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SUMMARY 

Energetical Utilisation of Compost Excess 

 The theses are devoted to problems of a present possibilities of composts utilization.  

The aim is determination of possibilities for energetic utilization of compost, which have not 

quality   required by environmental law.   

 The variation of energetical parameters of compost was studied for different grain size 

of compost. Also the homogeneity of one batch was studied on 12 collected samples.  

 The analysis of energetical parameters of composts was compared with primary material 

(wood).  Primary materials have higher heating capacity than produced compost. During 

composting the main wood compounds (lignin, celulose) decompose, and humic acid with 

lower heating value are developed.  From the grain size analysis and evaluation of energetic 

parameters it follows, that the finest grain size bellow 0,16 millimeters have not suitable 

properties for combustion.  

 The fuel for energetical utilization must have the heating capacity higher than 6 MJ/kg 

(wet sample). The requested value can be achieved by addition of the material with higher heating 

capacity (e.g. addition of a plastic material), or by drying of the material with waste heat.  

 The energical ulitization of compost can be applied for materials which do not 

correspond to Ordinance No. 341/2008 Coll . 

Keywords: compost, biomass, energetical parameter, heating capacity 

 

 

 

 

 



ANOTACE 

Energetické využití p�ebytku kompostu 

Diplomová práce je v�nována problematice sou�asných možností využívání 

kompost�, které fungují ve všech zemích Evropské unie. Dále se zabývám charakteristikou 

nejnov�jších trend� využívání kompost� a popisu energetických parametr�  biomasy. 

Cílem této práce je sledování zm�n energetických parametr� kompostu v závislosti  

na granulometrickém složení. Sledování homogenity kompost� b�hem produkce jedné šarže  

a vyhodnocení získaných dat a stanovit doporu�ení.  

 Analýzou energetických parametr� bylo zjišt�no, že vstupní materiál d�evo  

má vyšší výh�evnost než kone�ný produkt kompostování. B�hem kompostování  

dochází k rozkladu hlavních složek d�eva (lignin, celulóza) a ke vzniku huminových kyselin, 

a tím pravd�podobn� dochází k následnému snížení výh�evnosti vyzrálého kompostu.  

 Byly sledovány zm�ny energetických parametr� v závislosti na granulometrickém 

složení. Bylo zjišt�no, že u kompostu dochází v zrnitostních t�ídách pod 0,16 mm k nár�stu 

nespalitelných látek.  

 U biomasy k energetickému využití se požaduje, aby hodnota výh�evnosti byla vyšší 

než 6 MJ/kg. Pro zvýšení výh�evnosti vyzrálého kompostu bych p�istoupila k alternativ� 

p�ídavku materiálu s vyšší výh�evností (nap�. p�ídavek plast�).   

 Energetické využití kompostu je pravd�podobn� jedinou možností jak kompost, který 

svými parametry nevyhovuje vyhlášce �. 341/2008 Sb. dále aplikovat.  

Klí�ová slova: kompost, biomasa, energetický parametr, výh�evnost 
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1. Úvod a cíl práce 

 Základem všech sou�asných ekologických koncepcí odpadového hospodá�ství  

je snižování množství vznikajících odpad�. Jednou z možností využití je kompostování 

odpad�, které m�že pozitivn� p�sobit na složky životního prost�edí. 

 Kompostování se stalo aktuálním politickým tématem. V d�sledku evropských 

sm�rnic musí �eská republika v souvislosti s dosažením závazných cíl� Plánu odpadového 

hospodá�ství omezit množství odpad� ukládaných na skládku, a to p�edevším biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu. K tomu je nutné podstatn� zvýšit míru recyklace  

a kompostování.  

 V oblasti výroby kompost� nastává problém jak využívat p�ebytek kompostu.  

Jednou z možností jak tuto problematiku �ešit je energetické využití p�ebytku kompostu 

(www.agro-eko.cz). Toto téma je velice aktuální jak na národní tak i evropské úrovni. 

Úst�edním cílem mnoha nástroj� politiky a program� je zvýšení energetického využití 

biomasy a zavád�ní efektivních technologií její konverze. Uvedení nových a inovovaných 

technologií na trh je ale jen tehdy trvale úsp�šné, když je také ekologicky ú�elné  

a ekonomicky atraktivní v rámci požadovaného harmonizovaného trhu s energiemi. 

Pro vypracování diplomové práce jsem získala data z kompostárny v Bruzovicích, 

energetické parametry byly m��eny a sledovány v laborato�ích VŠB – TU Ostrava.  

Aktuálnost tématu vyplývá z pot�eb snižování ukládaného BRKO na skládky a návazn�  

ze zavedení vyhlášky �. 341/2008 Sb., o nakládání s bioodpady, kde jsou definovány 

kvalitativní parametry kompostu pro r�zné využití.  

Cílem diplomové práce je ov��ení možnosti energetického využití kompost�.  

Pro dosažení cíle musí být spln�ny následující kriteria: 

• Stanovení energetických parametr� pro komposty. 

• Sledování zm�n energetických parametr� v závislosti na granulometrickém 

složení.  

• Sledování homogenity kompost� b�hem produkce jedné šarže. 

• Vyhodnocení získaných dat a doporu�ení.  
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2. Legislativa pro nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v EU a �R 

 Základní právní normy a technické p�edpisy mají za cíl vytvo�it pevný právní rámec 

pro podnikatelské subjekty, obce a fyzické osoby a implementovat právní systém Evropské 

unie (EU) do našeho právního systému. 

2.1 Legislativa �eské republiky pro nakládání s biologicky rozložitelným 

odpadem. 

Legislativa pro nakládání s komposty v �eské republice (�R) se �ídí základními zákony, 

vyhláškami, na�ízeními vlády a normami. P�ehled platné právní úpravy je uveden níže. 

Zákony: 

Zákon �. 185/2001 Sb., o odpadech ze dne 15.5.2001 o zm�n� n�kterých dalších 

zákon� (zm�na: 477/2001 Sb., 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb., 356/2003 Sb., 

188/2004 Sb.). Tento zákon pojednává o pravidlech pro p�edcházení vzniku odpad�  

a pro nakládání s nimi p�i dodržování ochrany životního prost�edí, ochrany zdraví �lov�ka  

a trvale udržitelného rozvoje. Dále popisuje práva a povinnosti osob v odpadovém 

hospodá�ství a p�sobnost orgán� ve�ejné zprávy. Nalezneme zde vymezení základních pojm� 

a povinnosti p�i nakládání s odpady.  

   Zákon �. 317/2004 Sb., o hnojivech pomocných p�dních látkách, pomocných 

rostlinných p�ípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zem�d�lských p�d,  

ve zn�ní zákona  �. 252/1997 Sb., �. 156/1998 Sb., �. 147/2002 Sb. Jeho provád�cí p�edpis  

�. 271/1998 Sb., který stanoví rizikové látky a jejich limitní hodnoty v hnojivech  

a substrátech, aplikován jako hnojivo na zem�d�lskou p�du. [1-4] 

Na n� navazující provád�cí vyhlášky: 

Vyhláška MZE �. 474/2000 Sb., o stanovení požadavk� na hnojiva  

(zm�na 401/2004 Sb.). Ministerstvo zem�d�lství (MZE) stanovuje rizikové prvky a jejich 

limitní hodnoty v hnojivech, statkových hnojivech, pomocných p�dních látkách, pomocných 

rostlinných p�ípravcích a substrátech a p�ípustné odchylky. 

Vyhláška MZE �. 475/2000 Sb. ze den 13. prosince 2000, kterou se m�ní vyhláška 

MZE �. 273/1998 Sb., o odb�rech a chemických rozborech vzork� hnojiv. Tato vyhláška 

popisuje postupy chemických rozbor� a metody mikrobiologických zkoušek. U chemických 
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rozbor� jsou uvedeny postupy p�ípravy vzork� k analýze a stanovení dusíku, fosforu, 

draslíku, vápníku, ho��íku, sodíku, síry, chloru, stopových prvk�, rizikových prvk�, volné 

kyseliny sírové, spalitelných látek, vlhkosti, hodnoty pH, vodivosti a velikosti �ástic. [1-3] 

Vyhláška MZE �. 274/1998 Sb., o skladování a zp�sobu používání hnojiv (zm�na: 

476/2000 Sb., 473/2002 Sb., 399/2004 Sb.). Tato vyhláška se zaobírá skladováním hnojiv 

(tuhých, kapalných a statkových) a používáním hnojiv, pomocných p�dních látkách, 

pomocných rostlinných p�ípravcích a substrát� na zem�d�lské p�d� a lesních pozemcích. 

Dále vedením evidence o použití hnojiv, pomocných p�dních látkách, pomocných p�dních 

p�ípravcích, substrátech a upravených kalech.  

Vyhláška MŽP a MZE �. 376/2001 Sb. ze dne 17.11.2001 o hodnocení 

nebezpe�ných vlastností odpad� ve zn�ní vyhlášky �. 502/2004 Sb. a vyhlášky �. 376/2001 Sb.  

Tato vyhláška obsahuje žádosti o ud�lení pov��ení k hodnocení nebezpe�ných vlastností 

odpad� a návrhy na prodloužení platnosti tohoto prov��ení, dále se zabývá obsahem školení 

pro hodnocení nebezpe�ných vlastností odpad�, kritérii, metodami a postupy hodnocení 

nebezpe�ných vlastností odpad�. [2, 3, 33] 

Vyhláška MŽP �. 381/2001 Sb. ze dne 17.11.2001, kterou se stanoví Katalog 

odpad�. Poslední zm�ny byly provedeny vyhláškou �. 168/2007 Sb.  a vyhláškou �. 374/2008 

Sb. v p�ílohách nalezneme skupiny katalogu odpadu a seznam nebezpe�ných odpad�. [3] 

Vyhláška MŽP �. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady  

(zm�na: 41/2005 Sb., 294/2005 Sb., 353/2005 Sb., 351/2008 Sb., 478/2008 Sb.).  

Tato vyhláška pojednává o technických a obecných požadavcích na za�ízení k využívání, 

odstra�ování, sb�ru a výkupu odpad� a seznam odpad�, p�i jejichž odb�ru je provozovatel 

povinen vést evidenci osob, od kterých odpad odebral. [2] 

Vyhláška MŽP �. 341/2008 Sb. Ministerstvo životního (MŽP) prost�edí vydalo 

12.9.2008 tuto dlouho o�ekávanou vyhlášku ve spolupráci s Ministerstvem zem�d�lství 

(MZE) a Ministerstvem zdravotnictví, která hovo�í o podrobnostech, jak nakládat  

s bioodpady.  

P�edpis uvádí seznam bioodpad� využitelných v r�zných za�ízeních pro jejich 

zpracování, stanovuje technologické požadavky na kompostárny a bioplynové stanice  

a upravuje kvalitu výstup� z t�chto za�ízení v�etn� možnosti jejich dalšího použití.  

Výstupy nakládání s bioodpadu se nov� d�lí do �ty� skupin podle zp�sobu jejich 

využití. Krom� využití jako hnojiva na zem�d�lské a lesnické p�d� bude možno komposty  
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�i digestáty využít nap�. na povrchu terénu u rekrea�ních a sportovních za�ízeních,  

v m�stských parcích, p�i rekultivaci v pr�myslových zónách nebo pro rekultiva�ní vrstvy 

skládek.  

Do této chvíle výsledné produkty �asto nespl�ovaly limity nejvyšší kvality stanovené  

v provád�cím právním p�edpisu k zákonu o hnojivech, nemohly být použity na zem�d�lskou 

�i lesní p�du a z�staly tedy i nadále odpadem. Podle nové vyhlášky se i takové typy kompost�  

a digestát� mohou stát výrobky a být použity práv� nap�íklad pro terénní úpravy. [1, 8] 

Na�ízení vlády: 

Na�ízení vlády �. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodá�ství �R.  

Plán odpadového hospodá�ství (POH) ve své závazné �ásti obsahuje strategii odpadového 

hospodá�ství, stanoví podíl recyklovaných odpad� a podíl odpad� ukládaných na skládky.  

 V zájmu dosažení cíle snížit maximální množství biologicky rozložitelných 

komunálních odpad� (BRKO) ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky �inil v roce 

2010 nejvíce 75 % hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních a výhledov� v roce 

2020 nevíce 35 % hmotnostních z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995. [16] 

75% 50% 35%
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Graf �. 1: Plánované snížení maximálního množství BRKO ukládaného na skládky [autor] 

V POH je stanovena i strategie omezování biologicky rozložitelných odpad� (BRO)  

na skládkách a rozvoj kompostování t�chto odpad�. 

Místo stávající praxe skládkování t�chto odpad� a zám�ru jejich spalování by m�ly být 

vytvo�eny sít� kompostáren, za�ízení pro anaerobní rozklad a mechanicko - biologickou 
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úpravu odpad�. Kompostování má být podle Plánu odpadového hospodá�ství �R 

up�ednost�ováno s využitím výsledného produktu zejména v zem�d�lství, p�i rekultivacích  

a p�i zakládání a údržb� zelen�. [2, 9] 

Normy: 

�SN 46 57 35 Pr�myslové komposty. Norma platí pro výrobu, zkoušení, 

dodávání a užívání kompost� vyráb�ných pr�myslovým zp�sobem a používaných  

jako organické hnojivo. Jsou zde normalizovány všeobecné a technické požadavky, 

vzorkování, zkoušení a kone�n� požadavky na dodávání, dopravu a zna�ení. Ve všeobecných 

požadavcích jsou uvedeny znaky jakosti kompost� a nejvyšší p�ípustná množství sledovaných 

látek (obsah As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb a Zn v mg.kg�  � vysušeného vzorku).  

�SN 83 8035 Skládkování odpad� - Uzavírání a rekultivace skládek.  

Tato norma pojednává o t�chto okruzích, nap�. prostorové �ešení t�lesa skládky, opat�ení 

k zachycení skládkového plynu, odvodn�ní povrchu skládky, rekultiva�ních vrstvách skládky, 

kone�né úprav� povrchu skládky a provozování uzav�ené skládky. [3] 

2.1.1 Vymezení základních pojm� 

Za ú�elem implementace zákonu �. 185/2001 Sb., o odpadech, související s omezením 

množství biodegradabilního komunálního odpadu ukládaného na skládky, je nutné definovat 

základní pojmy.  

Komunální odpad (KO) 

Komunální odpad v souladu s § 4 zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech, je veškerý 

odpad vznikající na území obce p�i �innosti fyzických osob, s výjimkou odpad� vznikajících  

u právnických osob nebo fyzických osob oprávn�ných k podnikání. V katalogu odpad� 

(vyhláška MŽP �. 381/2001 Sb.) komunální odpad náleží do skupiny 20: Komunální odpady 

(odpady z domácností a podobné živnostenské, pr�myslové odpady a odpady z ú�ad�) v�etn� 

složek z odd�lení sb�ru. [3] 

Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) 

Biologicky rozložitelným komunálním odpadem se rozumí biologicky rozložitelný 

odpad obsažený v komunálním odpadu a v odpadu podobném komunálnímu. 

Pojem je užíván ve zjednodušené podob� jako „komunální bioodpad“. Odpad podobný 

komunálnímu chápeme jako odpad z �innosti právnických a fyzických osob oprávn�ných 
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k podnikání, který je za�azen podle Katalogu odpad� jako odpad podobný komunálnímu  

ve skupin� 20.  

BRKO vzniká jednak z domácností (nap�. zbytky potravin), dále z údržby m�stské 

zelen� nebo zahrádek (pose�ená tráva, listí, d�evní hmota), v procesu spot�eby v obchodech, 

kancelá�ích, ú�adech a institucích. 

Biologicky rozložitelné odpady (BRO) 

V souladu s vyhláškou MŽP �. 383/2001 Sb., biologicky rozložitelné odpady  

jsou jakékoliv odpady, které podléhají aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu mikroorganismy 

(nap�. potraviny, odpad ze zelen�, papír).  

Zkrácen� bývá BRO nazýván jako „bioodpad“.  

Mezi biologicky rozložitelné bioodpady pat�í zejména komunální BRO, zem�d�lské, 

zahradnické a lesnické BRO, BRO z potraviná�ského pr�myslu, papírenského pr�myslu,  

ze zpracování d�eva, z kožed�lného a textilního pr�myslu, papírové a d�ev�né obaly, �istírenské 

a vodárenské kaly. [3, 5] 

Sm�sný komunální odpad (SKO) 

Sm�sný komunální odpad je sm�s druh� komunálního odpadu, která z�stává  

po odd�lení využitelných a nebezpe�ných složek (druh�) komunálního odpadu  

nebo ze kterého nebyly tyto složky (druhy) v�bec odd�leny. Užíván je také pojem „zbytkový“ 

komunální odpad. 

Kompostování 

Kompostování je biologická metoda využívání BRO, kterou se za kontrolovaných 

podmínek aerobních proces� (za p�ístupu vzduchu) a �inností mikroorganism� p�em��uje 

BRO na kompost. 

Kompost 

Kompost je stabilizovaná, nepáchnoucí, hn�dá až �erná homogenní hmota, drobtovité 

až hrudkovité struktury, vzniká aerobním biologickým zráním rozložitelných odpad�, bohatá 

na humusové látky a rostlinné živiny. Obsahuje stabilizované organické látky  

a rostlinné zbytky. [4, 5] 
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2.2 Legislativa Evropské unie pro nakládání s biologicky rozložitelným 

odpadem  

Zem� EU stanovily v oblasti životního prost�edí (ŽP) �adu kritérií. Tyto zákony, 

p�edpisy a sm�rnice jsou tvo�ené Evropským parlamentem a jsou uvád�ny do života Radou 

Evropské unie. Za realizaci p�edpis� EU jsou zodpov�dné jednotlivé �lenské státy a to cestou 

úpravy vlastních p�edpis�.  
Zákony, p�edpisy a sm�rnice EU platí pro všechny �lenské státy. Sm�rnice slouží  

jako doporu�ení p�i tvorb� práva �lenských zemí. Za dodržování právních p�edpis�  

jsou zodpov�dné jednotlivé �lenské zem� EU. 

