

Obrázek č.2 – Kompost [14] 

 

Kompost je kvalitní organo-minerální hnojivo, kterým jsou zpět do půdy navráceny 

všechny cenné živiny, kdy do půdy dodáváme velmi důležitou organickou hmotu 

(především humus), na rozdíl od anorganických hnojiv. Humus velmi dobře působí na 

vlastnosti půdy. Vyzrálý kompost se nejčastěji zapravuje mělce do půdy, přibližně ve 

vrstvě 1 až 2 cm ročně. Méně zralý kompost je možno použít jako mulč, který se do půdy 

nezapravuje. Ten může potlačit růst plevelů, během sezóny dozraje na místě a na podzim je 

již možno jej do půdy zapravit. [16] 

„Výraz kompost pochází z latinského compositus, tj. materiál složený z více komponent. 

Samotný název je pozměněnou variantou výrazu kumpost, takto se označovaly již od 11. 

století kysaná zelenina nebo nakládané olivy.“ [17] 

Kompostování je tedy způsob využití biodegradabilních odpadů k výrobě organického 

hnojiva - kompostu. Přeměnu organické hmoty odpadů na humusové složky při 

kompostování zabezpečují převážně aerobní mikroorganismy. Probíhají zde analogické 

procesy, stejné, jako při přeměně organické hmoty v přírodním prostředí.[18] 
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Při kompostování probíhá přeměna organických látek stejným způsobem jako v půdě, ale 

lze ji technologicky ovládat, takže lze říci, že se jedná o řízený proces, který zabezpečuje 

optimální podmínky, které jsou nutné pro rozvoj žádoucích mikroorganismů a humusové 

látky lze získat rychleji a produktivněji, nežli v polních podmínkách. 

Nejvhodnější v praxi je jednorázově založený kompost, u kterého proces zrání probíhá buď 

pomalým zráním (3-4 roky), nebo tzv. horkou cestou (rychlokompost, který zraje jen 

několik týdnů). Zde je ovšem nutné se zaměřit na správné sestavení surovinové skladby 

(poměr C:N), na sledování a regulování teploty a pH, na úpravu vlhkosti a zrnitosti a na 

patřičnou aeraci kompostovaného materiálu.[19] 

Technologie aerobního kompostování zabezpečuje mikrobiologickou přeměnu 

organických látek odpadů na stabilní humusové látky. Pokud vytvoříme optimální 

podmínky pro rozvoj mikroorganismů ve zrajícím kompostu, můžeme získat až desetkrát 

větší počet mikroorganismů ve srovnání s půdou a získat tak humusové látky produkt ivněji 

a rychleji. Aerobní kompostování zahrnuje několik technologických variant, a to od 

překopávaných kompostových zakládek na volné ploše, přes využívání různých 

kompostérů při domácím a komunitním kompostování k různým systémům intenzivního 

provzdušňování kompostů tlakovým vzdušněním nebo odsáváním odplynů a k systému 

provzdušňovaných biofermentorů, kde celý proces je možno řídit počítačem. Ve všech 

těchto kompostovacích systémech je však velmi důležité zabezpečení optimálních 

podmínek na rozvoj mikroorganismů. Toto je možno dosáhnout především: 

 úpravou vlhkosti, 

 úpravou poměru uhlíku a dusíku (C:N) v čerstvém kompostu v rozmezí 30 - 35:1, 

 úpravou pH, 

 zabezpečením minimální přítomnosti fosforu (cca 0,2% suš.), 

 úpravou zrnitosti a homogenity substrátu, 

 provzdušňováním substrátu, 

 regulací teploty v průběhu kompostování. 
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Aby byl proces kompostování úspěšný, je nutno zvolit správnou surovinovou skladbu 

kompostu. Jedná se hlavně o výběr odpadů a stanovení jejich hmotnostního poměru. Při 

sestavení surovinové skladby kombinujeme odpady s vysokým obsahem uhlíku s odpady s 

obsahem dusíku, odpady málo strukturní s odpady strukturními, odpady suché s odpady 

vlhkými tak, aby bylo docíleno optimálních podmínek a jakostních znaků. [20] 

 

Kvalitní kompost by měl dosahovat především těchto parametrů: 

 

 vlhkost – 40-60% 

 minimální obsah organické hmoty – 20% 

 obsah organických látek v sušině – 50-82% 

 obsah dusíku – nad 2% 

 obsah fosforu – nad  0,65% 

 obsah draslíku – nad  1,25% 

 obsah vápníku a hořčíku – nad  4,5% [13] 

Schéma kompostovacího procesu je vyobrazeno na obrázku č. 3. 
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Obrázek č.3 - Schéma kompostování [19] 

 

 

První kompostárna odpadních hmot byla na území České republiky vybudována již před 80 

lety. Maximální roční produkce kompostu bylo dosaženo v roce 1986, a to 4,5 mil. tun. 

Podstatnou zásluhu o rozvoj kompostování odpadů má prof. Ing. Dr. František Duchoň, 

DrSc., který v roce 1945 začal pracovat na prototypové kompostárně na výrobu 

univerzálních průmyslových kompostů, označených jako Vitahum. Tento provoz vznikl z 

bývalého cukrovaru v Mratíně u Prahy. Prof. Duchoň navrhl vzorové surovinové skladby, 

koncipoval technologii výroby a také se zabýval agronomickou účinností kompostu a jeho 

jakostními znaky. Na základě jeho činnosti a poznatků, které se využívají i v současné 

době, se začaly budovat další kompostárny. Proto snaha prof. Duchoně o recyklaci 

organické hmoty a rostlinných živin z odpadních hmot do půdy má obrovský ekologický 

význam. [21] 
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4.2. KOMPOSTOVACÍ FÁZE 

 

Přeměnu organické hmoty biomasy a odpadů na humusové látky při kompostování 

zabezpečují převážně mikroorganismy. Přeměna při kompostování probíhá stejně jako v 

půdě, ovšem lze ji technologicky ovládat. Kompostování lze tedy definovat, jako řízený 

proces, zabezpečující optimální podmínky pro rozvoj žádoucích mikroorganismů. [22] 

 

4.2.1. FÁZE ROZKLADU – FÁZE MEZOFILNÍ 

 

Dochází k vytvoření ideálního prostředí pro organismy, které rozkládají na počátku cukry, 

škroby a bílkoviny a později pak celulózu a zbytky dřevní hmoty. Dochází k uvolňování 

energie a v zakládce se zvyšuje teplota a substrát se zahřívá na teplotu 50-65°C. Produktem 

je CO2, který vzniká dýcháním mikroorganismů a voda. Také se zvyšuje spotřeba kyslíku. 

Aerobní mikroorganismy rozkládají škrob, celulózu, hemicelulózu, bílkoviny a tuky na 

nižší látky a ke svému metabolismu využívají uvolněné živiny. A jelikož mikroorganismy 

neodbourávají organické kyseliny, klesá hodnota pH. Při nadbytku dusíku se v kompostu 

uvolňuje čpavek. Během fáze rozkladu dochází k velké objemové redukci substrátu a 

vytvářejí se základní kameny ke stavbě humusových látek. Tato fáze se nazývá hydrolýzní, 

mineralizační nebo horká fáze. Její délka je cca 21 dní, ale pokud je v kompostu velký 

podíl dřevní štěpky, trvá i dva měsíce.[22], [11] Rozvíjejí se bakterie a plísně za 

intenzivního rozkladu celulózy, obsažené hlavně v lehko rozložitelných organických 

látkách. Označuje se jako bakterioplísňové stádium. [23] 

 

4.2.2. FÁZE PŘEMĚNY – FÁZE TERMOFILNÍ 

 

Vyznačuje se poklesem teploty na 40 až 45°C činnost a růst bakterií podporují bílkoviny a 

škrob. Kompost mění svůj vzhled a nelze již poznat původní hmoty zakládky. Nástupem 

činnosti žížal dochází ke vzniku drobtovité struktury a kompost postupně získává hnědou 
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barvu a slabou vůni po lesní zemině. V této fázi dochází ke snížení klíčivosti plevelů a k 

hygienizaci kompostu. Při dodržení správného technologického postupu a dobrých 

aerobních podmínek zůstane většina živin v kompostu a nedojde k jeho zkysnutí. Aerace 

ovšem nemusí být již tak intenzivní, jako na počátku zrání.[22], [11] V této fázi pokračuje 

rozvoj mezofilních bakterií, spojený s rozvojem aktinomycet. Tato fáze se také nazývá 

aktinomycetové stádium. [23] 

 

4.2.3.  FÁZE DOZRÁVÁNÍ 

 

Začíná tvorba humusových látek, a to většinou huminové kyseliny a molekulová hmotnost 

humusových látek se zvyšuje. Živiny se pevněji zabudovávají do organických vazeb a pH 

substrátu stoupá. Teplota klesá postupně na teplotu okolí. Rozmnožuje se různý drobný 

hmyz, jako jsou roztoči, pavouci, chvostoskoci a některé druhy žížal. V této fázi by se již 

neměl v substrátu vyskytovat čpavek a fytotoxické látky. Kompost by měl mít drobtovitou 

strukturu a výrazný zápach po lesní nebo zahradní zemině. [22], [11] V této fázi nastává 

rozvoj autochtónní mikroflóry, která svojí syntetickou schopností pokračuje v tvorbě 

humusu, tj. zvyšuje se stabilita organických látek (tzv. stabilizační stadium). [23] Průběh 

teploty při kompostování je vyobrazen na obrázku č. 4.  

