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Anotace 

 

Bakalářská práce je zaměřena zejména na nakládání a zpracování biologicky 

rozloţitelného odpadu ze stravovacích zařízení. Jsou zde charakterizovány druhy odpadŧ, 

které vznikají ve stravovacích zařízeních, jejich mnoţství, platná legislativa a zpŧsoby 

nakládání. Konkrétní příklady produkce a následného zpracování BRO, taky společnosti, 

které se zabývají nakládáním a zpracováním bioodpadu a metody, které je moţné při 

zpracování bioodpadu pouţít. V závěru práce jsou navrţeny zpŧsoby na zlepšení 

efektivnosti při nakládání s uvedeným druhem odpadu z hlediska pŧsobení na ţivotní 

prostředí i z hlediska ekonomického. 

 

Klíčová slova: biologicky rozloţitelný odpad, bioplynová stanice, kompostování, 

biotechnologický proces, skládkování 

 

Summary 

 

This bachelor thesis focuses on the management and processing of biodegradable 

waste from catering establishments. Different types of waste generated in catering 

establishments are specified here, as well as its amount, applicable legislation and ways of 

disposal. Specific examples of the production and processing of biodegradable waste are 

provided, as well as companies that deal with the management and processing of biological 

waste and methods that can be used in the processing of biological waste. The conclusion 

suggests different ways to improve efficiency when dealing with this kind of waste in 

terms of environmental and economic costs. 

 

Keywords: biodegradable waste, biogas station, composting, biotechnological 

proces,  landfiling 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

BRO   biologicky rozloţitelný odpad 

EU    Evropská unie 

ISOH    informační systém odpadového hospodářství 

BRKO   biologicky rozloţitelný komunální odpad 

POH    plán odpadového hospodářství 

AD    anaerobní digesce 

LFG    skládkový plyn 

CMC    řízené mikrobiální kompostování (controlled microbial composting) 

BSE   nemoc šílených krav 

BPS    bioplynová stanice 

IČP    identifikační číslo provozovny 

IČZ    identifikační číslo zařízení 

MSK    Moravskoslezský kraj 

OPŢP    operační program ţivotní prostředí 
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1. Úvod a cíl práce 

V roce 2014 bylo v České republice vyprodukováno 32 mil. tun odpadŧ, z toho 

27 231 tun biologicky rozloţitelného odpadu z kuchyní a stravoven. [1] I kdyţ ve srovnání 

s celkovou produkcí odpadŧ v České republice, tvoří odpady ze stravování jen necelých 

12% [2], je správný zpŧsob nakládání s těmito odpady dŧleţitý, zejména z hygienických, 

ekonomických a ekologických dŧvodŧ. 

Jelikoţ je tento odpad organického pŧvodu, mohl by při nesprávném nakládání  

či shromaţďování představovat rizika šíření infekcí, nebo kontaminaci ostatních potravin. 

Kuchyňské odpady mohou být zdrojem zápachu, výskytu hmyzu a hlodavcŧ, proto musí 

být uloţeny v uzavíratelných nádobách a z prostor, kde se nachází ostatní potraviny co 

nejrychleji odstraňovány.   

Vhodné vyuţívání organického odpadu představuje navrácení organické látky do 

koloběhu přírody, následně nedochází k zbytečnému hromadění organických látek na 

skládkách a tím k uvolňování skleníkových plynŧ do atmosféry.  

Evropská unie poţaduje po svých členských státech, aby skládkování odpadŧ 

zásadně omezily a do budoucna vŧbec nepraktikovaly. V popředí zájmu je rozvoj opatření 

pro vyuţívání organického odpadu jeho kompostováním, anaerobním fermentováním,  

nebo energetickou regenerací. K prioritám v ČR patří kromě prevence vzniku odpadŧ, 

hlavně omezení skládkování, zintenzivnění recyklace odpadŧ a odpadŧ z obalŧ, 

energetické vyuţití odpadŧ a omezování potravinového odpadu. Od roku 2008 se mnoţství 

skládkovaného BRKO v České republice sniţuje. Podle dat z ISOH bylo v roce 2010 

uloţeno na skládky 999 047,33 t BRKO, v procentuálním vyjádření toto mnoţství 

představuje 64,18 % BRKO ukládaných v roce 1995 [3]. V roce 2010 byl splněn cíl Plánu 

odpadového hospodářství pro odklon od skládkování BRKO. [3] 

 

Cíl práce:  

 Charakterizovat odpad ze stravovacích zařízení 

 Mnoţství odpadu ze stravovacích zařízení a zpŧsoby nakládání  

 Praktické příklady 
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2.  Odpad ze stravovacích zařízení 

Ve vyhlášce 299/2003 Sb. [19] v §2 odstavci l je definován  pojem „kuchyňské 

odpady“ jako jakékoli odpady potravin určených pro lidskou spotřebu z restaurací, 

stravovacích zařízení nebo kuchyní, včetně domácností chovatelŧ, popřípadě z prŧmyslu 

zpracovávajícího maso. [4] V provozovnách veřejného stravování jsou produkovány kromě 

kuchyňských odpadŧ i odpady z obalŧ od potravin, desinfekce, mycích prostředkŧ, směsný 

komunální odpad a obsah lapolŧ. Aby bylo dosaţeno správného a efektivního postupu při 

nakládání s těmito odpady, je potřebné  zajistit jejich oddělené shromaţďování, jako  

i následné předání oprávněné osobě.   

2.1 Druhy odpadů, které vznikají ve stravovacích 

zařízeních 

Druhy odpadŧ se určují podle charakteru odpadŧ. Podle vyhlášky č.381/2001Sb. 

Katalog odpadŧ [5] jsou zařazovány do skupin a označeny šestimístným kódem, tzv. 

katalogovým číslem a názvem. 

Biologicky rozloţitelný odpad z kuchyní a stravoven, patří do skupiny  

20 – „komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové 

odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru“ [5]. 

„Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 200108“ [5] - odpady 

rostlinného pŧvodu vznikají  při úpravě zeleniny, kde odpad tvoří aţ cca 20% hmoty,  

odpady ţivočišného pŧvodu jsou sloţeny hlavně ze zbytkŧ masa, odřezkŧ  

a z tepelně upravených kostí. Patří sem i zbytky nedojedených jídel, potraviny s prošlou 

lhŧtou spotřeby, a také zkaţené potraviny.  Kosti  syrové a syrové vaječné skořápky jsou 

 zařazeny pod katalogovým číslem  020203 jako nebezpečný odpad [5].  

„Směs jedlých olejů a tuků z odlučovačů 190809“ [5] - (lapačové odpadní tuky ze 

stravovacích zařízení). Lapol - lapač tukŧ je zařízení, které slouţí k zachycení tukŧ 

vypouštěných ze stravovacích provozŧ. Separace tukŧ a olejŧ se provádí díky ochlazení 

teplé odpadní vody a následnému zachycení jiţ ztuhlých částic tuku [6]. 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=55874&recShow=1&fulltext=&nr=299~2F2003&part=&name=&rpp=100#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=55874&recShow=1&fulltext=&nr=299~2F2003&part=&name=&rpp=100#parCnt
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„Ostatní tuky a oleje z pánví (po smažení a fritování) 200125“ [5] - v pouţitém 

rostlinném oleji se nacházejí peroxidy, akryláty, polymery, volné mastné kyseliny, volné 

radikály aj., které vznikají při smaţení potravin - při vysokých teplotách v přítomnosti 

kyslíku a látek vyloučených ze smaţených potravin, kterými jsou bílkoviny, cukry, aj. [7]. 

Oleje jsou skladovány a následně převáţeny v plastových nádobách obr. č. 1  

k dalšímu ekologickému zpracování a likvidaci. 

 

 

             Obr. č.1: Plastové nádoby na použitý olej ze smažení a fritování  

„Směsný komunální odpad (směs po vytřídění využitelných složek) 200301“ [5]  

- patří sem např. papírové obaly, které jsou vevnitř potaţené polyetylenovou vrstvou, 

znečištěný papír,… [5]  

Ve skupině 15 v katalogu odpadŧ jsou zařazeny obaly, sorbenty, čistící tkaniny, 

filtrační materiály a ochranné tkaniny [5]. Obaly nejen chrání a uchovávají potraviny,  

ale jsou i zdrojem informací a návodŧ pro spotřebitele. U některých potravinových obalŧ 

mŧţe mít i zvyšování hmotnosti obalu příznivý dopad na ţivotní prostředí, protoţe vhodný 

obal hraje dŧleţitou úlohu při sniţování plýtvání potravinami. (např. sýr a chléb). U 

nebaleného ovoce a zeleniny je dvakrát vyšší pravděpodobnost plýtvání, neţ u ovoce a 

zeleniny, které je zabaleno (cca 32% ve srovnání s cca 16%). Např. okurky, na jejichţ 

zabalení bylo spotřebováno pouze 1,5 g obalu, si zachovají svoji čerstvost o 11 dní déle, 

neţ nebalené. Vliv obalu a rŧzné nástroje eko-designu mohou pomoci zlepšit vliv 

zabalených výrobkŧ 

 a materiálŧ na ţivotní prostředí. K aktivitám potravinářského prŧmyslu patří i programy 

prevence vzniku odpadŧ [8].  
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 Podskupiny, do kterých jsou odpady z obalŧ zařazovány dle katalogu odpadŧ: 

„Papírové a lepenkové obaly (kartonové krabice) 150101“  [5] - např. hygienicky 

balený cukr, obaly od čaje, od  lahví vína, a další.  

„Plastové obaly 150102“  [5] - (PET lahve, vypláchnuté kanystry od desinfekce). 

Pouţité obaly se před vyhozením musí vyčistit od obsahu potravin nebo nápoje. Obaly 

nesmí být ani mastné je vhodné pouţité obaly propláchnout nebo aspoň řádně vytřít 

vlhkým hadrem [5],[9] . 

