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Anotace 
Bakalářská práce je věnována biologicky rozložitelnému komunálnímu odpadu se 

zaměřením na obec Ostrava-Proskovice. Popisuje a charakterizuje současný stav nakládání 

s odpady v obci. Cílem práce je provést sociologický průzkum obyvatel pomocí 

dotazníkové metody se zjištěním, jak nakládají s biologicky rozložitelným komunálním 

odpadem z domácností, jaké mají povědomí o tomto druhu odpadu a zároveň zjistit jejich 

stanovisko k  možnostem třídění kuchyňského a zahradního odpadu. Poté jsou navržena 

řešení k optimalizaci a efektivnosti nakládání s uvedeným druhem odpadu. 
Klíčová slova: biologicky rozložitelný komunální odpad, bioodpad, biopopelnice, odpad 

  
Annotation 

The bachelor thesis is devoted to biodegradable municipal waste with a focus on the 
municipality of Ostrava-Proskovice. It describes and characterizes the current status of the 
waste management in the village. The aim of the thesis is to accomplish a sociological 
survey of the inhabitants using a questionnaire method to find out how biodegradable 
municipal household is familiar with this type of waste and at the same time to find out 
their opinion on the possibilities of sorting kitchen and garden waste. At the end of the 
thesis the solutions are proposed for optimizing and efficiently handling the type of stated 
waste. 
Key words: biodegradable municipal waste, bio-waste, bio dustbin, waste 
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1 Úvod 
          Na téma odpady a nakládání s nimi je vedeno mnoho diskuzí a napsáno ještě více 

publikací a odborných článků. Je to dáno tím, že odpady neodmyslitelně patří k životu  
a životnímu stylu obyvatel, zejména moderního člověka. Velké množství odpadů vzniká 

především v průmyslu. V povědomí dnešního člověka jsou však odpady spjaty především 

s tříděním skla, papíru a plastů.  Nelze však opomenout i biologicky rozložitelný 

komunální odpad, který vzniká v domácnostech, zejména odpad z kuchyní a ze zahrad. 

Problémem bioodpadu je, že z větší části končí společně se separovaným komunálním 

odpadem na skládce bez dalšího využití. Je zapotřebí získat o bioodpadu více informací, 

vědět, jak s ním nakládat, jak bioodpad třídit a v konečném důsledku i využívat například 
na vlastních pozemcích. Systém nakládání s bioodpadem má motivovat občany ke 

snižování množství separovaného komunálního odpadu právě vytříděním jeho biologicko 

rozložitelné složky. To platí jak pro občany rodinných domů, tak obecních bytů.  
Teoretická část mé bakalářské práce je nejprve zaměřena na legislativu a zákony, 

které se k problematice nakládání s odpady vážou jak na území České republiky, tak 

v rámci Evropské unie. Zároveň informuje o základních pojmech týkajících se odpadového 

hospodářství. Pozornost je věnována především biologicky rozložitelnému komunálnímu 

odpadu. Dále je práce orientována na obec Ostrava-Proskovice, kde popisuje  
a charakterizuje současný stav nakládání s odpady. Praktická část bakalářské práce 

analyzuje pomocí dotazníkové metody nakládání občanů s biologicky rozložitelným 

komunálním odpadem, zejména z kuchyní a ze zahrad. Zároveň udává povědomí občanů  
o této problematice. Poté jsou navržena řešení k optimalizaci a efektivnosti nakládání 

s uvedeným druhem odpadu.  
Cílem práce je provést sociologický průzkum obyvatel se zjištěním, jak nakládají 

s biologicky rozložitelným komunálním odpadem z domácností, jaké mají povědomí  
o tomto druhu odpadu a zároveň zjistit jejich stanovisko k  možnostem třídění 

kuchyňského a zahradního odpadu. Nedílnou součástí je i zaujetí stanoviska obyvatel 

k teoretickému návrhu výstavby zařízení pro zpracování bioodpadu v obci. 
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2 Legislativní rámec biologicky rozložitelných odpadů 
První kapitola této bakalářské práce čtenáře seznamuje s legislativou a zákony, které 

se pojí k problematice nakládání s odpady na území České republiky. Součásti této 

kapitoly je zároveň rámcové seznámení se se základními pojmy, jako je rozdělení odpadů, 
jejich charakteristika zaměřená na biologicky rozložitelný odpad či biologicky rozložitelný 

komunální odpad.  
„Problematika odpadů provází člověka od nepaměti. Již v dávné minulosti vznikaly 

činností našich předků odpady. Výhodou však bylo jejich omezené množství a neomezená 

prostranství okolo nich. O některé druhy odpadů (v té době o většinu) se postarala sama 

příroda a jiné druhy odpadů dneska zpětně objevují s velkým nadšením a mnohdy 

s vysokými náklady archeologové.“ [1] 
2.1 Legislativa  České republiky 

V každém svrchovaném státě je právo a legislativa základním pilířem pro chod  
a fungování společnosti a samotné možné existence jednotného řádu. Problematika odpadů 

je jedna z mnoha oblastí, které jsou v České republice legislativně podchyceny.  
Do roku 1991 byla problematika odpadů (s výjimkou odpadních vod, případně 

dalších speciálních odpadů) řešena takřka nedostatečně. Základní rámec tvořil zákon  
č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, související vyhláška Ministerstva zdravotnictví  
č. 46/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek a některé vyhlášky, jež 

řešily otázky spojené s organizovaným sběrem vybraných druhotných surovin. 
 „Prvním historicky platným zákonem na území České republiky byl zákon  

č. 238/1991 Sb. o odpadech, účinný od 1. srpna 1991.“ [2]  
Jak je patrno shora, nakládání s odpady nebylo před rokem 1991 nikterak legislativně 

podchyceno ani kontrolováno.  Uvedený zákon č. 238/1991 Sb. byl novelizován v roce 
1997. Doplnila ho Směrnice Evropské unie 75/442/EHS o odpadech. Tento zákon 

upřednostňoval hierarchii nakládání s odpady, to znamená omezování vzniku odpadů  
a jejich odstraňování. Zákon byl přínosný pro ochranu životního prostředí. Cílem byla 
ochrana lidského zdraví a životního prostředí. [3]  
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Dalším důležitým právním aktem v oblasti nakládání s odpady na území českého 

státu je zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Na rozdíl od výše 

uvedeného zákona č. 238/1991 Sb. korespondoval s příslušnými právními předpisy 

Evropské unie (dále jen „EU“) a plně jej nahradil. Zákon o odpadech byl do dnešní podoby 

změněn osmnácti zákony a doplněn a rozšířen mnoha směrnicemi EU. Druhý stěžejní 
zákon je zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  
o obalech“). Pokud obal výrobku nesplňuje svou funkci a je vadný, v tom případě lze 

hovořit o tomto výrobku jako o odpadu, neboť nesplňuje funkci z hlediska kvality  
a spotřeby. Hovoří se zde i o pojmech jako recyklace a třídění.  

Pro účely této bakalářské práce je nutno zmínit také nařízení vlády č. 352/2014 Sb.,  
o plánu odpadového hospodářství České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se 

o strategický dokument pro oblast odpadového hospodářství. Nyní je nastaven pro období 

2015-2024. Jeho hlavním posláním je především předcházet vzniku odpadů, zvyšovat 

jejich třídění a omezit odstraňovaní odpadů s cílem zákazu skládkování.  
Česká republika, jako jeden z členů EU, se rovněž řídí směrnicemi vydané na této 

nadnárodní úrovni. Oblasti nakládání s odpady se dotýká zejména směrnice č. 98/2008/ES, 

o odpadech. Byla navržena a schválena Radou Evropské unie a Evropským parlamentem. 
Definuje oblast ochrany životního prostředí a lidského zdraví, které může být narušeno 

nepříznivými vlivy ze špatného skladování a nakládání odpadů. Česká legislativa 

vymezuje právní rámec nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem (dále 

jen „BRKO“) především v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném a účinném znění, 

v související vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů, 

ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady, v platném a účinném znění, jakož i ve vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách 

ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném a účinném 

znění. Problematikou biologicky rozložitelných odpadu se konkrétně zabývá vyhláška  
č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, v platném 

a účinném znění.  Rovněž je nutno zmínit i zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, v platném 

a účinném znění a s ním související vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na 

hnojiva, v platném a účinném znění a vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu 

používání hnojiv, v platném a účinném znění, neboť se vztahují i na finální produkty 
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zpracování BRO /BRKO/, pokud jsou tyto využívány jako hnojiva a aplikovány na 

zemědělskou a lesní půdu. Prozatím poslední změny v této oblasti přinesl zákon  
č. 229/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, v platném a účinném znění. V této novele zákonodárce ukládá povinnost 

jednotlivým obcím, aby umožnily svým občanům třídit biodegradabilní odpady a k tomu 
účelu aby vyčlenily potřebná místa a prostory. [4] 