 

 

Obrázek č. 4 - Graf průběhu teploty v době kompostování [44] 
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Některé technologické postupy kompostování doporučují aplikovat do čerstvého kompostu 

mikroorganismy s různými přípravky. Tyto preparáty bývají v provozních podmínkách 

většinou bez jakéhokoliv účinku, jen tím dochází ke zbytečnému prodražování výroby 

kompostu. 

Nejvhodnější je do kompostu vnést ornici, nebo pařeništní zeminu, čímž dojde k vhodné 

skladbě mikroorganismů. [22] 

Proces kompostování probíhá intenzivně, pokud je zaručeno provzdušňování, které se 

provádí nejčastěji překopáváním kompostu, ale také tlakovou aerací nebo odsáváním 

vzduchu nasyceného oxidem uhličitým z kompostu, a to převážně přes vzdušný filtr. 

Pokud je intenzita provzdušňování větší, je rychlejší i celý proces kompostování. Při 

nedostatečném provzdušňování zrajícího kompostu nastupují anaerobní procesy (hnití). 

Při kompostování komunálních bioodpadů je nutno se zaměřit především na odpady ze 

zeleně, na kuchyňské odpady z restaurací a jídelen a na živnostenský odpad ze skladování 

a prodeje zeleniny a z tržišť. Další komunální bioodpady bude nutné získávat odděleným 

sběrem tuhého domovního odpadu, což si vyžádá dalších investičních a provozních 

nákladů, ale též intenzivní osvětu a výchovu obyvatelstva.[18] 

 

4.3. OBSAH ŽIVIN A POMĚR UHLÍKU A DUSÍKU 

 

Organický materiál, který se kompostuje, má různé složení. Abychom zajistili optimální 

podmínky pro rozvoj mikroorganismů, je nutno zabezpečit zejména správný poměr uhlíku 

a dusíku (C:N), a to vhodnou surovinovou skladbou čerstvého kompostu. Poměr C:N by se 

v čerstvém kompostu měl pohybovat v rozmezí 30-35:1 a ve zralém kompostu 25-30:1. 

Příliš široký poměr C:N prodlužuje zrání kompostu a příliš úzký poměr C:N v čerstvém 

kompostu převyšuje obsah dusíku metabolickou přeměnu mikroorganismů, a tím vznikají 

ztráty čpavkového dusíku a klesá produktivita tvorby humusových látek. 

Vlhkost čerstvého kompostu optimalizujeme na  hodnotu, při níž je cca 70% objemu 

pórovitosti kompostu zaplněno vodou. Pokud je vlhkost kompostu nedostatečná, dochází k 

vývoji nevhodné mikroflóry a převažují plísně a aktinomycety. Při nadbytečné vlhkosti 
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dochází k vývoji anaerobní mikroflóry v důsledku nedostatku kyslíku. Komposty s 

převahou dřevní štěpky, nebo stromové kůry, vyžadují optimální vlhkost 65 - 70% a 

komposty zemité 50 - 55%. Dále je nutno zajistit přítomnost fosforu, a to v minimálním 

množství 0,2% P2O5 v sušině. Vhodné je také očkování čerstvého kompostu zrajícím 

kompostem, nebo zeminou.[18] Některé hodnoty složení kompostovaného materiálu jsou 

uvedené v tabulce č. 2. 

 

Tabulka č. 2 - Poměr C:N v kompostovatelných bioodpadech .[24] 

Druh bioodpadu Poměr C:N 

Tráva mladá (krátká seč) 22 – 30 : 1 

Tráva ze stařin 30 – 40 : 1 

Listí 40 – 60:1 

Štěpka z průřezů stromů 90 – 120 : 1 

Štěpka z kmenů 100 – 200 : 1 

Kůra jehličnatých stromů 100 – 120 : 1 

Kuchyňské odpady 20 – 30 : 1 

Papír 150 – 200 : 1 

Piliny, hobliny 120 – 200 : 1 

Králičí trus  15:1 

Zvířecí fekálie, drůbeží trus  8 – 10 : 1 

Koňský hnůj 15 – 25 : 1 

Čistírenské kaly 5 – 8 : 1 
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4.4. KYSLÍK 

 

Mikroorganismy, které se účastní kompostovacího procesu, produkují oxid uhličitý a 

potřebují pro svůj metabolismus velké množství kyslíku. Přítomnost kyslíku je 

nejdůležitější v počáteční fázi tlení. Výměna plynů mezi zrajícím kompostem a okolím 

musí probíhat při kompostování tak, aby v substrátu bylo dostatek tzv. vzdušného kyslíku. 

Optimální hodnoty koncentrace kyslíku v zakládkách jsou v rozmezí 5 – 15 %. Těchto 

optimálních hodnot lze dosáhnout nucenou aerací. 

Nově založený kompost s promíchanými látkami by neměl být převlhčený a měl by být 

porézní, kyprý a měl by obsahovat kyslík pro začínající nastartování procesu. Platí 

souvislost: „Pokud odpovídá vlhkost, pak většinou odpovídá i obsah vzduchu“.  

Dodávání dostatečného množství čerstvého vzduchu s kyslíkem (vzdušného kyslíku) v 

průběhu zrání se liší použitou kompostovací technologií. Např. u kompostování na volné 

ploše se pro zajištění dostatečného množství vzdušného kyslíku provádí překopávání 

vhodnými překopávači.[25] 

 

4.4.1. MĚŘENÍ OBSAHU KYSLÍKU 

 

Protože se jedná o aerobní proces, je nutné zajistit dostatečný přísun vzduchu. Ukazatelem 

nedostatečné aerace je vznik hnilobného zápachu. Nedostatečný obsah vzdušného kyslíku 

způsobuje nedostatečnou oxidaci plynných produktů metabolizmu mikroorganismů a 

uvolňuje se amoniak (NH3), sirovodík (H2S), merkaptany a různé kyseliny (např. kyselina 

máselná, octová, mléčná). Obsah kyslíku se měří pomocí sond, které mus í být dostatečně 

odolné vůči amoniaku a sirovodíku. Neměří se přímo v kompostu, ale vzduch z kompostu 

je nasáván pomocí gumového balónku, elektrického čerpadla, nebo malé vývěvy se 

zapichovací dutou tyčí s perforací u hrotu, která je spojena s měřicím přís trojem. 

Nejpoužívanější je sorpční metoda, která využívá speciální sorpční kapaliny, která v 

závislosti na parciálním tlaku kyslíku ve vzduchu mění svůj objem. Samotné měření trvá  

asi 3-5 minut. Dalším způsobem měření je elektrochemická metoda. Tento přenosný 
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monitor kyslíku pracuje na základě elektrochemické sondy a elektrickým plynovým 

čerpadlem je nasáván vzduch a na displeji se zobrazují naměřené hodnoty. [11] 

 

4.5. ZPŮSOBY KOMPOSTOVÁNÍ 

 

V následujících kapitolách jsou blíže popsány způsoby kompostování, a to jak 

z organizačního, tak i z technologického hlediska. 

 

4.5.1. ZPŮSOBY KOMPOSTOVÁNÍ Z ORGANIZAČNÍHO HLEDISKA 

 

Způsoby kompostování z organizačního hlediska můžeme rozdělit na: 

 domácí kompostování (v rodinných zahradách), 

 komunitní kompostování (na sídlištích, u škol, v zahrádkářských koloniích), 

 centrální kompostování (průmyslové kompostování). 