„Kovové obaly 150104“ [5] -  (plechovky), kovy se v ČR třídí prostřednictvím 

sběrných dvorŧ a výkupen sběrných surovin. Ve spalovnách, se po spálení směsného 

odpadu kovy zpětně třídí oddělením ze strusky, to ale neplatí pro hliník, který při spalování 

shoří [5],[10] .  

„Kompozitní obaly (tetrapack) 150105“ [5] - jsou to např. obaly od mléka, dţusŧ, 

vín, rajčatového protlaku,... [5]. 

„Skleněné obaly 150107“ [5] -  čisté sklenice od sterilované zeleniny, majonéz, 

nevratné lahve  od vína, alkoholu, omáček k ochucování jídla [5].  
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2.2 Množství vyprodukovaných odpadů v ČR 

Celková produkce odpadŧ v ČR (graf č.1) je od roku 2011 stagnující aţ mírně 

klesající, aţ na hodnotu 22 543 tis. t v roce 2013 [1]. [1]Výjimkou je pouze období mezi 

lety 2013–2014, kdy se celková produkce odpadŧ zvýšila. Toto zvýšení je zpŧsobeno 

hlavně stavební činností plynoucí ze státních zakázek, kde značná část produkce odpadŧ 

pochází ze stavebnictví. Pouţita data jsou získána od producentŧ odpadŧ, kteří mají 

povinnost ohlašovat vyprodukovaný odpad příslušnému krajskému úřadu dle § 39 zákona 

o odpadech, plus data od tzv. podlimitních pŧvodcŧ odpadu, na které se povinnost 

ohlašovat nevztahuje. Tato metoda tzv. „Přepočtená databáze“ se pouţívá od roku 2009 a 

je zaloţena na dopočítání produkce o neohlášené odpady, k tomuto dopočítání jsou vyuţita 

data od koncových zařízení, které nakládají s odpady a mají povinnost vţdy odpady 

ohlašovat. Výsledná data produkce nejsou úplně přesná, ale dopočty se vypočítává 

přibliţné mnoţství produkce odpadŧ [11]. 

 

 
 

Graf č.1: Celková produkce odpadů v ČR [t] [1] 

 

Se sniţující se produkcí odpadŧ stoupá od roku 2011 i podíl vyuţívání odpadŧ vŧči 

odstraňování. Tento pozitivní trend zpŧsobují hlavně změny v technologiích ve výrobní 

sféře, tak i v oblasti nakládání s odpady a zvyšující se vyuţívání odpadu jako zdroje 
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surovin. K pozitivním změnám přispěla i finanční podpora zařízení na vyuţívání odpadŧ 

z OPŢP 2007-2013 [11]. 

2.2.1  Produkce biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní 

a stravoven v ČR 

Produkce biologicky rozloţitelných odpadŧ z kuchyní a stravoven v České 

republice má stoupající charakter, od roku 2012 do roku 2014 stoupla produkce tohoto 

odpadu o 4341,42 tun (tab. č.1) [2]. Toto zvýšení dokazuje, ţe stále více pŧvodcŧ odpadŧ 

splňuje svoji povinnost dle zákona o odpadech § 16 - zajistit třídění a ukládání odpadŧ 

podle druhŧ a kategorie a zajistit aby nedošlo k znehodnocení odpadu. V souladu s platnou 

legislativou je i sniţování mnoţství skládkování tohoto odpadu, konkrétně došlo o sníţení 

636,04 t za tři sledované roky [2]. Podíl odpadŧ z kuchyní a stravoven vyuţívaných jako 

paliva nebo k výrobě energie se za toto období zvýšil o 1667,48 t. Odpad ze stravovacích 

zařízení je vhodná vstupní surovina na výrobu bioplynu, z jedné tuny sušiny je moţno 

získat 200 – 600 m
3
 bioplynu, přičemţ se zvyšujícím se podílem tukŧ v odpadu je 

produkce bioplynu stoupající. Z 1 tuny sušiny kuchyňských lapolŧ je moţno získat 700 – 

900 m
3
 bioplynu [12].  Zpracování kuchyňských odpadŧ na kompostárnách zaznamenává 

v České republice taky vzrŧstající trend, za roky 2012-2014 došlo k zvýšení o 1755,23t [2]. 

Odpad ze stravovacích zařízení obsahuje i ţivočišnou sloţku, a při dalším vyuţívání je 

nutné, tento odpad hygienizovat při teplotě nad 65°C po dobu 72 hodin a tím zabránit 

případnému šíření patogenních látek [17]. Proces hygienizace je spojen s vyššími 

ekonomickými náklady, proto některé kompostárny odebírají pouze vytříděný rostlinný 

odpad, který neobsahuje ţivočišnou sloţku. 
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Tab. č.1: Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven v ČR za období od 2012- 2014 [2] 

Kat. 

č. odpadu 

Kód 

nakládání 

Množství (t) 

2012 2013 2014 

200108 Produkce   22889,62  23365,63 27231,04 

200108 Spalování na pevnině 47,71 71,41 82,00 

200108 Skládkování 1826,62 1558,15 1190.58 

200108 Kompostování 6521,54 7088,06 8276.77 

200108 Vyuţití jako paliva nebo k výrobě energie 7439,48 2330,90 9106,96 

2.2.2  Přehled produkce odpadu ze stravovacích zařízení 

podle jednotlivých krajů v ČR 

V převáţné většině krajŧ je stejně jako v celé České republice produkce stoupající. 

Hlavní město Praha je za sledované období největším producentem odpadu ze stravovacích 

zařízení a produkce se kaţdoročně zvyšuje. Naopak u Pardubického kraje je nejniţší 

produkce a nadále klesá. (Tab. č. 2) Mírné sníţení je v Karlovarském, Královehradeckém  

a Libereckém kraji. 

  

http://isoh.cenia.cz/groupisoh/odpad.php?id=200108
http://isoh.cenia.cz/groupisoh/odpad.php?id=200108
http://isoh.cenia.cz/groupisoh/odpad.php?id=200108
http://isoh.cenia.cz/groupisoh/odpad.php?id=200108
http://isoh.cenia.cz/groupisoh/odpad.php?id=200108
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Tab. č.2: Přehled produkce biologicky rozložitelných odpadů ze stravovacích zařízení v ČR za období 2012-

2014 podle jednotlivých krajů [2] 

Kraj Množství (t) 

 2012 2013 2014 

Hlavní město Praha  9273.12  9575.93 11554.69 

Jihočeský kraj  765.02  636.51 670.25 

Jihomoravský kraj  1903.09 1928.31  2201.88 

Karlovarský kraj  481.14  391.32 465.78 

Kraj Vysočina   656,27 721,00 1020,03 

Královéhradecký kraj  503,08  450,69 441,20 

Liberecký kraj  358,48 368,60 331,28 

Moravskoslezský kraj  963,98  1177,20 1270,47 

Olomoucký kraj  499,42  501,94 490,74 

Pardubický kraj  363,67  321,69 239,35 

Plzeňský kraj  846,78  804,36  899,99 

Středočeský kraj 1695,83  1424,25 1649,54 

Ústecký kraj  1629,88 1682,58 1871,15 

Zlínský kraj  2939,69 3391,30  4124,64 

 

V Moravskoslezském kraji je produkce biologicky rozloţitelných odpadŧ z kuchyní 

a stravoven stoupající, od roku 2012 - 2014 došlo k zvýšení o 306,50t (Tab. č.3). Na rozdíl 

u poklesu v ukládání tohoto druhu odpadu na skládky za celou ČR, v tomto kraji došlo 

k navýšení o 92,01 t [2]. Tento nárŧst je zpŧsoben zejména tím, ţe stále více firem 

produkujících odpad ze stravovacích zařízení, tento odpad shromaţďuje odděleně,  

a následně ho předává odpadové společnosti, s kterou má uzavřenou písemnou smlouvu. 

Avšak odpadové společnosti, které provozují skládky se zavedenou výrobou bioplynu,  

http://isoh.cenia.cz/groupisoh/nuts3.php?typ=e&rok=2014
http://isoh.cenia.cz/groupisoh/nuts3.php?typ=e&rok=2014
http://isoh.cenia.cz/groupisoh/nuts3.php?typ=e&rok=2014
http://isoh.cenia.cz/groupisoh/nuts3.php?typ=e&rok=2014
http://isoh.cenia.cz/groupisoh/nuts3.php?typ=e&rok=2014
http://isoh.cenia.cz/groupisoh/nuts3.php?typ=e&rok=2014
http://isoh.cenia.cz/groupisoh/nuts3.php?typ=e&rok=2014
http://isoh.cenia.cz/groupisoh/nuts3.php?typ=e&rok=2014
http://isoh.cenia.cz/groupisoh/nuts3.php?typ=e&rok=2014
http://isoh.cenia.cz/groupisoh/nuts3.php?typ=e&rok=2014
http://isoh.cenia.cz/groupisoh/nuts3.php?typ=e&rok=2014
http://isoh.cenia.cz/groupisoh/nuts3.php?typ=e&rok=2014
http://isoh.cenia.cz/groupisoh/nuts3.php?typ=e&rok=2014
http://isoh.cenia.cz/groupisoh/nuts3.php?typ=e&rok=2014
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z nedostatku vhodných zařízení na zpracování bioodpadu s obsahem ţivočišné sloţky  

v kraji, ukládají tento odpad na skládky. Tento postup není v souladu s plánem odpadového 

hospodářství. I kdyţ se od roku 2006 celkové mnoţství BRO ukládaného v MSK na 

skládky stále sniţuje. Podíl biologicky rozloţitelných odpadŧ odstraněných skládkováním 

v roce 2013 vzhledem k r. 1995 činil 91,81%, co je o 41,81% víc, neţ je stanoveno v plánu 

odpadového hospodářství.  V rámci OPŢP Krajský úřad Moravskoslezského kraje všechny 

doručené záměry podpořil a doporučil ke schválení např. sběrné dvory, kompostárny, 

záměry na zlepšení separace odpadŧ (papír, plast, sklo, biologicky rozloţitelný odpad). 

