
Využití biouhlu při kompostování 

s využitím publikace IBI Compost and biochar  

(http://www.biochar-international.org/sites/default/files/Compost_and_biochar_IBI_2015.pdf) 

 

Kompostování i výroba biouhlu jsou způsoby využití a 
recyklování organického odpadu. Studie poskytuje 
informace o využití biouhlu v kompostování a 
poukazuje na pozitivní efekty, zejména schopnost 
biouhlu urychlit proces kompostování a snížit ztrátu 
živin. 

V podstatě každý biologicky rozložitelný odpad i 
například kaly z čištění odpadních vod lze 
kompostovat. Hlavními výhodami správného 
kompostování je snížení množství odpadu, eliminace 
většiny toxických látek, patogenů a škůdců (potenciálně obsažené v původním odpadu) a celkově 
transformace organické hmoty a živin do organické hmoty s pomalu se uvolňujícími hnojivými 
látkami.  

Biouhel  je pevný materiál získaný z termochemické 
konverze biomasy za nepřítomnosti kyslíku. Má řádově 
větší stabilitu než původní biomasa. Biouhel může být 
použit samostatně jako pomocná půdní látka nebo 
jako kompozita dalších produktů s různým 
potenciálním využitím a jako prostředek pro zlepšení 
půdních vlastností. V případě správné aplikace biouhlu 
do půdy může kromě jiného zlepšit efektivitu využití 
hnojiv, sanovat a chránit půdu proti specifickým 
znečištěním a také se stát způsobem omezování 
skleníkových plynů. 

 

Kompost a biouhel: Soupeří o zdroje? 

I přes to, že biouhel i kompost využívají jako surovinu organický odpad, nemusí si navzájem 
konkurovat. Naopak mohou představovat zajímavou synergii. Mnoho materiálů, vhodných pro 
kompostování, například potravinový odpad nebo mokrý hnůj, nejsou jednoduše využitelné pro 
produkci biouhlu (z důvodu potřeby velkého množství tepla na vysušení před karbonizací). Ideální 
materiál pro kompostování má mezi 60% a 70% vlhkosti, vysoký obsah živin a nízký obsah ligninu. 
Ideální materiál pro karbonizaci na biouhel má do 20% vlhkosti a vysoký obsah ligninu (například 
posklizňové zbytky nebo dřevní biomasa). 

 

Prospěšnost biouhlu během kompostovacího procesu 

Z nedávných zjištění vychází, že výhody přidání biouhlu ke kompostu můžou spočívat v kratším čase 
kompostování, snížení hodnot emisí GHG (zejména metanu a oxidu dusného), snížení ztrát 
amoniaku, zlepšení struktury a snížení zápachu. Biouhel na sebe během kompostování naváže 
živiny.  

Bylo otestováno široké spektrum aplikačních dávek biouhlu do kompostu. Více, než 30% biouhlu se 
nedoporučuje, protože by se mohl zpomalovat rozklad. V nižších dávkách působí biouhel jako 
akcelerátor kompostovacího procesu.  Zvyšuje homogenitu, zlepšuje strukturu a stimuluje 
mikrobiální aktivitu v kompostovaném materiálu. Zvýšená aktivita se projevuje mimo jiné vyšší 



teplotou a kratší dobou kompostování, což jsou žádané efekty.  

  
Významným efektem přidání biouhlu do kompostovaného materiálu je omezení ztrát živin a emisí 
GHG. Například přidáním 3% biouhlu  do kompostovaného mixu prasečí kejdy, dřevní štěpky a pilin 
došlo k měřenému poklesu emisí oxidu dusného o 26%. Další studie prokázala, že přidáním biouhlu 
do kompostovaného drůbežího hnoje se výrazně snížily emise metanu. 

Nicméně v závěru jiné studie se tvrdí, že biouhel nemá vliv na celkové emise GHG, protože byly 
kompenzovány zvýšenou mikrobiální aktivitou v kompostovaném mixu.  