 

4.5.1.1 DOMÁCÍ KOMPOSTOVÁNÍ 

 

Je to jednoduchý způsob, jak omezit podíl odpadů ze zahrad a kuchyňského bioodpadu v 

směsném tuhém domovním odpadu. Domácímu kompostování občané zemí Evropské unie 

věnují stejnou péči, jako ostatním zahrádkářským činnostem. Tento způsob je vhodné 

prostřednictvím informačních akcí podporovat. Například možnosti snížení poplatku za 

nakládání s odpady, a to formou informačních letáků pro občany, které by měly objasnit 

ekologický význam kompostování, co lze kompostovat a upozornit na nebezpečné a 

problematické materiály pro kompostování. Zde je vhodné spojit domácí kompostování 

odpadů ze zahrady s kompostováním odděleně sbíraného domovního bioodpadu. Domác í 



Bc. Lukáš Strakoš : Využití biomasy, výroba a zpracování 

     2012                                                                                                                                 24 

 

kompostování je možno organizovat v kompostových zakládkách v boxech, nebo 

v kompostérech (obrázek č. 5). [26] 

 

 

Obrázek č. 5 – Domácí kompostér [26] 

 

4.5.1.2 KOMUNITNÍ KOMPOSTOVÁNÍ 

 

Jedná se zde o roční výrobu kompostu v množství 10 - 20 t. Při tomto způsobu občané 

nejdříve vytřídí své odpady a vytříděný bioodpad přinášejí na kompostoviště, které je 

společným zařízením příslušné komunity. Tento způsob je vhodný pro sídliště, kde občané 

nemají své vlastní zahrady, ale je zelená plocha, kde je možno kompostování provádět. 

Dále je možno komunitní kompostování využít například v zahrádkářských koloniích. Při 

komunitním kompostování lze využít kompostové zakládky, jako na centrální 

kompostárně, nebo kompostování v otevřených boxech. Z mechanizačních prostředků lze 

využít k překopávání nakladač, nebo překopávat manuálně. [26], [46] 
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4.5.1.3  CENTRÁLNÍ KOMPOSTOVÁNÍ 

 

Zde se již jedná o náročnou činnost, která musí splňovat řadu předpisů vodohospodářských, 

hygienických a předpisů z legislativy odpadů. Centrální kompostování organizují obce, 

jejich technické služby a další, většinou soukromé podnikatelské subjekty. [18] 

 

4.5.2. ZPŮSOBY KOMPOSTOVÁNÍ Z TECHNOLOGICKÉHO 

HLEDISKA 

 

V této kapitole je popsáno a blíže vysvětleno rozdělení způsobů kompostování 

z technologického hlediska. Jedná se především o: 

 Kompostování v pásových hromadách. 

 Intenzivní kompostovací technologie. 

                     a) kompostování v biofermentorech (bioreaktorech) 

                     b) kompostování v boxech nebo žlabech 

 Kompostování ve vacích (Ag Bag kompostování). 

 Vermikompostování. 

 

4.5.2.1 KOMPOSTOVÁNÍ V PÁSOVÝCH HROMADÁCH 

 

Kompostování v pásových hromadách je ideální výchozí technologií pro řízené 

mikrobiální kompostování, tzv. rychlokompostování v malých hromadách, která umožňuje 

využití vysokého stupně mechanizačních prostředků a techniky. 

Doba zrání kompostu, při běžném způsobu kompostování, je někdy i 12 měsíců. O této 

době rozhodují zejména homogenita a skladba jednotlivých surovin v zakládce, počet a 
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kvalita překopávek kompostu a také i roční období, ve kterém právě proces kompostování 

probíhá. Kompostování v pásových hromadách je vyobrazeno na obrázku č. 6. 

Docílit urychlení celého kompostovacího procesu lze: 

 optimalizací skladby zakládky, 

 mechanizací jednotlivých operací, 

 sledováním teploty, vlhkosti, stupně provzdušnění, 

 přikrytím kompostovaných hromad fólií. [24] 

 

 

Obrázek č. 6 – Kompostování v pásových hromadách [27] 

 

Při dodržení těchto podmínek lze docílit technologie řízeného (kontrolovaného) 

mikrobiálního kompostování. Každý zásah musí být přesně načasován a dodržován. Řízené 

kompostování je tedy nazýváno rychlokompostováním, protože celý průběh procesu 

urychlí. 

Nezbytnými podmínkami výroby kvalitního kompostu technologií kontrolovaného 

mikrobiálního kompostování v pásových hromadách jsou zejména: 

 vhodné umístění zakládky kompostu 

 volba správného surovinového složení zakládky 

 prostředky pro monitorování procesu při kompostování 

 prostředky pro zajištění optimálního průběhu kompostovacího procesu 

 stroje a zařízení pro zabezpečení jednotlivých operací procesu kompostování [24] 
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4.5.2.2 KOMPOSTOVÁNÍ V BIOFERMENTORECH 

 

Bioreaktorovým kompostováním se nazývá kompostování v uzavřených bioreaktorech 

(biofermentorech), ve kterých je proces urychlen optimalizací aerace a vlhkosti a řízením 

teploty. Doba procesu je při kompostování v bioreaktorech, oproti kompostování 

v hromadách, výrazně kratší. Tento proces probíhá v boxech, kontejnerech, věžích, 

tunelech, bubnech, apod., které jsou tepelně izolovány. Bubnové typy reaktorů ještě navíc 

umožňují dokonalé promíchání materiálu. Ve věžových a tunelových typech reaktorů je 

možný kontinuální průběh celého kompostovacího procesu. To znamená, že tyto reaktory 

jsou z jedné strany plněny vstupním materiálem a z druhé strany je možno již po 14 dnech 

odebírat zfermentovaný substrát. 

Nejpoužívanějším typem bioreaktorů jsou tepelně izolované boxy a kontejnery, kde 

fermentace proběhne do 6 až 10 dnů. Tyto reaktory jsou průběžně provzdušňovány 

dmychadly s regulací teploty a biofiltry na čištění odpadních plynů. 

Výhody kompostování v bioreaktorech oproti kompostování klasickému: 

 výrazné omezení plochy 

 omezení nepříznivých vlivů kompostování na prostředí, znečištění vody a ovzduší 

 značné urychlení procesu kompostování a plně automatizovaný provoz 

 umrtvení semen plevelů a patogenních mikroorganismů 

 omezení vlivu povětrnostních podmínek na průběh celého procesu 

Teplota v průběhu fermentace je regulována na 60 až 80ºC po dobu 2 až 4 dnů a pak je 

udržována mezi 50 až 65ºC. Po 6 až 10 dnech je nutno kompostovací proces dokončit 

klasickou technologií a udržovat ji po dobu 4 týdnů. [24] 
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4.5.2.3 KOMPOSTOVÁNÍ V BOXECH A ŽLABECH 

 

Kompostování v boxech a žlabech se provádí v uzavřených prostorách, nebo v 

kontejnerech. Průběh je regulován vzduchem, a to podle teploty kompostovaného 

materiálu. V podlaze je uloženo děrované potrubí, které slouží k provzdušňování materiálu. 

Výhodou tohoto způsobu je, že kompostování může probíhat i při velmi malém množství 

suroviny ke kompostování a také úspora místa. Suroviny by ve sběrných zásobnících 

neměly být déle než 2 měsíce. Při plnění je nutno dbát na správné promíchání materiálu a 

regulaci vlhkosti. [24] 

 

4.5.2.4 KOMPOSTOVÁNÍ VE VACÍCH 

 

Hlavní výhodou kompostování ve vacích, neboli tzv. AgBag kompostování (obrázek č. 7), 

je lepší regulace procesu rozkladu kompostovaného materiálu. Při zakládce do vaku jsou 

přidány aerobní bakterie. Ve vaku je uložená perforovaná hadice, která slouží k přívodu 

vzduchu (kyslíku). Během kompostování je nutno kontrolovat teplotu a regulovat dodávku 

kyslíku (pomocí perforovaných hadic). 

Plyny, které jsou uvolňovány rozkladem organické hmoty, se odvádějí přes ventily, které 

jsou součástí vaku. Rozklad probíhá s optimální intenzitou, a to díky řízené regulaci 

procesu zrání kompostu. Kompost není nutno tedy překopávat, aby se provzdušnil. Doba 

rozkladu je cca 12 až 15 týdnů. [28] 
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Obrázek č. 7 – AgBag kompostování [29] 

 

4.5.2.5 VERMIKOSTOVÁNÍ 

 

Vermikompostování, neboli výroba biohumusu, se v posledních letech začala rozvíjet po 

celém světě. V našich podmínkách se pro toto kompostování využívá druh Eisenia Foetida 

– kalifornský červený hybrid (obrázek č. 8), který má vysokou produktivnost a plodnost. 