Zákony, p�edpisy a sm�rnice platí od 1.5.2004, kdy �R vstoupila do EU. 

Sm�rnice, na�ízení vlády a rozhodnutí komise odpadového hospodá�ství zam��ující se  

na problematiku BRO jsou uvedeny níže. [7] 

Sm�rnice Rady EU �. 1999/31/EC o skládkách odpad� ze dne 26.4.1999, ve které 

se ukládá �lenským stát�m EU vypracovat národní strategii o recyklaci, kompostování  

a produkci bioplynu nebo zhodnocení surovin a energie, jejíž realizace povede k omezení 

množství BRO odcházejícího na skládky. D�vodem tohoto omezení je snížení 

nekontrolovatelného úniku skleníkového plynu a metanu a pr�saku ze skládek odpad�. 

Postupné napl�ování cíl� sm�rnice o skládkách odpad� je v podmínkách �R zakotveno 

v Plánu odpadového hospodá�ství �R.  

Sm�rnice Rady EU �. 96/61/EG o integrované prevenci a omezení zne�išt�ní, 

která definuje opat�ení ke zabrán�ní, pop�. minimalizaci emisí ve vzduchu, vod� a p�d�, jsou 

zde obsaženy i opat�ení týkající se nakládání s odpady. Opat�ení slouží ke snížení zatížení ŽP. 

Na�ízení Rady (ES) �. 1774/2002, kterým se stanoví hygienická pravidla týkající 

se vedlejších živo�išných produkt�, které nejsou ur�eny k lidské spot�eb�. Toto na�ízení 

stanoví veterinární a hygienická pravidla pro shromaž	ování, p�epravu, skladování, 

manipulaci, zpracování, použití a likvidaci vedlejších živo�išných produkt� za ú�elem 

zabránit tomu, aby p�edstavovaly nebezpe�í pro zdraví zví�at nebo lidí a dále stanoví 

veterinární a hygienická pravidla pro uvád�ní na trh. [3, 7] 

Na�ízení Komise (ES) �. 809/2003 ze dne 12. kv�tna 2003‚ o p�echodných 

opat�eních podle na�ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) �. 1774/2002 týkajících se 

norem zpracování materiálu kategorie 3 a hnoje používaného v za�ízeních na kompostování. 
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Na�ízení (ES) stanovuje, že musí být zcela p�epracovány p�edpisy Spole�enství týkajících se 

vedlejších produkt� živo�išného p�vodu, dále stanoví alternativní metody sb�ru, p�epravy, 

skladování, manipulace, zpracování a využití vedlejších produkt� živo�išného p�vodu. 

Na�ízení Rady (ES) �. 834/2007 ze dne 28. �ervna 2007 o ekologické produkci  

a ozna�ování ekologických produkt� a o zrušení na�ízení (EHS) �. 2092/91. Toto na�ízení 

poskytuje základ pro udržitelný rozvoj ekologické produkce, zaru�uje korektní hospodá�skou 

sout�ž, zajiš
uje d�v�ru spot�ebitele a stanovuje spole�né cíle a zásady ve všech fázích 

produkce, p�ípravy a distribuce ekologických produkt� a jejich kontroly. 

Rozhodnutí komise �. 2006/799/ES ze dne 3. listopadu 2006, kterým se stanoví 

revidovaná ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ov��ování pro ud�lení 

ekozna�ky Spole�enství pomocným p�dním látkám. 

Rozhodnutí komise �. 2006/64/ES ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanoví 

revidovaná ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ov��ování pro ud�lení 

ekozna�ky Spole�enství p�stebním substrát�m. [33, 34] 

3. Sou�asné možnosti využití bioodpad� kompostováním v �R a EU 

Podíl biologického odpadu v komunálním odpadu z m�stské zástavby je zhruba 40 % . 

�ešení problematiky bioodpadu není možné spat�ovat v jeho ukládání na skládku �i spalování 

ve spalovnách pro smíšený komunální odpad. D�vody jsou p�ibližn� tyto: 

• V zem�d�lských p�dách �R je dlouhodob� nízký podíl p�dního humusu. 

• S biologickým odpadem vozíme do skládky �i do spaloven živiny, které pak musíme 

do p�d aplikovat prost�ednictvím minerálních hnojiv, jež jsou náchyln�jší k vyplavování živin 

do povrchových �i podzemních vod než hnojiva organická. 

• Na skládkách dochází p�i skládkování biologického odpadu k tvorb� metanu, což  

je jeden z nejvýznamn�jších skleníkových plyn�, jež p�ispívá ke globálnímu oteplování Zem� 

a s tím souvisejícím zm�nám klimatu. 

• Ve skládkovém plynu i ve spalinách ze spalovny jsou obsaženy toxické látky, které 

negativn� ovliv�ují složky ŽP. 

Coby �ešení problematiky bioodpad� se nabízí jeho mineralizace, separace a využití 

kompostováním. [32] 
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3.1 Kompostování a jeho pr�b�h  

 Kompostování je aerobní biologický rozkladný proces, jehož ú�elem je co nejrychleji 

a nejhospodárn�ji odbourat p�vodní organické substance v odpadu a p�evést je na stabilní 

humusové látky, které jsou prosp�šné rostlinám.  

 P�ednost kompostování spo�ívá v tom, že umož�uje vrátit p�vodní materiály  

do p�irozených potravních cykl�. P�i kompostování dochází ke zneškod�ování škodlivých 

látek jejich rozkladem, p�ípadn� p�em�nou na nové materiály. Kompostováním se rovn�ž 

zna�n� snižuje množství a objem odpad�. [3, 50] 

B�hem tohoto procesu se zhodnocuje organická substance v odpadu pomocí aerobních 

mikroorganism� za p�ístupu kyslíku, který slouží jako živina  a zdroj energie. P�itom se �ást 

uhlíku bun��né tkán� mikroorganism� váže a �ást se uvol�uje jako oxid uhli�itý. Dochází 

k hydrolýze bílkovin, sacharid� a tuk�. Produkty hydrolýzy jako aminokyseliny, 

monosacharidy, alifatické alkoholy se �áste�n� p�em��ují za vývinu tepla na organické 

kyseliny (octovou, máselnou, propionovou) a oxid uhli�itý. Za aerobních podmínek dochází 

ke zna�né ztrát� uhlíku. P�itom vznikají bílkovinné mikroorganismy, a dále oxid uhli�itý, 

voda a v závislosti na pH rovn�ž amoniak. P�i dostate�ném p�ísunu kyslíku a se amoniak 

oxiduje a na nitráty. [50] 

 P�i odbourávání organických substancí pomocí mikroorganism� dochází v závislosti 

na intenzit� pr�b�hu procesu ke zvyšování okolní teploty. Tento proces se v ozna�uje jako 

samooh�ev. P�i samooh�evu dochází ke zm�n� skladby mikroorganism� a tím k rychlejšímu 

odbourávání organických substancí a vedle transformace antibiotik pomocí aktinomycet, 

k termické desinfekci materiálu. 

 P�i správné intenzit� provzduš�ování základky, je rozkladný proces samoregula�ním 

systémem což znamená, že intenzivní odbourávání vede k zvýšení teploty základky a tím  

ke zm�n� složení vlastností substrátu. Substrát, který slouží mikroorganism�m za zdroj 

energie, podléhá trvalým zm�nám a ovliv�uje nejen jejich �innost, ale také jejich složení, což 

se op�t projeví jako tepelná reakce.  

 U kompostování, má-li materiál dostate�né izola�ní schopnosti, zvyšuje se teplem 

uvoln�ným biologickou oxidací teplota až na hodnoty, p�i kterých mohou p�ežívat pouze 

termofilní organismy. Patogenní organismy, a rovn�ž plevelná semena se p�itom rozkládají. 

 Následnou mikrobiální �inností se p�em��ují organické zbytky na humus, který  

je užite�ný pro zlepšení kvality p�dy [12, 50] 
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 3.1.1 Základní podmínky a požadavky na správný zp�sob kompostování 

Pro úsp�šný pr�b�h kompostování je d�ležitá správná volba rostlinných odpad�. 

Rozkladné mikroorganismy pracují optimáln� p�i dostate�ném množství živin a organického 

materiálu. Je nutno zabezpe�it optimální podmínky pro rozvoj t�chto mikroorganism�  

a ty jsou následující: 

• Úprava pom�ru uhlíku a dusíku (C : N)  na hodnotu 25–30:1 u zralého 

kompostu, je nutno optimalizovat C:N v �erstvém kompostu v rozmezí 30–35:1. �erstvá tráva  

i bioodpady z domácností mají C:N pro kompostování optimální. 

o Odpady s širokým pom�rem C:N (d�evní št�pka, sláma, papír) – jsou více odolné 

v��i mikrobiologickému rozkladu, prodlužuje jeho zrání.  

o Odpady s úzkým pom�rem C:N (zví�ecí fekálie, �istírenské kaly) - v �erstvém 

kompostu p�evyšuje obsah dusíku, dochází ke ztrátám �pavkového dusíku, doba zrání se 

prodlužuje a produktivita humusových látek klesá. 

• Optimální vlhkost je taková, kdy 70 % pórovitosti �erstvého kompostu je zapln�na 

vodou. Nedostate�ná vlhkost  zp�sobuje vývoj nevhodné mikroflóry s p�evahou plísní  

a aktinomycet. P�i nadbyte�né vlhkosti dochází k nedostatku kyslíku v kompostu a k vývoji 

anaerobní mikroflóry, ke zkysnutí kompostu a ke hnití odpad� provázenému nep�íjemným 

zápachem. [3, 38] 

• Minimální p�ítomnost fosforu. 

• Po�áte�ní pH �erstvého kompostu by m�lo být mezi 6 – 8. V pr�b�hu kompostování 

se pH výrazn� m�ní. Optimální pH zralého kompostu je v rozmezí 7 – 7,5. 

• Úprava zrnitosti a homogenity substrátu. Odpad musí být rozm�ln�n na malé 

�áste�ky a d�sledn� promíchán. Drcení, št�pkování a �ezaní zvyšuje povrch �ásti odpad�  

a je nezbytné u d�evních odpad�. Homogenizace odstra�uje nebezpe�í vzniku ulehlých vrstev 

ve spodních �ástech kompostu, které jsou nepropustné pro vým�nu plyn� a podléhají rychle 

hnití a jsou zdrojem hnilobného zápachu. P�íliš jemná zrnitost odpad� má za následek snížení 

pórovitosti a vznik anaerobních podmínek. 

• Provzduš�ování substrátu = zásobování kyslíkem je hlavní zásadou 

kompostování. Aerobní mikroorganismy pot�ebují pro sv�j r�st kyslík, který ovšem mohou 

využívat jen v rozpustné form�. Kyslík je t�eba b�hem rozkladného procesu kontinuáln� 

p�ivád�t. A�koliv jsou aerobní mikroorganismy p�izp�sobeny malé koncentraci rozpušt�ného 

kyslíku, nesmí tento klesnout pod ur�itý minimální obsah, tzv. kritickou koncentraci kyslíku, 

p�i které ješt� není ohroženo dýchání bun�k. Stoprocentní aerobní rozklad není zejména  
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ve velkých závodech prakticky možný. Pot�ebný vzdušný kyslík m�že být dodáván bu	 

volným uskladn�ním nebo um�lým odv�tráváním.  

• Dusík. Jestliže biologický rozklad probíhá p�i nízkém obsahu kyslíku, nem�že se 

pom�rn� vysoký obsah dusíku obsažený v bioodpadu oxidovat a uniká ve form� NH3, 

organických dusíkatých slou�enin (nap�. amin� �i pyridinových derivát�) nebo také  

jako elementární dusík. 

• Regulace teploty v pr�b�hu kompostování. V pr�b�hu alespo� 5 dn� by m�lo 

být zabezpe�ena termofilní hydrolýzní fáze teploty vyšší než 45 ºC. Nástup vyšších teplot, 

které mohou poškodit �adu vhodných mikroorganism� m�žeme omezit snížením po�tu 

p�ekopávek a zálivkou.  

• Fytotoxické p�sobení. �erstvá organická hmota m�že v p�d� p�sobit odumírání 

ko�ínk� rostlin. Práv� v po�áte�ních fázích rozkladu nejsou n�které substance i p�es vysoký 

p�ívod kyslíku ješt� dostate�n� oxidovány, aby neškodily rostlinám. Bylo zjišt�no, že 

materiál, který byl kompostován p�i nuceném provzduš�ování, ztrácí toxicitu pro fyziologii 

rostlin velmi rychle, naproti tomu p�i pouhém p�ehrnování je t�eba delší doby. [3, 50] 

3.1.2 Fáze kompostovacího procesu 

P�i kompostování probíhá p�em�na na organické látky stejným zp�sobem jako v p�d�, 

ale lze ji technologicky ovládat. Pr�b�h kompostovacího procesu m�žeme rozd�lit  

na mikrobiologické procesy a samotná p�em�na organických látek na humusové látky se 

provádí rozkladnou fází. [37] 

Mikrobiologické procesy 

P�i procesu kompostování dochází k p�em�n� organických látek. Rozkladného procesu 

se mohou ú�astnit 2 typy mikroorganism�. V dob�e provzdušn�ných zónách jsou to aerobní 

bakterie, v zónách s malou vým�nou vzduchu to jsou anaerobní organismy.  

Um�ní �ízení rozkladu spo�ívá v tom, abychom v kompostu zabezpe�ili aerobní proces 

a to hlavn� v po�áte�ních fázích.  

Mikroorganizmy odbourávají r�zné živiny, které jsou lehko p�ístupné v organických 

materiálech. Tím se uvol�uje energie a hromada se otepluje. P�itom vznikají plynné produkty, 

hlavn� CO2 a voda. Po lehkém nahromad�ní dob�e promíchaného materiálu a p�i dostate�né 

vlhkosti, probíhá proces rozkladu v níže uvedených fázích, p�i�emž p�echody jsou plynulé  

a jednotlivé stádia se nedají vždy p�esn� odd�lit. [3, 37] 
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Fáze rozkladu  

P�em�na organických látek na humusové látky probíhá v t�chto fázích: 

1. Fáze odbourávání  

Je nazývána hydrolýzní, mineraliza�ní nebo horkou fází.  

Mikrobiologickou �inností probíhá rozklad v prvních dnech velmi rychle.  

Je provázena uvol�ováním tepla a teplota m�že dosáhnout (v závislosti na vstupních 

materiálech) až 70°C.  

Lehce odbouratelné makromolekuly, jak bílkoviny a škrob, podporují rozmnožování  

a �innost bakterií. Jednoduché molekuly, které vznikly rozkladem makromolekul, odcházejí  

z kompostu jako plyny nebo ve výluhu nebo jsou využité pro tvorbu bun�k mikroorganizm� 

�i humusových látek v dalších fázích.  

P�i dodržování základních zásad kompostování z�stává p�evážná v�tšina živin  

v kompostu. Po 3 - 6 týdnech tyto odbourávací bakterie odumírají a slouží dalším 

mikroorganizm�m a houbám jako potrava. Doba trvání m�že být p�i intenzivním 

provzduš�ování 2 až 3 týdny, ale u kompost� s velkým podílem d�evní št�pky trvá i 2 m�síce. 

Teplota postupn� klesá. [30, 37] 

2. Fáze p�estavby 

T�žko odbouratelné látky (krystalická celulóza a lignin) jsou rozkládané houbami. 

Mikrobiologická �innost ustupuje. P�i procesech p�estavby bílkovinného materiálu se 

uvol�uje amoniak. Nastupuje tvorba dusi�nan�. Teplota se pohybuje mezi 30 - 45°C.  

3. Fáze výstavby 

Nastupuje tvorba humusových látek a hromadné rozmnožování malých živo�ich� jako 

rozto��, chvostoskok�, hlístic, které brzdí r�st hub. P�ichází i n�které druhy žížal, nejvíce 

Eisenia foetida, zodpov�dné za tvorbu stabilních hrudek nebo koprolyt�, což jsou žížalí 

výkaly, které mají skv�lé hnojivé a fytosanitární vlastnosti. Teplota klesá pod 30°C. 

4. Fáze stabilizace a dozrávání 

P�echod do poslední fáze je plynulý. Tvorba humusu a mineralizace kon�í. 

Kompostovací žížaly opoušt�jí kompostovací kupu. Vzniklý zralý kompost obsahuje 

dlouhodob� vázané živiny a p�ispívá k vylepšení p�dy. Humusové látky mu dávají 

tmavohn�dou barvu. Kyselost se snižuje. Lehká a hrudkovitá struktura napovídá  

o dokon�eném procese rozkladu. Výrazný zápach by m�l být po zahradní nebo lesní zemin�. 

Teplota z�stává pod 30 °C a koreluje s teplotou okolí.  [3, 30, 37] 
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Graf �. 2: Pokles teploty v jednotlivých fázích kompostovacího procesu [37] 

3.1.3 P�ísady do kompost� 

P�ídavek vhodných p�ísad urychluje zahájení kompostovacího procesu a usnad�uje 

udržet pr�b�h reakcí správným sm�rem. Tyto látky urychlují r�st rozkladných 

mikroorganism� a sou�asn� mohou i zlepšovat kvalitu suroviny pro kompostování, zejména 

upravit obsah živin, minerálních látek a pH.  

Vlastnosti surového kompostu lze dále zlepšit p�ídavkem speciálních kmen� 

mikroorganism�, jako jsou:  

• Aerobní mikroorganismy zpracovávající celulózu. 