[79],[84] 

V období 2013-2014 došlo v MSK k zvýšení kompostování a to o 207,9 t, ale za 

celé období (2012-2014) je trend u kompostování klesající, výrazný pokles byl v období od 

2012-2013, kdy došlo k poklesu aţ o 291,6 t. (Tab. č.3) [2]. 

 

Tab. č.3: Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven v Moravskoslezském kraji za období  

2012- 2014, produkce a nakládání [2] 

Kat. č. odpadu 
Kód 

nakládání 

Množství (t) 

2012 2013 2014 

200108 Produkce  963,98  1177,20 1270,47 

200108 Spalování na pevnině  3,96  3,36  2,97  

200108 Skládkování  130,58 195,87  222,59 

200108 Kompostování 686,02  394,42 602,32  

200108 Vyuţití jako paliva nebo k výrobě energie 156,28  93,38 432,26  

 

V tabulkách č. 4 a 5 jsou uvedeny kraje s největší a nejmenší produkcí a jejich 

zpŧsoby nakládání. V hlavním městě je produkce tohoto druhu odpadu stoupající, ale 

nárŧst je i v dalším vyuţití tohoto odpadu jako paliva nebo k výrobě energie.  

  

http://isoh.cenia.cz/groupisoh/odpad.php?id=200108
http://isoh.cenia.cz/groupisoh/odpad.php?id=200108
http://isoh.cenia.cz/groupisoh/odpad.php?id=200108
http://isoh.cenia.cz/groupisoh/odpad.php?id=200108
http://isoh.cenia.cz/groupisoh/odpad.php?id=200108
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Tab. č.4: Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven v Praze za období 2012- 2014, produkce 

 a nakládání [2] 

Kat. č. odpadu 
Kód 

nakládání 

Množství (t) 

2012 2013 2014 

200108 Produkce  859,44 9575,93 11554,69 

200108 Vyuţití jako paliva nebo k výrobě energie  149,45 859,44  1413,53 

 

V Pardubickém kraji je produkce klesající a pokles je i v jeho vyuţívání. Podle tab. 

č. 5 se v roce 2014 odpad ze stravovacích zařízení vŧbec nevyuţíval k výrobě energie. 

Dŧvodem je ukončení činnosti bioplynové stanice na zpracování bioodpadu ve Vysokém 

Mýtě, která byla ztrátová kvŧli nedostatku odpadu [85]. 

V ukládání biologicky rozloţitelných odpadŧ ze stravovacích zařízení na skládky 

byl v Pardubickém kraji mezi roky 2012-2014 zaznamenán nárŧst o 32,86 t a mírný nárŧst 

je i ve spalování. 

Tab. č.5: Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven v Pardubickém kraji za období 

2012- 2014, produkce a nakládání [2] 

 

Kat. č. odpadu 
Kód 

nakládání 

Množství (t) 

2012 2013 2014 

200108 Produkce  363,67 321,69 239,35 

200108 Spalování na pevnině  27,26  32,78  35,69 

200108 Skládkování 25,26 33,78  58,12 

200108 Kompostování  58,82  60,91 54,28 

200108 Využití paliva nebo k výrobě energie  174,73  94,78 0 

  

http://isoh.cenia.cz/groupisoh/odpad.php?id=200108
http://isoh.cenia.cz/groupisoh/odpad.php?id=200108
http://isoh.cenia.cz/groupisoh/odpad.php?id=200108
http://isoh.cenia.cz/groupisoh/odpad.php?id=200108
http://isoh.cenia.cz/groupisoh/odpad.php?id=200108
http://isoh.cenia.cz/groupisoh/odpad.php?id=200108
http://isoh.cenia.cz/groupisoh/odpad.php?id=200108
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3.  Právní předpisy týkající se dané oblasti 

Nakládání s odpadem, jejich evidence i začlenění do skupin odpadŧ je řízeno 

právními předpisy EU a členského státu, Snahou Evropské unie je sjednocení legislativních 

předpisŧ ve všech členských státech, a proto dochází v posledních letech k častým 

legislativním změnám. Hlavně je kladen dŧraz na materiálové a energetické vyuţití 

odpadŧ, sniţování dopadu na ţivotní prostředí, prevenci vzniku odpadŧ, třídění a recyklaci.  

V ČR stále převaţuje odstraňování odpadŧ, hlavně ukládáním na skládky, nad 

energetickým a materiálovým vyuţíváním. Jedním ze zpŧsobŧ, jak sníţit mnoţství 

komunálního odpadu ukládaného na skládky je dŧraz na jeho třídění a následné vyuţití 

biologicky rozloţitelného odpadu.  

3.1 Zákon č. 185/2001Sb. o odpadech 

Zákon o odpadech č. 185/2001 [14] a jím stanovená vyhláška č. 383/2001 Sb. 

o podrobnostech nakládání s odpady, byl přijat v roce 2001, s platností od 1.1.2002. Tento 

zákon upravuje pravidla a povinnosti při nakládání s odpady. K hlavním cílŧm zákona o 

odpadech patří předcházení vzniku odpadŧ, omezování nebezpečných vlastností odpadŧ a 

přednostní vyuţívání odpadŧ před jejich odstraňováním při dodrţování ochrany ţivotního 

prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udrţitelného rozvoje a při omezování 

nepříznivých dopadŧ vyuţívání přírodních zdrojŧ a zlepšování účinnosti tohoto vyuţívání 

[14]. 

V § 16 zákona jsou stanoveny povinnosti pŧvodcŧ odpadŧ, jako např. zajistit 

třídění a ukládání odpadŧ podle druhŧ a kategorie, zajistit aby nedošlo k znehodnocení, 

odcizení nebo úniku odpadŧ, zpřístupnit prostory kontrolním orgánŧm a předloţit 

dokumentaci, v které jsou pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpadem. 

Vedení evidence upravuje § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 

odpady ve znění pozdějších předpisŧ [14].  

V § 33 zákona je definován biologicky rozloţitelný odpad a povinnosti při jeho 

zařazování a zpracovávání [14].  

V § 39 zákona v odstavci (2) je uvedeno, pro které pŧvodce odpadŧ platí ohlašovací 

povinnost – „jsou to všichni původci v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 
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kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů 

za kalendářní rok, nebo v daném kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady 

stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpad.“ [14].  

K problematice biologicky rozloţitelných odpadŧ se vztahuje § 79 odst. 4 písm. e) 

zákona č. 185/2001 Sb., v kterém jsou stanoveny povinnosti pro malá zařízení na vyuţití 

vybraných biologicky rozloţitelných odpadŧ. Malé zařízení je takové zařízení, které 

zpracovává BRO pro jednu zakládku v mnoţství nepřekračující 10 tun těchto odpadŧ; 

roční mnoţství BRO nesmí přesáhnout 150 tun [14]. 

Výstupy z malého zařízení jsou podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 341/2008 Sb. 

kontrolovány a podrobovány rozborŧm, podle kterých je určeno jejich následné vyuţití. 

Doporučuje se vést evidenci odpadŧ v provozním deníku [14]. 

V závěrečné části zákona jsou ekonomické nástroje, sankce a pŧsobnost orgánŧ 

veřejné správy v odpadovém hospodářství [14]. 

3.2 Směrnice Rady 1999/31/ES, o skládkách odpadů 

Cílem směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadŧ, [89] je sníţit znečišťování 

ţivotního prostředí v členských státech EU a to zejména sníţením mnoţství biologicky 

rozloţitelných komunálních odpadŧ ukládaných na skládky v roce 2010 na 75% 

hmotnostních, v roce 2013 na 50% hmotnostních a v roce 2020 na 35% hmotnostních 

v porovnání s rokem 1995 [89]. 

Poţadované sníţení mělo být dosaţeno vytvářením podmínek k oddělenému 

shromaţďování druhŧ BRKO, omezováním jeho znečišťování jinými odpady, zvyšováním 

jeho materiálového vyuţití, zejména zaměření se na výstavbu kompostáren, zařízení na 

anaerobní rozklad a mechanicko-biologickou úpravu těchto odpadŧ. [69] 

3.3 Nařízení vlády 352/2014 Sb. o Plánu odpadového 

hospodářství ČR pro období 2015-2024 [15] 

Na zpŧsoby nakládání s biologicky rozloţitelnými odpady je zaměřen také Plán 

odpadového hospodářství (POH). Cílem tohoto plánu je sniţovat mnoţství BRO 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
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ukládaných na skládky tak, aby podíl této sloţky činil v roce 2020 nejvíce 35 % 

hmotnostních z celkového mnoţství BRO vyprodukovaných v roce 1995 [15]. 

V tomto plánu je stanovena strategie odpadového hospodářství, určen podíl 

recyklovaných odpadŧ a taky podíl odpadŧ ukládaných na skládky. Sniţování mnoţství 

odpadŧ ukládaných na skládky má být dle tohoto plánu dosaţeno zejména ve změně při 

nakládání s biologicky rozloţitelnými odpady a to vytvořením regionálních sítí 

kompostáren, zařízení pro anaerobní rozklad a mechanicko-biologickou úpravu odpadŧ 

[15]. 

K hlavním zásadám plánu odpadového hospodářství k nakládání s BRO patří: 

podpora a rozvoj systému sběru biologicky rozloţitelných komunálních odpadŧ a podpora 

vyuţívání produktŧ vyrobených ze zpracování těchto odpadŧ [15]. 