Tento hybrid pohlavně dospívá ve stáří 3 měsíců a dva hermafroditní jedinci jsou schopni 

ročně vyprodukovat 1500 mladých červů, a to po dobu až 16 let. Pokud má tento hybrid 

optimální podmínky, je možno za cca 3 měsíce chov zdvojnásobit. Dospělý jedinec denně 

spotřebuje tolik krmiva, kolik sám váží. Z tohoto krmiva vyrobí 60% biohumusu a 40% 

využije pro vlastní metabolismus.[30] 

Pro vermikompostování je nutno zabezpečit optimální teplotu prostředí 19 až 22 °C. Pokud 

teplota klesne pod 7 °C, nebo stoupne nad 33 °C, jsou žížaly netečné a při teplotě pod 0 °C 

a nad 42 °C hynou. Důležité je také dodržet optimální vlhkost substrátu,  a to 78 % až 82%. 

Žížaly vyžadují neutrální pH, nesnášejí přímý sluneční svit a vítr a také je zabíjí již nízké 

koncentrace pesticidů. Mezi jejich přirozené nepřátele patří žáby, stonožky, mravenci, krtci 

a ptáci. V poslední době, se zvláště při domácím vermikompostování, používají žížala 

hnojní a žížala obecná. Tyto lze získat z volné přírody buď sběrem po dešti, nebo 

nalákáním do připraveného substrátu. Nevýhoda je v tom, že nemají tak vysoké 

rozmnožovací schopnosti, jako kalifornská žížala. [30] 
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Vermikompost 

Kvalita vyrobeného vermikompostu je podstatně vyšší než kvalita běžného kompostu. 

Vermikompost obsahuje totiž enzymy, protože zpracovávané odpady procházejí trávicím 

ústrojím žížal, pak se dostanou do jejich výměšků, které tvoří vlastní hmotu hnojiva. 

Vermikompost zvyšuje úrodu o cca 30%, rostliny jsou odolnější proti chorobám a 

škůdcům a mají i bohatší vzrůst. Enzymy umožní lepší využitelnost minerálních látek, 

které jsou již v půdě obsažené. Trávicí trakt kalifornských žížal také likviduje patogenní 

látky. Z tohoto důvodu nehrozí rozšiřování plísňových a houbových chorob. 

Vermikompost má také vysoké hodnoty pH, a to minimálně 8, proto se vermikompost 

využívá i pro hnojení kyselých půd. Další vlastností vermikompostu je jeho retenční 

schopnost, tj. schopnost zadržovat v půdě vodu.  

Vermikompost je podstatně dokonaleji zpracovaný, než běžný kompost. Vermikompost se 

snadno vstřebává, takže jej lze aplikovat i na povrch půdy, například travnatých ploch. Při 

hnojení rostlin, které se obdělávají, se vermikompost zapravuje do půdy v dosahu kořenů 

rostlin. [31] 

 

 

 

Obrázek č. 8 - Eisenia Foetida – kalifornský červený hybrid [32]  
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4.6. TĚŽKO BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ DRUHY BIOMASY 

PRO VÝROBU KOMPOSTU 

 

V následující kapitole jsou popsány vybrané druhy biomasy, se kterými bude prováděn 

výzkum v experimentální části této diplomové práce. Jedná se  o dřevo (resp. dřevěné 

piliny), papír a papírovou lepenku.  

 

4.6.1. DŘEVO 

 

Dřevo je pevné pletivo stonků vyšších rostlin, které jsou označovány, jako dřeviny. Dřevo 

vzniká v rostlinách z meristémových buněk. 

Dřevo patří mezi obnovitelné zdroje energie, jako jeden z druhů biomasy. Jedná se o 

snadno dostupný přírodní materiál, který je široce využíván po celou dobu své historie. 

Dřevo je a bylo pro lidi velmi důležitým materiálem a každý druh má své využití, díky 

jeho zvláštním vlastnostem. Měkké dřevo, se například snáze opracovává a tvrdé dřevo je 

zase odolnější vůči hnilobě.[33] 

 

4.6.1.1 CHEMICKÉ SLOŽENÍ DŘEVA 

 

Dřevo je hmota organického původu a jeho hlavními, chemickými složkami jsou: 

 celulóza (40–50 %) 

 lignin (20–30 %) 

 hemicelulózy (20–30 %) 

 doprovodné složky 

o další organické látky (1–3 %, u tropických dřevin až 15 %): terpeny, tuky, 

vosky, pektiny, třísloviny (pouze u listnáčů), steroly, pryskyřice 
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o anorganické látky (0,1–0,5 %, u tropických dřevin až 5 %) – po spálení 

tvoří popel 

o voda v různém množství [33] 

 

Celulóza 

Celulóza je polysacharid, složený z beta-glukózy. Jednotlivé glukózové jednotky jsou zcela 

nerozpustné ve vodě a jsou spojené vazbou β 1,4 a tvoří dlouhé, nerozvětvené řetězce. 

Celulóza je rovněž hlavní stavební látkou primárních, rostlinných buněčných stěn a spolu s 

hemicelulózami a ligninem se podílí i na stavbě sekundárních buněčných stěn. Celulózy 

ročně vzniká až 1,5.109 tun a proto je nejrozšířenějším biopolymerem na zemském 

povrchu. 

Její strukturu tvoří nerozvětvené řetězce D-glukózy. Dlouhé nevětvené polymery celulózy 

v buněčných stěnách rostlin vytváří vyšší struktury – tzv. mikrofibrily. Jedná se o velmi 

pevná vlákna v tahu, která jsou složená z mnoha molekul celulózy, spojovaných 

vodíkovými můstky.  

Syntézu celulózy (z aktivované formy glukózy, tzv. UDP-glukózy) provádí enzym 

celulózasyntáza, který je součástí membrány rostlinné buňky. Jedná se o velký komplex, 

který zároveň syntetizuje vždy 36 vláken, které se okamžitě spojují do kompaktní 

mikrofibrily a vytváří vazby s buněčnou stěnou. [34] Vzorec celulózy je vyobrazen na 

obrázku č. 9.  

 

 

 

Obrázek č. 9  -Vzorec celulózy [26] 
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Lignin 

Lignin (vyobrazen na obrázku č. 10), je důležitou stavební složkou dřeva, která 

zabezpečuje dřevnatění jeho buněčných stěn. Obsah ligninu je vyšší u jehličnatých stromů, 

než u listnatých a tvoří cca 26 – 35% hmotnosti dřeva. Lignin tvoří 25 % rostlinné biomasy 

a je po celulóze druhou nejčastější organickou sloučeninou na Zemi. V největším množství 

se objevuje v buněčných stěnách sekundárních buněk, které tvoří xylémové cévy a 

tracheidy. Kromě dřevin je lignin také obsažen v obilovinách, a to v otrubách, které 

obsahují kolem 8 % ligninu. 

Hlavním úkolem ligninu je spojování mezibuněčných vláken a zpevňování celulózových 

molekul buněčných stěn. Lignin dodává dřevu především pevnost v tlaku. 

Lignin je vysokomolekulární polyfenolická amorfní látka. Základní stavební jednotkou 

jsou deriváty fenylpropanu, které se označují, jako prekurzory ligninu, které jsou vázány 

do trojrozměrných struktur etherovými vazbami nebo vazbami mezi dvěma uhlíky. Lignin 

je kovalentně vázán na polysacharidy. 

Lignin nemá pravidelnou strukturu a opakující se jednotky, které se nachází u jiných 

přírodních polymerů, jako např. u celulózy. Lignin není samostatná sloučenina, ale směs 

fyzikálně a chemicky heterogenních látek, jejichž strukturu lze interpretovat modely. 

Takový model pak ilustruje typy jednotlivých složek a možné vazby mezi nimi. 

 Ligniny ve dřevě jehličnatých dřevin - označovány jako guajacyl ligniny 

 Ligniny ve dřevě listnatých dřevin - označovány jako guajacyl-syringylové ligniny 

[35] 
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Obrázek č.10 - Vzorec ligninu [35] 

 

Hemicelulóza 

Polysacharid, který se od celulózy liší nižší relativní molekulovou hmotností a stavbou 

řetězce, protože se na stavbě polysacharidového řetězce podílí glukóza a další 

monosacharidy, jako jsou různé hexózy (manóza, galaktóza), pentózy (arabinóza, xylóza), 

uronové kyseliny a také i různé cukerné methylderiváty. 

Je to rovný, lineární polysacharid (polymerační stupeň je 100-200), který má krátké 

postranní řetězce a menší stupněm krystalického podílu. Nachází se spolu s celulózou v 

jednotlivých vrstvách buněčné stěny rostlin a tvoří zde tmelící vrstvu mezi celulózními 

řetězcovými makromolekulami. Na hemicelulózu se váže lignin. 

Ze dřeva lze hemicelulózu extrahovat pomocí zředěných alkálií a snadno hydrolyzovat 

zředěnými kyselinami za tepla. 