• Aerobní mikroorganismy, které mohou rozkládat organické látky p�i vysokých 

teplotách. 

• Aerobní mikroorganismy, které mohou rozkládat zvlášt� odolné složky kompostu. 

Rozkladný proces by m�l být iniciován co nejd�íve, aby se zabránilo nežádoucím 

reakcím. U organických materiál� s vysokým obsahem bílkovin hrozí totiž nebezpe�í 

nežádoucí fermentace za vzniku páchnoucích látek a to i p�i krátkodobém skladování, 

zejména v letních m�sících. [50] 
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3.1.4 P�ínosy a problémy p�i kompostování 

Kompostovací proces je doprovázeno problémy, které je nutno odstranit, ale p�ináší 

také mnoho výhod. 

P�ínosy: 

• Kompost je pro rostliny zdrojem živin, které se podle pot�eby uvol�ují. 

• Rozklad t�žko rozpustných základních živin i stopových prvk� (nap�. surových 

fosfát�) a tím zabezpe�ení zásobování t�mito živinami ve vyrovnaném pom�ru. 

• Organická hmota obsažená v kompostu se podílí na stavb� p�dního sorp�ního 

komplexu. Zvýšením sorp�ní schopnosti p�d se p�ízniv� projevuje jednak v možnosti 

vytvá�ení v�tší zásoby živin v p�d� a v omezení jejich ztrát.  

• Kompost velkou m�rou ovliv�uje fyzikální vlastnosti p�dy, nap�. vznik drobtovité 

struktury. To se projevuje p�ízniv�jším vzdušným a vodním režimem, zvýšením vododržnosti 

lehkých p�d a zlepšením prov�trávání a vedení vody u t�žkých p�d. Vytvo�ení drobtovité 

struktury se zmenší neproduktivní výpar a tím se zvýší zásoba vody v p�dním profilu a tím 

zabra�uje erozi p�dy. 

• Tém�� odpadne produkce odpadu. Dochází ke snížení frakcí produkujících pr�saky  

a plyny v odpadu p�icházejícím na skládky. 

• Mohou vznikat teploty 60 – 70 °C, které zneškod�ují zárodky chorob a plevel�. 

• Tvo�í se p�írodní antibiotika zneškod�ující zárodky chorob.  

• Tvo�í se fermenty a enzymy, které posilují odolnost rostlin proti chorobám. 

• N�které výzkumy potvrzují, že p�i hnojení kompostem se zvyšuje obsah vitamín� 

v zelenin�, zlepšuje se výt�žnost oleje u �epky olejné apod. [12, 27, 36] 

Problémy: 

• Nejvýznamn�jším d�vodem proti kompostování u zem�d�lc� je jist� vysoká pracnost. 

To však v�tšin� zahrádká�� nevadí. 

• M�že docházet ke ztrátám živin. Dusík m�že unikat ve form� plynného �pavku. Ztráty 

se pohybují kolem 20 %. Uhlík uniká rovn�ž do ovzduší ve form� oxidu uhli�itého a CH4 

v množství do 30 %. Všechny ostatní živiny z�stávají v kompostu, to znamená, že v n�m 

dochází k relativnímu obohacení živinami v d�sledku ztráty sušiny. 

• Tvorba pr�sakových š
áv. 

• P�ilákání hlodavc� a líhnutí obtížného hmyzu. 

• Pot�eba pe�livého monitorování kompostu kv�li kontaminujícím látkám. [12, 27] 
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3.2 Organické látky vhodné pro kompostování 

Vstupní materiály vhodné pro kompostování a jejich fyzikální a chemické vlastnosti: 

• Bioodpad z domácností. V �R je zatím bioodpad z domácností v�tšinou sou�ástí 

sm�sných komunálních odpad� a jeho následné t�íd�ní je obtížné i s ohlednutím  

na kontaminaci cizorodými látkami. Pro výrobu kompost� je d�ležité sledovat obsah t�žkých 

kov� (Hg, Cr, As, Cd, Zn, Cu, Ni, Co, Mo) a dále obsah PCB a ropných derivát�, protože tyto 

látky jsou dnes b�žnými nežádoucími p�ím�semi domovních odpad�. Obsah t�chto látek 

v domovních odpadech se podstatn� sníží zavedením separovaného sb�ru v domácnostech. 

• Vyhnilé �istírenské kaly. P�ed kompostováním kal� z �istíren odpadních vod 

ve�ejných kanalizací je nutné posoudit jejich vhodnost na základ� obsahu cizorodých látek, 

zejména t�žkých kov�. [3, 50] 

• R�zné zem�d�lské odpady. Ze zem�d�lských odpad� je možné kompostovat  

jak odpady rostlin (nap�. slámu, na
, chrást), tak i zví�ecí fekálie (kejda, hn�j, dr�beží trus). 

• Odpad ze zelen�. Do této skupiny m�žeme za�adit: 

o Tráva je kvantitativn� nejvýznamn�jším odpadem ve�ejné i soukromé zelen�. 

Pom�r uhlíku k dusíku je u trávy v rozmezí 22-30:1 a je zcela optimální pro zpracování 

technologií kompostování. U ostatní travní fytomasy platí pravidlo: �ím jsou travní rostliny starší, 

tím je u nich vyšší stupe� lignifikace pletiv a pom�r C:N je vyšší 30-40:1, u sta�in 40-60:1. 

o Listí ze strom� je kompostovatelné v�etn� listí kaštan� a o�ešák�, které 

odoln�jší mikrobiologickému rozkladu. Pom�r C : N u listí je 40-60:1.  

o D�evní odpad je zcela odlišným odpadem z chemického hlediska. Obsah 

dusíku je v d�evní hmot� minimální (0,2-0,4 % v sušin�), obsah dalších živin je zanedbatelný 

a pom�r C:N je v rozmezí 90-120:1. D�evní odpady je nutno p�ed kompostováním zpracovat 

št�pkováním nebo drcením. 

o Odpad z kv�tinových záhon� v�etn� nevysemen�ných plevel� se zeminou 

ulp�nou na ko�íncích rostlin obsahuje vhodné p�dní mikroorganismy a je výborným 

o�kovacím materiálem do kompost�. V p�ípad� odpad� vysemen�ných plevel� se doporu�uje 

odpad siln� ovlh�it, p�ikrýt nepropustnou fólií a p�sobením slune�ního tepla zapa�it a tak 

v hromad� navodit po dobu p�ibližn� 10 dn� aerobní hydrolýzu. 

o Zvláštním odpadem vhodným pro kompostování je odpad z expanzivních 

rostlin, zejména k�ídlatky sachalinské nebo japonské. Jejich silné rozší�ení je d�vodem 
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k likvida�ním zásah�m. Jde o vytrvalé byliny ke�ovitého vzr�stu se siln� lignifikujícími pletivy. 

Pro kompostování je t�eba odstran�né rostliny zpracovat št�pkova�em nebo �eza�kou. [3] 

 
 

Schéma �. 1: Cyklus bioodpadu [26] 

3.2.1 Zdravotní a hygienické aspekty využívání kompost� 

Kompostování je vysoce ú�inný proces pro rozklad mikroorganism�, pokud  

je provád�n správným zp�sobem. P�sobením teploty nad 55 ºC po dobu n�kolika týdn� se 

spolehliv� ni�í všechny patogenní mikroorganismy. Je ovšem nutné, aby byl veškerý 

kompostovaný materiál vystaven vyšším teplotám a aby žádné mikroorganismy neunikly  

p�i ochlazení vn�jší kompostovací hromady. [50] 
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3.2.2 Toxické látky v kompostu 

Kvalita kompostu m�že být ohrožena nežádoucími organismy (fytopatogenními 

hobami, hmyzem a jeho larvami, plevelem a jeho semeny) a nebezpe�nými a toxickými látkami 

(biocidy, detergenty). K omezení t�chto rizik je t�eba udržet aktivní mikrobiální proces. 

Stopové toxické prvky se ovšem mikrobiální cestou neodstraní, ale vazbou na chaláty 

ztrácejí svou ú�innost a tedy i toxicitu. Humus, p�ípadn� humnové kyseliny, které jsou 

nejú�inn�jší frakcí humusu, jsou nejlepším a nejkomplexn�jším chelatiza�ním prost�edkem.  

Je t�eba v�novat zvýšenou pozornost p�ítomnosti toxických látek, zejména solím kov�  

jako je rtu
, kadmium, zinek, m�	 a bor. Závažná je zejména chemická forma t�chto kov�. [3, 50] 

P�i aplikaci kompost� do p�d se musí p�ihlížet k typu p�dy a obsahu toxických prvk�, 

které se v p�d� již nacházejí. Mírn� kontaminované komposty na vhodném typu p�dy 

nep�edstavují zpravidla nebezpe�í pro zem�d�lskou produkci. Avšak ani st�edn� kontaminované 

komposty není nutné zcela vylu�ovat z kompostování. Je t�eba je pouze vylou�it z výroby 

kompost� ur�ených pro hnojení potraviná�ských a krmivá�ských plodin. Tam, kde jde o hnojení 

p�dy ur�ené pro p�stování rostlin mimo potravní �et�zce, nap�. lesní p�dy je možno použít  

i komposty se st�edním obsahem toxických prvk�. 

Toxické organické látky, jako jsou polyaromatické uhlovodíky jsou v kompostu 

z komunálních odpad� v�tšinou obsaženy jen ve velmi malém množství. Vysoce odolné 

organické materiály, jako jsou pesticidy a polychlorbifenyly v kompostu mohou být za jistých 

okolností zp�sobit problémy. P�esto, že jsou jen málo rozpustné ve vod�, mají schopnost 

bioakumulace v potravním �et�zci. [50] 

3.2.3 Druhy kompostu 

Podle stupn� biochemické degradace a kone�ného zpracování se rozlišují �ty�i druhy 

kompostu: 

• Surový kompost – odpady jsou mechanicky upraveny pro kompostování, avšak  

bez rozkladu nebo desinfekce. 

• �erstvý kompost – kompostované materiály jsou v po�áte�ním stupni biochemické 

degradace a po úplné desinfekci. 

• Vyzrálý kompost – pln� rozložený a desinfikovaný produkt kompostovacích proces�. 

• Speciální kompost – kompost dále zpracovaný a t�íd�ný, p�ípadn� s p�ídavkem 

minerálních látek. [50] 
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3.3. Technologie výroby kompost� a její technické zabezpe�ení 

Kompostování BRO se z organiza�ního hlediska m�že provád�t na následujících 

úrovních: 

• Domácí kompostování („hobby kompostování“). 

• Vermikompostování (kompostování s využitím žížal). 

• Komunitní kompostování (na sídlištích, u škol, v zahrádká�ských koloniích). 

• Centrální kompostování (pr�myslové a zem�d�lské kompostování).  

Kompostování BRO z technologického hlediska se rozlišují následující hlavní 

zp�soby výroby kompost�: 

• Kompostování v plošných hromadách.  

• Kompostování v pásových hromadách.  

• Intenzivní kompostovací technologie. 

o Polozav�ená kompostovací za�ízení – boxy, žlaby. 

o Uzav�ená kompostovací za�ízení – bioreaktory.  

o Kompostování v PE - vacích. [3, 12] 

3.3.1 Kompostování v plošných hromadách 

Kompostování v plošných zakládkách je nejstarší kompostovací technologií.  

V minulosti se uplat�ovala zejména proto, že nebyla vhodná mechanizace k zakládání 

pásových hromad.  

V novodobém kompostování jsou plošné hromady využívány zejména na velkých 

kompostárnách u m�stských aglomerací, kde je zpracováván zejména BRKO. 

Pro kompostování v plošných hromadách je využívána tém�� stejná technika  

jako p�i kompostování v pásových hromadách. [12, 40] 

3.3.2 Kompostování v pásových hromadách 

Pro p�evážnou �ást BRO se v sou�asných podmínkách ukazuje jako nejvhodn�jší 

zp�sob (s nejmenšími vstupními investi�ními náklady) kompostování v pásových hromadách. 

Kompostování na pásových hromadách je technologie, p�i které jsou kompostované 

suroviny zakládány do pásových hromad trojúhelníkového nebo lichob�žníkového pr��ezu.  
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Obrázek �. 1: Trojúhelníkový a lichob�žníkový profil hromady kompostu [40] 

Trojúhelníkový profil hromady (kompostování na malých hromadách) se využívá 

spíše p�i kompostování menšího množství surovin, které jsou zakládány pr�b�žn�  

s minimálními p�estávkami��Výhodou trojúhelníkového profilu hromady je, že se lépe uplatní 

p�irozené prov�trávání profilu („komínový efekt“) a dochází k lepšímu odvád�ní tepla 

(kompost se nep�eh�ívá). Nevýhodou m�že být ztížená aplikace kejdy nebo vody pro zvlh�ení 

do základky, protože v úzké korun� tohoto typu profilu se h��e upraví rýha pro zasakování  

a také je základka siln� zranitelná dešt�m, protože velký povrch odpovídá pom�rn� malému 

absorp�nímu povrchu. 

Lichob�žníkový profil hromady (kompostování na velkých hromadách) se využívá 

zejména tam, kde je zpracováváno velké množství surovin a kde organizace práce umož�uje 

jejich zakládání provád�t po dávkách. Výhodou lichob�žníkového profilu hromady je lepší 

udržení teploty v hromad� zejména p�i po�átku kompostovacího procesu a menší zranitelnost 

dešt�m (velký absorp�ní objem hromady vzhledem k jejímu povrchu). Nevýhodou je výrazn� 

horší p�irozené prov�trávání profilu a proto také nutné �ast�jší p�ekopávání kompostu. [40-42]    

P�i b�žném (ne�ízeném) kompostování v pásových hromadách je b�žná doba zrání 

kompostu 3-6, n�kdy i 12 m�síc�. O délce trvání jednotlivých fází rozhoduje zejména 

surovinová skladba, homogenita surovin v hromad�, kvalita a po�et p�ekopávek a nap�. i ro�ní 

období. 

Urychlení celého procesu v pásových hromadách lze docílit hlavn� optimalizací 

surovinové skladby, sledováním procesních podmínek (teplo, vlhkost, stupe� provzdušn�ní), 

mechanizací rozhodujících operací v technologickém procesu a zakrýváním kompostovacích 

hromad geotextilií.  
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            Obrázek �. 2: Kompostování v pásových hromadách p�ekryté kompostovací plachtou [39] 

              Obrázek �. 3: Adaptér pro manipulaci s kompostovací plachtou. [39] 

P�i dodržení uvedených podmínek lze hovo�it o �ízeném kompostování (technologie 

kontrolovaného mikrobiálního kompostování, „rychlokompostování“). Každý zásah  

do kompostovacího procesu je p�esn� na�asován a má své opodstatn�ní. Rozklad prob�hne  

za 6-8 týdn�. [40, 41, 43]    

Do základního vybavení kompostovací linky pro kompostování v pasových 

hromadách pat�í tyto technické prost�edky a k nim vztažené technologické kroky: 

• Energetické prost�edky – mezi n� pat�í kolový traktor, nosi� ná�adí, �elní naklada�. 

• Drti�e a št�pkova�e – slouží k rozm�ln�ní �i rozdrcení d�evní biomasy vyžadující 

promíchávání a homogenizaci (p�íprava surovin do základek kompostu). 

�����������  

Obrázek �. 4: Traktorový št�pkova� HS 700 z Profi line [29] 

Obrázek �. 5: Št�pkova� HS 600 BE Profi Line [29] 

Obrázek �. 6: Univerzální drti� UNIREC [29] 

• P�ekopáva�e kompostu – jeho ú�elem je provzduš�ování a promíchávání kompostu. 
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Obrázek �. 7: Traktorový tažený p�ekopáva� kompostu model SANDBERGER TA 400 [17] 

           Obrázek �. 8: Samojízdný p�ekopáva� kompostu [17] 

• Prosévací (separa�ní) za�ízení – prosévání hotového kompostu a rozt�ízení nadsítného 

odpadu. 