V § 2 vyhlášky ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu 

zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, zákonodárce deklaruje, že 
„(1) Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro 

biologické odpady rostlinného původu, a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října 

kalendářního roku. 
(2) Tato povinnost je splněna také v případě, že biologický odpad rostlinného původu 

je s ohledem na následný způsob využití soustřeďován společně s biologickým odpadem 

živočišného původu. 
(3) Biologickým odpadem rostlinného původu se rozumí biologicky rozložitelný 

komunální odpad, který neobsahuje, ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem 

živočišného původu nebo s vedlejšími produkty živočišného původu. 
(4) Biologickým odpadem živočišného původu se rozumí biologicky rozložitelný 

komunální odpad, který obsahuje nebo přišel do kontaktu s biologicky rozložitelným 

odpadem živočišného původu z kuchyní a stravoven. 
(5) Obec při soustřeďování odpadu, především odpadu ze stravovacích zařízení, musí 

zajistit podmínky na ochranu veřejného zdraví a životního prostředí, a to systémem 

shromažďování, typem nádob a četností odvozu odpadu. 
6) Povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu je splněna také v případě, že obec má na svém území zavedený 

systém komunitního kompostování, do kterého je umožněno odevzdávat veškeré rostlinné 

zbytky z údržby zeleně a zahrad vznikající na území obce.“ [5] 
   Zároveň udává způsoby, jimiž obce mohou zajistit oddělené soustřeďování 

separovaných složek komunálního odpadu a to prostřednictvím:  
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a) sběrných dvorů  
b) malých zařízení (v případě bioodpadu)  
c) velkoobjemových kontejnerů  
d) sběrných nádob  
e) pytlového sběru  
f) kombinací výše uvedených možností [5] 

Rostoucí tlak veřejnosti a rostoucí množství právních předpisů v oblasti životního 

prostředí vedly k širšímu pohledu na možnosti odpadového hospodářství. Projevilo se to 
zejména v rozvoji udržitelnějších metod řešení odpadu obecně. Zavedení stále přísnějších 

předpisů o odpadovém průmyslu ze strany příslušných vládních orgánů, spolu s kroky 
směřujícími k omezení závislosti na skládkách, jako cestě likvidace, způsobuje, že zejména 

v rámci Evropy bude pravděpodobnější, že určitá forma biologického ošetření se brzy 

stane standartním požadavkem na drtivou většinu hnojitelných odpadů. [6]  
Při pohledu na úroveň odpadového hospodářství v ČR je možné shrnout,  

že v současné době prochází dynamickým vývojem.  Aktivity v oblasti odpadového 

hospodářství narůstají také u obcí a měst. Jedná se většinou o komplexní řešení 

problematiky komunálních odpadů, o vybudování sítě separovaného sběru, jako jsou 
plasty, sklo, papír a nově biodegradabilní odpady. Obce mají vybudované sběrné dvory pro 
shromažďování velkoobjemových a nebezpečných odpadů, jež jsou vyprodukovány 

občany či drobnými živnostníky. [7]  
Pro shrnutí jsou součásti české legislativy níže uvedené právní předpisy: 

1. Novela č. 229/2014 Sb. zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., která obcím přináší 

základní povinnost zajištění prostoru pro oddělený sběr bioodpadů. 
2. Vyhláška MŽP č. 321/2014 Sb. v § 2 upravuje rozsah a způsobu zajištění 

odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů. 
3. Legislativní požadavky týkající se sběru a zpracování bioodpadů vycházejí 

především ze zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Důležitý je především  
§ 12 zákona o odpadech, kde jsou stanoveny obecné povinnosti při nakládání  
s odpady, dále v § 16 zákona o odpadech, kde jsou stanoveny povinnosti původců 

odpadů. 
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4. Vyhláška č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů. 
5. Vyhláška 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými 

odpady 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). 

6. Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadu na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu a změna vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady. 
7. Vyhláška č. 474/2000 Sb. o stanovení požadavků na hnojiva. 
8. Zákon. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 
9. § 58 vyhlášky č. 299/2003 Sb. o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz  

a nemocí přenosných ze zvířat na člověka. 
10. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1069/2009, ze dne 

21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu 

a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) 

č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu). 
11. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 

29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny 

živočišného původu.  
2.2 Definice odpadů 

Abychom pochopili danou problematiku, přichází na řadu objasnění některých 

pojmů, které se k problematice vážou. Je nutno si přiblížit pojem odpady a komunální 

odpady a s tím související bioodpady. 
Hned na počátku je třeba si uvědomit, co je to vlastně odpad. Zda se vždy jedná  

o odpad či něco, co v dané chvíli neumíme využít. V mnohých jazycích a kulturách jsou 
určité druhy odpadů popisovány jako vedlejší produkty. U některých obyvatel se nakládání 

s odpady stává příčinou velkého odporu, zejména z důvodu povinnosti za vyprodukovaný 

odpad zaplatit. [1]  
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V moderním pojetí lze odpad definovat dle § 3 zákona č. 185 / 2001 Sb. o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  
o odpadech) „jako každou movitou věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo 
povinnost se jí zbavit. Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou 

věc, k využití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné 

ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná  
o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li 
movitou věc osoba sama. Osoba má povinnost zbavit se movité věci, jestliže ji nepoužívá  
k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě 

zvláštního právního předpisu.“ [8]   
Z uvedeného výše vyplývá, že odpady jsou produktem prakticky veškeré lidské 

činnosti. Vznikají průmyslovou činností, stavební činností, v zemědělství, v dopravě a při 
běžném životě člověka v konzumní společnosti. Zejména komunální odpady a kaly 

z čistíren odpadních vod jsou produktem prakticky všech obyvatel. [9] 
 2.3 Rozdělení odpadů  

V běžné praxi se setkáváme s členěním odpadů podle jejich skupenství, a to na 
plynné, kapalné a tuhé, popřípadě pastovité odpady. Často se stává u směsných odpadů,  
že pevné a kapalné odpady jsou v zájmovém objektu obsaženy dohromady. Podle vlivu na 
životní prostředí se každá z těchto skupin posuzuje a definuje zvlášť. [3] 

A to na neškodné, škodlivé, nebezpečné, toxické a vyžadující zvláštní péči. Jedním 

z dalších hledisek členění odpadů je podle vzniku – v oblasti dobývání nerostných surovin, 

v oblasti výroby a v oblasti spotřeby.  
Podle původu lze odpady dělit na průmyslové, zemědělské a komunální. Z pohledu 

základního chemického složení odpady členíme na anorganické a organické.   
 2.4 Nakládání s odpady 

Výrobní i nevýrobní činnost dnešní společnosti provází vznik odpadů, z nichž valná 

část jsou nebezpečné odpady. Odstranění a racionální využití odpadů je úkolem týkající se 

jak ochrany životního prostřední, tak i ekonomické stránky. Přitom z  teoretického pohledu 
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by skutečný odpad ani neměl existovat. Z výroby a různých spotřebních postupů však 

vznikají vedlejší produkty. Pokud výrobce nebo společnost neumí tyto vedlejší produkty 

dále zpracovat, tedy zařadit do koloběhu společnosti, nazývají je odpadem.  
Z praktického pohledu se všechny systémy hospodářství ve své podstatě zabývají 

přeměnou surovin na odpad. V odpady se mění většina nedostatkových surovin. Je proto 
nutné omezit neúčelnou spotřebu surovin a nedostatkových materiálů, jak ve společnosti, 
tak ve výrobě. Všechen odpad, který  představuje potenciální druhotné suroviny, se tak 
stane hlavním zdrojem surovin a přírodní nenačaté zdroje budou sloužit jako rezerva 
spotřeby pro budoucnost. [10]  

Za poslední dobu byl učiněn velký pokrok v oblasti nakládání s odpady. Zcela běžně 

končily v minulosti v lokálních topeništích. V dnešní době je tento způsob nakládání 

s odpady spíše na ústupu stejně jako hromadné skládky a spalovny všech druhů odpadů. 
[11]    

V roce 2015 bylo na území ČR vyprodukováno celkem 37,3 milionů tun všech druhů 

odpadů. Nebezpečný odpad představoval 1,5 milionů tun a zbylých 35,8 milionů tun 
představovaly ostatní odpady. Za tento sledovaný rok 2015 tak připadá na jednoho 
obyvatele ČR celkem 3542 kg všech vyprodukovaných odpadů, což představuje celkem 
143 kg nebezpečných a 3399 kg ostatních odpadů. [12]   
2.5 Komunální odpady  

V obecném pojetí a chápání komunální odpad zahrnuje mimo jiné směsný komunální 

odpad, separovaně sbírané složky (papír, plast, sklo, nápojové kartony), nebezpečný odpad, 

objemný odpad či odpad ze zahrad a parků. Jedná se o různorodý materiál z hlediska 
fyzikálněchemických vlastností. V tomto směru hodně záleží na druhu zástavby obcí, 

způsobu vytápění a také životním stylu obyvatel.     
Komunálním odpadem se dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, rozumí 

„veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, a který je uveden 

jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických 

osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Odpadem podobným 

komunálnímu odpadu se dle téhož zákona rozumí veškerý odpad vznikající na území obce 
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při činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání a který je 

uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů.“ [13] 
Z definice komunálního odpadu dle shora uvedeného zákona o odpadech vyplývá, že 

vznik komunálního odpadu je velmi spjat s místem pobytu každého jedince. Zpětně může 

ovlivňovat zdravotní stav společnosti a její estetické vnímání. Směsný komunální odpad 

není zařazen v kategorii nebezpečný, nicméně se v něm mohou při nedostatečném třídění 

objevit nebezpečné složky. Jedná se například o baterie a akumulátory, léky, rozpouštědla, 
barvy apod. Při nevhodném nakládání mohou látky, které jsou v nich obsažené, znečistit 

životní prostředí, zejména ovzduší, vodu a půdy. Mohou se také dlouhodobě ukládat 

v biomase, šířit se potravním řetězcem a ovlivnit tak zdraví člověka. Do rázu krajiny může 

také negativně zasáhnout provoz zařízení na nakládání s komunálním odpadem. 
 Biologicky rozložitelný komunální odpad ukládaný na skládky je zdrojem 

skleníkových plynů. V případě špatně zabezpečené skládky je také zdrojem výluhů  
v průsakových vodách a půdách. V případě vhodné separace a zpracování komunálního 

odpadu, ovlivňuje životní prostředí a zdraví člověka i pozitivně, například využitím 

v podobě kompostu. [14]  
Pro úplnost je nutno připomenout, že komunální odpad není to stejné, co odpad 

směsný. Směsný odpad je součást komunálního a tvoří ho nevytříditelné složky 

komunálního odpadu. Jedná se tedy o odpad, který není možné vhodit do barevných  
a označených kontejnerů na tříděný odpad.  

Produkce odpadů v ČR měla až do roku 2015 spíše stagnující trend. Velké pozitivum 
v nakládání s odpady je jejich materiálové využití, a to i u obalových odpadů. V případě 

komunálních odpadů však stále převažuje skládkování, i přestože, že postupně dochází 
v posledních letech k jeho snižování. [14]  
2.5.1 Sběr a svoz komunálních odpadů 

Systémy sběru a třídění komunálních odpadů můžeme obecně charakterizovat podle 
dostupnosti sběrného místa, stupně třídění odpadů, používané technologie sběru či způsobu 

sběru. Sběrná místa rozlišujeme dle vzdálenosti na sběr odvozový a donáškový. Při sběru 
odvozovém jsou nádoby umístěny před jednotlivými domy nebo je odpad z jednotlivých 
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domácností dáván v den svozu před dům. Sběr donáškový spočívá v tom, že občan nosí 

vytříděné složky odpadu na určená místa. Překonává přitom vzdálenost v desítkách až 

stovkách metrů. V neposlední řadě zde patří i sběrný dvůr. Jedná se o místo určené obcí ke 

sběru více složek a slouží pro větší spádovou oblast. Podle stupně třídění rozlišujeme sběr 

směsného, netříděného, komunálního odpadu, sběr vícedruhového odpadu, jako například 
spalitelný odpad, duté a ploché obaly a sběr jednodruhového odpadu, což značí oddělený 

sběr jednotlivých komodit, jako například papír, plasty, sklo apod. [15]  
Celkové množství vyprodukovaného komunálního odpadu v ČR v roce 2015 bylo 

5,3 milionů tun. Na jednoho občana vychází 500 kg. Komunální odpady se na celkové 

produkci odpadů podílely z 14 %. Z analýzy v tomtéž roce vyplývá, že bylo následně 
využito 47 % vyprodukovaných komunálních odpadů, z toho 11 % energeticky a 36 % 
materiálově. Na skládkách bylo uloženo 47 % komunálních odpadů. [12] 

I přes legislativní omezení je skládkování komunálního odpadu nezbytnou součástí 

nakládání s odpady. Je zde ukládán především zbytkový nevyužitelný odpad.  
EU si stanovila cíl, aby v roce 2040 nebyla v Evropě ani jedna reaktivní skládka odpadů  
a figurovaly by pouze skládky inertních materiálů. [2]  

Evropská strategie oběhového hospodářství hovoří o omezování skládkování. Důraz 

je kladen na recyklaci a využívání odpadů jako zdroje. Podle navrhovaných evropských 

směrnic se stanoví povinnost do roku 2025 recyklovat až 60 % komunálního odpadu, do 

roku 2030 by se procento mělo vyšplhat až na 65 %. I přes klesající trend převažuje v ČR 

odstraňování komunálního odpadu pomocí skládkování. Pouze třetina všech 

vyprodukovaných odpadů se dále materiálově využívá.   
2.6 Odpady biologického původu 

Významnou součástí komunálních odpadů jsou odpady biologického původu, tedy 
jinak řečeno biologicky rozložitelné odpady. Jejich způsob nakládání může pozitivně  
i negativně ovlivnit fungování životního prostředí. Během procesu skládkování se uvolňují 

plyny, zejména metan. Velká část těchto odpadů směřuje k materiálovému nebo 
energetickému využití. Jejich součástí jsou rostlinné živiny a také organická hmota, které 
je možno stabilizovat a zavádět do přírodního koloběhu jako hnojivo. [11]  
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 Bioodpady: 
Dle zákona č. 185/2001 Sb. „je biologicky rozložitelný odpad takový odpad, který 

podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu.“ [8] 
Bioodpady můžeme rozdělit do dvou skupin: 

• Biologicky rozložitelné odpady /BRO/ 
• Biologicky rozložitelné komunální odpady /BRKO/  

2.6.1 Biologicky rozložitelné odpady 
Biologicky rozložitelné odpady jsou chápany jako veškeré kompostovatelné odpady 

z prvovýroby v oblasti zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství, či z výroby  
a zpracování potravin. Dále jsou to také odpady z opracování dřeva a výroby desek, 

nábytku, papíru a lepenky. Do této kategorie odpadů je možno zařadit odpady 
z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu, různé druhy obalů, stavební  
a demoliční odpady a odpady z čištění odpadních vod. [16] 
 2.6.2 Biologicky rozložitelný komunální odpad 

Biologicky rozložitelné komunální odpady jsou odpady z domácností a jim podobné 

odpady z živností, průmyslu a samosprávních celků. Mezi tyto odpady patří separovaný 

odpad z domácností a zahrad, odpady z veřejné zeleně, z tržišť a odpady z kuchyní  
a stravoven. [16] Všechny druhy těchto odpadů jsou uvedeny ve skupině 20 Katalogu 

odpadů. [17] 
Zdroje BRKO 
Dle složení a původu se dělí na: 

• biologicky rozložitelný komunální odpad z domácností, 
• biologicky rozložitelný komunální odpad ze zahrad. 

Pojem bioodpad v této práci představuje biologicky rozložitelný komunální odpad 

z domácností a zahrad, tedy BRKO. 
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Do kategorie bioodpadu z domácností patří: 
• zbytky ovoce a zeleniny 
• kávový odpad včetně filtrů a ubrousků 
• zbytky pečiva a obilnin 
• skořápky z vajíček a ořechů 
• zbytky vařených jídel 
• uvadlé květiny a odpad ze zeleně 
• podestýlka domácích býložravých zvířat 

Do bioodpadu ze zahrad náleží: 
• posečená tráva, větvičky, spadlé listí 
• zbytky ovoce a zeleniny 
• sláma, seno 
• stará zemina, plevel   
• popel ze dřeva 
• chlupy, peří 
• piliny,  
• odpady z chovu hospodářských zvířat, hnůj hobliny [18]  
Z hlediska přístupu kyslíku se bioodpad rozkládá: 
• hnitím 
• tlením 
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Hnití  
Probíhá v podmínkách bez přístupu kyslíku. Dochází k anaerobnímu rozkladu, na 

kterém se podílejí převážně anaerobní bakterie.  Výsledkem procesu je kromě organické 

hmoty skleníkový plyn metan. Je základní složkou bioplynu, nejčastěji používán 

k efektivní výrobě obnovitelné elektřiny a tepla, a v reaktorech bioplynových stanic. 
Bioplynové stanice jsou moderní a ekologická zařízení, která jsou v provozu v celé 

EU. Statistika výroby bioplynu zvýrazňuje rostoucí význam, např. z hlediska obnovitelné 

energie. Bioplynové stanice a výroba bioplynu má mnoho pozitivních a celospolečenských 

přínosů. Bioplyn je podle zákona č. 180/2005 Sb. „hodnocen jako obnovitelný zdroj 

energie.“ [19]  
Tlení 
Probíhá v podmínkách za přístupu kyslíku, dochází k aerobnímu rozkladu. Jedná se  

o rozklad materiálu pomocí řady organismů, pro které je organický materiál potravou. 