Podíl hemicelulóz činí u jehličnatých stromů 15–25 %, u listnatých stromů 25–45 %. Podle 

obsahu se dělí do několika skupin, z nichž jsou významné: 

 mannan – hemicelulóza bohatá na mannózu je přítomná především u jehličnanů,  

 galaktan – hemicelulóza bohatá na galaktózu je přítomná především ve slámě, 

dřevinách, ale i semenech rostlin,  

 xylan – hemicelulóza bohatá na xylózu je přítomná především ve slámě, dřevinách 

a v rostlinných vláknech. [36]  
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4.6.2. PAPÍR 

 

Papír je hladký, tenký materiál, který se vyrábí zhutněním vlákna. Obvykle se jedná o 

vlákna přírodní, která jsou založená na celulóze. K výrobě papíru se nejčastěji používá 

buničina, vyrobená většinou ze smrkového dřeva, nebo ze sekundárních vláken (sběrový 

papír). Mohou být také použity i jiné materiály, jako například bavlna nebo konopí. 

Papír byl vynalezen v Číně, někdy v 3. tisíciletí př. n. l. V té době se papír vyráběl z konopí 

a až později se začal vyrábět z hedvábných a lněných hadrů. Dnešní podoba papíru byla 

vynalezena rovněž Číně, roku 105 našeho letopočtu. 

Se vzrůstající potřebou papíru však bylo nutno hledat nové technologie. K výrobě se začaly 

využívat piliny, sláma a starý papír. 

 

Moderní výrobní proces papíru na papírenském stroji má tyto fáze: 

 Výroba vláknoviny - buničiny  

 Příprava  

 Papírenský stroj  

 Formování do archů [37]  

 

Kompostováním papíru se zabývá například i pivovar Radegast v Nošovicích. Etikety, 

které se během mytí lahví smývají při čištění pivních lahví, slouží jako vedlejší surovina 

při výrobě kompostu. Tímto způsobem ušetří pivovar ročně asi 200 tis. korun. Tento 

projekt začal v září, roku 2011 a povolení ke kompostování etiket dostala spolupracující 

kompostárna v prosinci 2011. Ročně se tak zpracuje 400 tun papírových etiket. Odpadní 

etikety tvoří 30 % substrátu. Jako další složky se používají odvodněné kaly z čistíren 

odpadních vod, zeleň a tekuté odpady. Mluvčí pivovaru uvádí, že Know-how na 

kompostování etiket je do budoucna využitelné jako možné ekologické řešení i pro další 

potravinářské firmy, které dosud vyvážely etikety z lahví na skládku.[38] 

  



Bc. Lukáš Strakoš : Využití biomasy, výroba a zpracování 

     2012                                                                                                                                 36 

 

4.7. LEGISLATIVA KOMPOSTOVÁNÍ 

 

Výrobu kompostů regulují dvě základní zákonné normy a na ně navazující prováděcí 

vyhlášky: 

 

Zákon o hnojivech č. 156/1998 Sb. ve znění Zákona č. 308/2000 Sb. 

Mezi navazující vyhlášky na zákon o hnojivech se řadí: 

 vyhl. MZe č. 474/2000 Sb. o stanovení požadavků na hnojiva, 

 vyhl. MZe č. 475/2000 Sb., kterou se mění vyhl. MZe č. 273/1998 Sb. 

 o odběrech a chemických odběrech vzorků hnojiv, 

 vyhl. MZe č. 476/2000 Sb., kterou se mění vyhl. MZe č. 274/1998 Sb. 

 o skladování a způsobu používání hnojiv ve znění vyhl. MZe č. 473/2002 Sb. 

 vyhl. MZe č. 477/2000 Sb., kterou se mění vyhl. MZe č. 275/1998 Sb. o 

agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních 

pozemků. 

 

Kompost ve smyslu zákona o hnojivech je považován za hnojivo se všemi právními 

důsledky, a to i tehdy, když jeho majoritní složkou je statkové hnojivo. Výroba kompostu 

se zákonem o hnojivech řídí v případě, kdy je kompost vyráběn a uváděn na trh. To 

znamená, že se v plné míře vztahuje na výrobu a distribuci průmyslového kompostu a v 

některých případech i faremních a komunitních kompostů, pokud jsou uváděny na trh. [39] 
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Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. 

Navazujícími vyhláškami na zákon o odpadech jsou: 

 vyhl. MŽP a MZ č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

 vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 

 vyhl. MŽP č. 382/2001 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské 

půdě, 

 vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 

 vyhl. MŽP č. 384/2001 Sb. o nakládání s PCB. 

 

Režimem zákona o odpadech se musí řídit všichni výrobci kompostů, pokud alespoň jedna 

složka vyráběného kompostu je deklarována vlastníkem jako odpad. Zvlášť přísný režim 

platí pro zpracování nebezpečných odpadů. [39] 
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

V experimentální části této diplomové práce byl proveden výzkum kompostování těžko  

rozložitelné biomasy v laboratorních podmínkách. Výzkum byl proveden na vzorcích 

papírové lepenky, papíru a smrkových pilin a na jednom vzorku, který byl vytvořen jako 

směsný, ze všech tří druhů výše uvedené biomasy. Dále byl ještě vytvořen jeden vzorek ze 

smrkových pilin, který byl uchováván při konstantní teplotě 60 ºC, aby byly vytvořeny 

optimální podmínky pro rozvoj termofilních bakterií. Zbývající vzorky byly uchovávány 

při běžné laboratorní teplotě, a to při 21 - 22 ºC. Každý vzorek, sestavený z výše uvedené 

biomasy, byl ještě rozdělen na dvě části, a to tak, že do jedné části byly aplikovány 

bakterie pro komposty BIO P4, které jsou běžně dostupné v maloobchodní síti. 

Celkem tedy bylo vytvořeno 10 vzorků, na kterých byl prováděn výzkum. Popis vzorků, 

jejich složení a příprava jsou popsány v další kapitole. 
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5. PŘÍPRAVA VZORKŮ 

 

V experimentální části bylo vytvořeno celkem 10 vzorků. Všechny druhy biomasy, 

uvedené v předchozí kapitole, byly vloženy do reaktorů. Jako reaktory byly použity PET 

lahve od minerální vody o objemu 5 litrů, do kterých byly cca 2 cm nad dnem vytvořeny 

pomocí ocelového vrtáku 4 otvory o průměru cca 0,5 cm, z důvodu přístupu kyslíku. 

 

5.1. POSTUP PŘÍPRAVY VZORKŮ 

 

V této kapitole je uveden popis jednotlivých druhů použité biomasy a postup přípravy 

vzorků, vytvořených z této biomasy, na kterých byl proveden experiment. 

Navážení vzorků bylo provedeno na laboratorních váhách RADWAG 2009, v následujícím 

množství: 

 

 lepenka – 200g 

 piliny – 200g 

 papír – 200g 

 směsný vzorek  

1. lepenka – 60g  

2. piliny –    80g  

3. papír –     60g 

 

Laboratorní váhy RADWAG  2009 jsou vyobrazeny na obrázku č. 11. 
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Obrázek č. 11 - Laboratorní váhy Radwag – foto autor 

 

Papírová lepenka – jedná se o lepenku z použitých, běžně dostupných papírových 

kartónů, kdy tyto kartóny byly nařezány na díly o rozměru cca 2x2cm na pásové pile, aby 

byl jejich povrch co největší. Vzorek papírové lepenky je na obrázku č. 12. 

 

 

Obrázek č. 12- Vzorek papírové lepenky – foto autor 
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Dřevěné piliny – k experimentu byly použity smrkové piliny (obrázek č. 13), které byly 

získány na pile. Jednalo se o piliny o rozměru cca 0,5x1cm. Obsah vody v pilinách se 

pohyboval okolo 20%. 

 

 

Obrázek č. 13 - Vzorek dřevěných pilin – foto autor 

 

Papír – vzorek byl vytvořen převážně z novinového papíru, kdy byly opět na pásové pile 

nařezány části o rozměru cca 2x2 cm. Vzorek papíru je vyobrazen na obrázku č. 14. 

 

Obrázek č. 14 - Vzorek papíru – foto autor 
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Navážené druhy výše uvedené biomasy byly vloženy do plastových reaktorů, do kterých 

pak byla později aplikovaná zálivka. Naplněné reaktory biomasou jsou vyobrazeny na 

obrázku č. 15. 