���� ���� �

Obrázek �. 9: Prosévací za�ízení používaný kompostárnou Bruzovice [autor] 

• Ostatní za�ízení (za�ízení pro evidenci p�íjmu surovin, p�ípojka elektrického proudu, 

zast�ešená plocha, za�ízení pro vlh�ení kompostu, plachty pro p�ikrývání kompostu, za�ízení 

pro manipulaci s kompostovací plachtou). 
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Modelová kompostovací linka pro kompostování v pásových hromadách sestavená  

z výše uvedených technických prost�edk� je schématicky znázorn�na na obrázku níže.[40, 44] 

 

Obrázek �. 10: Modelová kompostovací linka pro kompostování v pásových hromadách [21] 

3.3.3 Intenzivní kompostovací technologie    

Intenzivní kompostovací technologie prod�lávají rychlý vývoj. Nejv�tší nevýhodou 

intenzivních kompostovacích technologií je jejich vysoká investi�ní náro�nost. Nap�. náklady 

na výrobu kompostu s použitím bioreaktor� jsou ve srovnání s klasickou metodou 

kompostování na hromadách asi dvojnásobné. Rozeznáváme t�i typy za�ízení pro intenzivní 

kompostování: 

• Polozav�ené kompostovací za�ízení – polouzav�ené boxy a žlaby 

Pro tento typ za�ízení je charakteristickým znakem že intenzifikují zejména první fází 

kompostovacího procesu (rozkladnou fázi). Intenzifikace provzdušn�ním vede k dosažení 

vyšších teplot a tím i ke zkrácení celé fáze. Dozrávání pak prob�hne volným ležením kompostu 

na hromadách. Intenzivní proces v první fázi nabourá svou rasancí organickou hmotu takovým 
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zp�sobem, že i další fáze kompostování prob�hnou rychleji. Výsledkem je biologicky 

stabilizovaný kompost. [19, 20, 22] 

 

Obrázek �. 11: Komposty a substráty uložené v polozav�ených boxech [45] 

• Uzav�ená kompostovací za�ízení -  bioreaktory 

Bireaktory jsou zcela uzav�ené za�ízení kontejnerového typu ve tvaru boxu nebo válce, 

které jsou �asto tepeln� izolovány. P�ívod vzdušného kyslíku se realizuje provzdušn�ním 

kompostované vrstvy od spodu. Tato z�ízení pracují bu	 na principu, že se naplní a vsádka se 

po pot�ebnou dobu provzduš�uje nebo v režimu kontinuálním, kdy se kompost reaktorem 

posunuje a denn� jeho �ást opouští reaktor na výstupním konci. Za intenzivního 

provzduš�ování se první fáze kompostování zkrátí na 5-7 dn�, podle kompostovaných 

surovin. Kompost po krátkodobé fermentaci nemá charakter vyzrálého kompostu 

s vytvo�enými humusovými látkami, musí se proto ješt� 2-4 týdny uzrávat. [19, 20, 22] 

    

Obrázek �. 12: Bioreaktory, zásobníky výluhu, deš�ové vody a hala [31] 

Obrázek �. 13: Biofermentor na dozrávání kompostu v Nové Pace [32] 
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• Kompostování v PE – vacích  

 Speciální technologie kompostování je technologie kompostování v PE-vacích také 

nazývaná „technologie AG Bag Eco-POD. Jde o technologii kompostování s použitím 

upravených PE-vak� využívaných pro konzervaci a uskladn�ní statkových krmiv, avšak 

upravených pro kompostování. PE-vaky jsou pln�ny p�ipravenou surovinovou základkou 

pomocí speciálního stroje AG Bag. Plnící stroj je uzp�soben k soub�žnému vkládání PE-

hadice do vaku p�i jeho pln�ní, která je v pravidelných rozestupech opat�ena otvory zajiš
ující 

rovnom�rný p�ívod vzduchu do celého profilu vaku a to pomocí ventilátoru s �asovacím 

mechanismem. B�hem kompostovacího procesu je provád�no monitorování a po ukon�ení 

kompostování je kompost z PE-vaku vyjmut a podle pot�eby dále upraven. [19, 20, 22] 

  
Obrázek �. 14: Pln�ní PE-vaku [28] 

            Obrázek �. 15: Plocha ur�ená pro PE-vaky [55] 

3.4 Hlavní zásady pro výrobu kompost� z komunálních odpad� 

Pouze �ást komunálních odpad� lze kompostovat. V pr�m�ru lze z 1 tuny odpadu 

vyrobit, v závislosti na místních a klimatických podmínkách, 350-500 kg kompostu. P�ibližn� 

150-250 kg se ztratí vypa�ením a konverzí na plyn b�hem kompostování. 

Obecn� platí tyto zásady: 

• Pro svoz komunálních odpad� jsou výhodná vozidla s lineárním stla�ováním. 

• Je nutné ze svozu vylou�it popeloviny. 

• Komplexní zpracovatelské závody se p�íliš neosv�d�ily. 

V tabulce �íslo 1 je uveden povolený obsah t�žkých kov� v surovin� podle normy  

�SN 465735. Z údaj� v tabulce je z�ejmé, že nejv�tší pozornost je t�eba v�novat Cd, Hg, Pb, 
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Zn a Cu. Za nebezpe�né odpady z hlediska obsahu t�žkých kov� je t�eba považovat rybni�ní 

bahno, stromovou k�ru a uhelné kaly. [50] 

 

KOV 

 

MAXIMÁLNÍ HODNOTY V SUŠIN� [mg.kg�  �] 

As 50 

Cd 13 

Cr 1000 

Cu 1200 

Hg 10 

Mo 25 

Ni 200 

Pb 500 

Zn 3000 

Tabulka �. 1: Maximální p�ípustný obsah t�žkých kov� v surovinách pro výrobu pr�myslových kompost� [50] 

P�i kompostování je nezbytné používat dokonale homogenizovanou surovinu  

a dodržet požadovanou vlhkost. Dokonalou a �ízenou aeraci je v zásad� možno docílit pouze 

nuceným v�tráním bu	 tlakových v bioreaktorech nebo odsáváním p�es d�rované dno  

na uzavírací desce. Pro omezení pachové zát�že okolí je t�eba zásadn� využívat biologické 

filtry. P�i fermentaci na zrací desce je nebezpe�í, že v n�kterých místech základky nedojde 

k dokonalé aeraci a odvodu tepla, proto se doporu�uje p�ehazování materiálu. [50] 

3.5 Kvalitativní parametry kompost� 

Zp�sob výroby kompostu na kompostárn� a kvalitativní parametry pro komposty 

upravuje platná �SN 46 5735 „Pr�myslové komposty“. �SN 46 5735 byla schválena  

12. 4. 1991 a nabyla ú�innosti od 1. 6. 1991. Nahradila �SN 46 5735 z 11. 1. 1983. 

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení, dodávání a užívání kompost� vyráb�ných 

pr�myslovým zp�sobem a používaných jako organické hnojivo. Jsou zde normalizovány 

všeobecné a technické požadavky, vzorkování, zkoušení a kone�n� požadavky na dodávání, 

dopravu a zna�ení.  

N�které sledované parametry a limitní koncentrace vybraných rizikových látek  

a prvk� jsou v �R uvedené v p�íloze �. 5 vyhlášky �. 341/2008 Sb. [10] 



Bc. Martina Volfová: Energetické využití p�ebytku kompostu 

 

2009                                                                                                                                          34 

P�i laboratorních rozborech kompostu se postupuje dle �SN 46 5735 „Pr�myslové 

komposty“ a stanovují se tyto znaky jakosti: 

• vlhkost,  

• obsah celkového N,  

• celkový obsah spalitelných látek,  

• pom�r C : N,  

• pH ve vodní suspenzi,  

• zrnitost,  

• hodnocení homogenity celku.  

 

ZNAK JAKOSTI 

 

HODNOTA 

vlhkost 

 

(%) od zjišt�né hodnoty spalit. látek do 
jejího dvojnásobku, avšak min. 40,0  

a max. 65,0 

spalitelné látky ve vysušeném 
vzorku 

(%) min. 25,0 

celkový dusík jako N 
p�epo�tený na vysušený 
vzorek 

(%) min. 0,60 

pom�r C:N (-) max. 30:1 

hodnota pH (-) od 6,0 do 8,5 

nerozložitelné p�ím�si (%) max. 2,0 

  Tabulka �. 2: Jakostní znaky kompost� [40] 

3.5.1 Vlhkost  

Jednou z nejd�ležit�jších charakteristik organického materiálu je jeho vlhkost.  

Vlhkost �erstvého kompostu je pot�ebné upravit na hodnotu, p�i níž je cca 70 % 

objemu pórovitosti kompostu zapln�no vodou. Nedostate�ná vlhkost zp�sobuje vývoj 

nevhodné mikroflóry s p�evahou plísní a aktinomycet. P�i nadbyte�né vlhkosti dochází rychle  

k nedostatku kyslíku v kompostu a k vývoji anaerobní mikroflóry.  
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Komposty zemité vyžadují optimální vlhkost 50 - 55 % a komposty s p�evahou d�evní 

št�pky nebo stromové k�ry vlhkost 65 - 70 %. [10-13] 

3.5.2 Základní živiny 

Pat�í sem uhlík (C), dusík (N), fosfor (P) a draslík (K).  

Dusík, fosfor a draslík pat�í mezi základní živiny pro rostliny, a proto ovliv�ují 

výslednou hodnotu kompostu.  

Uhlík je d�ležitý jako zdroj energie pro mikroorganismy a spolu s dusíkem umož�uje 

syntetizovat proteiny a podílí se na stavb� bun�k a jejich reprodukci.  

V kompostá�ské praxi se obsah uhlíku po�ítá jako polovina spalitelných látek. 

Fosfor s draslíkem hrají d�ležitou roli p�i látkové vým�n� a p�i rozmnožování bun�k. 

Je doporu�ováno minimální obsah fosforu pro zabezpe�ení metabolické �innosti 

mikroorganism� ve výši 0,2 % P2O5 v sušin�.  

Uhlík a dusík pat�í mezi živiny, na kterých nejvíce závisí kvalita výsledného kompostu. [12] 

 

 

 

 

 

 

Tabulka �. 3: Obsah živin ve správn� vyrobeném kompostu (údaje v % sušiny) [36] 

3.5.3 Pom�r C : N 

M�li bychom se snažit abychom do kompostu použili co nejvíce r�zných materiál�. 

�ím pest�ejší je výchozí sm�s, tím lepší je kone�ný produkt. Optimální pom�r C:N  

je v rozmezí 20-30:1 (tedy 20 až 30krát více uhlíku než dusíku ve výchozím materiálu).  

�ím lépe se nám poda�í tento pom�r dodržet, tím lépe a rychleji probíhá také tlení, p�edevším 

jsou podstatn� menší ztráty.  

 

ŽIVINY 

 

KOMPOST 

celkový dusíku (N) 0,5 – 1,5 % 

celkový fosfor (P2O5) 0,1 – 0,8 % 

celkový draslík (K2O) 0,3 – 0,8 % 

vápník ( CaO ) 1 – 12 % 

ho��ík ( MgO ) 0,2 – 3,3 % 

organická hmota 20 – 40 % 
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Základní pravidlo: �ím je starší, tmavší a d�evnat�jší materiál, tím je v n�m obsaženo 

více uhlíku. �ím je materiál �erstv�jší, š
avnat�jší a zelen�jší, tím obsahuje více dusíku. [12] 

 

SUROVINY 

 

C : N 

 

SUROVINY 

 

C : N 

k�ra 120 : 1 dr�beží trus 10 : 1 

piliny 500 : 1 mo��vka 2 : 1 

papír, karton 350 : 1 kejda skotu 10 : 1 

odpad z kuchyn� 15 : 1 hn�j skotu 25 : 1 

odpad ze zahrady 40 : 1 sláma (žito, oves) 60 : 1 

listí 50 : 1 sláma (pšenice, je�men) 100 : 1 

posekaná tráva 20 : 1 odpad z domácí zabija�ky 16 : 1 

Tabulka �. 4: Pom�r C:N v n�kterých surovinách ke kompostování. [12] 

3.5.4 Obsah rizikových prvk� 

Posouzení obsahu stopových toxických prvk� v kompostech a jejich omezování  

podle normativních p�edpis� je nesmírn� d�ležité pro udržení nezávadných p�d. 

Organismy obsažené v kompostu vyžadují nepatrné množství stopových prvk�  

pro lepší asimilaci všech živin. Mezi tyto stopové prvky pat�í p�edevším bór (B), vápník (Ca), 

kobalt (Co), m�	 (Cu), železo (Fe), ho��ík (Mg), mangan (Mn), molybden (Mo), selen (Se), 

sodík (Na) a zinek (Zn). [12, 46] 

mg/kg sušiny 
kadmium olovo rtu
 arsen chrom m�	 molybden nikl zinek 

2 100 1,0 10 100 100 5 50 300 

Tabulka �. 5: Limitní hodnoty rizikových prvk� pro registrované komposty a ostatní organické hnojiva. [46] 

3.5.5 Hodnota pH 

Hodnota pH kompostu by se m�la pohybovat kolem neutrální reakce kompostu a tedy 

kolem hodnoty 7. Optimální rozsah hodnot pH kompostu je pak od 6,0 do 8,5. V p�ípad� 

nedostate�ného provzdušn�ní kompostu m�že dojít k posunu k nižším hodnotám.  

K tomu dochází výskytem obsahu kyselin vyprodukovaných n�kterými anaerobními 

bakteriemi. Naopak p�i správném zacházení s kompostem se hodnota pH posunuje více  

k hodnotám alkalickým. 
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Pro optimální pH reakci kompostu je d�ležité jeho provzdušn�ní, obsah vody a dále  

s tím související obsah strukturního materiálu. Musíme tedy ke kompostu dodávat takový 

materiál, který umožní vytvo�ení dostatku pór� k zadržení vlhkosti na stran� jedné a vzduchu, 

jako prost�edí pro žádoucí aerobní bakterie, na stran� druhé. [10-13] 

3.5.6 Zrnitost 

Pr�m�rná velikost �ástic materiálu. Velikost �ástic je možné odvodit nap�. podle 

granulometrického rozd�lení z mechanického rozboru. 

Menší �ástice kompostu mají v�tší povrchovou plochu v porovnání s jejich objemem  

a mohou být vystaveny výrazn�jšímu p�sobení mikroorganism�, což urychluje proces 

rozkladu a tedy i kompostování. Menší �ástice jsou výsledkem lepší homogenity surového 

materiálu a zlepšují izola�ní schopnost hromady. Na druhé stran� mohou malé �ástice 

zp�sobovat jisté problémy se snížením pórovitosti a tedy s možností dostate�ného 

provzdušn�ní kompostu. Nejlepších výsledk� bylo obvykle dosaženo p�i kompostování 

surovin s pr�m�rnou velikostí �ástic v rozmezí 20 až 50 mm. 

3.5.7 Homogenita 

Homogenizace kompostu odstra�uje nebezpe�í vzniku ulehlých vrstev ve spodních 

�ástech kompostu, které jsou nepropustné pro vým�nu plyn� a podléhají rychle hnití a jsou 

zdrojem hnilobného zápachu. P�íliš jemná zrnitost odpad� má za následek snížení pórovitosti 

a vznik anaerobních podmínek.  

3.5.8 Nerozložitelné p�ím�si 

Tato norma uvádí požadavky na obsah nerozložitelných p�ím�sí, který  

by m�l být pod 2 %. [10-13] 
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3.6 Monitorování pr�b�hu kompostovacího procesu 

 Pro dodržení všech legislativních podmínek kompostování  a pro výrobu kvalitního 

produktu je nevyhnutelné, aby byl kompostovací proces procesem �ízeným.  

�ízení kompostovacího procesu není možné bez jeho pravidelného a systematického 

monitorování.  

 V b�žné praxi podle požadavk� �SN 46 5735 Pr�myslové komposty se jedná hlavn�  

o monitorování: 

• teplota kompostu, 

• vlhkost kompostu,  

• obsah kyslíku v hromad� kompostu, 

• test fytotoxicity (�e�ichový test), 

• mikrobiální hodnocení kompostu, 

• agrochemické hodnocení kompostu. 

 

Obrázek �. 16: monitorované hodnoty p�i kompostování [41] 

 3.6.1 Metodika m��ení teploty kompostu 

M��ící p�ístroj 

Teplota kompostu je zajiš
ována teplom�rem, v dnešní dob� p�evážn� elektronickým, 

s digitálním nebo analogovým ukazatelem, u n�kterých typ� s možností datového výstupu. 

Teplom�r musí být vybaven dostate�nou dlouhou a pevnou ty�ovou zapichovací 

sondou, kterou je možné zapíchnout do hromady kompostu alespo� do hloubky 1 m  

pod povrch hromady. Tím je zajišt�no zm��ení teploty v celém pr��ezu hromady. [12, 40] 
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Obrázek �. 17: Skládací digitální ty�ový teplom�r [48] 

            Obrázek �. 18: Vpichovací digitální teplom�r [48] 

Metoda m��ení teplot zapichovacím teplom�rem 

Nej�ast�ji je teplota kompostu zajiš
ována zapichovacím teplom�rem. P�i m��ení  

je pot�eba dodržovat tento postup: Vpich sondou vedeme kolmo k povrchu hromady tak, aby 

mí�il do jejího st�edu podle jejího p�í�ného tvaru (trojúhelníkový nebo lichob�žníkový profil). 

Po definovaném úseku (je ur�en z celkové výšky hromady) od povrchu hromady vpich 

zastavíme a ode�teme ustálenou teplotou, s vedením vpichu pokra�ujeme až do st�edu 

hromady. Vzdálenosti jednotlivých vpich� po horizontále jsou závislé na celkové délce 

hromady. Jednotlivé m��ící místa na jednotlivých hromadách je nutno ozna�it a toto ozna�ení 

používat po celou dobu jedné základky.  

�asové intervaly m��ení teploty b�hem jedné základky 

Do 10. dne m��íme teplotu každodenn�. V tomto období jsou teploty nejvyšší a je tedy 

t�eba kontrolovat optimální pr�b�h kompostovacího procesu a zda teploty nep�evyšují 65 ºC.  

Po této dob� postupn� teplota klesá a pro dodržení hygienizace je nutné dodržet teplotu celkem 

21 dn� nad 51 ºC. Od 11. dne do ukon�ení kompostovacího procesu jedenkrát za 3 až 4 dny. 

Bezkontaktní m��ení teploty 

Používá se pro rychlé orienta�ní zjišt�ní teploty na povrchu skladovaného 

zem�d�lského materiálu, nap�. hromady kompostu. P�i znalosti vedení tepla v hromad� 

kompostu je možné s vysokou mírou pravd�podobnosti ur�it teplotu uvnit� hromady.  
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Je vhodné kombinovat bezkontaktní m��ení teplot povrchu hromady kompostu  

s kontaktním m��ením p�ímo v míst� zvýšené teploty (uvnit� hromady). Tento systém m��ení 

je nejrychlejší a nejp�esn�jší. [12, 40] 

 3.6.2 Metodika ur�ování vlhkosti 

Gravimetrická metoda stanovení vlhkosti 

Je to laboratorní metoda ur�ování vlhkosti. Využívá se p�i kalibraci jiných vlhkom�r�, 

které pracují na r�zných fyzikálních principech. Jde o p�ímé m��ení, podstatou je odd�lení 

vody od pevné fáze.  