Přeměnu organické hmoty odpadů na humusové látky při kompostování zabezpečují 

převážně mikroorganismy. Při kompostování probíhá přeměna na organické látky stejným 

způsobem jako v půdě, s tím rozdílem, že kompostování lze technologicky ovládat.  
U kompostování se jedná o řízený proces, který zabezpečuje optimální podmínky potřebné 

pro rozvoj mikroorganismů. Oproti polním podmínkám je možné získat humusové látky 

rychleji a produktivněji. [11]   
2.6.3 Nakládání s BRKO 

S biologicky rozložitelnými komunálními odpady je možno nakládat v podstatě 

dvěma základními způsoby: 
a) Odpad, jako materiál či surovinu lze zpracovávat na zahradách rodinných domů,  

v zahrádkářských osadách apod. Jde o způsob domácího, případně komunitního 

kompostování. Tento odpad není nikde vykazován. Jeho produkce nemůže být 

zvážena a podle zákona o odpadech vlastně jako „odpad“ neexistuje. Vlastník nemá 

úmysl se jej zbavit. Jde o předcházení vzniku skutečného odpadu. 
b) Odpad, ale již ne jako materiál, je odkládán na vyhrazené místo, jako například do 

kontejneru, sběrné nádoby, sběrného dvora. V tomto případě je produkce 
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komunálního odpadu obce navýšena o hmotu, která vznikla vytvořením místa pro  
a její sběr. Jedná se o separovaný sběr BRKO, který lze provozovat jako systém 

odvážkový (odvážecí, odvozový), nebo donáškový (přinášecí). Jak bylo uvedeno 
shora, rozdíl mezi těmito dvěma systémy je ve vzdálenosti a umístění nádob na 

tříděný sběr. [20] 
Technologie pro zpracování bioodpadů jsou různé a nabízí je v současné době 

mnoho našich i zahraničních firem. Záleží hlavně na množství dostupných bioodpadů  
a financích pro jakou technologii se rozhodnout. Ať už je vybrána jakákoli technologie, 
vždy je potřeba tento bioodpad vytřídit z komunálního odpadu tak, aby obsahoval  
co nejmenší množství nežádoucích příměsí. Je samozřejmě nutné jej dopravit  
na zpracovatelské místo. [21]  

Z Plánu odpadového hospodářství pro období 2015-2024 v ČR vyplývá,  
že hmotnostně nejvýznamnějšími druhy BRKO, které lze považovat za problematické  
z hlediska nakládání, jsou směsný komunální odpad (SKO) a objemný odpad. Způsob 
nakládání se směsným komunálním odpadem je skládkování a SKO tvoří většinu 
komunálních odpadů uložených na skládku.  

Separovaný sběr BRKO v podmínkách ČR je v současnosti zaměřen na zelený odpad 

ze zahrad a parků a další odpad rostlinného původu. Nyní je SKO nejčastěji ukládán  
na skládky nebo energeticky využíván v zařízeních pro energetické využití komunálních 

odpadů. V roce 2012 bylo na území ČR skládkováno cca 2,3 milionů tun SKO  
a 0,4 milionů tun objemného odpadu. [22]   

Pro snižování množství BRKO ukládané na skládky zaznamenáváme čtyři základní 

motivy, kterými jsou snížení emisí skleníkového plynu ze skládek, návrat odebraných živin 

zpět do zemědělské půdy, úspora prostředků a energie, kterou lze z odpadu vyrobit a plnění 

legislativní povinnosti snížit množství BRKO v směsném komunálním odpadu (SKO) 
ukládaného na skládky, jenž je dána Evropskou směrnicí o skládkách odpadů. [23]     

Snížit podíl BRKO ve směsném komunálním odpadu je možné těmito metodami:  
• mechanicko-biologickou úpravou, která je vhodným doplňkem systémů 

odpadového hospodářství s vysokou mírou odděleného sběru,  
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• odděleným sběrem bioodpadu přímo u zdroje. [24] 
2.6.4 Možnosti nakládání s bioodpady  

• Domácí kompostování, 
• komunitní kompostování probíhající v rámci bytového domu, ulice, čtvrti, 
• sběr na sběrných dvorech pomocí velkoobjemových kontejnerů vhodný pro 

příležitostné odložení bioodpadů typu větvě, padané ovoce, 
• sběr prostřednictvím BIO nádob (popelnic). Obyvatelé mají k dispozici vlastní 

nádobu. Systém je pro uživatele velice komfortní a speciální konstrukce BIO 

nádoby zajišťuje hygieničnost sběru a zabraňuje nepříjemnému zápachu. Systém je 

vhodný zejména ve vilové a satelitní zástavbě. 
Kompostování 
Kompostování patří mezi nejčastější a nejjednodušší způsob pro zpracování 

organických zbytků. V ČR má dlouholetou tradici, která je spojená se zpracováním 

zahradnických a zemědělských přebytků. Kompostovat lze volně nebo na hromadě nebo  
v kompostovacích boxech. Tyto je možno vyrobit z dostupných materiálů či zakoupit  
v prodejnách se zahradnickými potřebami. Objem kompostéru se odvíjí od množství 

kompostovatelného materiálu. Důležitým faktorem je dostatečný přístup vzduchu  
a možnost překopávání. 

Cílem kompostování je přeměna odpadů díky přirozenému biologickému rozpadu do 
formy tak, aby byla neškodná, hygienicky a esteticky nezávadná, silně redukovaná 

objemem a hmotností a použitelná jako hnojivo. [1]   
Přínosem metody kompostování pro zpracování BRKO je fakt, že se jedná o tradiční 

technologii používanou s nízkými provozními náklady. Problémem u kompostování může 

být odbyt kompostu. Sektor zemědělství nemá zájem o využití kompostu z BRKO ke 
hnojení půdy. Naopak je u nich potřeba živin pokrývána kompostováním z vlastních 

přebytků a zaoráváním zbytků po sklizni plodin do půdy. [3]   
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Komunitní kompostování 
Komunitní kompostování zabezpečuje jednoduchý a levný způsob využívání 

bioodpadů. Z novely zákona § 10a o odpadech č. 314/2006 Sb. vyplývá, že se „jedná  
o systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území 

obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost.“ [25] V praxi je využíváno 

v komunitě lidí, kteří nemají možnost domácího kompostování. Komunitní kompostování 

lze využívat v obcích, na školních zahradách, v zahrádkářských koloniích, v chatových 
osadách. Všude na těchto místech lze založit komunitní kompostoviště  
a využívat tak vzniklé rostlinné zbytky jako organické hnojivo. Tímto způsobem lze ušetřit 
a vyhovět požadavkům na ochranu zdraví lidí a životního prostředí. Taktéž naplnit cíle 

Plánu odpadového hospodářství ČR a Nařízení EU pro snižování množství ukládaného 

biologicky rozložitelného komunálního odpadu na skládky odpadů.    
Z § 10 písm. a) výše zmíněného zákona dále vyplývá, že „obec může ve své 

samostatné působnosti, jako opatření pro předcházení vzniku odpadů, stanovit obecně 

závaznou vyhláškou obce systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného 

kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce. Zároveň však úprava  
a kompostování zelených zbytků musí být provozovány tak, aby nedošlo k narušení složek 

životního prostředí nad míru stanovenou zvláštními právními předpisy.“ [25] 
Kompostovací proces je řízen tak, aby byl zajištěn rozklad organické hmoty bez zápachu  
a vzniku metanu.   

Sběrný dvůr a velkoobjemové kontejnery  
Sběrný dvůr je místo sloužící k odevzdání objemného odpadu, který se nevejde do 

klasických kontejnerů. Sběrné dvory mají stanovenou provozní dobu a vymezené typy 
odpadů. Výhodou je zajištění dohledu nad vytříděním surovin do jednotlivých sběrných 

nádob. Jsou určeny občanům pro odkládání objemného či nebezpečného odpadu, zeleně  
a tříděných složek odpadu z domácností. Cílem sběrného dvora je zvýšit recyklaci odpadů 
a také snížit množství odpadů uložených na skládkách. 

Velkoobjemové kontejnery se používají k odstraňování objemného odpadu, který 

není možné odložit do popelnic či kontejnerů. Nejčastěji se nachází ve sběrných dvorech 
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nebo jsou umísťovány v obcích během jarního úklidu, podzimní sklizně na zahrádkách  
či při rekonstrukci domu. [11]   

Sběrné nádoby  
Bioodpad je aktivní látka, která podléhá změnám a je nutno pro jeho sběr použít 

speciální nádoby. Ačkoliv se tyto nádoby z vnější strany podobají standardním popelnicím, 
jejich vnitřní konstrukce je velmi odlišná. Jsou tvořeny rošty, otvory, žebry či komínky, 

které zajišťují provzdušňování. Zároveň oddělují kapalné a tuhé části bioodpadu.  
Díky tomu zde nedochází k zahnívání odpadu a nádoba tak nezapáchá. Vysycháním ztrácí 

bioodpad v nádobě část své hmotnosti a tím uvolňuje prostor pro další materiál. Pro svoz  
a dopravu odpadů se používají standardní svozová vozidla, která jsou určená pro svoz 

ostatních komunálních odpadů. Vozidla jsou technicky upravena, aby nedocházelo  
k vytékání tekutin z bioodpadu. Svoz se provádí jednou za 14 dní. Tento typ bioodpadu 
končí v kompostárně. [26]     

Jak už je uvedeno výše v této bakalářské práci, hlavním cílem nakládání s BRKO, 
není pouze snížení jeho množství ukládaného na skládky, ale prioritně prevence vzniku 
odpadu za pomocí jeho třídění přímo u zdroje.  