 

 

Obrázek č. 15 - Připravené reaktory s naváženou biomasou  – foto autor 

 

Dále byl připraven roztok na zálivku připravených vzorků v reaktorech, a to ve dvou 

variantách: 

 

1. varianta 

 destilovaná voda – 2 500 ml 

 močovina (NH2)2CO – 18,75 g 

 Na3PO4 – 6,9 g 

 bakterie BIO – P4 – 1,25 g 

Bakterie do kompostu BIO P4 jsou vyobrazeny na obrázcích č. 16 a 17 
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Obrázky č. 16 a 17 - Balení bakterií pro komposty – foto autor 

 

2. varianta  

 destilovaná voda – 2 500 ml 

 

Postup 

Na laboratorních váhách bylo naváženo 18,75 g močoviny, 6,9 g Na3PO4 a 1,25 g bakterií 

BIO P4. Močovina a Na3PO4 byly rozpuštěny v kádince s 1000 ml vody a takto připravený 

roztok byl postupně aplikován do pěti reaktorů s biomasou, varianty č. 1, v množství 200 

ml na jeden reaktor.  

1,25 g bakterií BIO P4 bylo aplikováno do kádinky s vodou o objemu 500 ml a teplotě 

35ºC na aktivaci. Po 30 minutách aktivace bylo do této kádinky přidáno 1000 ml vody o 

teplotě 30ºC. Připravený roztok o objemu 1500 ml, s aktivovanými bakteriemi byl 

postupně aplikován do pěti reaktorů varianty č. 1, v množství 300 ml na jeden reaktor. 

Do dalších pěti reaktorů – varianty č. 2, byla aplikována pouze destilovaná voda, v 

množství 500 ml na jeden reaktor. 

Celkem v experimentální části bylo takto připraveno 10 vzorků, na kterých byl prováděn 

výzkum. 
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Vzorky připravené k experimentu 

 

 vzorek č. 1 – papírová lepenka 

 vzorek č. 2 – papírová lepenka s bakteriemi BIO P4 

 vzorek č. 3 – smrkové piliny 

 vzorek č. 4 – smrkové piliny s bakteriemi BIO P4 

 vzorek č. 5 – papír 

 vzorek č. 6 – papír s bakteriemi BIO P4 

 vzorek č. 7 – směs papírové lepenky, smrkových pilin a papíru 

 vzorek č. 8 – směs papírové lepenky, smrkových pilin a papíru s bakteriemi BIO P4 

 vzorek č. 9 – smrkové piliny, uchovávány při teplotě 60 ºC 

 vzorek č. 10 – smrkové piliny uchovávány při teplotě  60ºC s bakteriemi BIO P4 

 

Plastové reaktory s připravenými vzorky výše uvedené biomasy jsou vyobrazeny na 

obrázcích č. 18 a 19. 

 

 

Obrázky č. 18 a 19 - Hotové reaktory, připravené k  experimentu – foto autor 

 

Reaktory se vzorky č. 1 až 8 byly umístěny v laboratoři, kde byla během experimentu 

teplota v rozmezí 21 až 22 ºC a reaktory se vzorky č. 9 a č. 10 byly umístěny v sušičce 

(obrázek č. 20), při konstantní teplotě  60 ºC.  
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Obrázek č. 20 – Sušička – foto autor 
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6. SLEDOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH HODNOT 

 

V průběhu experimentu byly pomocí rozhraní Vernier LabQuest a jednotlivých, níže 

popsaných sond, ve všech reaktorech pravidelně sledovány a zaznamenávány hodnoty:  

 CO2  

 O2 

 teplota 

 

Tyto naměřené hodnoty jsou uvedeny, zpracovány a vyhodnoceny v kapitole 7. 

Vyhodnocení experimentu. 

 

6.1. POPIS ZAŘÍZENÍ KE SLEDOVÁNÍ HODNOT 

 

Rozhraní Vernier LabQuest – dvanáctibitové rozhraní představuje autonomní měřící 

zařízení, které spolupracuje se všemi senzory Vernier. Má hmotnost 350g, procesor 461 

MHz a vestavěnou paměť 40MB. K LabQuest lze připojit současně 4 analogové senzory, 2 

digitální senzory a 1 senzor s rozhraním USB. Barevný dotykový displej s úhlopříčkou 8,9 

cm nabízí rozlišení 320x240 bodů. [40] Rozhraní Vernier LabQuest je vyobrazeno na 

obrázku č. 21. 
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Obrázek č. 21 - Rozhraní Vernier LabQuest [40] 

 

CO2 Gas Sensor – čidlo oxidu uhličitého. Plynový senzor měří koncentraci CO2 v rozsahu 

0 až 10 000 ppm (nízký rozsah) nebo 0 až 100 000 ppm (vysoký rozsah), pomocí měření 

množství infračerveného záření, pohlcovaného molekulami CO2. Na jednom konci je LED 

dioda a na druhém konci je IR detektor, který měří, kolik světla přechází přes vzorek 

plynu, bez jeho absorbování molekulami CO2.[41] Čidlo CO2 Gas Sensor je vyobrazeno 

na obrázku č. 22. 

 

 

 

Obrázek č. 22 - CO2 Gas Sensor [41] 
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O2 Gas Sensor – čidlo plynného kyslíku. Čidlo využívá elektrochemický článek, tvořený 

olověnou anodou a zlatou katodou, které jsou ponořeny do elektrolytu. Molekuly kyslíku 

se při průchodu tímto uspořádáním na katodě redukují a tato elektrochemická reakce je 

zdrojem proudu, který je úměrný koncentraci kyslíkových molekul mezi elektrodami. [42] 

Čidlo O2 Gas Sensor je vyobrazeno na obrázku č. 23. 

 

 

Obrázek č. 23 - O2 Gas Sensor [42] 

 

GO! TEMP – teplotní čidlo s rozsahem -20 až 110 °C připojitelné rovnou k počítači přes 

USB port.[43] Čidlo GO! TEMP je vyobrazeno na obrázku č. 24. 

 

 

Obrázek č. 24 - GO! TEMP – teplotní čidlo [43] 
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6.2. POSTUP PŘI MĚŘENÍ HODNOT 

 

Jak je uvedeno v předcházející kapitole, byly u jednotlivých vzorků měřeny hodnoty 

pomocí rozhraní Vernier LabQuest a jednotlivých, výše uvedených a popsaných sond.  

Měření probíhalo v uvedené dny a vždy před vlastním měřením byly zaznamenány i 

hodnoty, naměřené v laboratoři. 

 

Průměrné hodnoty v laboratoři 

 obsah CO2 – 600 ppm 

 obsah O2 – 18,2%  

 teplota – 21,4 °C 

 

6.2.1. MĚŘENÍ A ZAZNAMENÁVÁNÍ HODNOT  CO2 

 

Hodnoty obsahu CO2 byly měřeny sondou CO2 Gas Sensor. Tato sonda byla vložena do 

hrdla plastového reaktoru a po ustálení hodnoty na displeji byl údaj zaznamenán do 

tabulky. Hodnoty CO2 byly měřeny v jednotkách ppm. 

 

6.2.2. MĚŘENÍ A ZAZNAMENÁVÁNÍ HODNOT  O2 

 

Hodnoty obsahu O2 byly měřeny sondou O2 Gas Sensor, kdy sonda byla opět vložena do 

hrdla plastového reaktoru a po ustálení hodnoty na displeji byla hodnota opět zaznamenána 

do tabulky. Hodnoty O2 byly měřeny v %. 
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6.2.3.  MĚŘENÍ A ZAZNAMENÁVÁNÍ TEPLOTY   

 

Teplota v jednotlivých reaktorech byla měřena pomocí sondy GO! TEMP. Sonda byla do 

reaktoru zavedena šikmo otvorem v dolní části a po ustálení hodnoty na displeji byla opět 

zaznamenána do tabulky. Teplota byla měřena v °C. 
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7. VYHODNOCENÍ EXERIMENTU 

 

V následujících kapitolách budou vyhodnoceny hodnoty, které byly v průběhu 

experimentu měřeny a sledovány, pomocí rozhraní Vernier LabQuest a jednotlivých sond. 

Veškeré údaje, a to obsah CO2, O2 a teplota byly postupně zaznamenány do tabulek, které 

pak sloužily, jako podklad pro vytvoření jednotlivých, níže uvedených grafů.  

 

7.1. VYHODNOCENÍ VZORKŮ PODLE DRUHU BIOMASY 

 

Hodnoty obsahu CO2 v jednotlivých vzorcích jsou uvedeny v tabulce č. 3 a byly měřeny 

v jednotkách ppm. Jednotlivé hodnoty obsahu CO2 byly později zaneseny do grafů.  