Výhodou této metody je velká p�esnost a velký m��icí rozsah, nevýhodou je její 

nezbytná vazba na laboratorní za�ízení. Tuto vazbu na laborato� je možné odstranit použitím 

za�ízení, které b�hem n�kolika minut provede odsušení vzorku, zvážení vzorku p�ed  

i po odsušení a sám vypo�ítá a na displeji p�ístroje zobrazí zjiš
ovanou vlhkost suroviny. 

Nevýhodou t�chto za�ízení je jejich vysoká po�izovací cena. 

M��ení vlhkosti surovin p�enosnými vlhkom�ry  

Všechny p�enosné vlhkom�ry m��í vlhkost surovin nep�ímo, nebo
 k jejímu ur�ení 

využívají n�kterou z celé �ady fyzikálních vlastností vody, obsažené v surovinách a m��ením 

t�chto vlastností (nap�. vodivost, kapacita) pak usuzují na obsah vody v daných surovinách. 

 Výhodou t�chto metod je okamžitá znalost výsledku, možnost nedestruktivního 

m��ení a mobilnost p�ístroje, naopak mezi nevýhody pat�í zejména menší p�esnost m��ení  

a nutnost kalibrace p�ístroje. [39, 40] 

Orienta�ní zkouška vlhkosti 

P�i provád�ní orienta�ní zkoušky vezmeme kompostovací materiál do ruky a ma�káme 

jej tak pevn�, jak to jde. P�i optimální vlhkosti se nesmí mezi prsty objevit voda. P�i otev�ení 

p�sti musí však materiál z�stat pohromad� ve form� „knedlíku“. Je-li materiál p�íliš suchý,  

p�i otev�ení p�sti se op�t rozpadne. Když je materiál p�íliš vlhký, objeví se p�i zmá�knutí voda 

mezi prsty. Pokud lze vymá�knout více než jednu kapku vody, je materiál p�íliš vlhký. [12]      
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Obrázek �. 19: Ru�ní kontrolní vlhkom�r [49] 

Obrázek �. 20: Analyzátor vlhkosti ML-50 [39] 

 3.6.3 Metody ur�ování obsahu kyslíku v kompostu 

D�ležitým ukazatelem správného pr�b�hu kompostovacího procesu je obsah kyslíku 

v mezerách kompostu. P�i nedostatku kyslíku klesá mikrobiální aktivita, n�kdy až k zastavení 

kompostovacího procesu, k tvorb� nežádoucích látek a uvoln�ní amoniaku a metanu. M��ení 

obsahu kyslíku je d�ležité také pro zjiš
ování míry biologické stability BRO, které se hodnotí 

pomocí dynamického respira�ního indexu (DRI). 

Nep�esnosti až t�žkosti p�i m��ení obsahu kyslíku m�že zp�sobit p�íliš vysoká vlhkost 

kompostu. Vždy je nutné zabránit kondenzaci vody v samotné sond�, pop�. v celé m��icí 

aparatu�e. Obsah kyslíku se obvykle nem��í p�ímo v kompostu, ale vzduch z kompostu  

je odsáván pomocí zapichovací duté ty�e s perforací u hrotu, která je spojena s m��icím 

p�ístrojem. Vzorek vzduchu k m��ení je odsáván pomocí gumového balónku, pomocí malého 

elektrického �erpadla nebo malé výv�vy. P�edstaviteli nej�ast�ji využívaných metod m��ení 

obsahu kyslíku, které je možné využít pro p�enosné p�ístroje s p�ijatelnou po�izovací cenou  

je sorb�ní metoda. [39, 40] 
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 3.6.4 Test fytotoxicity  

Test fytotoxicity nebo-li �e�ichový test je metoda vyhodnocování intenzity rozkladu 

organických materiál� a zralosti výsledného kompostu, která byla vypracována  

ve Výzkumném ústav� rostlinné výroby (VÚRV) pro použití v kompostárenské praxi.  

Jde o biologickou metodu hodnocení fytotoxicity výluhu vzorku indexem klí�ivosti 

(IK) citlivé rostliny �e�ichy seté. Velikost fytotoxicity, která je p�ímým odkazem obsahu 

toxických meziprodukt� vznikajících p�i aerobním rozkladu organického odpad�, umož�uje 

kvalitativní hodnocení intenzity rozkladu, kdy nep�ítomnost fytotoxin� (IK kolem 100 %)  

je ukazatelem zralého kompostu. 

Použití testu fytotoxicity je vhodné zejména p�i aplikaci nov� stanovené receptury 

zakládky kompostu. V takovém p�ípad� je doporu�ováno využít test b�hem aerobní 

fermentace n�kolikrát a to ve fázích: po homogenizaci a p�ed jednotlivými p�ekopávkami  

a v dob� ukon�ování kompostování.  

M��ení obsahu kyslíku b�hem zrání jedné základky není metodicky p�edepsáno, avšak 

pokud bude obsah kyslíku m��en, je vhodné toto m��ení spojit s m��ením teploty a dodržovat 

stejné �asové intervaly jako pro teplotu. [40] 

KATEGORIE IK [%] POUŽITELNOST 

I. 100 a více substráty pro zahradnictví, kv�tiná�ství 

II. 80 – 100 aplikace p�ed setím 

III. 60 – 80 p�edjarní aplikace, rekultivace do pa�eniš
, pro p�stování hub 

IV. do 50 aplikace riskantní, neekonomická 

Tabulka �. 6: Použitelnost kompostu dle indexu klí�ivosti (IK) [40] 

 3.6.5 Mikrobiální hodnocení kompostu 
Pro kontrolu organického hnojiva je nutné znát pro zem�d�lskou praxi (jeho kvalitu) 

stanovení indikátorových mikroorganism�. P�ípustné množství indikátorových 

mikroorganism� nesmí p�ekro�it povolená kriteria. P�ípustné množství indikátorových 

mikroorganism� nesmí p�ekro�it kriteria daná �SN 46 5735 Pr�myslové komposty.  

Pro mikrobiologickou kontrolu se postupuje dle �SN ISO 10381 - 6: Kvalita p�dy - Odb�r 
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vzork�. Jsou zde uvedeny pokyny pro odb�r, manipulaci a uchování p�dních vzork� ur�ených 

pro studium aerobních mikrobiálních proces� v laborato�i. [40] 

 3.6.6 Agrochemické hodnocení kompostu 
P�i laboratorních rozborech se postupuje dle �SN 46 5735 „Pr�myslové komposty“  

a stanovují se tyto znaky jakosti jako vlhkost, obsah celkového dusíku, celkový obsah 

spalitelných látek, pom�r C:N, pH ve vodní suspenzi, zrnitost a hodnocení homogenity celku. 

Existují další hodnoty, které je možné experimentáln� zjiš
ovat. Jsou však  

pro provozovatele kompostárny obtížn� zajistitelné a proto je používána pouze  

p�i experimentálních m��eních. Mezi tyto monitorované hodnoty za�azujeme:  

• monitorování plynných emisí,  

• monitorování prach�,  

• stanovení biologické stability kompostovaných surovin,  

• ur�ování reologických vlastností biologicky rozložitelných surovin,  

• ur�ování objemové hmotnosti hotového kompostu,  

• ur�ování gravimetrického rozložení �ástic v kompostu. [40] 

3.7 Sou�asné možnosti využívání kompost� v podmínkách �R 
V podmínkách �R a EU lze využívat komposty v r�zných sektorech což nám ukazuje 

následující tabulka. 

ODHADOVANÉ ROZD�LENÍ 

ODBYTU KOMPOST 

% Z CELKOVÉ 

PRODUKCE 

rostlinná výroba 54 % 

krajiná�ství 10 % 

rekultivace 15 % 

speciální aplikace (biofiltry apod.) 2 % 

výroba profesionálních substrát� 14 % 

hobby zahradnictví 5 % 

Tabulka �. 7: Odhad podílu uplatn�ní kompost� ve vybraných sektorech EU [25] 
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 Sou�asné možnosti využívání kompost� v podmínkách �R m�žeme rozd�lit do dvou 

oblastí  a to kompost pro vlastní pot�ebu a kompost pro tržní využití. 

1. Kompost pro vlastní spot�ebu  

Kompostování v rodinných zahradách neboli „hobby kompostování“. 

2. Kompost pro tržní využití  

Do této oblasti m�žeme za�adit kompost pro rekultiva�ní ú�ely, pro výrobu zem�d�lských 

substrát�, využívaný na zem�d�lské p�d� a kompost využívaný pro energetické ú�ely. 

• Kompost využívány pro rekultiva�ní ú�ely 

Podle vyhlášky �. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s BRO nazýváme 

stabilizovaný výstup z aerobního zpracování bioodpad� rekultiva�ním kompostem, který  

je ur�ený pro udržení nebo zlepšení vlastností p�dy, používaný mimo zem�d�lskou a lesní 

p�du. Je ur�en pro využití na povrchu terénu užívaného nebo ur�eného pro m�stskou zele�, 

zele� park� a lesopark�, pro využití p�i vytvá�ení rekultiva�ních vrstev nebo pro p�imíchávání 

do zemin p�i tvorb� rekultiva�ních vrstev (podle �SN 83 8035 Skládkování odpad� – 

Uzavírání a rekultivace skládek), na území pr�myslových zón a p�i úpravách terénu 

v pr�myslových zónách. [6] 

 
ZNAKY JAKOSTI 

 
JEDNOTKY 

 
HODNOTA ZNAKU JAKOSTI 

vlhkost % hm. od zjišt�né hodnoty spalitelných látek do 
jejího dvojnásobku, min. 40 až 65 

spalitelné látky v sušiny vzorku % hm. min. 25 
celkový dusík jako N p�epo�tený  
na vysušený vzorek 

% hm. min. 0,6 

pom�r C:N*  min. 20 (max. 30) 
pH  6,0 - 8,5 
nerozložitelné p�ím�si % hm. max. 2,0 

Tabulka �. 8: Znaky jakosti rekultiva�ního kompostu [6] 

• Kompost pro výrobu zem�d�lských substrát�  

Rozvoji trhu se zem�d�lskými substráty výrazn� p�ispívá i fakt, že se jedná o výrobky 

z obnovitelných surovin. Existuje snaha omezovat používání rašeliny nebo pr�myslových 

hnojiv v zahrádká�ství a tento neobnovitelný zdroj nahrazovat práv� substráty na bázi 

kompost�, což také napomáhá rozvoji trhu s touto komoditou.  
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Tyto substráty lze uplatnit p�i rekonstrukci nap�. m�stské zelen� p�i komplexní úprav� 

chemických a fyzikálních p�dních vlastností v jednorázové vysoké dávce 200-400 t.ha� �,  

nebo jako náhradu za pr�myslová hnojiva p�i b�žné úprav� trávník�, p�ihnojování kv�tin  

a vysázených d�evin. 

• Kompost používaný na zem�d�lské p�d�  

 Úrodnost zem�d�lské p�dy se po staletí udržovala využíváním organických zbytk�, 

zejména vyzrálé chlévské mrvy. V sou�asné dob� lze podstatn� zvyšovat úrodnost p�d 

pr�myslovými hnojivy. Avšak v p�ípadech, kdy do p�dy nedodává dostate�né množství 

humusu, p�da se vy�erpává, eroduje a ztrácí úrodnost a p�irozenou odolnost proti chorobám 

p�dních organism�.  

 Pro zem�d�lce je aplikace hnojiv a pesticid� jednodušší a mohou lépe p�edvídat ú�inky  

na p�stované plodiny. V dnešní dob� jsou však stále více tla�eni, aby omezili používání pesticid�.  

 Hodnota kompostu jako hnojiva na jednotku hmotnosti je pom�rn� malá ve srovnán 

s pr�myslovými hnojivy, avšak jeho hodnota jako r�stového média a pro zlepšování vlastností 

p�dy je srovnatelná s rašelinou. 

 Kvalitní komposty lze aplikovat v rámci b�žného osevního postupu (dle zatížení p�dy 

rizikovými prvky) v dávce 40-60 t.ha� � s ú�inností (dle p�stované plodiny) na dobu 2-3 let  

nebo v dávce 80-120 t.ha�  �, s ú�inností hnojení na dobu až 5 let. [50] 

• Energetické využití kompostu 

 P�íkladem energetického využití kompostu m�žeme uvést projekt m�sta Byst�ice  

nad Pernštejnem. Zde se pro energetické ú�ely využívají BRO, gastroodpady a vyt�íd�né frakce 

papíru. Tyto látky p�edstavují základní vstupy pro výrobu kompost�. U vzniklého fermentátu  

je nutné snížit obsah vody v základce na hodnotu cca 30 %.  

 Ve druhé �ásti fermenta�ního procesu se spouští režim biologického vysoušení. Podstata 

spo�ívá v tom, že se aerací teplota zakládky sníží na teplotu kolem 50 °C. Zvyšuje po�et  

a intenzita aera�ních cykl�. Jejich po�et a doba trvání se koriguje v závislosti na teplot� 

vn�jšího vzduchu. To je d�ležité, aby nedošlo k nežádoucímu podchlazení zakládky.  

V tomto p�ípad� je typická fáze biologického dosušování, která probíhá v teplotním rozmezí 

40–50 °C. Celý tento proces probíhá v uzav�ených fermentorech tzv. kompostování v boxových 

bioreaktorech. Procesu p�edchází homogenizace vstupní suroviny.  

 Vyrobené biopalivo s parametry 30 % vlhkostí a výh�evností 10,5 MJ/kg lze spalovat  

na kotlích ur�ených ke spalování d�evního odpadu. V minulých letech byla provedena �ada test� 
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a spalovacích zkoušek s tím výsledkem, že palivo je certifikováno jako výrobek spl�ující 

veškeré nároky na produkci emisí a popelovin. [14, 15] 

 3.7.1 P�íklad využívání kompostu - N�mecko 

 Sou�asná situace v podmínkách EU nám ukazuje velmi odlišné pohledy ve využívání 

kompost�. V N�mecku tak jako v ostatních státech EU  platí zákaz ukládat BRO na skládky.  

To p�inutilo v�tšinu m�st a obcí t�íd�ní bioodpad� s kompostovací koncovkou. Hlavním 

d�vodem jsou finance, kompostování má polovi�ní náklady než za spalování bioodpad�. M�sta 

a obce využívají r�zné typy kompostáren, které vyhovují jejich nárok�m, možnostem  

a množství odpad�. Budují si bu	 to jednoduché krechtové kompostárny, které jsou vhodné 

p�edevším pro menší m�sta, kde hlavní technologií je �ízené p�ekopávání v hromadách 

(krechtech) uloženého odpadu. Budují se také vysoce efektivní, ale velmi nákladná a pln� 

mechanizovaná kompostovací za�ízení s boxy s nuceným v�tráním. Finální kompost  

m�že být využit v r�zných komoditách, což m�žeme vid�t v grafu níže uvedeném. [53] 

 

Graf �. 3: Využívání kompostu v N�mecku [53] 

 P�ed dvaceti lety se v N�mecku d�laly pokusy s kompostováním bez p�edchozího 

d�kladného t�íd�ní. Zjistilo se, že tento kompost není použitelný, protože tento kompost 

obsahoval nebezpe�né látky. Proto základ všeho je v d�kladném t�íd�ní p�ímo v kuchyni  

a na pozemcích a mít k dispozici kvalitní, prov�trané sb�rné nádoby, v nichž bioodpady 

nezapáchají. Odd�leným sb�rem všech komodit se dá odd�lit až 70 % celkového množství 
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komunálního odpadu. V N�mecku jsou kladeny vysoké nároky na �istotu získaného bioodpadu. 

Platí zde v�ta: „Vložíme-li do sb�rné nádoby kvalitní suroviny, vznikne z ní i kvalitní 

kompost“. Pro dosažení požadované �istoty jsou využívány nejen r�zné systémy informování 

ob�an�, ale také r�zné systémy varování o tom, že net�ídí dob�e nap�. tzv. žluté a �ervené karty, 

kdy p�ípadný viník m�že dostat pokutu až 10 000 euro. 

  Regionální politika N�mecka je velice zajímavá, protože pro n�které je kompostování 

nákladná v�c a jeho rozvoj by bylo vhodné n�jak dotovat. V N�mecku platí: „Ob�ane, vyrábíš 

odpad, tak si ho zaplatíš. Ale tyto náklady musí být pro ob�ana pr�hledné. [23, 53] 

4. Energetické parametry kompostu Frýdecké skládky v Bruzovicích 

V sou�asné dob� pokrývá EU 4 % svých energetických pot�eb z biomasy, p�i�emž 

biomasa p�edstavuje p�ibližn� polovinu z obnovitelných zdroj� energie (OZE) využívaných 

v sou�asné dob� v EU.  

Evropská komise se zavázala k vypracování Ak�ního plánu pro biomasu, který  

je sou�ástí zprávy Evropské komise z roku 2004 o „Podílu obnovitelných zdroj� energie v EU“. 

D�vodem bylo urychlit dosažení cíl� Sm�rnice 2001/77/EC. Evropská komise p�ijala Ak�ní 

plán pro biomasu 7. prosince 2005. Hlavním cílem Plánu je do roku 2010 zdvojnásobit využití 

bioenergetických zdroj� (d�eva, odpadu, zem�d�lských plodin) v energetickém mixu EU. [56] 

 
STÁT 

 
PODÍL VÝROBY 

ELEKTRICKÉ ENERGIE 
Z OZE V ROCE 2006  

[%] 

 
ZÁVAZEK DO ROKU 2010 

[%] 

Rakousko 72,7 78,1 
Švédsko 49 60 
Portugalsko 38,5 45,6 
Finsko 24,7 35 
�eská republika 5 8 
Lucembursko 2,1 5,7 
Velká Británie 1,7 10 
Belgie 1,1 6 

Tabulka �. 9: Podíl výroby elektrické energie z OZE v roce 2006 ve vybraných státech EU a jejich závazek 

 do roku 2010. [57] 

V oblasti výroby kompost� nastává problém jak využívat p�ebytek kompostu  

a to jak na národní úrovni tak i evropské úrovni. Jednou z možností podpory Ak�ního plánu 

pro biomasu je energetické využití p�ebytku kompostu. Touto alternativou by mohly být 
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�ešeny problémy s p�ebytkem kompostu a byla by produkována energie s výrazn� nižším 

poškozením ŽP než z neobnovitelných zdroj� energie.  