K dosažení výše uvedeného cíle směřuje podpora nákupu domácích kompostérů pro 

domácnosti, zavedení povinnosti odděleného sběru BRKO, obnovení a zvýšení výstavby 
bioplynových stanic a úprava dotací pro zemědělce. Domácí kompostování je efektivním 

způsobem snížení skládkování BRKO bez potřeby svozu a jeho následného zpracování. 
Domácího kompostování je vhodné převážně v rodinné zástavbě. Produkce BRKO  
z rostlinných zbytků domácností a zahrad občanů se odhaduje ročně na 180 kg za osobu. 
[27]      
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3 Charakteristika obce Ostrava-Proskovice a současný stav 

nakládání s odpady 
Další kapitola bakalářské práce je zaměřena na charakteristiku obce Proskovice. 

Seznamuje čtenáře s obcí Proskovice, popisuje a udává souhrnný přehled o nakládání 

s odpady v obci.  
3.1 Charakteristika obce 

Obec Proskovice leží asi 10 km jižně od města Ostravy. Sousedí se Starou Bělou, 
 Krmelínem a Starou Vsí nad Ondřejnicí, jež patří k okresu Frýdek-Místek. Západní 

hranici tvoří řeka Odra, za níž leží vsi Košatka a Polanka. Východní hranice je tvořena 

pásem lesa, za kterým pokračuje katastr Staré Bělé. [28]  
Založení obce se datuje k roku 1394, kdy byla jedním z lenních statků olomouckého 

biskupství. Rozkládá se nad břehy řeky Odry. Původní vesnice byla postavena na kopci 

bez vodního zdroje. V obci je několik památných staveb. K nejstarším památkám patří 

kaplička sv. Floriána z roku 1737 v centru obce, kamenný kříž pocházející z roku 1775  
na horním konci vesnice a dále pak také kaple Panny Marie z 19. století na okraji obce.  
Dalšími významnými památkami jsou kaplička Sv. Kříže z 19. století, Kostel sv. Floriána, 

jehož základní kámen byl položen v roce 1946, Proskovický mlýn dochovaný ze  
17. století, pomník obětem světových válek z roku 1951 a budova Sokolovny postavena 
v roce 1927.  V Proskovicích začíná naučná stezka, která svou trasou přes louky a řeku 

Ondřejnici směrem do Košatky poskytuje na rozmístěných orientačních tabulích informace 
o fauně a floře kolem soutoků řek Odry, Ondřejnice a Lubiny. Umožňuje také výhled na 
vzdálené pohoří Beskydy s nejvyšším vrcholem Lysou horou.  

Z hlediska kvality ovzduší se Proskovice, jakožto příměstská obec s vesnickým 
charakterem zástavby nacházejí v oblasti, která pociťuje dopady blízkosti města a v něm 

alokovaném průmyslu. Blízkost přírody je tak v konfliktu s reálnými dopady lidské 

činnosti, byť zde reálně nevznikají v takové míře jako např. v centrální části Ostravy  
či jejich průmyslových částech. Říční síť je zastoupena těmito toky: 

• Jarkovský potok, 
• řeka Ondřejnice, 
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• řeka Odra, 
• Mlýnský náhon.  

Jarkovský potok tvoří jižní hranici katastru Proskovic. Následně se vlévá do 

Ondřejnice, která napůl s Odrou vytváří západní hranici katastru obce. Tato západní část  
v krajině působí jako přirozená rozlivová plocha v případech zvýšeného průtoku 

Ondřejnice a Odry. Rozvoj této oblasti z hlediska výstavby je omezen. Západní část je 
součástí Chráněné krajinné oblasti Poodří.  

Proskovice jsou dopravně obsluhovány v rámci ostravského integrovaného 

dopravního systému ODIS. Do Proskovic zajíždějí celkem 2 autobusové linky. Proskovice 
nejsou typickou turistickou či cílovou destinací, charakter dopravy je tvořen zejména 

průjezdem vozidel.  
 Rozloha katastru Proskovic činí 343 ha.  Řadí se tedy mezi menší katastry 

Statutárního města Ostravy. Obec má 1223 obyvatel a od roku 1990 se stala městským 

obvodem Statutárního města Ostravy.  
Tabulka č. 1: Vývoj počtu obyvatel:  

Rok Počet obyvatel 
2011 1212 
2016 1223 

Zdroj: SLDB 2011, www.proskovice.ostrava.cz  z 23. 8. 2017 
 
Tabulka č. 2: Vývoj počtu domů  

Rok Počet domů s číslem popisným 
2011 347 
2016 386 

Zdroj: SLDB 2011, www.proskovice.ostrava.cz z 23. 8. 2017 
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Zástavba je vesnického charakteru a převládají hlavně rodinné domy. Jsou zde dva 
bytové domy. Proskovice mají ve vlastnictví 25 bytů, které pronajímají potřebným osobám 

podle stanovených zásad. Správcem bytového fondu městského obvodu Proskovice je 

pověřena společnost CITY - správa domů, s. r. o. V Proskovicích je zřízena základní škola 
a mateřská školka. Základní škola slouží žákům 1. stupně (1. až 5. ročník).  

Z dostupných služeb či vybaveností lze jmenovat:  
• pobočka České pošty  
• CzechPoint při Úřadu městského obvodu Proskovice  
• praktický lékař / gynekologická ambulance  
• knihovna  
• sběrný dvůr  
• lesní hřbitov  
• sokolovna  
• hasičská zbrojnice  
• restaurace U Psoty a penzion Florián  
• víceúčelové a dětské hřiště v ulici na Pastvinách [29] 
Správu obce zajišťuje Úřad městského obvodu Proskovice se šesti zaměstnanci. 

Obecní úřad, jakožto územní samosprávný celek, má fungování rozděleno mezi 

zastupitelstvo, tajemníka a starostu. Městský obvod Proskovice nevydává samostatné 

právní předpisy a řídí se vyhláškami a nařízeními Statutárního města Ostravy. [30]    
Mnoho občanů se sdružuje v různých zájmových organizacích a spolcích. Nejdelší 

tradici mají Sbor dobrovolných hasičů a TJ Sokol. V Proskovicích probíhají každoročně 

akce jako stavění májky, hasičské závody, fotbalový turnaj mezi svobodnými chlapci  
a ženatými muži, Svatojánské slavnosti, Svatováclavský a Vánoční koncert v Kostele sv. 
Floriána a především Festival Poodří Františka Lýska, který vznikl v roce 2004 při stém 

výročí narození prof. PhDr. Františka Lýska - hudebního pedagoga, zakladatele  
a sbormistra Jistebnických zpěváčků a sběratele lidových písní na Lašsku.  

O dění v obci jsou občané informováni místním rozhlasem, zpravodajem 

Proskovický Florián a webovými stránkami obce. Zde se zároveň dozvídají aktivity 
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v oblasti kultury, volnočasového využití, sportu a v neposlední řadě též o třídění  
a svozu odpadu, přistavení velkoobjemných kontejnerů či sběrovém dni.   
3.2 Svozová firma OZO Ostrava s.r.o. 

V Proskovicích zajišťuje systém svozu a sběru odpadu společnost OZO Ostrava 
s.r.o., která poskytuje služby v rámci Ostravy a dalších více než třiceti měst a obcí 

v regionu. Zabývá se především tříděním, svozem a zneškodňováním komunálních  
a průmyslových odpadů. Zároveň poskytuje služby související s hospodařením s odpady. 
Vznikla z bývalé organizace TAZSMO Ostrava a její historie sahá až do roku 1949. 

Zkratka OZO v názvu společnosti znamená odvoz a zpracování odpadů. [31]   
3.3 Systém třídění a sběru 

V obci Proskovice evidujeme jak donáškový, tak odvozový způsob sběru odpadu. 
Směsný komunální odpad občané shromažďují ve sběrných nádobách, ukládají ho do 

svých popelnic u rodinných domů. Pro tento druh odpadu je použit odvozový sběr, který je 
zajišťován svozovou společností jedenkrát v týdnu, a to ve středu dopoledne. Odvozový 

sběr je charakteristický tím, že občané nemusí k popelnicím nikam docházet, ty mají  
u svých rodinných či bytových domů, odpad je odvezen  přímo z blízkosti jejich domovů. 