„Vybraná opatření pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady zahrnutá 

v plánu odpadového hospodářství: 

 kontrolovat zajištění odděleného sběru BRO 

 podporovat výstavbu zařízení pro využívání biologicky rozložitelných 

odpadů a vytvořit přiměřenou síť těchto zařízení  

 podporovat využití kompostů vyrobených z BRKO a vytvořit podmínky  

k odbytu kompostu, především pro využití v zemědělské výrobě. 

 motivovat zemědělce k částečné náhradě průmyslových hnojiv hnojivy 

vyrobenými z odpadů. 

 důsledně kontrolovat nakládání s odpadem ze stravovacích zařízení  

a s odpady vedlejších živočišných produktů v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 [15].“ 

3.4 Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 294/2005 

Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky 

Vyhláška ministerstva ţivotního prostředí č. 294/2005 Sb., [17] o podmínkách 

ukládání odpadŧ na skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady výrazně podporuje sniţování 

skládkování biologicky rozloţitelných odpadŧ. V příloze č. 5 vyhlášky, v části B je 

stanoveno, ţe kompostovatelné odpady lze ukládat na skládku pouze v případě, ţe jsou 

součástí  komunálního odpadu [17]. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anaerobn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://biom.cz/cz/legislativa/fyto-legislativa/294-2005-sb
http://biom.cz/cz/legislativa/fyto-legislativa/294-2005-sb
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://biom.cz/cz/legislativa/fyto-legislativa/294-2005-sb
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
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3.5 Vyhláška č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s 

biologicky rozložitelnými odpady [18] 

Pod písmenem A a B přílohy 1 „vyhlášky č. 341/2008 Sb. o podrobnostech 

nakládání s BRO a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 

skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,  

o podrobnostech nakládání s odpady, (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady)“ [18] je uveden seznam odpadŧ a surovin, které je moţné vyuţít 

při zpracování BRO. K odpadŧm či surovinám uvedeným v tomto seznamu je moţné 

přidávat jen materiály nebo odpady, které mají prokazatelný vliv na zlepšení kvality 

prŧběhu kompostování, anebo kvality kompostu (nekontaminovaná zemina, přípravky k 

úpravě pH apod.). Aby se zabránilo kontaminaci patogenními látkami, musí v zařízeních 

na zpracování BRO probíhat pravidelná kontrola zpŧsobŧ zpracování bioodpadŧ z hlediska 

účinnosti hygienizace dle přílohy č. 2 vyhlášky písm. D. V části C jsou uvedeny teplotní 

reţimy při hygienizaci kompostování. K odpadním surovinám ze stravování, které nemusí 

procházet procesem hygienizace patří  „Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a 

stravoven (pokud pochází ze separovaného sběru z domácností a pokud se jedná o 

materiál rostlinného původu, který neobsahuje vedlejší živočišné produkty) [17].“ 

V příloze č. 4 odstavce 1 písm. d) jsou stanoveny opatření k předcházení zápachu při 

zpracovávaní biologicky rozloţitelných odpadŧ a to např.: 

 „pravidelný a častý úklid 

 kontrola funkčnosti všech technologických částí, které mohou mít vliv na 

biologický proces  

 kontrola provozních parametrů“ [18]  

V zařízeních, která vyuţívají technologie k čištění odpadních plynŧ nebo 

vzduchotechniku, musí probíhat pravidelné výměny filtrŧ popř. náplně biofiltrŧ [17]. 
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3.6 Předpis č. 299/2003 Sb. vyhláška o opatřeních pro 

předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných 

ze zvířat na člověka 

V § 58 vyhlášky č. 299/2003 Sb. [19] v platném znění je uvedeno, ţe kuchyňské 

odpady nesmí být pouţívány ke krmení zvířat a kuchyňské odpady z dopravních 

prostředkŧ z mezinárodní dopravy musí být shromaţďovány a neškodně odstraňovány pod 

úředním dohledem [18]. 

3.7 Zákon č. 91/1996 sb. O krmivech a vyhláška MZE  

č. 451/2000sb., která provádí zákon o krmivech 

V zákoně č. 91/1996 sb.[20] jsou uvedeny podmínky, které musí, či nesmí 

obsahovat suroviny, aby je bylo moţné pouţívat jako krmivo. Dle paragrafu 3 odst. (6) 

tohoto zákona platí zákaz zkrmování odpadŧ ze stravovacích zařízení a zákaz pouţívání 

krmiv, které tento odpad obsahují hospodářskými zvířaty s výjimkou koţešinových zvířat. 

Tento zákaz je platný od 1. ledna 2001 na základě vyhlášky č. 451/2000 Sb., kterou se 

provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech [21]. 

3.8 Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) 

č.1069/2009  

„Nařízením evropského parlamentu a rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických 

pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou 

určeny k lidské spotřebě,“ [22] ze dne 21. října 2009 došlo ke zrušení nařízení  

ES č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech ţivočišného pŧvodu). V tomto nařízení 

jsou stanoveny poţadavky na kompostárny a bioplynové stanice, které zpracovávají 

alespoň jeden z druhŧ bioodpadŧ, mezi které patří i odpad ze stravovacích zařízení, 

v případě ţe obsahuje vedlejší ţivočišné produkty. Souhlas na zpracování a nakládání s 

VŢP vydává Krajská veterinární správa podle zákona č. 166/1999 o veterinární péči ve 

znění pozdějších předpisŧ. Cílem tohoto nařízení je chránit zdraví lidí a zvířat, a 

bezpečnost potravinového a krmivového řetězce. Opatření, týkající se odpadu ze 
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stravovacích zařízení jsou uvedena v článku 11 odstavce b) a to zákaz „krmení 

hospodářských zvířat jiných než kožešinových odpady ze stravovacích zařízení nebo 

krmnými surovinami obsahujícími tento odpad nebo z něj získanými [22].“ 

3.9 Zákon č. 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných 

půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích 

a substrátech a o agrochemickém zkoušení 

zemědělských půd [69] 

Tímto zákonem jsou stanoveny podmínky na výrobu, skladování, distribuci a 

pouţívání kapalných organických hnojiv, (např. fugát - oddělená kapalná část digestátu), a 

tuhých organických hnojiv (kompost, digestát). V § 8 jsou uvedeny podmínky pro 

skladování a v § 9 - pouţívání hnojiv, pomocných látek, upravených kalŧ a sedimentŧ [67]. 

3.10 Vyhláška 83/2016 Sb., která novelizuje vyhlášku 383/2001 

Sb. o podrobnostech a nakládání s odpady [68] 

Změny se týkají zpŧsobu ohlašování zařízení na zpracovávání odpadŧ a přepravcŧ 

odpadŧ na krajské úřady, dále zpŧsobu přidělování IČP (identifikační číslo provozovny) a 

IČZ (identifikační číslo zařízení) pro provozovny a zařízení, vedení prŧběţné evidence 

odpadŧ a doplnění ročního hlášení pro provozovatele skládek o informace o cenách za 

skládkování odpadŧ [68]. 

3.11 Vyhláška č. 381/ 2001 Sb. o Katalogu odpadů [5] a novela 

vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů [88] 

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadŧ [88] nabyla účinnosti 1. 4. 2016, 

doplňuje několik druhŧ odpadŧ a novelizuje vyhlášku č. 381/2001 Sb.,[5] kterou se stanoví 

Katalog odpadŧ a postup pro zařazování odpadŧ. Vyhláškou se zavádí do právního 

systému ČR Rozhodnutí komise 2014/955/EU o seznamu odpadŧ podle rámcové směrnice 

o odpadech [68].  

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-156#p8
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-156#p8
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-156#p9
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4. Nakládání s odpady ze stravovacích zařízení 

Odpady ze stravovacích zařízení jsou druhem odpadu, který představuje velký 

potenciál obnovitelných zdrojŧ k výrobě energie. Vyuţívání těchto odpadŧ k výrobě 

bioplynu je v současnosti výrazně podporováno i v řadě vyspělých zemí, jako jsou Spojené 

státy, Irsko a Čína [23]. V České republice se v minulosti tento druh odpadu vyuţíval 

převáţně ke zkrmování, dnešní legislativa [20] tenhle zpŧsob jiţ neumoţňuje, a to hlavně 

z dŧvodŧ předcházení šíření BSE (tzv. nemoc šílených krav) i dalších přenosných nemocí. 

Produkty, v kterých se nacházejí látky ţivočišného pŧvodu, tedy i  odpad ze stravovacích 

zařízení, nesmí být vyuţívány jako krmivo ani k výrobě krmiva. V současné době je tento 

odpad kromě skládkování a spalování vyuţíván v kompostárnách k výrobě kompostu a 

v bioplynových stanicích k výrobě energie.  

4.1 Způsoby nakládání a využívání odpadů ze 

stravovacích zařízení 

V České republice má vyuţívání odpadŧ ze stravovacích zařízení vzrŧstající 

charakter, na rozdíl od skládkování tohoto odpadu, u kterého je za sledované období od 

2012-2014 zaznamenáván kaţdoroční pokles (Tab. č.1: Biologicky rozloţitelný odpad z 

kuchyní a stravoven v ČR za období od 2012- 2014 [2]). 

4.2 Bioplynová stanice 

Zpracování odpadu ze stravovacích zařízení v bioplynových stanicích představuje 

v současné době  ekologicky a ekonomicky výhodnou technologii. Výsledným produktem 

této technologie je digestát, který se vyuţívá jako organické hnojivo a bioplyn, který slouţí 

jako alternativní zdroj energie [40]. Nevýhoda této technologie je ve vysoké pořizovací 

ceně, proto vznikají hlavně zemědělské bioplynové stanice, na zpracovávání vlastní 

produkce vstupních surovin a bioodpady jsou jen doplňkovou sloţkou. Komunálních 

bioplynových stanic je v ČR podle mapy bioplynových stanic pouze sedm [80]. Počet BPS 

kaţdoročně roste, (tab. č. 6.) k tomu nárŧstu zásadně přispívá finanční podpora státu a 

Evropské unie [88]. 
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 Tab.č.6: Počty bioplynových stanic v ČR [24] 

Počty bioplynových stanic  BPS k 1.1.2014 BPS k 1.1.2015 BPS k 1.1.2016  

Počet zařízení 364 401 403  

 

Podle druhu vstupních organických surovin se BPS dělí [25]:  

 Zemědělské bioplynové stanice – suroviny ze zemědělství, hlavně hnŧj, 

kejda a energetické plodiny (např. kukuřice) [25] 

 Průmyslové bioplynové stanice – kaly z ČOV, odpadní suroviny z jatek, 

např. krev apod. [25] 

 Komunální bioplynové stanice - zpracovávají kuchyňský odpad z jídelen a 

restaurací, odpadní tuky, zeleninový odpad z trţišť,  trávu z údrţby veřejné 

zeleně, vytříděné bioodpady z domácností [25] 

Provoz bioplynové stanice je zaloţen na procesu řízené anaerobní digesce (rozklad 

organických surovin bez přístupu vzduchu). Tento proces je taky nazýván jako anaerobní 

fermentace, stabilizace, biometanizace, metanová fermentace, metanové kvašení a i. 