Pórovitost biouhlu může snížit objemovou hmotnost kompostu a zvýšit provzdušnění 
kompostovaného materiálu. Pro materiály s vysokým obsahem dusíku, jako například zvířecí hnůj, 
snižuje přídavek biouhlu celkové ztráty dusíku během procesu a také emise čpavku. Přidáním 20% 
biouhlu do drůbežího hnoje se snížila koncentrace čpavku v emisích až o 64% a úbytek dusíku 
v kompostovaném materiálu až o 52%, a to bez negativního dopadu na proces kompostování.  

Běžným problémem během kompostování hnoje je formování velkých hrudek, což často zpomaluje 
a zastavuje rozkladné procesy. Přidáním 3%  biouhlu do drůbežího hnoje kompostovaného se 
slámou, byla tvorba hrudek v podstatě eliminována a struktura výsledného kompostu se výrazně 
zlepšila. 

 

Biouhel a kompost: výhledy pro budoucí komerční využití 

Přestože závěry výzkumů prezentují měřitelný přínos biouhlu při kompostování, studií je zatím 
málo. Některé tradiční způsoby měření kvality (stability) kompostu (například poměr C:N) nejsou 
pro kompost s biouhlem zcela relevantní. Biouhel má rozdílné vlastnosti proti kompostovanému 
materiálu. Má vysoký poměr C:N, který se nemění během procesu kompostování - na rozdíl od 
kompostovaného organického materiálu. Biouhel v kompostu může ovlivnit i běžné testy kvality 
kompostu. Například ve vodě rozpustný uhlík se může adsorbovat do biouhlu. Bylo by tedy vhodné 
přizpůsobit testování kvality kompostů přítomnosti biouhlu a umožnit tak rozvoj komerčního 
používání biouhlu jako přísady do kompostování. 

Kompostování s biouhlem se začíná objevovat v komerční praxi. Masivní rozšíření ale vyžaduje další 
studie a vypracování metodik pro praxi.  

Každopádně je velmi pravděpodobné, že biouhel má značný potenciál pro výrobu kvalitních 
kompostů, které nebudou pouze stabilizovanou organickou hmotou s určitou zásobou živin. Budou 
obsahovat cennou funkční látku, která bude kvalitu půdy pozitivně ovlivňovat nejméně po 
desetiletí.  
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Kompostování s biouhlem4 

Josef Maroušek 

 

Stručný úvod do problematiky: 

 Kompostování je tradiční metoda nakládání s odpadní, převážně s rostlinnou, organickou 

hmotou (za přístupu vzduchu). Biouhel je vysoce porézní prach na bázi uhlíku vznikající tepelným 

rozkladem (za nepřístupu vzduchu) odpadní rostlinné hmoty. 

 

Rešerše: 

 Téměř zapomenutá aplikace biouhlu v zemědělství (Lehmann a Joseph, 2012) se 

v posledních dekádách dostala do popředí vědeckého zájmu (téměř 19 000 publikací v databázích 

Web of Science, Scopus a Google Scholar, většina po roce 2 000). Pozornost přitahuje z více 

důvodů, tyto můžeme rozdělit na několik hlavních směrů (bez nároku na úplnost): 

 

a) sekvestrace uhlíku (Steiner, 2008; Spokas a kol., 2012; Lehmann a kol., 2006) 

b) snížení dávek hnoji a agrochemie (Sinclair a kol., 2008; Chan a Xu, 2009) 

c) vyšší rezistence vůči erozi (Basso a kol., 2013; Ahmad a kol., 2014) 

d) kvantitativní a kvalitativní zvýšení organické hmoty (Cross a kol., 2011) 

e) zvýšení biologické aktivity půd (Dias a kol., 2010; Keith a kol., 2011) 

f) zvýšení pH (Novak a kol., 2009; Atkinson a kol., 2010; Luo a kol., 2011) 

g) zvýšení sorpce a ionto – výměnné kapacity (Zhang a kol., 2010; Mukherjee et al., 

2011) 

h) chemickofyzikální změny - ztmavnutí, zvýšení porozity, snížení hustoty atd. (Sohi a 

kol., 2010; Jeffery a kol., 2011; Mohan a kol., 2014) 

i) snížení emisí amoniaku (Taghizadeh-Toosi a kol., 2012; Singh a kol., 2010) 

j) zvýšení agrochemické hodnoty statkových hnojiv (Lashani a kol., 2013) 

 

Výše uvedené vlastnosti byly opakovaně potvrzeny též množstvím projektů, z nichž mezi 

nejprestižnější v rámci EU (dříve FP7, nyní Horizon 2020) patří(ly): REFERTIL, FERTIPLUS, 

EUROCHAR, INTERREG IVb, eBRN a další. Záštitu a evidenci hlavních projektů týkajících se 

biouhlu v rámci rozpočtu EU provádí European Biochar Research Network (http://cost.european-

biochar.org). 