Statutární město Ostrava vydalo v roce 2016 rozhodnutí, na základě kterého již nejsou 

občanům zasílány složenky na úhradu poplatku za komunální odpad. Občan sám bez 

výzvy musí zaplatit poplatek ve výši 498,- Kč na osobu za kalendářní rok. Poplatek je 

splatný do 30. 6. běžného kalendářního roku, je možné ho uhradit na pokladně magistrátu, 

bankovním převodem či prostřednictvím SIPO. 
Pro sběr recyklovatelných komodit jako je papír, sklo, plast a textil, využívá obec 

Proskovice síť barevných kontejnerů, které jsou označené nálepkami s údaji, co do 

kontejneru patří a nepatří.  Modrý kontejner na papír, žlutý na pasty a PET láhve, a zelený 

kontejner – zvon - na sklo.  V daném případě se jedná o donáškový sběr. Stanoviště  
s kontejnery jsou v obci umístěné tak, aby separace byla efektivní a pro občany dostupná  
a přijatelná.  V obci jsou umístěné barevné kontejnery na sedmi stanovištích. Celkově  
se jedná o 10 ks kontejnerů o objemu 1100 l určených pro sběr plastů. Svoz probíhá  
3x v týdnu. Pro sběr papírů slouží 7 ks kontejnerů o objemu 1100 l. Svoz se uskutečňuje  
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2x týdně. Pro komoditu skla je určeno 10 ks sběrových nádob, z toho 8 ks je o objemu 
2100 l a 2 ks o objemu 1100 l. Svoz probíhá ve frekvenci 1x až 2x za měsíc.  

Další formou donáškového sběru je sběrný dvůr společnosti OZO, který se nachází  
v areálu bývalého JZD v Proskovicích v ul. Na Pastvinách. Je v provozu od 7. 6. 2006. Zde 
můžou občané zdarma odložit objemné a nebezpečné odpady, které pocházejí z běžného 

chodu domácnosti, jako například: 
• baterie a akumulátory, 
• zářivky a výbojky, 
• barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné, 
• ledničky, televize, monitory a jiné elektrospotřebiče, 
• nábytek, koberce, sanitární keramika, pneumatiky, 
• staré léky, 
• tráva, listí, 
• spadané ovoce, 
• odpad ze zahrad z drobných ořezů (do 5 milimetrů). 

Všechny tyto odpady se do sběrného dvora přijímají v množství, které lze naložit do 

osobního auta s přívěsným vozíkem. 
Sběrný dvůr se nevztahuje na: 

• odpad pocházející ze stavebních úprav domů a bytů, 
• odpady vznikající z podnikatelské činnosti. 

V provozu je v měsících duben až říjen ve dnech středa a pátek od 14.00 hodin do 

20.00 hodin, v sobotu od 08.00 hodin do 14.00 hodin. V měsících listopad až březen je 

otevřen ve dnech středa, pátek a sobota v době od 14.00 hodin do 18.00 hodin. 
 Dvakrát za rok, na jaře a na podzim, probíhá v obci sběr netříděného domovního 

odpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů. Jedná se zpravidla o šest až sedm 

kontejnerů, které přistavuje firma OZO na předem dané stanoviště. Odvoz naplněných 

kontejnerů probíhá následující den. O místech přistavení a termínu sběru jsou občané 

s dostatečným předstihem informováni prostřednictvím Proskovického Floriána  
a z místního rozhlasu.  
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Železo je sváženo při sběrovém dni, občané ho přichystají ke svým popelnicím pro 
směsný komunální odpad a odvoz provádějí dobrovolní hasiči z místního spolku.  

V obci je v období podzimu přistaven mobilní kontejner na sběr textilu pro občany, 

kteří se potřebují zbavit starého oblečení, hraček či obuvi. Celoročně však lze využívat dva 

kontejnery na nepotřebný textil, které jsou umístěny v obci. Jedná se o speciální kontejnery 

na textil pískově-žluté barvy opatřené barevnými piktogramy a logem charitativní 

organizace. V prvním případě se jedná o kontejner charitativní organizace Diakonie 
Broumov. Druhý kontejner je opatřen logem charitativní organizace Armáda spásy. Záměr 

sbírat použitelný textil pro potřeby sociálně slabších a vyloučených občanů, se setkal 
s velkým zájmem občanů, svoz se provádí na vyžádání.    

 Pro zajištění zpětného odběru baterií a elektroodpadu v obci, lze tyto odložit do 

sběrného dvora a stacionárních kontejnerů, rozmístěných v obci na dvou stanovištích. Svoz 

elektroodpadu zajišťuje společnost OZO Ostrava s.r.o.  
Odpad z místního hřbitova vzniká celoročně a separace odpadu zde není zajištěna. 

Na prostranství před hřbitovem je přistavena velkoobjemová nádoba – uzavřený kontejner 

s upravenými vhazovacími otvory. Návštěvníci hřbitova nemají jinou možnost, než 

veškerý odpad vhazovat právě do zmíněného kontejneru. Dochází tak k mísení různých 

druhů odpadu z pohřebiště. K tomuto jednání je vede Řád veřejného pohřebiště, který se 

nachází při vstupu na hřbitov, a který mimo jiné uvádí, že odpadky je třeba odkládat na 

stanovené místo, tedy do kontejneru.  
3.4 BRKO v obci Proskovice 
3.4.1 Odvozový způsob sběru bioodpadu 

V obci Proskovice se provádí separovaný sběr BRKO. Sběr je nejčastěji orientován 

na zelený odpad ze zahrad. 
V současné době se rozlišují dvě možnosti sběru biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu – donáškový a odvozový. Odvozový způsob sběru je charakteristický 

tím, že sběrné nádoby na bioodpad jsou umístěné takřka v každé domácnosti a do nádob je 

shromažďován bioodpad ze zahrad a z domácností. Nádoby jsou v barvě hnědé, o objemu 
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240 l, vyrobené z odolného plastu a nesou označení bioodpad. Jsou opatřeny větracími 

otvory umístěnými na bocích nádoby, v dolní části jsou vybaveny roštem pro oddělení 

pevného a tekutého materiálu. Nedochází tak k obtěžování okolí zápachem. Sběr 

zahradních odpadů prostřednictvím sběrných nádob je tradiční a ověřená metoda.  
3.4.2 Donáškový způsob sběru bioodpadu 

Donáškový způsob sběru je charakteristický tím, že je realizován prostřednictvím 

velkoobjemového kontejneru v areálu sběrného dvora v obci. Zde mohou občané i nadále 

zdarma odvážet větší a objemnější množství zeleně či silnější a delší větve z ořezu, které 

z kapacitních či jiných důvodů nechtějí doma kompostovat. Sběrný dvůr je vhodný 

zejména coby doplněk domovního a komunitního kompostování. Občané tak mají možnost 

zbavovat se zahradního odpadu legálně. 
3.4.3 Sběrné nádoby na bioodpad 

 Pomocí sběrných nádob probíhá třídění biologicky rozložitelného komunálního 

odpadu v obci od  roku 2016. Každý trvale obydlený rodinný dům má k dispozici vlastní 

hnědou, speciálně k tomu určenou sběrnou nádobu pro zeleň, trávu, ořezy, spadané ovoce 
a listí. Jedná se o bezplatné přistavení jedné BIO popelnice o objemu 240 l a její 

pravidelný svoz. Služba je plně hrazena z poplatku za komunální odpad ve výši 498,-  Kč 

na osobu za rok. Svoz je zajišťován společností OZO, která využívá svezenou zeleň 

k výrobě kompostu. Pobíhá od dubna do listopadu jednou za 14 dní, v pátek sudého týdne. 
V období vegetačního klidu od prosince do března jednou měsíčně, harmonogram 

s termíny svozu sděluje v dostatečném předstihu OZO prostřednictvím letáčku, vhozeného 

do domovních schránek.  
V současné době se do systému sběru odpadu zapojilo 258 domácností, které mají 

k dispozici u svého rodinného domu biopopelnici určenou k likvidaci rostlinného 

materiálu. Ti občané, kteří se doposud do systému nezapojili, mají možnost podat žádost 

na Magistrát města Ostravy a sběrná nádoba jim bude přistavena. 
Pro úplnost je nutno dodat, že v roce 2016 bylo v obci Proskovice vyprodukováno 

cca 145,6 tun bioodpadu. Největší podíl tvořila tráva. Na bezplatný svoz bioodpadu, který 

tvoří tráva, listí, spadané ovoce, zelené natě, slupky a zbytky ze zeleniny, ovoce před 
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tepelnou úpravou, zbytky zahradních a pokojových rostlin, zemina z květináčů, skořápky 

z  ořechů, dřevěné piliny, nadrcený nebo nastříhaný odpad z řezu stromů a keřů navazuje 

obecně závazná vyhláška Statutárního města Ostravy č. 14/2016 Sb., která zakazuje 
spalování suchého rostlinného materiálu na území celého města Ostravy [32]. Vyhláška je 
platná od 1. 1. 2017 a závazná i pro občany obce Proskovice. Zakazuje v zájmu ochrany 
ovzduší na území celého města spalovat v otevřených ohništích suchý rostlinný materiál za 