Hlavní předností tohoto procesu je, ţe za pomoci mikroorganizmŧ dochází k přeměně 

biologicky rozloţitelné organické látky na čistou energii – bioplyn. V přírodě tento proces 

probíhá např. v rašeliništích, na dně jezer, v říčních náplavech a taky v bachoru 

přeţvýkavcŧ [26]. 

Anaerobní digesce – soubor na sebe navazujících biochemických procesŧ, při 

kterých dochází k rozkladu sloţitých organických biologicky rozloţitelných látek na 

jednodušší pomocí několika elementárních skupin mikroorganismŧ bez přístupu vzduchu. 

[27] Výslednými produkty tohoto procesu je:  

bioplyn - směs plynŧ CH4, CO2, H2, N2, H2S, [28] 

digestát - tuhý zbytek fermentace se sníţeným podílem biologicky rozloţitelných látek [28] 

 fugát - tekutý silně zakalený produkt anaerobního procesu [28] 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1va
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anaerobn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroorganismus
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 Proces rozkladu probíhá ve čtyřech stádiích: 

Hydrolýza – první fáze rozkladu – pomocí fermentačních bakterií, které produkují 

enzymy jsou rozloţeny makromolekulární organické sloučeniny (např. polysacharidy, 

bílkoviny, tuky, proteiny) na jednodušší organické sloučeniny (např.: aminokyseliny, 

monosacharidy, mastné kyseliny) [29].  

Acidogeneze – druhá fáze rozkladu - štěpení produktŧ hydrolýzy na 

kyseliny, alkoholy, oxid uhličitý a vodík za pomocí pŧsobení acidogenních - 

kyselinotvorných bakterií.  Při nízkém parciálním tlaku vodíku vzniká kyselina octová, 

oxid uhličitý a vodík, při vyšším tlaku se tvoří kyselina mléčná, valerová, etanol apod. [32]. 

Acetogeneze – třetí stadium rozkladu -  dochází k oxidaci látek, které vznikly 

acidogenizí na tzv. prekurzory: vodík, oxid uhličitý, kyselinu octovou, sulfan a dusík. 

V prŧběhu procesu acetogeneze dochází k acetogenní respiraci oxidu uhličitého a vodíku 

acetogenními mikroorganismy [32]. 

Metanogeneze – konečná fáze procesu při které dochází k tvorbě bioplynu pomocí 

metanogenních mikroorganismŧ. Methanogenní bakterie rozkládají některé jednouhlíkaté 

látky jako je methanol, kyselina mravenčí, metylamin, oxid uhličitý na kyselinu octovou. 

Methanogenní baktérie rozdělujeme na acetotrofní metanogeny – rozkládájí kyselinu 

octovou a produkují oxid uhličitý, mají schopnost udrţovat pH a patří k hlavním 

producentŧm metanu v procesu AD. V porovnání s hydrogenotrofními metanogeny mají 

delší generační dobu, rostou aţ pár dnŧ. Hydrogenotrofní metanogeny – produkují metan 

z vodíku a oxidu uhličitého, ve fermentačním procesu slouţí jako samoregulátor, 

spotřebovávají vodík a tím zabraňují v zpomalování procesu. Generační doba těchto 

methanogenŧ je cca 6 hodin [28]. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrol%C3%BDza
http://cs.wikipedia.org/wiki/Acidogeneze
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_octov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Etanol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroorganismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Methanogen
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                         Obr .č 2: Schéma anaerobního rozkladu za tvorby bioplynu [27] 

Jedním z hlavních kritérií provozu bioplynové stanice je produkce bioplynu. 

Výtěţnost metanu je závislá na chemickém sloţení vstupních materiálŧ, na jejich 

schopnosti biologicky se rozkládat a na technologii procesu – např. teplota, promíchávání, 

doba zdrţení. V následujícím grafu č. 4 jsou uvedeny údaje o měrné produkci bioplynu z 

jedné tuny materiálu. U kuchyňských odpadŧ je měrná produkce bioplynu 245m
3
/t. [26] 

 
             Graf č. 2: Měrná produkce bioplynu z vybraných čerstvých materiálů [26] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Anaerobn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
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Sloţení odpadŧ ze stravovacích zařízení je značně proměnlivé, proto aby bylo 

dosaţeno co nejvyšší, a stabilní produkce bioplynu je podle čínské studie doporučováno 

pouţívat jako vstupní surovinu spolu s odpady ze stravovacích zařízení i jiné co do sloţení 

stabilní organické odpady, např. slámu, kukuřičnou siláţ, exkrementy hospodářských 

zvířat [36]. Stabilitu procesu anaerobní digesce ovlivňuje více faktorŧ, např. teplota, pH, 

vliv technologických faktorŧ. 

Teplota výrazně ovlivňuje vzájemnou spolupráci mezi mikroorganismy a rychlost 

probíhajících pochodŧ. Vlivem zvýšení teploty dochází k značnému urychlení celého 

procesu a další výhoda termofilních procesŧ spočívá v hygienizaci zpracovávaných surovin 

– dochází k zničení patogenŧ.  Většina anaerobních reaktorŧ pracuje při teplotách v 

mezofilní oblasti při 35 °C aţ 40 °C, a v termofilní oblasti při 50 °C aţ 60 °C, v obou 

případech jsou reaktory vyhřívány [26], [37]. 

Prostředí – pH – pro rŧst metanogenních mikroorganismŧ je dŧleţité udrţovat pH 

neutrální (6,5 – 7,5) při poklesu  pH pod 6, a při zvýšení pH nad 8, je jejich činnost značně 

zpomalena. Nejčastěji výkyvy pH zpŧsobuje přetíţení reaktoru, kdy produkce kyselin 

rychlejšími mikroorganismy předmetanizační fáze je vyšší neţ jejich spotřeba a dochází  

k jejich nahromadění při vysoké koncentraci amoniaku (při vysokých hodnotách alkality). 

Mezi nejdŧleţitější technologické faktory patří promíchávání a doba zdrţení. Obsah 

fermentoru musí být dobře promícháván, aby bylo dosaţeno stejnorodého sloţení substrátu 

a tím zabezpečen co nejlepší kontakt mikroorganizmŧ se substrátem. Doba zdrţení v 

bioplynových fermentorech trvá 20 aţ 40 dní a je závislá na rozloţitelnosti vstupních 

surovin, pro hŧře rozloţitelné, musí být i doba zdrţení delší [26],[40].  

Při zpracovávání odpadŧ ze stravovacích zařízení v bioplynových stanicích se 

vyrábí energie z alternativních zdrojŧ, digestát se vyuţívá jako organické hnojivo a tím se 

sniţuje spotřeba chemických hnojiv, vlivem pŧsobení teploty dochází k hygienizaci 

odpadu a tím k likvidaci moţných patogenŧ, takţe tento zpŧsob zpracovávání je zcela 

v souladu s politikou EU [88].  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Stabilita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anaerobn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroorganismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cpavek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroorganismus
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4.3  Ukládání na skládky, spalovny 

Skládkování patří mezi nejstarší metody zneškodňování odpadŧ, ovšem ne mezi 

nejvýhodnější, je to vlastně zpŧsob, kterým se řešení přesouvá na budoucí generace. Podle 

Evropské agentury pro ţivotní prostředí skončilo v roce 2010 u devatenácti sledovaných 

evropských zemí (např. Chorvatsko, Rumunsko, Řecko) na skládkách více neţ 50% 

veškerého komunálního odpadu. V USA, podle Americké agentury pro ţivotní prostředí 

bylo v roce 2012 uloţeno na skládky aţ 53,8% komunálního odpadu [34]. V České 

republice se daří skládkování omezovat. V roce 2014 bylo uloţeno na skládky celkem 

48,3 % KO (174 kg na osobu), coţ nás podle dat z Eurostatu řadí k úspěšnější polovině 

evropských státŧ, před např. Itálii, Irsko, Slovensko, Portugalsko, Španělsko [38]. Jelikoţ 

při skládkování komunálního odpadu, dochází k tvorbě skládkového plynu, k záboru pŧdy, 

k ztrátě vyuţitelných surovin, vzniká potřeba omezit skládkování odpadŧ jen na odpady, 

které není moţné vyuţít, anebo odstranit jiným zpŧsobem.  

Skládkování odpadŧ je řízený a kontrolovaný proces, podle druhu opadu, který se 

na skládku mŧţe ukládat, rozlišujeme tři skupiny skládek [41]: 

Skupina S-inertní odpad – skládka vyhrazená pro ukládání inertních odpadŧ - 

odpady, který nemají nebezpečné vlastnosti a u kterých nedochází za běţných podmínek k 

výrazným fyzikálním, chemickým nebo biologickým změnám. Inertní odpad nehoří, 

nepodléhá biologickému rozkladu ani nezpŧsobuje rozklad látek, s kterými přichází do 

styku, a to zpŧsobem ohroţujícím lidské zdraví a ohroţujícím nebo poškozujícím ţivotní 

prostředí nebo vedoucím k překročení limitŧ znečišťování. (např. stavební suť, zemina) 

Skládky této skupiny se označují S-IO [41]. 