K aplikaci biouhlu do kompostu lze dohledat přes 4 400 vědeckých publikací 

v renomovaných databázích, přibližně 500 000 článků volně po Internetu pouze v anglickém jazyce. 

Pozitivní interakce biouhlu během kompostování (Liu a kol., 2012; Schulz a Glaser, 2012; Beesley 



a kol., 2010) jsou odvoditelné z jeho fyzikálně chemických vlastností, které jsou zmíněny 

v literatuře odkazované výše. Biouhel tak ze své podstaty výrazně urychluje přeměnu organické 

hmoty na kompost s vyšší agrochemickou hodnotou (díky vysoké mikroporozitě lépe stabilizovaná 

vlhkost, zvýšená koncentrace dusíku díky zvýšení podílu uhlíku při zachování stejného C/N, 

z chemické podstaty biouhlu lépe stabilizované pHCaCl i pHKCl, díky zvýšené biologické aktivitě 

rychlejší dosažení vyšších stupňů humifikace, z chemické podstaty lepší výsledky konduktometrie 

dle Sandhofa, z fyzikální podstaty snížená hustota, zvýšena sypkost, potažmo celkový vodní a 

vzdušný management (kapilární, semikapilární a nekapilární pórovitost, nasáklivost, 30-minutová 

vlhkost, maximální kapilární vlhkost, retenční vodní kapacita, provzdušněnost) tělesa kompostu 

(Jindo a kol., 2012; Liu a kol., 2012; Clough a kol. 2013). Zvýšení biologické aktivity bylo 

potvrzeno zvýšením podílu fumigačně extrahované půdní biomasy, zvýšeným podílem dusíku a 

fosforu – fixujících bakterií, zvýšenou aktivitou dehydrogenáz, ureáz i celuláz (Enders a kol., 2012; 

Fisher a Glaser, 2012; Beesley a Diskinson, 2011). Aplikace biouhlu do kompostu zvýšila též 

metabolický koeficient, délku hyf půdních hub, krátkodobou nitrifikační aktivitu. Z chemické 

podstaty biouhlu jeho aplikace v kompostu též prokazatelně zvyšuje kationto – výměnnou kapacitu 

(Schmidt a kol. 2014). V případě aplikace biouhlu do kompostu bylo též prokázáno snížení mobility 

těžkých kovů (Karami a kol., 2011; Hartley a kol., 2009; Borchard a kol., 2012). 

 

Závěr: 

Aplikace biouhlu je zaběhlá a osvědčená praxe, která byla s nástupem průmyslové revoluce 

upozaděna výrobou minerálních hnojiv poskytujících kratší dobu návratnosti. S ohledem na 

kompostování lze brát za dostatečně prokázané, že tyto postupy jsou environmentálně příznivé 

z mnoha aspektů – stručně: zlepšují strukturu kompostu, urychlují rozklad lignocelulózy, zlepšují 

hospodaření s vodou, snižují ztráty živin, zvyšují kvalitu i kvantitu organické hmoty, půdní reakci 

atd. Aplikace biouhlu mimo jiné v souvislostech představuje významné ukládání vzdušného uhlíku 

do půdy (sekvestrace). 

Pokud je biouhel vyráběn z nerizikových odpadů, bez neúměrných nároků na ostatní vstupy 

(energie, voda, reaktanty, či katalyzátory) a jeho distribuce není spjata s nadměrnou logistikou, či 

emisemi, nelze proti takovému postupu nic namítat a je vhodné ho označit jako nejlepší dostupnou 

technologii pro kompostárenskou praxi (BAT), přičemž jeho podíl v kompostu není třeba 

z agrotechnického hlediska jakkoli omezovat. 
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