účelem jeho odstranění. Rostlinným materiálem se zde „rozumí biologicky rozložitelný 

materiál z úklidu a údržby pozemků a rostlin na nich rostoucích. Jedná se zejména o tyto 

druhy materiálu: tráva, seno, sláma, shrabky z trávníků, větve, kořeny a stonky bylin, listí, 

jehličí, kůra, květenství, plody bylin a dřevin, piliny.“ [32]  
Na základě této vyhlášky občané Proskovic již nesmí pálit bioodpad – listí, trávu  

a podobně, tak, jak tomu bylo v minulosti, kdy dým na jaře a na podzim zahalil celou 

vesnici. 
3.4.4 Bioodpad z veřejné zeleně 

Na území obce je v současné době sbírán odpad z údržby veřejné zeleně, kterou 

zajišťuje společnost Vít Havránek. Jedná se o veřejnou zeleň o celkové výměře 24 586 m2. 
Údržba představuje kosení travnatého porostu 3x ročně dle klimatických podmínek 

v období od 2. 5. do 30. 10., hrabání a odvoz pokoseného porostu. [30] Jedná se zejména  
o zeleň podél silnice, v prostoru místního hřbitova či trávu z luk a pastvin. 
3.4.5 Bioodpad z bytových domů 

Jak už bylo uvedeno v předešlé kapitole, v obci Proskovice se nachází dva bytové 

domy. První z nich se nachází na ul. Na Smyčce a v domě je 20 bytů. Před domem je 

sběrné místo, na kterém je k dispozici celkem pět sběrných nádob. Dvě nádoby pro směsný 

komunální odpad, jedna pro sklo, jedna pro plast a jedna nádoba na papír. Pro odložení 

bioodpadu zde není žádná nádoba. 
Druhý z bytových domů je na ul. Buková, kde je 5 bytů. Na sběrném místě u domu 

jsou dva kontejnery o objemu 1100 litrů určené na směsný komunální odpad a jedna 
bionádoba o objemu 240 l.  
  



Martina Mrázková: Nakládaní s bioodpady v obci Proskovice 

2018                                                                                                                                      26 
 

4 Sociologický výzkum zaměřen na nakládání s BRKO v obci 
4.1 Sběr dat 

Řešení bakalářské práce obsahuje několik základních kroků. Nejdříve bylo nutno 

shromáždit dostatečné množství odborné literatury, včetně odborných časopisů  
a informace od zainteresovaných společností, které se zabývají odpadovým hospodářstvím 

v obci. 
Následně bylo provedeno všeobecné mapování sběrných míst a sběrných nádob  

v obci, a poté přišel na řadu další krok, a to vytvoření dotazníku. Dotazník byl zaměřen 

především na bioodpady ze zahrad a z kuchyní domácností. Cílem bylo zjistit, jaký postoj 

zaujímají občané v obci k tomuto druhu třídění odpadů a zda mají vůbec povědomí  
o biologicky rozložitelném komunálním odpadu. Dotazník je anonymní a obsahuje  
17 otázek. Skládá se ze dvou částí /A,B/. První část /A/ je obecného charakteru a obsahuje 

otázky na věk a typ obydlí, a je orientována na obecné nakládání s odpady. Druhá část /B/, 

daleko rozsáhlejší, je zaměřena na nakládání s bioodpady. V průběhu bylo osloveno  
300 respondentů v obci Proskovice. Tištěné dotazníky byly použity náhodně při osobním 

kontaktu, data jsem sbírala sama a rovněž jsem využila několik tazatelů, svých kamarádů, 

přátel a známých, kteří dotazník rozdávali v místě svého bydliště. Zpět bylo navráceno  
120 dotazníků, tj. návratnost 40 %.  
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4.2 Analýza jednotlivých otázek průzkumu 
Část A: Obecná část 
Graf č. 1: Dotazníkové šetření otázka č. 1  

 
Zdroj: vlastní šetření 
Jak je vidět z grafu, dotazování se zúčastnilo 84 žen a 36 mužů. 
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Graf č. 2: Dotazníkové šetření otázka č. 2 

 
Oslovení respondenti byli různých věkových skupin, nejvíce dotazovaných bylo ve 

věkové kategorii 36 – 60 let. Rovnoměrné zastoupení je vidět u věkových skupin 21-35 let 
a nad 60 let. 
 
Graf č. 3: Dotazníkové šetření otázka č. 3 

 
Z grafu je zřejmé, že 110 respondentů, což je převážná většina, uvedlo, že bydlí  

v rodinném domě a 10 dotázaných uvedlo, že bydlí v obecním bytě. 
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Graf č. 4: Dotazníkové šetření otázka č. 4 

 
Přístup respondentů k třídění odpadu. Je vidět, že 113 oslovených odpad  

z domácností třídí, pouze 7 oslovených odpad netřídí. 
 
Graf č. 5: Dotazníkové šetření otázka č. 5 

 
Z grafu je patrné, že občané třídí separované druhy odpadů. V třídění má 

rovnoměrné zastoupení sklo a plast. Bioodpad třídí 98 občanů. V rámci této otázky měli 

dotazovaní respondenti možnost uvést  několik odpovědí.
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Část B: Nakládání s bioodpady 
Graf č. 6: Dotazníkové šetření otázka č. 6 

 
Z celkového počtu dotázaných odpovědělo kladně na tuto otázku 76 respondentů. 

Jen 44 z nich odpovědělo záporně. 
 
Graf č. 7: Dotazníkové šetření otázka č. 7 
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Přistavení popelnice na bioodpad využilo 86 dotázaných občanů. V porovnání 

s otázkou č. 3, kde 110 respondentů uvedlo, že bydlí v rodinném domě, je zřejmé, že ne 
všichni mají u svých domů přistavenou biopopelnici. 
 
Graf č. 8: Dotazníkové šetření otázka č. 8 

 
Respondenti, kteří v předchozí otázce uvedli, že nemají přistavenou biopopelnici  

u svého obydlí, měli možnost uvést důvod. Nejčastější odpovědí bylo, že nemají zahrádku 

či kompostují, dále pak, že neví o této možnosti.  
 
  

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

nevím o 
této 

možnosti 

nemám 
zahrádku 

odvážím do 
sběrného 

dvora 

kompostuji jiné  

9 

13 

2 

10 

0 

Pokud jste této možnosti nevyužili, z jakého 
důvodu? 



Martina Mrázková: Nakládaní s bioodpady v obci Proskovice 

2018                                                                                                                                      32 
 

Graf č. 9: Dotazníkové šetření otázka č. 9 

 
Tato otázka navazuje na otázku č.7, kde 86 respondentů odpovědělo, že využívají 

biopopelnice. Téměř všichni z dotázaných jsou spokojeni s frekvencí svozu, který zajišťuje 
společnost OZO v intervalu 1x za 14 dní. Pouze 2 dotázaným frekvence svozu nevyhovuje. 
 
Graf č. 10: Dotazníkové šetření otázka č. 10 

 
Jak již víme z teoretické části bakalářské práce, bioodpad vzniká převážně 

z kuchyní a zahrad. Proto tato a následující otázka byla zahrnuta do dotazníkového šetření. 
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Celkem 88 respondentů se zbavuje odpadu z kuchyní vhozem do popelnic, které jsou 

určené pro směsný komunální odpad. Bioodpad tak skončí spolu se směsným komunálním 

odpadem na skládce. Jako druhá nejčastější odpověď byla jinak, u které 20 dotázaných 
uvedlo, že odpad z kuchyní používají ke krmení hospodářských zvířat. U 10 respondentů 

skončí odpad z kuchyní na kompostu. Pouze dva občané vhazují odpad z kuchyní do 

biopopelnice. 
 
Graf č. 11: Dotazníkové šetření otázka č. 11 

 
Na předchozí otázku nyní navazuje, a všech 120 respondentů, kteří se zapojili do 

dotazníkového šetření, odpovídalo, jak se zbavují odpadu ze zahrad. Z grafu je patrné, že 

obyvatelé Proskovic vyhazují bioodpad do přistavené biopopelnice. Celkový počet těchto 

odpovědí byl 86. Jako další nejvíce zastoupenou odpovědí byla možnost jinak, kde  
13 dotázaných uvedlo, že nemají zahradu a tudíž ani odpad z ní. 10 obyvatel vhazuje 
zahradní odpad na kompost a 9 občanů do normální popelnice. Pouze 2 donášejí takovýto 

odpad do místního sběrného dvora. 
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Graf č. 12: Dotazníkové šetření otázka č. 12 

 
Otázka č. 12 v dotazníkovém šetření byla zaměřena na tu část obyvatel, která má u 

svého obydlí zbudovaný kompost a využívá jej jakožto odpadní místo. Počet kompostérů 

v Ostravě - Proskovicích se vyšplhal na celkový počet deseti lidí, jak jsme již analyzovali 

v předchozí otázce. Všech těchto 10 obyvatel využívá svůj kompost na zbavování se 

odpadu jak z kuchyní, tak také ze zahrad, čili pro oba případy druhů bioodpadu.  
 