 Skupina S-ostatní odpad – S-OO - skládka určená pro odpady kategorie ostatní 

odpad, (např. komunální odpady, objemný odpad a jiné) dělí se na dvě podskupiny: 

1. S-OO1 – skládka pro ukládání odpadŧ kategorie ostatní odpad s nízkým obsahem 

organických biologicky rozloţitelných látek [41] 

2. S-OO3 – skládka určená pro ukládání odpadŧ kategorie ostatní odpad včetně 

odpadŧ s podstatným obsahem organických biologicky rozloţitelných látek, na tyto 

skládky se nesmí ukládat odpady na bázi sádry [41].  
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 Skupina S-nebezpečný odpad – skládka určená pro ukládání nebezpečných 

odpadŧ. (např. odpadní barvy a nátěrové hmoty, odpadní chemikálie, vrtné kaly s obsahem 

nebezpečných látek). Pro evidenci a ohlašování odpadŧ se skládky této skupiny označují  

S-NO [44] 

Těleso skládky musí být dokonale odizolované, aby nedošlo ke kontaminaci spodní 

vody s prŧsaky vody ze skládky. (Tato podmínka neplatí pouze pro skládky skupiny S-IO, 

u kterých nehrozí riziko vyluhování znečišťujících látek.) U tělesa skládky, které leţí na, 

nebo pod hranicí spodní vody musí být zdvojený systém nezávislého odvodnění. Spodní 

vody musí být odvedeny tak, aby při zvýšení hladiny spodní vody nedocházelo k narušení 

izolace zdola. Izolace se provádí kombinací jílového podloţí a svařované folie v šířce 6 i 

více metrŧ a tloušťce od 0,5-10 mm, proti poškození fólie, slouţí vodopropustná 

geotextilie. Drenáţ umístěná nad izolací, slouţí k odvedení výluhových vod ze skládky, 

které musí být zcela odděleně zpracovány. Drenáţní systém je umístěn v štěrkové vrstvě, 

která ho chrání proti zanesení [46].  

 

 

                  Obr. č.3: Řez skládkou [47] 

  drenáţ       odvod výluhových vod        minerální těsnění       fólie 

   geotextilie       štěrková vrstva      odpad      uzavření skládky     rostlý terén 

 

Na štěrkovou vrstvu je moţné naváţet odpad. Odpad je po navezení na skládku 

hutněn kompaktorem, který odpad zároveň i drtí. Hutnění je prováděno z ekonomických 

dŧvodŧ – na skládku je moţné uloţit větší mnoţství odpadŧ, z bezpečnostních dŧvodŧ – 

zlepšují se protipoţární vlastnosti a z technologických dŧvodŧ – zpomalení aerobních 
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rozkladŧ a tím sníţení zápachu, omezení odvátí lehkých částí odpadŧ větrem, sníţení 

aktivity hlodavcŧ a ptákŧ [48]. Po stlačení vrstvy odpadŧ začnou aerobní procesy 

přecházet do procesŧ anaerobních. Procesy acidogeneze a methanogenze probíhají bez 

vzájemného souběhu a v porovnání s procesy, které probíhají řízeně v fermentorech, 

mnohem pomaleji. Na nejmladších částech skládky probíhají procesy dobře rozvinuté 

acidogeneze, ale bez procesŧ biomethanizace. Methanogeneze začíná aţ po úplném 

odstranění kyslíku ze skládky a změně pH, tato doba mŧţe trvat i dva roky. Rozvoj 

methanizačních procesŧ mŧţe být podpořen přísunem vody, popř. bez přísunu vody 

omezen, či úplně zastaven. Skládkový plyn (LFG - Landfill Gas) je sloţen hlavně z CH4, 

CO2 a H2, toto sloţení se mění v závislosti na stáří skládky a na rychlosti jeho odčerpávání,  

mnoţství a sloţení skládkovaného odpadu, stupni jeho rozkladu a teplotě. U typického 

skládkového plynu se obsah methanu pohybuje v rozmezí nejčastěji okolo 60 - 63 % obj., 

u mladých skládek, skládkový plyn obsahuje vysoké mnoţství CO2 (nad 35% obj.), které 

zpŧsobuje intenzivně probíhající acidogenní fáze. S postupným rozvojem methanogeneze 

obsah CO2 klesá a současně s tím roste obsah CH4 [40]. 

Hlavní sloţky skládkového plynu oxid uhličitý a methan mají výrazný vliv na 

celkové oteplování atmosféry – (skleníkový efekt), je nutné zabránit jejich volnému 

unikání, či hromadění v tělese skládky, kde by mohlo dojít k výbuchu. Odplynění skládky 

je prováděno pomocí systémŧ sběrných potrubí, tvořených drenáţí z perforovaných trubek 

z tvrzeného polyethylenu. Drenáţe jsou ve skládce vedeny vodorovně a svisle (studny). 

Potrubí drenáţe je obsypáno vrstvou štěrku, aby nedocházelo k ucpávání trub odpadem. 

Svislé vedení je vloţeno do pevné, většinou kovové trubky, která zabrání přerušení odvodŧ 

plynu v případě posuvu vrstvy odpadu. Jednotlivé studny jsou propojeny svodnou 

soustavou do regulačních šachet a dále pak do čerpací stanice, kde je prŧběţně měřena 

kvalita skládkového plynu. Poté je odtud plyn čerpán do kogeneračních jednotek, kde 

slouţí jako palivo pro výrobu elektrické energie anebo tepla [50].  

Spalování odpadů neboli termická likvidace odpadŧ, je metoda zpracování 

odpadŧ, při které dochází k značnému sníţení objemu odpadŧ, k převedení některých 

problémových sloţek odpadu do méně nebezpečné podoby a taky k vyuţití energie 

obsaţené v odpadu. Při výběru metody na nakládání s odpady ze stravovacích zařízení 

nepatří spalování k výhodným zpŧsobŧm následného zpracování tohoto odpadu a jen malá 

část je spalována. Při spalování dochází k zániku organických částí, které tvoří značnou 
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část BRO a jejíchţ vyuţití a navrácení do přírody je upřednostňováno před odstraněním. 

Samostatně je moţné spalovat pouze odpady, které mají vysoký podíl hořlaviny, v případě 

ţe je podíl hořlaviny nízký, je nutné pouţít podpŧrný zdroj tepla (olej, plyn), coţ je 

z ekonomického hlediska neefektivní [48].  

4.4 Kompostování 

V nakládání s biologicky rozloţitelným odpadem patří kompostování mezi jednu 

z nejvíce přirozených a ekologických metod materiálového vyuţití odpadních látek 

organického pŧvodu. Vzhledem k poţadavkŧm na technické vybavení je povaţováno za 

nenákladovou metodu. Kompostování je řízený aerobní biologický rozkladný proces, při 

kterém dochází za přístupu vzduchu a činností mikro a makroorganismŧ k rozkladu a 

převedení pŧvodní organické látky v kompostovaných surovinách a odpadech, na stabilní 

humusové látky, které podporují pŧdní úrodnost, strukturu a pórovitost pŧdy [40]. 

Výsledný produkt - kompost je organické hnojivo, obsahuje aţ 25% 

humifikovaných organických sloţek, které pŧdu přetváří na pŧdní humus, uvolňují se 

rovnoměrně s rŧstem rostlin a jejich potřebami čerpání ţivin. Obsahuje v prŧměru 0,8 % 

dusíku, 0,2% fosforu, 1,2% draslíku, vápník a další ţiviny, pŧsobí proti překyselení pŧdy – 

má zásaditou reakci pH 8,5 [40]. Kompost slouţí k obnově pŧdy, k zlepšení její struktury, 

k zlepšení schopnosti zadrţovat vodu, podporuje rŧst pŧdních mikroorganismŧ a infiltraci 

vlhkosti, zlepšuje zpracovatelnost pŧdy, (sníţení spotřeby energie při obrábění pŧdy) a 

pŧsobí jako prevence záplav [51],[53].  

Z technologického hlediska rozlišujeme: 

 Kompostování na volné ploše – kompost se vytvoří za 3-6 měsícŧ, nejméně nákladná 

technologie [55]. 

• v pásových hromadách - je ideální výchozí technologií pro řízené mikrobiální 

kompostování (CMC - controlled microbial composting), která umoţňuje vysoký stupeň 

mechanizace a vyuţívání techniky. Kompostované suroviny se zakládají do pásových 

hromad o šířce 2 - 4 m, jejichţ prŧřez je trojúhelníkový nebo lichoběţníkový. Délka 

pásových hromad je rŧzná, podle velikosti plochy, na kterých je hromada umístěna, 

z dŧvodu umoţnění pohybu mechanizačních strojŧ při naváţení a překopávání 
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kompostovacího materiálu. Plocha, na které jsou hromady umístěny, musí být zabezpečená 

proti znečištění povrchových a podzemních vod [52],[56] 

• v plošných hromadách - vyuţívá se hlavně ve velkých kompostárnách, kde je 

zpracováván hlavně biologicky rozloţitelný komunální odpad. Tyto hromady mohou být 

vytvářeny aţ do výšky aţ 5 m, jsou překopávány pomocí speciálních strojŧ na překopávání 

kompostu z boku hromady a následně ukládány na novou vedlejší plochu [55] 

 

Podle způsobu kompostování rozlišujeme: 

Intenzivní kompostování   

Kompostovací žlaby a boxy – oproti předchozí technologii v polouzavřených zařízeních 

dochází k urychlení kompostování (doba trvání výroby kompostu 2-4 měsíce), nevýhodou 

je vyšší investice [57].  

Uzavřená zařízení: 

Kompostování v bioreaktorech (biofermentorech) – plně automatizovaný proces 

v uzavřeném, tepelně izolovaném bioreaktoru, čímţ dochází k jeho výraznému zkrácení (6-

14 dní), zmenší se plocha nutná ke kompostování, sníţí se riziko znečištění vody a ovzduší 

a zamezí se vlivu počasí na prŧběh kompostování. První 2-4 dny se udrţuje stálá teplota 

v rozmezí 60-80 °C , potom se teplota sníţí a po 6-10 dnech se proces dozrávání dokončuje 

na zakládkách. Proces dozrávání trvá min. 4 týdny [57].  

Rotační biostabilizátory - umoţňují ideální promíchání substrátu.  

Uzavřené kompostovací boxy – nejrozšířenější typ bioreaktoru. 

Věžové bioreaktory – mají tvar válce o výšce cca 7m a šířce 8-10m, plnění 

probíhá ze shora. V spodní části je provzdušňovací mechanismus a odebírání 

kompostu. 