Biomasa dále jako domácí zdroj energie p�ízniv� ovliv�uje zahrani�ní platební bilanci 

státu. Obnovitelné zdroje energie jsou k dispozici v daném regionu. Proto je není nutné 

s velkými náklady dovážet ze zahrani�í. P�ispívá tedy k energetické nezávislosti státu  

a umož�ují decentralizaci energetických zdroj�. Navíc p�íjmy za energetické využívání 

obnovitelných zdroj� z�stávají v regionu, zatímco p�íjmy za využívání fosilních paliv 

p�evážn� opoušt�jí. [56, 57] 

4.1 Odb�r vzork� a metody analýzy 

 Pro ur�ení výh�evnosti a ostatních sledovaných ukazatel� byly odebrány komposty  

z Bruzovické kompostárny. Byly odebrány vzorky kompostu z dozrávací plochy  

(surový kompost) a vzorky vyzrálého kompostu.  Vzorky o hmotnosti  7 kg jsem odebrala 

spole�n� s obsluhou za�ízení a Petrou Sýkorovou dne 24.10.2008.  Vzorky jsem odebrala  

do igelitových zipových pytl�. P�i odb�ru vzork� jsem dodržovala zásady uvád�né 

v metodickém pokynu MŽP pro odb�r vzork� odpad�. [60]    

                 
  Obrázek �. 21: Odb�r vzorku kompostu z dozrávací plochy [autor] 

  Obrázek �. 22: Odb�r vzorku zralého kompostu [autor] 
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 Vzorky byly dodány do laborato�e Institutu geologického inženýrství k dalšímu 

zpracování. Nejd�íve byla odebrána �ást vzorku (10 g) pro stanovení vlhkosti a další �ást 

vzorku byla vysušena p�i teplot� 40 oC v sušárn�.  

   

Obrázek �. 23: Vzhled vzorku kompostu z dozrávací plochy po vysušení [autor] 

                          Obrázek �. 24: Vzhled vzorku vyzrálého kompostu po vysušení [autor] 

 Po vysušení byl vzorek jemn� ru�n� nadrcen, tak aby se uvolnily slepené �ástice  

a mohla být  provedena sítová analýza. Sítová analýza byla provedena (ru�n�) na sítech s touto 

velikostí ok: 2,5 mm, 2 mm, 1,6 mm, 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm, 0,16 mm, 0,063 mm  

a 0,045 mm.  

    
   Obrázek �. 25: Sítová analýza [autor] 

         Obrázek �. 26: Síta používaná p�í sítové analýze [autor] 
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ZASTOUPENÍ V JEDNOTLIVÝCH T�ÍDÁCH  

[hm.%] 

 
ZRNITOSTNÍ 

SLOŽENÍ  
 

[mm] 
 

SUROVÝ KOMPOST 
[g] 

 
VYZRÁLÝ KOMPOST 

[g] 
> 2,5 11,249 19,965 

2,0 – 2,5 6,492 6,02 
1,6 – 2,0 7,499 5,180 
1,0 – 1,6 9,889 12,676 
0,5 – 1,0 19,854 21,044 

0,25 – 0,5 18,496 19,099 
0,16 – 0,25 8,952 6,670 

0,063 – 0,16 10,444 6,414 
0,045 – 0,063 3,083 1,573 

< 0,045 4,042 1,359 
� 100,00 100,00 

Tabulka �. 10: Výsledky sítové analýzy [autor] 

 Z výše uvedené tabulky vyplývá pro surový kompost i vyzrálý kompost, že sítovou 

analýzou bylo získáno nejv�tší množství o zrnitostní t�íd� 0,5 – 1,0 mm, pro surový kompost 

19,854 g a pro vyzrálý kompost 21,044 g. Dále pro surový kompost bylo získáno nejmenší 

množství a to 3,083 g o zrnitostní t�íd� 0,045 – 0,063 mm a pro vyzrálý kompost 1,359 g  

o zrnitostní t�íd� < 0,045 mm. 

 Po rozt�íd�ní byly vzorky jednotlivých zrnitostních t�íd pomlety tak, aby vyhovovaly 

dalšímu analytickému zpracování (< 0,020 mm). Další chemické rozbory byly provád�ny  

podle standardizovaných metodik níže uvedených.   

 Použité metody stanovení: 

• Jedním z nejd�ležit�jších parametr� je stanovení obsahu vody, která ovliv�uje 

výh�evnost paliva. Je to také d�ležitý parametr pro výrobu pelet z biomasy. Z materiálu  

s vyšším obsahem vody lze jen s problémy vyrobit kvalitní pelety nebo je to i zcela nemožné.  

Voda se v palivu tuhé biomasy stanovuje jako celková voda dle �SN P CEN/TS 14774 - 1  

až 3 nebo DIN 51 718. Prakticky se jedná o �ízené vysušení vzorku p�i 105 °C a zjišt�ní 

úbytku vážením. 

• Dalším d�ležitým parametrem je obsah popela, podle jehož charakteru  

lze usuzovat na vznik nános� ve spalovacím prostoru a na charakter popelovin. Pro stanovení 
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obsahu popela se u tuhého biopaliva používá norma �SN P CEN/TS 14775 a DIN 51 790, 

jejichž podstatou je spálení vzorku a jeho vyžíhání do konstantní hmotnosti.  

• Kovy a jiné prvky se do tuhých biopaliv mohou dostat z konzerva�ních chemikálií 

(kontaminace As, B, Cl, Cr, Cu, F, P, Zn), barev (kontaminace Cd, Pb, Ti), použitých 

minerálních olej� a plastických maziv, zeminy (nap�. p�i skladování, transportu  

nebo manipulaci), dopravy (kontaminace solí k úprav� silnic), použitých nástroj� �i stroj� 

(kontaminace Fe, Cr, Ni), aditiv (nap�. vápenec – kontaminace Ca, kaolin – kontaminace Si, 

Al) �i chemických p�ísad (louhy, lepidla, pojiva). Stanovení obsahu hlavních prvk�  

v biopalivech se provádí podle �SN P CEN/TS 15290 na p�ístrojové technice, nap�. ICP, 

AAS apod.  

• D�ležitým parametrem je také obsah prchavé ho�laviny, jejíž vysoký podíl  

m�že ovlivnit emise. Stanovení prchavé ho�laviny se u biopaliv provádí podle �SN P 

CEN/TS 15148, kdy se vzorek žíhá v muflové peci bez p�ístupu vzduchu na tak vysokou 

teplotu, aby unikla všechna prchavá ho�lavina ze zbytku po karbonizaci.  

• Stanovení spalného tepla a p�epo�tem i výh�evnosti tuhých biopaliv je nezbytné 

pro zjišt�ní využitelnosti daného paliva ve spalovacím procesu. Postupuje se dle normy  

�SN P CEN/TS 14918 a DIN 51 900 �ást 1 - 3. Provádí se v kalorimetru, kde se po spálení 

vzorku v kyslíku stanovuje reak�ní teplo, které se p�i této reakci uvolní.  

• Z hlediska ochrany spalovacího za�ízení je vhodné znát koncentrace síry a chlóru, 

které jsou obsaženy v tuhých biopalivech, protože se tyto b�hem ho�ení p�em��ují na oxidy 

síry a chloridy. Ty pak jako chlorované aromatické slou�eniny a další emise  

mohou být nebezpe�né životnímu prost�edí. Stanovení celkového obsahu síry a chloru se  

pro tuhá biopaliva provádí podle �SN P CEN/TS 15289. Stanovení m�že být provád�no 

elementárními analyzátory nebo jinými metodami.  

• Stanovení dusíku, uhlíku a vodíku se provádí instrumentálními metodami  

podle �SN P CEN//TS 15104.  

4.2 Charakteristika základních energetických parametr� 

Mezi základní ukazatele sledované z hlediska energetické charakteristiky paliva pat�í 

výh�evnost, obsah spalitelných látek (p�i teplot� 550 oC a 518 oC), vlhkost a zastoupení 

hlavních prvk� (C, H, N, S, O). 

 



Bc. Martina Volfová: Energetické využití p�ebytku kompostu 

 

2009                                                                                                                                          52 

4.2.1 Výh�evnost 

Výh�evnost je vlastnost paliva, která udává, kolik energie se uvolní úplným spálením 

jedné jednotky (obvykle 1 kg). Proti spalnému teplu není v hodnot� zahrnuto m�rné 

skupenské teplo páry, obsažené ve spalinách. P�edpokládá se, že její teplo je nevyužitelné  

a uniká v plynném stavu se spalinami.  

Výh�evnost d�eva je srovnatelná s hn�dým uhlím. U rostlinných paliv však kolísá  

podle druhu a vlhkosti, na kterou jsou tato paliva citlivá. �erstv� vyt�žené d�evo má relativní 

vlhkost až 60 %, dob�e proschlé d�evo na vzduchu má relativní vlhkost cca 20 %,  

pod st�echou sníží sv�j obsah vody na 20 % za p�l až jeden rok. D�ev�né brikety mohou  

mít relativní vlhkost od 3 do 10 %, podle kvality lisování. Pro spalování št�pek se  

za optimální vlhkost považuje 30 - 35 %. P�i vlhkosti nižší má ho�ení explozivní charakter  

a mnoho energie uniká s kou�ovými plyny. P�i vyšší vlhkosti se mnoho energie spot�ebuje  

na její vypa�ení a spalování je nedokonalé. Pro spalování d�eva lze doporu�it vlhkost cca 20 %.  

Výh�evnost z 1 kg je u všech druh� d�eva zhruba stejná a �iní 4,3 kWh. To znamená, 

že rozdíl je pouze v objemu (množství) spalovaného d�eva. Nejvíce výh�evné  

je listnaté d�evo dub, buk a jasan. Nejvyšší výh�evnost má habr. Nejmén� výh�evnou d�evinou 

je topol, který oproti habru obsahuje jen 63 % výh�evnosti. Následující tabulky nám ukazují 

p�íklady druh� d�eva (tabulka �. 11) a paliv (tabulka �. 12) s jejich výh�evností. [18] 

 
OBJEMOVÁ 
HMOTNOST 

SUŠINY 

 
VÝH�EVNOST 
p�i vlhkosti 25% 

 
DRUH  

PALIVA 

[kg/m3] [MJ/kg] 
Smrk 430 13,1 
Jedle 430 14,0 

Borovice 510 13,6 
Mod�ín 545 13,4 
Topol 400 12,3 
Olše 480 12,9 
Vrba 500 12,8 
B�íza 585 13,5 
Jasan 650 12,7 
Buk 650 12,5 
Dub 630 13,2 
Habr 680 12,1 
Akát 700 12,7 

Tabulka �. 11: Výh�evnosti a m�rné jednotky palivového d�eva [35] 
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DRUH PALIVA VÝH�EVNOST 
[MJ/kg] 

VÝH�EVNOST 
[MJ/m3] 

PEVNÁ PALIVA     

Koks 27,5   

�erné uhlí  25,1   

Hn�dé uhlí 15,1  

Pelety 18,5  

Brikety 17,5  

Št�pka 12,5  

D�evo 14,6  

Sláma obilná 15,5  

KAPALNÁ PALIVA   

Petrolej 43,97   

Nafta motorová 42,6   

Benzín (st�ední frakce) 42,7   

Etanol 26,8   

PLYNNÁ PALIVA     

Zemní plyn   34,05 

Propan-butan   46,1 

Bioplyn - 100 % CH4   35,8 

Tabulka �. 12: Výh�evnosti jednotlivých druh� paliv [51] 

 Výsledky výh�evnosti pro surový a vyzrálý kompost jsou uvedeny v tabulkách �íslo 13 a 14.   

              SUROVÝ KOMPOST  
ZRNITOSTNÍ  

T�ÍDA 
[mm] 

VÝH�EVNOST  
vzorku v dodávaném stavu 

[MJ/kg]  

VÝH�EVNOST  
vzorku bezvodého 

[MJ/kg]  
celkový 3686 13786 

> 2,5 2896 11723 

2,0 – 2,5 3185 12503 

1,6 – 2,0 3182 12497 

1,0 – 1,6 3645 13746 

0,5 – 1,0 3395 13072 

0,25 – 0,5 3460 13247 

0,16 – 0,25 3189 12514 

0,063 – 0,16 2377 10325 

0,045 – 0,063 1542 8071 

< 0,045 898 6331 

Tabulka �. 13: Výh�evnost vzorku surového kompostu [autor] 



Bc. Martina Volfová: Energetické využití p�ebytku kompostu 

 

2009                                                                                                                                          54 

VYZRÁLÝ KOMPOST 
ZRNITOSTNÍ  

T�ÍDA 
[mm] 

VÝH�EVNOST  
vzorku v dodávaném stavu 

[MJ/kg]  

VÝH�EVNOST  
vzorku bezvodého 

[MJ/kg]  
celkový 2690 11169 

> 2,5 2873 11235 

2,0 – 2,5 2741 10888 

1,6 – 2,0 2833 11129 

1,0 – 1,6 2780 10992 

0,5 – 1,0 3033 11655 

0,25 – 0,5 2774 10976 

0,16 – 0,25 2763 10947 

0,063 – 0,16 2233 9560 

0,045 – 0,063 1275 7054 

< 0,045 818 5859 

Tabulka �. 14: Výh�evnost vzorku vyzrálého kompostu [autor] 

 Z následujících graf� výh�evnosti vyplývá, že se u obou kompost� výh�evnost se 

snižuje s velikostí zrna.  
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Graf �. 4: Výh�evnost vzork� surového kompostu a vzork� vyzrálého kompostu v dodávaném stavu [autor] 
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Graf �. 5: Výh�evnost vzork� vyzrálého kompostu  a vzork� vyzrálého kompostu v sušin� [autor] 

 Pr�m�rná výh�evnost surového kompostu v dodaném stavu je podle propo�tu rovna 

2776,9 MJ/kg, pro vzorek kompostu v sušin� je výh�evnost rovna 11402,9 MJ/kg. Pr�m�rná 

výh�evnost vyzrálého kompostu v dodaném stavu je podle propo�tu 2412,3 MJ/kg  

a pro vzorek v sušin� je 10029,5 MJ/kg. Nejvýznamn�jší pokles výh�evnosti m�žeme 

sledovat u obou vzork� kompostu u zrnitostních t�íd 0,16 – 0,25 mm, 0,063 – 0,16 mm,  

0,045 – 0,063 mm a menší než 0,045 mm. Vylou�íme – li tyto zrnitostní t�ídy (grafy �. 6, 7)  

potom dostaneme pr�m�rnou hodnotu výh�evnosti, pro vzorek surového kompostu 

v dodaném stavu �inní výh�evnost 3293,83 MJ/kg a pro vzorek v sušin� �inní 12798 MJ/kg. 

Pro vyzrálý kompost v dodaném stavu je výh�evnost rovna 2839 MJ/kg a pro vzorek v sušin�  

je výh�evnost rovna 11145,83 MJ/kg. 
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  Graf �. 6: Výh�evnost vzork� surového kompostu a vzork� vyzrálého kompostu v dodaném 

      stavu s vylou�enými zrnitostními t�ídami 0,16 až > 0,045 mm. 
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 Graf �. 7: Výh�evnost vzork� surového kompostu a vzork� vyzrálého kompostu sušin�   

     s vylou�enými zrnitostními t�ídami 0,16 až > 0,045 mm. 
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Schéma �. 3: Schématicky znázorn�né faktory ovliv�ující výh�evnost kompostu [autor] 

 Výh�evnost je krom� vlhkosti ovlivn�na obsahem spalitelných látek (spalitelné látky 

jsou podrobn� popsány v kapitole 5.2) a následn� majoritním zastoupením hlavních složek 

biomasy (lignin a  celulóza). Také obsah huminových látek, anorganické složky a zrnitostní 

t�ídy ovliv�ují výh�evnost. Na grafu �íslo 8 m�žeme sledovat procentuální množství 

spalitelných látek v �erstvém a vyzrálém kompostu v jednotlivých zrnitostních t�ídách. 
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Graf �. 8: Spalitelné látky (550 ºC) v jednotlivých zrnitostních t�ídách [autor] 
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Parametr výh�evnosti je v kompostech ovlivn�n jednak zastoupením majoritních 

komponent biomasy (celulóza, lignin, hemicelulóza) nebo-li organického podílu.��

Vliv na výh�evnost má také obsah prysky�ic.  

y = 182,55x + 185,32

R2 = 0,9234
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Graf �. 9: Závislost mezi výh�evností a obsahem organického podílu [autor] 

Graf �. 4 a 5 nám znázor�uje snížení výh�evnosti vyzrálého kompostu jak v dodaném 

stavu, tak i u sušiny. Toto zjišt�ní m�že být dáno samotným kompostovací procesem. Vstupní 

látky jsou na po�átku tohoto procesu stejné. B�hem kompostování však dochází 

k odbourávání hlavních složek d�eva jako celulózy, hemicelulózy a ligninu a tím 

pravd�podobn� k následnému snížení výh�evnosti vyzrálého kompostu. Biomasa s vysokým 

obsahem ligninu má zpravidla vyšší výh�evnost než materiál obsahující p�evážn� celulózu. 