 

Tabulka č. 3 – Naměřené hodnoty obsahu CO2 v jednotlivých vzorcích [ppm]  

 

 

 

 

Datum Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 Vzorek 5 Vzorek 6 Vzorek 7 Vzorek 8 Vzorek 9 Vzorek10

7.3. 1700 7550 10350 12600 1400 2250 4400 12100 5050 10030

8.3. 8600 69150 8200 13850 15900 48000 10550 46750 5100 25500

12.3. 10050 21350 5550 8150 10050 10050 10000 8200 5100 49500

15.3. 10050 10050 4350 8150 10050 10050 10050 10050 3500 10030

19.3. 10050 10030 4550 10030 3150 10030 7650 10030 2050 14500

21.3. 10030 10030 9400 10030 10030 10030 7800 10030 2150 13900

22.3. 10030 10030 10030 4850 7600 10030 10030 10030 1970 13000

26.3. 10030 10030 5550 7300 5150 10030 4800 10030 2150 12950

19.3. 10030 10030 4650 4750 3500 10030 10030 10030 3100 13600

2.4. 5450 10030 5150 4150 2550 10030 10030 10030 1850 13250

4.4. 6750 10030 4500 6800 4500 10030 10030 10030 1800 14500

6.4. 5100 10030 4450 3400 4400 10030 10030 10030 1500 14700

10.4. 3500 10030 3100 3800 3650 10030 3500 10030 2200 14800

12.4. 2900 10030 2800 5650 4250 10030 3500 10030 2500 14000
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Hodnoty obsahu O2 v jednotlivých vzorcích jsou uvedeny v tabulce č. 4 a byly měřeny 

v %. Jednotlivé hodnoty obsahu O2 byly rovněž zaneseny do grafů.  

 

Tabulka č. 4 – Naměřené hodnoty obsahu O2 v jednotlivých vzorcích [ %]  

 

 

Hodnoty teplot v jednotlivých vzorcích jsou uvedeny v tabulce č. 5 a byly měřeny v °C. 

Jednotlivé hodnoty teplot byly také zaneseny do grafů.  

 

Tabulka č. 5 – Naměřené hodnoty teploty v jednotlivých vzorcích [°C]  

 

  

Datum Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 Vzorek 5 Vzorek 6 Vzorek 7 Vzorek 8 Vzorek 9
Vzorek 

10

7.3. 17,85 17,15 17,23 16,85 18 17,52 17,77 17 17,25 17,89

8.3. 17,62 14 17,62 16,71 16,75 14,82 17,45 14,87 17,5 17,95

12.3. 17,51 15,91 18 17,82 17,45 16,15 17,42 17,51 17,42 17,98

15.3. 17,33 17,01 18,12 17,8 16,85 14,5 17,82 16,42 18,12 18

19.3. 17,41 16,67 18,04 16,88 18,07 15,45 17,74 16,29 18,5 18,35

21.3. 17,55 15,95 17,72 16,85 17,65 12,92 17,6 15,7 18,2 18,42

22.3. 17,54 16,62 17,71 17,72 17,91 15,45 17,86 17,4 18,45 15,61

26.3. 16,22 16,11 18,18 17,77 18,15 14,68 18,11 16,73 18,91 18,9

19.3. 17,35 15,9 17,74 17,77 17,88 13,78 16,57 15,84 17,58 17,72

2.4. 17,55 16,41 17,73 17,71 17,74 14,84 17,78 16,38 17,95 17,82

4.4. 17,25 16,21 17,62 17,2 16,3 15,29 17,61 16,03 18,01 17,71

6.4. 17,56 16,3 17,67 17,87 17,71 14,99 17,75 16,36 17,92 17,9

10.4. 14,77 16,7 17,85 17,66 17,6 15,71 17,71 16,5 17,83 17,55

12.4. 16,7 16,46 17,12 15,55 15,5 16,5 14,29 15,97 15,89 16,05

Datum Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 Vzorek 5 Vzorek 6 Vzorek 7 Vzorek 8 Vzorek 9
Vzorek 

10

7.3. 21 20,8 20,5 21 20,7 21,4 21,7 21,8 59,2 59,8

8.3. 21,7 22,5 21,3 21,6 21,9 23,3 21,2 21,8 59,9 59,9

12.3. 20,3 20,7 20,1 20 20,2 20,7 19,9 20,3 60 60

15.3. 21,4 21,4 21 21 21,1 22 21,3 21,6 59,9 59,8

19.3. 20,8 20,8 20,7 20,5 20,6 21,9 20,9 21 59,2 59,9

21.3. 21,2 21,2 21,8 21,2 21,2 22,2 20,8 21,7 59,6 59,9

22.3. 21,2 21,4 21 20,8 21,1 21,6 21 21,3 59,9 59,8

26.3. 20,9 21,3 20,6 20,5 20,4 21,1 20,8 21,1 59,8 59,9

19.3. 20,8 21 20,5 20,4 20,5 21,2 20,6 20,7 60 60

2.4. 19,3 19,6 19,1 19,1 19,1 19,7 19,4 19,7 59,9 59,9

4.4. 20,2 20,4 19,9 19,7 20 20,5 20,1 20,4 59,9 59,8

6.4. 20,8 20,9 20,5 20,4 20,5 21 20,7 20,9 59,8 59,8

10.4. 19,9 20,1 19,7 19,5 19,7 20,3 19,8 20,1 59,8 60

12.4. 20 20,3 19,9 19,8 20 20,3 20 20,2 60 59,9
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7.1.1. VYHODNOCENÍ VZORKŮ č. 1 a 2 

 

V této kapitole je provedeno vyhodnocení vzorků č. 1 a 2 - papírová lepenka. 

 

Obrázek č. 25 – Naměřené hodnoty CO2 u vzorků č. 1 a 2 [ppm] 

 

 

Obrázek č. 26 – Naměřené hodnoty O2 u vzorků č. 1 a 2 [%] 
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Obrázek č. 27 – Naměřené hodnoty teploty u vzorků č. 1 a 2 [°C]  

 

Z grafů vyplývá, že u vzorku 1, což je lepenka bez přídavku bakteriá lního inokula, je obsah 

oxidu uhličitého téměř konstantní a pohybuje se na hranici 10000 ppm (1%). Podle lineární 

regrese má tento stav jen mírně klesající charakter. Obsah kyslíku má v rámci celého  

měření nepatrnou tendenci poklesu a křivka teploty vzorku kopíruje křivku teploty 

laboratoře.  

U vzorku 2, kde bylo přidáno bakteriální inokulum, byl zaznamenán prudký nárůst hodnot  

CO2, které vystoupaly až na 70000 ppm (7%), což je zhruba sedminásobek hodnot vzorku 1 

a to během jednoho dne.  Naopak hladina kyslíku v tomto časovém úseku klesla na 14 %, 

což bylo minimum v rámci celého měření. Hladina oxidu uhličitého však během sedmi dní 

opět klesla na hodnoty vzorku 1 a obsah kyslíku stoupnul na úroveň začátku měření. Také 

zvýšení teploty u vzorku 2 oproti vzorku 1 v tomto prvním týdnu měření bylo patrné, i 

když jen minimální.  Rozdíl byl pouze asi 1  C. 

Dle zjištěných hodnot lze usuzovat, že po naočkování vzorku inokulem se sice u vzorku 2 

nastartoval aerobní proces kompostování, avšak bakterie neměly dostatečně příznivé 

podmínky k rozmnožování a po týdnu se celý proces výrazně zpomalil a dostal se na 

úroveň vzorku 1. 
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7.1.1. VYHODNOCENÍ VZORKŮ č. 3 a 4 

 

V této kapitole je provedeno vyhodnocení vzorků č. 3 a 4 - dřevěné piliny. 

 

 

Obrázek č. 28 – Naměřené hodnoty CO2 u vzorků č. 3 a 4 [ppm] 

 

 

Obrázek č. 29 – Naměřené hodnoty O2 u vzorků č. 3 a 4 [%] 
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Obrázek č. 30 – Naměřené hodnoty teploty u vzorků č. 3 a 4 [°C] 

 

U vzorku 3 (smrkové piliny bez bakterií) měl obsah oxidu uhličitého klesající charakter a 

prvního výrazného poklesu dosáhnul během prvních 2 týdnů, kde se jeho hodnoty 

pohybovaly u hranice 4000 ppm (0,4 %). Obsah kyslíku se po celou dobu měření udržoval 

lehce pod hladinou 18 %, což byla průměrná hodnota kyslíku v laboratoři. Teplota se 

pohybovala v rozmezí teploty laboratoře. 

Vzorek 4 (smrkové piliny s bakteriálním inokulem) měl od začátku měření obdobný 

průběh křivky hodnot obsahu CO2 jako vzorek 3. Po zahájení experimentu měly hodnoty 

také klesající tendenci a po 2 týdnech klesl obsah CO2 z 14000 ppm na 8000 ppm (8 %), 

což je dvojnásobek hodnoty vzorku 3 v tomto časovém intervalu. V dalším období se 

křivky oxidu uhličitého u obou vzorků k sobě velmi přiblížily a po měsíci měření měly oba 

vzorky hodnoty kolem 4000 ppm (4 %). Obsah kyslíku kolísal kolem hodnoty 17,5 % a byl 

jen nepatrně pod úrovní vzorku 3. 