Tunelové bioreaktory – stejně jako u věţových  - kontinuální provoz, plnění 

probíhá z jedné strany a odebírání zfermentovaného substrátu z druhé strany 

[57],[59] 
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Kompostování ve vacích  

podobné jako kompostování v pásových hromadách, ale u této technologie jsou 

hromady vloţeny do uzavřených polyethylenový vakŧ, spolu s perforovanou hadicí, kterou 

se přivádí vzduch, proces kompostování trvá 8-12 týdnŧ [62].  

Vermikompostování 

technologie kompostování s vyuţitím ţíţal, blíţe popsaná v následující kapitole 

4.4.1. 

 

Fáze kompostování:  

1. Fáze rozkladu – činností milionŧ bakterií a termofilních hub, které zpŧsobují 

rozklad cukrŧ, bílkovin a tukŧ obsaţených v odpadech dochází k uvolňování tepla, čímţ se 

rozkládající kompost zahřívá na teplotu 50 - 70 °C. Při tomto procesu dochází k 

výraznému zvýšení kyselosti substrátu a k uvolňování ţivin, které z části přecházejí aţ do 

pŧvodní minerální formy, proto se tento proces nazývá také „mineralizace“ [58][60]. 

2. Fáze přeměny - teplota začíná klesat na 40-45 °C, mění se 

sloţení mikroorganismŧ, kompost získává hnědou barvu, drobovitou strukturu, nelze jiţ 

poznat pŧvodní odpady, zvyšuje se poměr humusových látek a kyselost substrátu klesá 

[54].  

3. Fáze zralosti (syntézy) – pokles teploty aţ na hodnotu okolní teploty, zemitá 

struktura kompostu, přeměna ţivého humusu na humus trvalý [59].  

  

Faktory ovlivňující proces kompostování: 

Vlhkost kompostovaných surovin - Ideální vlhkost čerstvého kompostu je 

v rozmezí 50-60% (tab. č.7). Při nízké vlhkosti vzniká mikroflóra s přemnoţením plísní, 

vysoká vlhkost  zamezuje přístupu kyslíku a dochází k vývoji anaerobních pochodŧ, které 

jsou doprovázeny zápachem kompostu [63].  

Poměr uhlíku a dusíku – odpovídající poměr uhlíku a dusíku (C:N) je závislý na 

vstupním surovinovém sloţení kompostu. U čerstvého kompostu by se měl tento poměr 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Protein
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroorganismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dus%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
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pohybovat v rozmezí 30-35:1 a v uzrálém  25-30:1. Kdyţ je tento poměr nadmíru 

překročen, má za následek prodlouţení doby zrání kompostu. Kdyţ dojde k přílišnému 

sníţení tohoto poměru, tak se v čerstvém kompostu výrazně zvýší obsah dusíku, co má za 

následek pokles vzniku humusové hmoty [54],[68].   

Teplota - je faktor, který ovlivňuje nejen činnost mikroorganismŧ a tím degradaci 

organické hmoty, ale je i dŧleţitým faktorem pro dosaţení hygienizace kompostovaných 

surovin. Dle tabulky č. 7 je doporučovaná teplota v rozmezí 54-60 °C. Se zvýšením 

teploty, se zvyšuje rychlost rozkladu organických sloučenin (k zdvojnásobení degradační 

rychlosti dojde při zvýšení teploty o 10 °C), se sníţením teploty se degradační rychlost 

sniţuje [63],[66].  

 

Tab. č.7: Faktory ovlivňující průběh kompostování [73] 

Faktory Přijatelný rozsah 

Teplota 54–60 °C 

Poměr uhlíku a dusíku (C:N) 25:1–30:1 

Provzdušňování (kyslík v%) >5% 

Vlhkost 50–60% 

Pórovitost 30–36% 

pH 6.5–7.5 

 

Množství kyslíku – kyslík se do kompostu dostává tzv. provzdušňováním, které je 

nejběţněji prováděno překopáváním, ale taky tlakovou aerací,  popřípadě odsáváním 

vzduchu nasyceného o CO2  přes vzdušný filtr. Provzdušňování je dŧleţité provádět ve fázi 

zrání [65].  

4.4.1 Vermikompostování 

Vermikompostování  je efektivní zpŧsob recyklace bioodpadŧ při kterém dochází 

k rozkladu a přeměně organických látek pomocí ţíţal, a to tak, ţe tento odpad projde jejich 

trávicím traktem. 40 % odpadŧ ţíţaly vyuţijí pro svŧj rŧst a výţivu a 60 % pro tvorbu 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dus%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aerace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD
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biohumusu. Výhodou tohoto zpŧsobu kompostování je, ţe kompost není nutné 

provzdušňovat, protoţe je neustále provzdušňován pohybem ţíţal. Ţíţalí trus obsahuje 

enzymy a huminové kyseliny a patří k nejlepším hnojivŧm. V našich zeměpisných 

podmínkách jsou k vermikompostování vyuţívány zejména dva druhy ţíţal a to Eisenia 

foetida (ţíţala hnojní) a Eisenia andrei (ţíţala kalifornská). Na rozdíl od běţného 

kompostování tento proces nezahrnuje termofilní fázi rozkladu, ideální teplota okolního 

prostředí je 19 °C aţ 22 °C a vlhkost substrátu 78-82% [71],[72].  
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4.5 Konkrétní příklady zpracování a produkce 

odpadů ze stravovacích zařízení 

 

V této části bakalářské práce jsou uvedeny konkrétní společnosti, které se zabývají 

nakládáním s odpady ze stravovacích zařízení, mnoţství zpracovaného odpadu a zpŧsob 

jeho zpracování. Dále pak konkrétní příklady některých producentŧ tohoto druhu odpadu, 

mnoţství vyprodukovaného odpadu, ukázky sběrných nádob a zpŧsobŧ dočasného 

uskladnění. 

4.5.1 Společnosti zpracovávající odpad ze stravovacích 

zařízení 

V Moravskoslezském kraji se mnoţství odpadŧ ze stravování uloţeného na skládky 

zvýšilo od roku 2012 z 130,58 t na 222,59 t skládkovaných v roce 2014 [2]. U dvou 

skládek v Moravskoslezském kraji uvedených v tabulce č. 8, dochází taky za období od  

r. 2012-2014 ke kaţdoročnímu nárŧstu skládkování tohoto druhu odpadu. Více jsou příčiny 

zpŧsobující tento nárŧst popsány v kap. 2.2.2. 

 

 

Tab. č.8: Množství odpadů ze stravovacích zařízení uloženého na skládky [74] 

Název společnosti 2012 2013 2014 

Skládkování 

OZO Ostrava s.r.o 47,51 100,72 120,24 

Frýdecká skládka a.s. 77,31 87,86 102,36 

 

Příznivější vývoj v Moravskoslezském kraji má vyuţití odpadu k výrobě energie 

v bioplynových stanicích (Tab. č.9). Společnost Vítkovská Zemědělská a.s. vlastní 

zemědělskou bioplynovou stanici, která se nachází v obci Klokočov. K výrobě bioplynu  

a následně energie a tepla vyuţívá kromě zemědělských produktŧ i odpady 

z potravinářských výroben a stravování. Vyrobené teplo je vyuţíváno k udrţování vhodné 



Jana Tománková: Odpad ze stravovacích zařízení 

 

2016  34 

teploty v fermentoru a energie je přiváděna do veřejné sítě. Firma Sugal s.r.o, v roce 2013 

změnila majitele a přejmenovala se na ZD Bílovec agro a.s. Touto změnou došlo i k změně 

vyuţívání vstupních surovin v bioplynové stanici a to tak, ţe společnost přestala 

zpracovávat odpady k výrobě bioplynu a nyní vyuţívá pouze zemědělské suroviny vlastní 

produkce. 

  

 

Tab. č.9: Množství odpadů ze stravovacích zařízení využitého k výrobě energie [74] 

Název společnosti 2012 2013 2014 

Využití odpadu jako paliva nebo k výrobě energie 

Vítkovská Zemědělská a.s. 10,34 62,39 382,76 

Sugal s.r.o 145,95 - - 

 

Kompostováním odpadŧ ze stravování se zabývá firma DEPOS Horní Suchá a.s. 

Kompostování probíhá na volné ploše v pásových hromadách, celková plocha 

kompostárny je 3579 m
2
. Z dŧvodŧ vyšších ekonomických nákladŧ na hygienizaci 

kompostu, společnost zpracovává pouze vytříděné odpady rostlinného pŧvodu. Vyrobený 

kompost je vyuţíván k rekultivaci skládky, kterou firma DEPOS vlastní. [76] Mnoţství 

zpracovaného odpadu za období 2012-2014 ve firmě DEPOS a za rok 2014 ve firmě EKO-

HUM je uvedeno v tab. č. 10 [74]. 

 

Tab. č.10: Množství odpadů ze stravovacích zařízení využitého ke kompostování [74] 

Název společnosti 2012 2013 2014 

Kompostování 

DEPOS Horní Suchá 685,07 394,42 226,5 

EKO-HUM spol. s.r.o - - 375,82 

 

 Společnost EKO-HUM vlastní pštrosí farmu, drŧbeţí podestýlku z této farmy 

spolu s biologicky rozloţitelnými odpady zpracovává metodou řízené termofilní aerobní 

fermentace. Mnoţství zpracovaného odpadu za rok 2014 je uvedeno v tab. č.10. Tato 

technologie se řadí k nejefektivnějším a nejrychlejším zpŧsobŧm kompostování BRO, 

které obsahují ţivočišnou frakci. Vlhkost vstupních surovin (50 – 60%) a stálý přísun 
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vzduchu podporuje metabolickou aktivitu termofilní aerobní mikroflory, tato aktivita se 

projevuje zvyšováním teploty zakládky. Při teplotě nad 65 °C po dobu 5 dní dochází 

k hygienizaci zakládky, po uplynutí této doby se teplota sniţuje na teplotu okolo 50 °C  

a při intenzivním provzdušňování nastává proces dosoušení zakládky, který trvá 2 – 4 dny. 