Výh�evnost samotného ligninu je p�i 28,8 MJ/kg o cca dv� t�etiny vyšší než celulóza (cca 

17,3 MJ/kg). [59] 
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HLAVNÍ SLOŽKY D�EVA (POLYMERY) 90 – 97 % 

Celulóza 35 – 50 % 

Hemicelulóza 20 – 35 % 

lignin 15 – 36 % 

CHEMICKÉ SLOŽENÍ PRO VYBRANÉ DRUHY D�EVIN 
Extrakty [%] Buk smrk 

Holocelulóza 75,85 69,00 

Celulóza 46,94 43,16 

Lignin 22,04 27,00 

Pentózany 18,14 8,32 

Popel 0,47 0,27 

Tabulka �. 15: Chemické složení d�eva [58] 

 Obsah huminových kyselin má také vliv na výh�evnost. Obecn� m�žeme �íct, že 

výh�evnost roste s obsahem humnových látek. Toto m�žeme sledovat u následujícího grafu.  

 Dále je výh�evnost ovlivn�na p�imísením anorganické složky (p�dní a prachové 

�ástice, materiál pro zlepšování pr�b�hu kompostování). Kompostárna Bruzovice p�idává  

do kompostovacího procesu filtra�ní písek z pivovaru (k�emelina). P�i filtraci piva se  

do vrstvy k�emeliny zachytí kalicí látky z piva. Jedná se o zbytky piva, kvasnice, pentosany, 

vlo�kovité látky (bílkoviny, t�íslobílkovinné komplexy) a gelové látky (vysokomolární 

dextriny), komplexy složené z bílkovin, polyfenol� (t�íslovin) a beta-glukan�. Chemické 

složení k�emelin m�žeme sledovat v následující tabulce. 

 
SLOŽENÍ  

K�EMELIN 
 

 
MNOŽSTVÍ  

[%] 
 

H2O 0,1 – 5 

SiO2 80 - 99 

Fe2O3 1 – 3 

Al2O3 3,5 – 15 

TiO2 0 – 0,2 

K2O 0,5 – 3 

CaO 0,5 

MgO 0,5 

vodou vylou�ené látky 0,1 – 0,3 

Tabulka �. 16:  Chemické složení k�emelin 
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4.2.2 Spalitelné látky 

Spalitelné látky nebo-li organický podíl se zjiš
uje z hmotnostního úbytku  

(po p�edb�žném vysušení vzorku p�i 105 °C) po vyžíhání vzorku p�i 550 °C do konstantní 

hmotnosti. Metodika stanovení obsahu spalitelných látek je popsána v �SN 46 5735 

Pr�myslové komposty. [61] 

 Vzorky surového a vyzrálého kompostu byly spalovány v laboratorní muflové peci  

p�i dvou teplotních režimech. Vzorky surového a vyzrálého kompostu byla spalovány.  

P�i teplot� 550 ºC byl stanovován organický podíl  a spalitelné látky p�i teplot� 815 ºC. 

Výsledky analýzy pro �erstvý kompost jsou uvedeny v tabulce �íslo 17 a pro vyzrálý kompost 

v tabulce �íslo 18. Vzhled �erstvého kompostu po spalování m�žeme sledovat  

na následujícím obrázku, kde v horní �ásti obrázku je �erstvý kompost po spalování   

p�i teplot� 815 ºC a v dolní �ásti obrázku p�i teplot� 550 ºC. Vzorky se vzájemn� liší barvou, 

barevný posun do �ervena je z�ejmý u teploty 815 ºC, což je zp�sobeno p�ítomností oxidu 

železa.   

 

 Obrázek �. 27: Vzhled �erstvého kompostu po spalování p�i teplot� 815 ºC a 550 ºC [autor] 

 Vzhled vyzrálého kompostu po spalování m�žeme sledovat na obrázku �íslo 28, kde 

v horní �ásti obrázku je vyzrálý kompost po spalování  p�i teplot� 815 ºC a v dolní �ásti 

obrázku p�i teplot� 550 ºC. 
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Obrázek �. 28: Vzhled vyzrálého kompostu po spalování p�i teplot� 815 ºC a 550 ºC [autor] 

 

�ÍSLO 

VZORKU 

 

ZRNITOST 

 [mm] 

 

ORGANICKÝ PODÍL 550 ºC 

[%] 

 

SPALITELNÉ LÁTKY 815 ºC 

[%] 

 

HODNOTY PRO �ERSTVÝ KOMPOST (vlhkost 62,95 %) 

1/1 celkový 81,40 79,47 

1/2 > 2,5 61,41 61,55 

1/3 2,5 – 2,0 67,36 67,06 

1/4 2,0 – 1,6 68,01 65,84 

1/5 1,6 – 1,0 74,79 73,52 

1/6 1,0 – 0,5 71,61 70,34 

1/7 0,5 – 0,25 67,91 69,32 

1/8 0,25 – 0,16 63,52 58,89 

1/9 0,16 – 0,063 49,98 50,54 

1/10 0,063 – 0,045 43,45 37,11 

1/11 < 0,045 35,33 33,75 

Tabulka �. 17:  Spalitelné látky nam��ené pro �erstvý  kompost [autor] 
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 Z tabulek �íslo 17 a 18 je z�ejmé, že hodnota obsahu organických látek je v n�kterých 

p�ípadech vyšší než hodnota obsahu spalitelných látek stanovených p�i teplot� 815 oC.  

Tento rozdíl je zp�soben oxidací Fe-fází oxidohydroxidy Fe.  Rozdíl hmotnosti mezi ob�ma 

teplotami spalování by m�l identifikovat p�ítomnost obtížn� spalitelných látek.  

 

�ÍSLO 

VZORKU 

 

ZRNITOST 

[mm] 

 

ORGANICKÝ PODÍL 550 ºC 

[%] 

 

SPALITELNÉ LÁTKY 815 ºC 

[%] 

 

HODNOTY PRO VYZRÁLÝ KOMPOST (vlhkost 61,78 %) 

2/1 celkový 61,28 59,45 

2/2 > 2,5 62,02 58,95 

2/3 2,5 – 2,0 60,61 58,69 

2/4 2,0 – 1,6 61,18 59,61 

2/5 1,6 – 1,0 64,61 61,55 

2/6 1,0 – 0,5 66,55 63,29 

2/7 0,5 – 0,25 65,25 64,59 

2/8 0,25 – 0,16 55,78 62,16 

2/9 0,16 – 0,063 51,57 51,09 

2/10 0,063 – 0,045 38,50 44,52 

2/11 < 0,045 32,22 32,65 

Tabulka �. 18:  Spalitelné látky nam��ené pro vyzrálý kompost [autor] 

Následující graf ukazuje, že tém�� ve všech zrnitostních t�ídách je vyšší obsah 

organického podílu v �erstvém kompostu než ve vyzrálém kompostu.  I když to lze logicky 

p�edpokládat – úbytek organické hmoty b�hem kompostování, nelze tuto závislost 

jednozna�n� interpretovat.  Nejedná o jeden vzorek postupn� sledovaný v jeho �asovém 

vývoji (proces kompostování), ale jsou to dv� nahodile odebrané šarže (mohly mít jiné složení 

vstupních komponent). U obou kompost� je nejvyšší obsah spalitelných látek v zrnitostní 

t�íd� od 0,25 do 1,6 mm. Z hlediska výh�evnosti kompost� se jako problémové jeví t�ídy  

pod 0,16 mm, kde obsah spalitelných látek klesá již pod hodnotu 50 %.  Zde se jeví významné 

odstranit zrnitostní t�ídy od 0,063 až po menší než 0,045 mm. Protože v zrnitostní t�íd� 0,063 

až 0,045 mm je výnos spalitelných látek pouze 44,52 % a v zrnitostní t�íd� pod 0,045 mm  

je výnos pouhých 32,65 %.  
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Graf �. 10:�Organický podíl (550 ºC) pro �erstvý a vyzrálý kompost [autor] 
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Graf �. 11: Spalitelné látky(815 ºC) pro �erstvý a vyzrálý kompost [autor] 
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4.2.3 Vlhkost 

Obsah vody podstatn� ovliv�uje výh�evnost. Protože bezvodá biomasa se v p�írod� 

prakticky nevyskytuje, musí se vždy b�hem spalování nebo zply�ování odpa�it ur�ité 

množství vlhkosti. 

Vedle výh�evnosti ovliv�uje obsah vody také vhodnost ke skladování. Obsah vody  

nad 16 % vede k biologickým proces�m odbourávání nebo transformace, které jsou spojeny 

se ztrátami. Odbourávání substance bakteriemi nebo houbami probíhá ale také soub�žn� se 

zm�nou složení paliva. Nap�íklad vlivem r�stu hub dochází p�íležitostn� ke zvýšení obsahu 

ligninu.  

Také je tendence ke zvyšování obsahu popela, protože anorganická složka z�stává 

stejná. K tomu p�istupuje nebezpe�í požáru, které existuje u vlhkých paliv p�edevším  

ze samovznícení. Je zap�í�in�no dýcháním ješt� žijících bun�k Parenchymu. Od teploty 40 ºC 

probíhá toto dýchání ve zvýšené mí�e, takže další uvoln�ní tepla do až do 75 ºC vede zp�tn� 

k metabolismu hub a bakterií. P�í�inou dalšího zvyšování teploty do 100 ºC nejsou dosud úpln� 

objasn�ny. Zde se tuší pr�b�hy proces� sorpce vodní páry, pyrolýzy a rovn�ž katalytické efekty 

ur�itých kov�. Nad 100 ºC dochází kone�n� k chemické oxidaci, která m�že vést  

až k samovznícení. Toto nebezpe�í existuje p�edevším p�i naskladn�ní vlhkých balík� sena  

a u jemn� rozdrceného d�eva ve form� pilin nebo k�ry, protože vznikající teplo nem�že  

být odvád�no z d�vodu zabra�ující p�irozené konvekce a nepatrného vedení tepla. [59] 

Vlhkost je dále základním vstupním parametrem pro lisování fytomasy.  

Tato problematika je podrobn�ji popsána v kapitole �íslo 4.3. 

Vlhkost kompost� z Bruzovic byla stanovována u celkového kompostu. Vlhkost  

�erstvého kompostu byla nam��ena 62,79 % a vyzrálého kompostu byla nam��ena 62,95 %.  

U ostatních zrnitostních t�íd �erstvého kompostu byla nam��ena vlhkost 62,95 %  

a u zrnitostních t�íd vyzrálého kompostu byla nam��ena vlhkost 61,78 %. Tyto hodnoty 

vlhkosti pro jednotlivé vzorky jsou maximální. Vlhkost byla ovlivn�na zimními podmínkami 

a následným táním.  
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4.2.4 Elementární analýza C, H, N, S, O 

Elementární analýza C, H, N, S, O byla provedena na elementárním analyzátoru 

EuroVector pro vysušené vzorky kompost�.  

Nam��ené hodnoty elementární analýzy jsou uvedeny v tabulkách �íslo 19 a 20.  

 

�ERSTVÝ KOMPOST 
 

Zrnitostní t�ída 

[mm] 

 

Obsah uhlíku 

[%] 

 

Obsah vodíku 

[%] 

 

Obsah dusík 

[%] 

 

Obsah síry 

[%] 

 

Obsah kyslíku 

[%] 

celkový 37,908 5,671 1,203 0,1 34,69 

> 2,5 30,163 4,432 2,165 0,1 24,69 

2,5 – 2,0 33,102 5,135 2,002 0,1 26,72 

2,0 – 1,6 33,929 5,277 1,941 0,1 24,59 

1,6 – 1,0 36,792 5,625 2,042 < 0,1 28,96 

1,0 – 0,5 36,021 5,411 1,945 < 0,1 26,86 

0,5 – 0,25 33,321 4,939 2,045 < 0,1 28,92 

0,25 – 0,16 33,445 4,937 2,03 < 0,1 18,38 

0,16 – 0,063 27,419 3,983 2,159 < 0,1 16,88 

0,063 – 0,045 22,367 3,286 1,812 < 0,1 9,54 

< 0,045 19,174 2,799 1,638 < 0,1 10,04 

Tabulka �. 19: Hodnoty elementární analýzy �erstvého kompostu [autor] 
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VYZRÁLÝ KOMPOST 
 

Zrnitostní t�ída 

[mm] 

 

Obsah uhlíku 

[%] 

 

Obsah vodíku 

[%] 

 

Obsah dusík 

[%] 

 

Obsah síry 

[%] 

 

Obsah kyslíku 

[%] 

celkový 30,63 4,427 2,064 < 0,1 22,23 

> 2,5 30,113 4,447 1,955 < 0,1 22,84 

2,5 – 2,0 29,859 4,367 2,029 < 0,1 23,26 

2,0 – 1,6 30,123 4,228 1,982 < 0,1 13,15 

1,6 – 1,0 32,088 4,836 2,039 < 0,1 22,49 

1,0 – 0,5 33,944 5,143 1,695 < 0,1 22,41 

0,5 – 0,25 30,112 4,443 1,987 < 0,1 27,95 

0,25 – 0,16 30,848 4,498 2,092 < 0,1 24,62 

0,16 – 0,063 28,937 4,216 2,416 < 0,1 15,42 

0,063 – 0,045 21,403 3,131 2,104 < 0,1 17,78 

< 0,045 15,813 2,33 1,748 < 0,1 12,66 

Tabulka �. 20: Hodnoty elementární analýzy vyzrálého kompostu [autor] 

Uhlík 

Klí�ovým parametrem z hlediska energetického využití je množství celkového 

organického uhlíku kompostu. Uhlík je také hlavním nositelem tepelné energie ve spalované 

biomase. [62]   

Grafické znázorn�ní obsahu uhlíku Bruzovických kompost� m�žeme sledovat v grafu 

�íslo 12. Obecn� m�žeme �íct, že u vyzrálého kompostu dochází k poklesu obsahu uhlíku. 

Dále m�žeme sledovat nejvyšší množství uhlíku v celkovém vzorku kompostu  

a u zrnitostních t�íd od 1,6 až po 0,05 mm. K poklesu uhlíku dochází u zrnitostních t�íd  

od 0,16 až po menší než 0,045 mm. 
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Graf �. 12: Obsah uhlíku pro �erstvý a vyzrálý kompost v sušin� [autor]  

Vodík 

Vodík vyvine p�i ho�ení tém�� �ty�ikrát více tepla na jednotku hmotnosti než uhlík, 

což má p�íznivý vliv na výh�evnost spalované biomasy. Celkový vodík se skládá z vodíku 

vázaného a nezadaného. Vodík vázaný je ta �ást vodíku, která je vázána na kyslík.  

Tento vodík p�ispívá k výh�evnosti biomasy, naopak spot�ebuje ur�ité množství tepla  

na odpa�ení vody. Vodík nezadaný je ta �ást vodíku, která z�stane po slou�ení s celým 

obsahem kyslíku v biomase. [62]  

Grafické znázorn�ní výsledk� m�žeme sledovat v grafu �íslo 13. P�i elementární 

analýze vodíku bylo zjišt�no, že vyšší procentuální zastoupení vodíku je u vzorku �erstvého 

kompostu než u vyzrálého kompostu. Dále m�žeme sledovat nejvyšší množství vodíku  

u celkového vzorku a u zrnitostních t�íd 1,6 až 1,0 mm. Pokles procentuálního zastoupení  

je z�ejmý u zrnitostních t�íd 0,16 až menší než 0,045 mm. 
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Graf �. 13: Obsah vodíku pro �erstvý a vyzrálý kompost v sušin� [autor] 

 

 Síra 

 Obsah síry v palivu p�sobí p�ímo na produkci oxidu S, protože tento prvek p�echází  

p�i spalování tém�� úpln� do plynné fáze. Síra p�echází b�hem spalování za tvorby SO2, SO3. [59]  

 Ve všech vzorcích kompost� z Bruzovic  byl obsah celkové síry stanovený spalovací 

metodou pod mezí detekce 0,1 %. 
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5. Sledování zm�n energetických parametr� v kompostu Frýdecké skládky 

v Bruzovicích  

 Pro zhodnocení homogenity kompost� a ostatních sledovaných parametr� 

(výh�evnost, spalitelné látky (815 ºC), organický podíl (550 ºC), obsah uhlíku a dusíku) bylo 

odebrány 12 vzork� z Bruzovické kompostárny. Vzorky kompostu byly odebrány z r�zných 

míst jedné šarže vyzrálého kompostu. Vzorky kompostu byly odebrány obsluhou 

kompostárny dne 6.3.2009. P�i odb�ru vzork� byly dodržovány zásady uvád�né 

v metodickém pokynu MŽP pro odb�r vzork� odpad�. [60] 

5.1. Sledované energetické parametry  

 Výsledky analýzy vyzrálého kompostu podle metodiky jsou uvedeny v kapitole �íslo 

4.2. V tabulkách �íslo 21 a 22 jsou uvedeny základní statistické parametry (aritmetický 

pr�m�r – xi a standardní sm�rodatná odchylka � ). 