  

19

19,5

20

20,5

21

21,5

22

22,5

23

7
.3

.

8
.3

.

1
2

.3
.

1
5

.3
.

1
9

.3
.

2
1

.3
.

2
2

.3
.

2
6

.3
.

1
9

.3
.

2
.4

.

4
.4

.

6
.4

.

1
0

.4
.

1
2

.4
.

Te
p

lo
ta

 

Vzorky č. 3 a 4 

Vzorek 3

Vzorek 4



Bc. Lukáš Strakoš : Využití biomasy, výroba a zpracování 

     2012                                                                                                                                 57 

 

7.1.2. VYHODNOCENÍ VZORKŮ č. 5 a 6 

 

V této kapitole je provedeno vyhodnocení vzorků č. 5 a 6 - papír. 

 

Obrázek č. 31 – Naměřené hodnoty CO2 u vzorků č. 5 a 6 [ppm] 

 

 

Obrázek č. 32 – Naměřené hodnoty O2 u vzorků č. 5 a 6 [%] 
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Obrázek č. 33 – Naměřené hodnoty teploty u vzorků č. 5 a 6 [°C]  

 

Vzorky 5 a 6 (papír) měly podobný průběh křivek hodnot CO2 jako vzorky 1 a 2 (lepenka).   

Vzorek 5 (papír bez přídavku bakteriálního inokula) vykazoval mírně klesající tendenci 

obsahu oxidu uhličitého během celého období měření. Na začátku se pohybovaly hodnoty 

kolem 15000 ppm (1,5 %), ale již od druhého týdne měření se hodnoty dostaly pod hranici 

10000 ppm. Obsah kyslíku se pohyboval mezi 17 - 18 % a až ve 4. týdnu měření se dostal 

výrazněji pod hranici 17 %. Teplota vzorku 5 kopírovala křivku teploty laboratoře. 

U vzorku 6 (papír s přídavkem bakteriálního inokula) byl zaznamenán prudký nárůst 

hodnot CO2, podobně jako u vzorku 2 (lepenka). V tomto případě hodnoty vystoupaly 

během 1. týdne, až na 50000 ppm (5%).  Hladina kyslíku v tomto časovém úseku klesla na 

15 %, což ale nebylo minimum celého měření. Minima 13 % O2 bylo dosaženo až ve 

třetím týdnu. V tomto časovém úseku však nedochází ke zvýšené produkci CO2, což je 

zajímavé. Hodnoty CO2 se po 2 týdnech přibližně vyrovnaly hodnotám vzorku 5. Teplota 

vzorku 6 nevykazuje během celého měření žádné větší změny, které by mohly vzniknout 

v důsledku rozkladu organického materiálu, a kopíruje teplotní křivku vzorku 5 s rozdílem 

cca 1,5  C.  
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7.1.3. VYHODNOCENÍ VZORKŮ č. 7 a 8 

 

V této kapitole je provedeno vyhodnocení vzorků č. 7 a 8 - směsný vzorek. 

 

Obrázek č. 34 – Naměřené hodnoty CO2 u vzorků č. 7 a 8 [ppm] 

 

 

Obrázek č. 35 – Naměřené hodnoty O2 u vzorků č. 7 a 8 [%] 
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Obrázek č. 36 – Naměřené hodnoty teploty u vzorků č. 7 a 8 [°C] 

 

Vzorky 7 a 8 (směs papírové lepenky, smrkových pilin a papíru) vykazovaly opět podobný 
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Vzorek 7 (bez přídavku bakteriálního inokula) vykazoval hodnoty CO2 po celou dobu 

experimentu mírně pod hladinou 10000 ppm (1 %) s mírně klesající tendencí. Kyslík se 

pohyboval pod hranicí 18 % a ve 4. týdnu klesl až ke hranici 14 %. Teplota vzorku se 
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7.1.4. VYHODNOCENÍ VZORKŮ č. 9 a 10 

 

V této kapitole je provedeno vyhodnocení vzorků č. 9 a 10 - dřevěné piliny při teplotě 

60°C. 

 

Obrázek č. 37 – Naměřené hodnoty CO2 u vzorků č. 9 a 10 [ppm] 

 

 

Obrázek č. 38 – Naměřené hodnoty O2 u vzorků č. 9 a 10 [%] 
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Obrázek č. 39 – Naměřené hodnoty teploty u vzorků č. 9 a 10 [°C]  
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vzorek 4 dosahoval pouze 4000 ppm. Lze tedy říci, že udržování teploty vzorku na 60  C 

sice zintenzívnilo celý aerobní proces, avšak i za těchto podmínek došlo přibližně po týdnu 

ke zpomalení celého procesu, nehledě na to, že se do reaktoru musela dodávat energie. 
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8. ZÁVĚR 

 

Diplomová práce byla zaměřena na využití biomasy, její výrobu a zpracování. Zabývá se 

především jejím aerobním zpracováním – kompostováním.  

Cílem experimentální části bylo zjistit, zda je možné zpracovávat obtížně odbouratelné 

druhy biomasy v malých kompostérech. Jako vzorky byly pro tyto účely vybrány lepenka, 

smrkové piliny, papír a materiál složený ze směsi těchto tří složek. Experiment byl 

rozdělen do 2 variant. V první variantě se k jednotlivým vzorkům přidávala močovina a 

fosforečnan, aby se docílilo správného poměru uhlíku k dusíku a aby měly 

mikroorganismy pro růst potřebný fosfor. Dále se k těmto vzorkům přidalo také bakteriální 

inokulum, které obsahovalo mikroorganismy určené pro kompostovací proces.  

Ve druhé variantě vzorky biomasy, z důvodu porovnání s variantou 1, neobsahovaly 

močovinu, fosforečnan ani bakteriální inokulum. V těchto reaktorech se udržovala pouze 

vlhkost. 

Reaktory (kompostéry) nebyly izolované. Byly upraveny tak, aby umožňovaly přístup 

vzduchu k biomase a udržovaly patřičnou vlhkost.   

Výsledky analýz ukázaly, že za těchto laboratorních podmínek, je velmi obtížné 

nastartovat a udržet aerobní proces rozkladu těžko, biologicky odbouratelné biomasy. 

Vzorky s přídavkem bakteriálního inokula sice zpočátku vykazovaly zvýšenou aktivitu 

způsobenou mikroorganismy, ale již po týdnu se hodnoty měřených parametrů přiblížily 

hodnotám parametrů u vzorků bez přídavku bakterií. Měřené hodnoty CO2, O2 a teploty 

byly u vzorků s přídavkem inokula velmi podobné. Činnost bakterií byla v prvních dnech 

experimentu pozorovatelná zvýšenou produkcí oxidu uhličitého a zároveň poklesem 

obsahu kyslíku. K termofilní fázi rozkladu biomasy však nikdy, během experimentu 

nedošlo. Množství biomasy bylo příliš malé, než aby tento systém udržel teplotu 

mikrobiálního rozkladu, která se v těchto případech pohybuje kolem 60-65 ˚C. Teplota 

vzorku stoupla jen minimálně a celou dobu měření se pohybovala jen maximálně 1-1,5 ˚C 

nad teplotou laboratoře. Z tohoto důvodu byla u 2 vzorků udržována konstantní teplota 60 

˚C. Jednalo se o smrkové piliny a opět bylo do jednoho reaktoru přidáno bakteriální 

inokulum, močovina a fosforečnan. Výsledky však ukázaly, že ani tento způsob nijak 
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výrazně nestimuloval aktivitu mikroorganismů a hodnoty sledovaných parametrů 

smrkových pilin se pouze přiblížily hodnotám lepenky a papíru.  

Experiment ukázal, že v malých reaktorech (kompostérech), je za daných laboratorních 

podmínek velmi obtížné udržet bakteriální aerobní rozkladný proces, obzvláště pokud se 

jedná o jednosložkovou, těžko rozložitelnou biomasu.  

V rámci zvýšení účinnosti kompostování složek těžko rozložitelné biomasy v malých 

reaktorech bych navrhoval tyto kompostéry důkladně zaizolovat, aby se uvnitř udržela 

tepelná energie, použít výkonnější kultury mikroorganismů, docílit lepšího promíchávání 

biomasy a tím zabezpečit stálý přísun kyslíku a udržovat konstantní vlhkost systému. To 

vše by mohlo být předmětem další diplomové práce. 
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