[77], [78] 

4.5.2 Konkrétní příklady produkce odpadu ze stravovacích 

zařízení 

Třídění odpadu ze stravování a následné uskladňování v uzavřených nádobách, 

umístěných v chlazených a větraných prostorech je zajišťováno hlavně v nemocničních 

zařízeních, větších školních jídelnách, hotelech a ve větších firmách. Horší, je situace 

v menších školách a restauracích, popř. cukrárnách. V malých provozech vzniká menší 

mnoţství BRO, který se hlavně z ekonomických dŧvodu netřídí, ale odhazuje do 

komunálního odpadu. 

Produkce odpadu z nemocničních jídelen 

V městské nemocnici v Ostravě jsou zpŧsoby odděleného sběru a dočasného 

skladování odpadu ze stravovacích zařízení stanoveny směrnicí ředitele [90], kterou 

vypracovává ekolog společnosti. Odpad ze stravovacích zařízení je ukládán do plastové 

uzavíratelné nádoby (obr. č.4), umístěné na vozíku, aby bylo dosaţeno snadné manipulace.  
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Obr. č.4: Nádoba na sběr odpadu ze stravovacích zařízení 

 

 

Po zaplnění je plastová nádoba uzavřena, odvezena z prostoru kuchyně a umístěná 

do speciální chlazené a odvětrávané místnosti. Chlazení a větrání zabezpečují tři větráky 

umístěné u stropu (obr. č.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. č.5: Prostor pro skladování bioodpadu z nemocniční jídelny 
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Svoz odpadu ze stravovacích zařízení zabezpečuje 2x týdně firma OZO Ostrava  

na základě uzavřené smlouvy. Svoz je prováděn speciálními vozidly a při odvozu 

naplněných nádob jsou vţdy přivezeny prázdné čisté nádoby. O produkci odpadŧ je vedena 

evidence a zasílána kaţdoročně do 15. 2. následujícího roku na Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje. Další odpady, které v jídelně vznikají např. plast, papír,  

a komunální odpad jsou sbírány odděleně a následně ukládány v příslušném kontejneru, 

umístěném ve venkovních prostorách areálu nemocnice. V nemocniční kuchyni se připraví 

ročně přibliţně 150 tisíc snídaní, 180 tisíc obědŧ a 156 tisíc večeří. Produkce 

biodegradabilních odpadŧ z kuchyní nemocničních zařízení, které vznikají při přípravě 

jídel, či nedojedením porcí jídla za období 2012 – 2014 je zaznamenána v tab. č. 11. 

 

Tab. č.11: Příklady produkce odpadů ze stravování v nemocničních zařízeních MSK (t)[74] 

Název společnosti  2012 2013 2014 

Městská nemocnice Ostrava 18,45 64,52 60,95 

Rehabilitační ústav Hrabyně 6,18 3,5 1,4 

Nemocnice ve Frýdku-Místku - 0,2 5,16 

Fakultní nemocnice Ostrava - 45,60 56,65 

Nemocnice s poliklinikou Karviná 7,6 14,1 11,92 

Produkce bioodpadu z hotelů 

V hotelu Park Inn v Ostravě se třídí papír, plast, sklo, kovy, biologicky rozloţitelný 

odpad a komunální odpad. O produkci je vedena prŧběţná evidence. Kontejnery 

s výjimkou kontejneru na bioodpad jsou umístěny za budovou hotelu, v rohu venkovního 

areálu a je k nim snadný dojezd vozidel odpadové společnosti. Vzniklý biologicky 

rozloţitelný odpad z restaurace Bamboo v hotelu Park Inn v Ostravě se vkládá do speciální 

uzavíratelné nádoby do které je vloţen plastový pytel. Pytel se po naplnění, anebo 

nejpozději vţdy na konci směny uzavírá a odnáší do kontejneru vyhrazeného pro sběr 

biologicky rozloţitelných odpadŧ. Tento kontejner je umístěn v chlazené místnosti, 

chlazení je zabezpečováno klimatizací, která se nachází nad kontejnerem (obr. č. 6). 
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        Obr. č.6: Kontejner na sběr bioodpadu v hotelu Park Inn 

V den odvozu bioodpadu se kontejner umístí před vchod do klimatizované 

místnosti určené k dočasnému skladování. Odpadová společnost tento naplněný kontejner 

odveze a doveze prázdný, čistý. Svoz BRKO zabezpečuje jednou týdně firma A.S.A. 

nynější firma FCC Environment. Na obr. č.7 je kontejner zaplněný biologickým odpadem 

připravený k odvozu. 



Jana Tománková: Odpad ze stravovacích zařízení 

 

2016  39 

 

         Obr. č.7: Zaplněný kontejner na sběr bioodpadu v hotelu Park Inn 

 

Produkce bioodpadu z vybraných hotelŧ v Moravskoslezském kraji je uvedena 

v tabulce č. 12. V období mezi rokem 2013-2014, došlo u všech uváděných provozŧ k  

nárŧstu produkce.  

 

Tab. č.12: Příklady produkce odpadů ze stravování v hotelech Moravskoslezského kraje (t)[74][81] 

Název společnosti  2012 2013 2014 

Restaurace Bamboo v hotelu PARK INN - 9,15 9,45 

Kateřinská Hotel, s.r.o. 11,99 11,92 12,88 

HARMONY CLUB HOTELY, a.s. - - 7,09 

CPI Hotels, a.s. - 3,6 13,82 

 

 

 

 

 



Jana Tománková: Odpad ze stravovacích zařízení 

 

2016  40 

Produkce bioodpadu ze škol, firem a věznice 

 

K třídění odpadu a jejich oddělenému shromaţďování do barevně označených 

kontejnerŧ na školách výrazně přispívá program Ekoškola. Je to mezinárodní vzdělávací 

program, zaměřený na zlepšování prostředí ve školách a jejich okolí. Odpad z jídelen se 

shromaţďuje v uzavíratelných nádobách, tyto jsou převáţně dodávány společností, která se 

stará o odvoz a zpracování odpadu, na základě uzavřené písemné smlouvy. Zaplněné 

nádoby s bioodpadem, musí být skladovány v chlazeném a větraném prostoru. O mnoţství 

vyprodukovaných odpadŧ, vedou školní jídelny prŧběţnou evidenci. V případě, ţe je 

jídelna samostatně podnikající subjekt, vede si evidenci sama, kdyţ je součástí školy je 

evidence vedena dohromady za školu i jídelnu [80]. 

 

Tab. č.13: Příklady produkce odpadů ze stravování ve školách a firmách MSK (t)[74] 

Název společnosti  2012 2013 2014 

Střední prŧm. škola chemická, Ostrava - - 0,91 

Střední škola elektrotechnická, Ostrava 11,99 11,92 12,88 

Ostravská univerzita Ostravě 0,18 0,25 0,17 

Varroc Lighting Systems, s.r.o. - 47,62 27,5 

ANO..., s.r.o. 20,4 2,19 3,01 

Dura Automotive Systems CZ, s.r.o. 13 16,6 18,5 

IKEA Centres Česká republika s.r.o. 47,16 53,92 58,2 

 

Veškerý biologicky rozloţitelný odpad, který vzniká v provozu vězeňského 

stravování ve Věznici Heřmanice je drcen v drtiči kuchyňského odpadu a následně 

splachován do místní kanalizační sítě, která je vybavená vlastní čističkou odpadní vody. 

Tento zpŧsob nakládání s odpadem je sice náročný na vstupní investice, ale následně 

v provozu jídelny vlastně ţádný biologicky rozloţitelný odpad ze stravovacích zařízení 

nevzniká. V roce 2015 byla čistička vody cca 4 měsíce v  poruše a za toto období vězeňská 

kuchyně vyprodukovala 5,56 t odpadu ze stravovacích zařízení [84].  
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5. Závěr 

Prevence vzniku je u odpadŧ ze stravovacích zařízení jen těţce splnitelná, protoţe 

značné mnoţství odpadŧ vzniká při přípravě jídla, například slupky ze zeleniny či kosti 

z vývarŧ. Značnou část tohoto druhu odpadu tvoří nedojedené porce, které jsou 

nevyhnutelný odpad z hygienického  hlediska.  

Producenti tohoto druhu odpadu mohou ovlivnit zpŧsoby sběru a dočasného 

uskladnění. To znamená shromaţďovat odpad odděleně v uzavřených nádobách, které se 

po naplnění, popř. po ukončení směny z prostorŧ přípravy jídla odnáší. Skladování 

zaplněných nádob musí být v  chlazených a větraných prostorech, aby nedošlo 

k znehodnocení tohoto odpadu, a tím i k šíření nepříjemného zápachu.  

Podle konkrétních příkladŧ uvedených v této bakalářské práci, je v uvedených 

stravovacích zařízeních Moravskoslezského kraje tento odpad tříděn a následně separovaně 

uskladňován ve vyhrazeném chlazeném a větraném prostoru. O produkci je vedena řádná 

evidence a odvoz je zabezpečen odpadovými společnostmi na základě podepsané smlouvy. 

Po předání odpadu odpadovým společnostem, je ale značné mnoţství ukládáno na 

skládky. Řešením v zpracování odpadu ze stravovacích zařízení v MSK  

je výstavba komunální bioplynové stanice, která má příjem surovin v uzavíratelné hale 

s odtahem a čištěním vzduchu, aby nedocházelo k šíření zápachu do okolí. Toto řešení je 

sice ekonomicky náročné, ale má vysoký potenciál do budoucna. Řeší vyuţívání všech 

vzniklých bioodpadŧ, kromě odpadŧ z údrţby zeleně, ze stravovacích zařízení i bioodpady 

z vytříděného sběru z domácností.  

Moţným zpŧsobem zlepšení nakládání s odpadem ze stravovacích zařízení je  

i rozšíření činnosti stávajících kompostáren, které kompostují jen bioodpady rostlinného 

pŧvodu. Toto řešení představuje zvýšení nákladŧ pro kompostárny, protoţe odpad ze 

stravovacích zařízení má rŧzné sloţení a obsahuje ţivočišnou sloţku, musí se proto 

upravovat a projít hygienizací. 
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