VZORKY V DODANÉM STAVU VZORKY BEZVODÉ 

 

�íslo 

vzorku 

 

Výh�evnost 

[kJ/kg] 

 

 Obsah uhlíku 

[%] 

 

Obsah dusíku 

[%] 

 

Výh�evnost 

[kJ/kg]  

 

 Obsah uhlíku 

[%] 

 

Obsah dusíku 

[%] 

1 1069 8,07 0,59 10900 31,605 2,326 

2 2454 10,34 0,93 11478 29,982 2,692 

3 4016 14,64 0,58 16007 42,445 1,679 

4 1367 8,44 0,54 12366 33,747 2,147 

5 1896 9,47 0,59 13570 35,802 2,249 

6 1247 8,19 0,55 12481 34,136 2,304 

7 2947 12,05 0,61 13494 36,5 1,852 

8 1658 9,00 0,57 13745 36,5 2,304 

9 1507 9,28 0,53 13489 38,491 2,199 

10 2002 9,77 0,94 13468 33,537 3,234 

11 1969 10,70 0,86 12356 36,727 2,936 

12 1793 9,36 0,92 11965 32,638 3,214 

Xi 1993,75 9,94 0,684 12943,25 35,176 2,428 

� 574 1,326 0,152 1018,917 2,568 0,394 

Tabulka �. 21: Výsledky analýzy pro vzorky v dodaném stavu a bezvodé vzorky kompostu [autor] 



Bc. Martina Volfová: Energetické využití p�ebytku kompostu 

 

2009                                                                                                                                          70 

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000
18000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

pr
�
m

. h
od

no
ta

  

kompost v dodaném stavu kompost bezvodý

Výh�evnost 
[kJ/kg]]

�íslo vzorku

 

Graf �. 14: Výh�evnost vyzrálého kompostu v bezvodém a dodaném stavu [autor] 
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Graf �. 15 : Obsah uhlíku vyzrálého kompostu v bezvodém a dodaném stavu [autor] 
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Graf �. 16: Obsah dusíku vyzrálého kompostu bezvodého a v dodaném stavu [autor] 

 

�íslo 

vzorku 

 

Organický podíl 550 ºC 

[%] 

 

 Spalitelné látky 815 ºC 

[%] 

 

Huminové kyseliny 

[%] 

 

Vlhkost 

[%] 

1 56,05 57,3 20,89 74,48 

2 61,11 62,56 19,42 65,5 

3 69,93 71,86 18,80 65,5 

4 65,81 67,01 19,78 75,00 

5 61,41 63,98 18,13 73,56 

6 62,22 62,98 20,58 76,00 

7 70,21 71,48 18,21 66,98 

8 70,97 72,07 15,02 75,33 

9 68,32 71,59 15,72 75,89 

10 59,89 63,24 22,32 70,87 

11 62,82 70,48 21,60 70,87 

12 63,35 65,96 20,64 71,31 

Xi 64,34 66,709 19,259 71,774 

� 3,92 4,039 1,736 3,269 

Tabulka �. 22: Výsledky analýzy vyzrálého kompostu 
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Graf �. 17: Obsah spalitelných látek ve vzorcích vyzrálého kompostu [autor] 
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Graf �. 18: Organický podíl ve vzorcích vyzrálého kompostu [autor] 
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 Z výsledk� uvedených v tabulkách �íslo 21 a 22 je z�ejmé, že vzorky kompostu 

z jedné šarže mají hodnoty sledovaných parametr� pom�rn� vyrovnané, což prokazuje nízká 

hodnota standardní sm�rodatné odchylky. Z tohoto pohledu by kompost vyhovoval pro další 

energetické využití.  

 Zásadní požadavek z hlediska spalování je, aby materiál v dodaném stavu  

m�l výh�evnost 6 MJ/kg. Výpo�et výh�evnosti byl proveden podle vzorce, který uvádí �SN 

ISO 1928 p�i konstantním tlaku. [47] 

Vzorec pro výpo�et výh�evnosti p�i konstantním tlaku: 

( ) ( ) ( )[ ]{ } ( ) TTddddgrVmnetp MMxNwOwHwgq 4,2401,018,0212,,,, −−+−−=  

Kde:  

mnetpq ,,    je hodnota výh�evnosti p�i konstantním tlaku paliva s obsahem vody TM  v J/g, 

dgrVq ,,     hodnota spalného tepla p�i konstantním objemu paliva v bezvodém stavu v J/g, 

( )dHw   obsah vodíku v palivu v bezvodém stavu (zahrnuje vodík z hydrátové vody popelovin 

   a rovn�ž vodík z uhelné substance) v % hmotnosti, 

( )dOw    obsah kyslíku v palivu v bezvodém stavu v % hmotnosti, 

( )dNw    obsah dusíku v palivu v bezvodém stavu v % hmotnosti, 

TM    obsah vody, pro který se výpo�et požaduje v % hmotnosti. Pro bezvodý stav  

   je 0=TM , pro stav p�edsušení na vzduchu MM T = , pro p�vodní stav je TM  obsah 

   veškeré vody. 

 Z výsledk� hodnot výh�evnosti pro kompost v dodaném stavu (tabulka �. 21) vyplývá, 

že vyzrálý kompost z Bruzovic nespl�uje podmínky pro spalování a pro tento zp�sob využití 

je nutné jeho vlastnosti optimalizovat. Další podmínky pro použitelnost kompostu  

jako biopalivo jsou popsány v kapitole �íslo 5.2. 

 5.2 Posouzení energetické náro�nosti proces� 

 Abychom docílili optimálních výsledk� spalování kompostu je nutné posoudit 

energetickou náro�nost proces�. Vyzrálý kompost musí spl�oval tyto podmínky: 

• výh�evnost kompostu v dodaném stavu musí být > 6000 kJ/kg, 

• obsah popela 20-30 % (požadavek odpovídá obsahu popelovin v hn�dém uhlí) 

• minimální vlhkost kompostu. 
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 Vyzrálý kompost musí být dostate�n� výh�evný. Výh�evnost kompostu v dodaném 

stavu musí být > 6000 kJ/kg. Dále obsah popela v kompostu musí odpovídat obsahu 

popelovin v hn�dém uhlí. Optimální obsah je do 30 %.  V p�ípad� kompostárny Bruzovice  

je využívána odpadní k�emelina z Pivovaru Nošovice, která zvyšuje obsah anorganické složky 

v kompostu.  

 Obsah popela také ovliv�uje hodnotu výh�evnosti. Z graf� �íslo 4 a 5 v kapitole 4.2.1 

vyplývá, že se výh�evnost snižuje v závislosti na  velikosti zrna, u zrnitostních t�íd pod 0.16 

mm klesá významn� podíl spalitelných látek. Abychom docílili vyšší výh�evnosti nem�l by 

kompost obsahovat zrnitostní t�ídy s vyšším podílem popelovin. Výh�evnost vyzrálého 

kompostu v dodaném stavu je 2412,3 KJ/kg. Jestliže odstraníme problémové zrnitostní t�ídy 

(0,16 - < 0,045 mm) potom se výh�evnost zvýší na hodnotu 2839 KJ/kg. Jednalo by se podle 

propo�tu o odsítování 16 % hmotnosti z celkového vzorku. Odsítováním problémových frakcí 

získáme zvýšení výh�evnosti kompostu o 426,7 KJ/kg. Proto je vhodné tyto problémové 

frakce odsítovat. 

vzorek 
VELIKOST ZRNA 

[mm] 

Výh�evnost  
 [MJ/kg]  

> 2,5 2873 

2,0 – 2,5 2741 

1,6 – 2,0 2833 

1,0 – 1,6 2780 

0,5 – 1,0 3033 

0,25 – 0,5 2774 

Xi 2839 

Tabulka �. 23: Pr�m�rná výh�evnost vzork� vyzrálého kompostu v dodaném stavu  

bez problémových zrnitostních t�íd 

 Na hodnot� výh�evnosti se rozhodujícím zp�sobem podílí vlhkost materiálu. Pr�m�rná 

hodnota celkové vody obsažené ve vyzrálém kompostu je 71,774 % a pr�m�rná hodnota 

výh�evnosti vzorku v dodaném stavu je 2044 KJ/kg. Aby se výh�evnost zvýšila  

na požadovanou hodnotu 6000 KJ/kg, hodnota celkové vody by musela být 46,068 %.Vlhkost 

kompostu je možné �áste�n� odstranit prostým vysušením na vzduchu (odstran�ní volné 

vody) nebo dalšími technologickými procesy:  briketováním, lisováním, extruzí. Problematika 

briketování, lisování a extruze je podrobn�ji popsána v kapitole 5.2.1. 
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 Kompostárna Bruzovice p�idává do kompostu k�emelinu ve form� suspenze, která 

dodává kompostu zna�nou vlhkost. K�emelina z výroby piva má významné bakteriální 

oživení, které ovliv�uje rychlost aerobních rozklad� v kompostu. Pro komposty využívané 

k energetickým ú�el�m by bylo vhodné k�emelinu nep�idávat.  

 Frýdecká skládka, a.s. vlastní kogenera�ní jednotku, která by mohla sloužit 

k p�ípadnému sušení kompostu,  a tím by se ušet�ila energie vynaložená do sušení kompostu. 

 5.2.1 Briketování a lisování biomasy 

 Technologie briketování využívá mechanických a chemických vlastností materiál�. 

Použitím vysokotlakého lisování se tento materiál zhut�uje do kompaktních tvar�  

bez p�ídavku pojiva s využitím prysky�ic obsažených v materiálu. P�sobením vysokého tlaku 

a tepla se uvolní z bun��ných struktur d�eva lignin a spojí tak jednotlivé �ástice do kompaktní 

brikety. Jiné materiály, nap�. papír p�sobením tlaku nad mezí pevnosti m�ní sv�j tvar  

a mechanickým zaklín�ním jednotlivých �ástic vytvá�ejí kompaktní hmotu. Brikety  

mají definovaný tvar podle použitého zp�sobu lisování a tvaru raznice. 

      

Obrázek �. 29: Briketa ze slámy[65] 

Obrázek �. 30: D�ev�ná briketa [64] 

 Pro výrobu paliva jsou vhodné jinak nevyužitelné odpady z biomasy (truhlá�ské  

a pila�ské odpady, odpady z obilné i �epkové slámy, lnu, bavlny, kuku�ice, i sloní trávy  

a papíru). V tomto p�ípad� se m�že jednat také o nevyžitý kompost. Pro briketování je vhodná 

velmi široká paleta materiál�. Omezující podmínkou vlastností materiálu pro zpracování  

je p�edevším vlhkost materiálu (nesmí p�esáhnout 15 hmotnostních procent vody) a zrnitost 

materiálu (nesmí p�esáhnout rozm�r 15 mm v jednom sm�ru). Existují však lisovací za�ízení  

i v jiných modifikacích, které upravují biomasu o procentuáln� vyšší vlhkosti. Kompost  



Bc. Martina Volfová: Energetické využití p�ebytku kompostu 

 

2009                                                                                                                                          76 

má p�ece jen odlišné vlastnosti (vlhkost) než d�evní hmota proto by se musel ov��it výb�r 

briketovacího za�ízení. [68, 69] 

 Tyto brikety se nejen svou energetickou hodnotou vyrovnají nap�. hn�dému uhlí,  

ale krom� toho jsou o mnoho výhodn�jší z ekologického hlediska. Neprodukují zdaleka tolik 

nežádoucích exhalát� a popela (1 %) jako jiná fosilní paliva. [54, 59, 63]� 

 
DRUH BRIKETY 

 
VÝH�EVNOST  

 [MJ/kg]  
d�ev�ná briketa 17 -18 

papírová briketa 15 

slámová briketa 16 

Tabulka �. 24 : Výh�evnost briket [54] 

 P�i ho�ení se brikety chovají jako hn�dé uhlí jen s tím rozdílem, že se rychleji 

rozho�ívají a doba ho�ení je více ovlivnitelná množstvím p�ivád�ného vzduchu. Popel, 

kterého je velmi málo, se dá použít jako hnojivo. Další nezanedbatelnou výhodou briket  

je �istá manipulace p�i jejich skladování i spalování. Jejich válcový tvar umož�uje spalování 

ve všech druzích kotl� díky dobré sypkosti p�i manipulaci s nimi.  

 Briketovací za�ízení zhodnocují spalitelný odpad, pro n�jž není jiné využití, nebo není 

vhodný pro vlastní spalování a jeho likvidace skládkováním je drahá. Nejvýkonn�jší briketovací 

lisy a linky jsou používány ve vhodných lokalitách k podnikatelské výrob� briket. Briketovací 

lisy se používají stále �ast�ji i pro zmenšování objemu odpadu nebo pro jeho snadn�jší 

manipulaci a p�evoz bez použití nákladných obal�. Šet�í se tak náklady na balení odpadu, 

pracovní sílu manipulující s odpadem a skládkování objemného odpadu. 

 Lisovací tlaky si briketovací lisy volí v závislosti na vstupu lisovaného materiálu. 

Velikost lisovacího tlaku závisí na materiálu, který lisujeme, a na jeho vlhkosti, která  

je po dobu m��ení nem�nná. Pro ur�ité materiály, které se nezhutnily p�i dosažitelném 

lisovacím tlaku, musíme použít vyšších lisovacích tlak�. Pokud je briketa více zhutn�na, tak 

síla, která je pot�ebná na porušení, bude vyšší. �ím více rozdružené masy se dostane  

do lisovací komory, tím bude briketa delší, a odporem, který vznikne v zúžené �ásti matrice 

lisování, vznikne vyšší lisovací tlak. [54, 59, 63] 
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Obrázek �. 31: Briketovací lis SOLO 50 [66] 

               Obrázek �. 32: Briketovací za�ízení na brikety ze slámy - Biomasser [67] 
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6. Záv�r 

 Protože v oblasti výroby kompost� nastává problém jak využívat p�ebytek kompostu 

byla diplomová práce zam��ena na ov��ení možnosti energetického využití kompost�.  

• Zjišt�ní energetických parametr� pro komposty. 

• Sledování zm�n energetických parametr� v závislosti na granulometrickém 

složení. 

• Sledování homogenity kompost� b�hem produkce jedné šarže. 

• Vyhodnocení získaných dat a doporu�ení . Možnost technologické úpravy. 

Zjišt�ní energetických parametr� 

 Vstupní materiál d�evo má vyšší výh�evnost než kone�ný produkt kompostování. 

Lignin má výh�evnost kolem 28,8 MJ/kg a celulóza 17,3 MJ/kg. B�hem kompostování  

však dochází k rozkladu t�chto hlavních složek d�eva a ke vzniku huminových kyselin 

(pr�m�rný obsah ve vzorku vyzrálého kompostu je 15 %), a tím pravd�podobn� dochází 

k následnému snížení výh�evnosti vyzrálého kompostu. V surovém kompostu byla stanovena 

výh�evnost 3,68 MJ/kg (vzorek v dodaném stavu), po vysušení hodnota výh�evnosti vzrostla 

na 13,78 MJ/kg. U vyzrálého kompostu byly zjišt�ny hodnoty nižší 2,69 MJ/kg pro vzorek 

v dodaném stavu a 11,11 MJ/kg.  Vzhledem k tomu, že jsem m�la k dispozici vzorky 

vyzrálého kompostu a surového kompostu, které byly produkovány z r�zného vstupního 

složení, nemohu posoudit jestli nižší výh�evnost ve vzorku je podmín�na p�em�nou 

primárních složek na huminové látky s nižší výh�evností a celkovým úbytkem spalitelných 

látek b�hem kompostování.  

Sledování zm�n energetických parametr� v závislosti na granulometrickém složení    

 U kompostu dochází v zrnitostní t�ídy pod 0,16 mm k nár�stu anorganické složky  

a pís�ité frakce (p�dní �ástice). Dále kompostárna Bruzovice p�idává do procesu 

kompostování k�emelinu – odpad z filtrace (Pivovar Nošovice), který urychluje proces zrání 

kompostu. Zárove� ale p�ídavek k�emeliny zvyšuje obsah nespalitelných látek 

v jemnozrnných t�ídách, což se projevuje nár�stem obsahu popela.   Výh�evnost kompostu  

u vzorku v dodaném stavu je 2776,9 MJ/kg,  po odstran�ní zrnitostní t�ídy pod 0,16 mm  

se výh�evnost zvýší na hodnotu 2839 MJ/kg. Tato hodnota byla stanovena výpo�tem,  

nebyla verifikována p�ímým odstran�ním t�ídy pod 0,16 mm.  V rámci posouzení reálné 
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zm�ny parametru výh�evnosti je nutné následn� provést tuto zkouška znova. Navíc  

se posoudí, jestli lze jednoduše odseparovat tuto zrnitostní t�ídu na nevysušeném vzorku 

(záchyt a lepivost anorganických �ástic na organickou hmotu).   

Sledování homogenity kompost� b�hem produkce jedné šarže  

 Zhodnocením homogenity vyzrálého kompostu bylo zjišt�no, že v jedné šarži 

vyzrálého kompostu jsou rozdíly u energetických parametr� zanedbatelné krom� obsahu 

dusíku, kde jsem vypozorovala v�tší rozdíly nam��ených hodnot.  

Možnost technologické úpravy  

 Pro odb�r kompostu k energetickému využití se požaduje, aby hodnota výh�evnosti  

u vzorku v dodaném stavu byla vyšší než 6 MJ/kg. Pro zvýšení výh�evnosti vyzrálého 

kompostu bych p�istoupila k alternativ� p�ídavku materiálu s vyšší výh�evností  

(nap�. p�ídavek plast�). Tato možnost již není bohužel laboratorn� ov��ena. Nejjednodušší 

možností zvýšení výh�evnosti je odstran�ní vlhkosti. Kompost sledovaný v rámci diplomové 

práce m�l vstupní vlhkost 71,77 %. Domnívám se, že jestli se vyzrálý kompost chová  

jako d�evní hmota, lze p�edpokládat ztrátu volné vody do �ty� dní, což by znamenalo pokles 

vlhkosti o 20 %. Doporu�uji ov��ení této informace stanovením vodní kapacity.   

Další možností pro odstran�ní vlhkosti je využití odpadního tepla, což je na kompostárn� 

v Bruzovicích možné.  

 Energetické využití kompostu je pravd�podobn� jedinou možností jak kompost, který 

svými parametry nevyhovuje vyhlášce �. 341/2008 Sb. dále aplikovat.  
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