Graf č. 13: Dotazníkové šetření otázka č. 13 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

odpad zahradní i z 
domácnosti 

odpad zahradní i 
domácí 

odpad z 
domácnosti 

10 

0 0 

Pokud kompostujete, tak kompostujete 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

ano ne 

95 

15 

Jste ochotni třídit bioodpad z kuchyně? 



Martina Mrázková: Nakládaní s bioodpady v obci Proskovice 

2018                                                                                                                                      35 
 

V rámci této otázky byli respondenti dotázáni na ochotu třídění kuchyňského 

odpadu. Drtivá většina všech oslovených lidí je ochotna třídit odpad z kuchyní. 

Z celkových 120 dotázaných odpovědělo kladně na tuto otázku 95 občanů. 
 
Graf č. 14: Dotazníkové šetření otázka č. 14 

 
V této otázce měli respondenti na výběr, jaký způsob třídění kuchyňského odpadu 

by uvítali a byli by ochotni zavést. Nejvíce lidí, a to v počtu 43 odpovídajících, vybralo 

jako možnost biopopelnice. Druhé nejvyšší zastoupení získala možnost speciálních sáčků, 

jež jsou biologicky rozložitelné a po naplnění se dají vhodit do biopopelnice či na 

kompost. Pro možnost vlastního nového kompostu by se rozhodlo celkem 13 respondentů 

a pouze 5 lidí by bylo ochotno třídit odpad z kuchyní do speciálního odpadkového koše na 

tento druh bioodpadu přímo v domácnosti.  
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Graf č. 15: Dotazníkové šetření otázka č. 15 

 
Finanční stránka věci je také velmi důležitá a tak byla otázka financování 

speciálních košů a sáčku z předchozí otázky zahrnuta do dotazníkového šetření. 

Respondenti byli dotázáni, zda je pro ně přijatelné platit tyto náklady z vlastních příjmů. 

Z 95 odpovědí od občanů, jež se chtějí zaměřit na separování kuchyňského odpadu, pouze 

15 občanů uvedlo, že jsou ochotni tyto náklady pokrýt z vlastních zdrojů. Zbylých  
78 dotázaných uvedlo, že nikoliv, a to z rozličných důvodů, které jsou viditelné v grafu. 

Jako důvody pro nefinancování speciálních sáčků a košů uvedlo 10 respondentů,  
že kompostuje, 20 respondentů zkrmuje takovýto odpad domácími zvířaty a 2 mají 

biopopelnice, kam může být kuchyňský odpad vyhozen. Pro 48 respondentů je tato 

možnost drahá. 
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Graf č. 16: Dotazníkové šetření č. 16 

 
Výstavba nové kompostárny je jednou z možností, jak ulehčit životnímu prostředí  

a jak správně třídit bioodpad na území Ostrava-Proskovice. Na otázku, zda by občané 

uvítali výstavbu, se v největší míře objevila negativní odpověď. 86 respondentů si nepřeje 

kompostárnu, neboť mají přistavené biopopelnice a odpad vhazují tam. 21 respondentů 

nemá zájem o takovouto výstavbu a 10 respondentů kompostuje a bioodpadu se zbavuje 
touto formou. Pouze 3 občané z celkového počtu 120 by s takovouto výstavbou souhlasilo.  
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Graf č. 17: Dotazníkové šetření otázka č. 17 

 
Jako závěrečná otázka dotazníkového šetření byla zaměřena na informovanost  

o celkové problematice bioodpadů. Odpověď ne si vybralo 58 respondentů a jako odpověď 

ano si vybralo 46 respondentů, jak ukazuje graf výše. 16 občanů nemá k této problematice 

vztah, a proto se o informovanost nezajímají. 
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5 Vyhodnocení výsledků  a návrh optimalizace nakládání s BRKO v 
obci 

Závěrečná kapitola bakalářské práce na téma Nakládání s biologicky rozložitelným 

komunálním odpadem v obci Ostrava-Proskovice se věnuje vyhodnocení výsledků, které 

byly získány dotazníkovým šetřením, a jehož grafické znázornění je vypracováno 

v předcházející kapitole. Formou dotazování a metodou dotazníku byli osloveni občané 

městského obvodu Ostrava-Proskovice. V průběhu šetření bylo osloveno 300 respondentů, 

z nichž 120 se zúčastnilo samotného průzkumu. Tito respondenti pečlivě, dle svého 

uvážení, odpověděli na všech 17 otázek uvedených v dotazníku. Jednalo se o občany jak 

z rodinných domů, tak i z obecních bytů. Díky tomu byly získány informace k možnostem 

třídění bioodpadu z domácností.  
První část dotazníku byla obecného charakteru a obsahovala otázky na věk, pohlaví 

a typ a způsob bydlení. Z výsledků dotazníků, především z grafického znázornění 

v předchozí kapitole, lze konstatovat, že se šetření zúčastnilo více žen než mužů. 

Nejpočetnější věkové zastoupení bylo 36-60 let a většina těchto dotázaných žije 

v rodinném domě. Součástí obecné části byla i otázka, zda občané třídí odpad. Otázka byla 

orientována na obecné třídění a respondenti měli na výběr více možností. To znamená,  
že se jednalo o otevřený typ otázky v dotazníku. Jak lze spatřit u grafického znázornění 

této otázky v předchozí kapitole, nejčastěji tříděnou komoditou je plast, následuje sklo  
a poté bioodpad. Dotazníku je zřejmé, že tři čtvrtiny dotázaných obyvatel odpad třídí, což 

je zajisté pozitivním faktorem. 
Dalším pozitivním faktem je, že tři čtvrtiny respondentů zná pojem bioodpad. Je to 

otázka, která již spadá do druhé části dotazníku, která se týkala nakládání s bioodpady. 
Z teoretické části této bakalářské práce je známo, že bioodpad je možno třídit z kuchyní  
a ze zahrad. Z výzkumu vyplynulo, že většina respondentů třídí tento odpad spíše ze 

zahrad než z kuchyní. Nadpoloviční většina respondentů využila nabídky přistavení 

biopopelnice, kterou využívá k likvidaci odpadů ze zahrad. Současně jsou tito občané 

spokojení se svozem, který zajišťuje firma OZO 1x za 14 dní. V tomto směru není třeba 

navrhovat zlepšení, spolupráce se svozovou firmou je dobrá.   
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Co se týče třídění bioodpadu z kuchyní, dotazníkové šetření odhalilo, že většina 

respondentů odpad z kuchyní netřídí, ale vhazuje do popelnice pro směsný komunální 

odpad. Tento postup je z hlediska životního prostředí nezodpovědný. Odpad končí na 

skládce. Jako jeden z návrhu řešení problému je seznámit občany s tím, že i odpady 

z kuchyní je možno vhazovat do biopopelnice společně s odpadem zahradním. 

K efektivnějšímu nakládání s bioodpadem je vhodná osvětová kampaň a to buď písemnou 

formou prostřednictvím letáků vhozených do domovních schránek či článků v místním 

časopise Proskovický Florián, popřípadě na webových stránkách místního úřadu.  
Se správným postojem k třídění odpadů je možno začít již u dětí ve zdejší škole, například 

formou besed či přednášek. Ty je možno organizovat nejen pro děti, ale i jejich rodiče  
či prarodiče. 

Během průzkumu bylo zjištěno, že občané sice od města mají k dispozici sběrné 

nádoby na bioodpad u rodinných domků, nemají však sběrné pytle, sáčky či tašky na 
vytřídění kuchyňského bioodpadu. Proto veškeré své odpady vhazují převážně do 

popelnice na směsný komunální odpad. Plastovou nádobu na bioodpad využívají pouze 

sporadicky či pro odpad ze zahrad a zahrádek. Eventuálně využívají kompostování na 

vlastních zahradách. 
Z dotazníku vyplynulo, že občané chtějí třídit odpad z kuchyní správným 

způsobem. V jedné z otázek se mohli vyjádřit, jaký způsob zbavení se odpadu z kuchyní 

by jim vyhovoval. Pro mnohé z respondentů hraje roli finanční náročnost pořízení  
si speciálního koše či sáčku určeného k třídění kuchyňských odpadů. Pořizovací cena je 

pro většinu respondentů vysoká. Jako možnost řešení pro separaci tohoto odpadu, se nabízí 

finanční spoluúčast či dotace ze strany obce na zakoupení těchto ekologických pomůcek. 
Jakožto řešení problematiky bioodpadu v obci Ostrava-Proskovice se nabízí 

výstavba místní kompostárny. Z uvedeného důvodu byla tato skutečnost zanesena do 

dotazníkového šetření. Drtivá většina respondentů uvedla, že si nepřejí kompostárnu na 

území obce, a to z důvodu, že jednak třídí za pomocí biopopelnice, kompostují či mají 

odmítavý postoj. Je důležité zmínit, že s výstavbou kompostárny se pojí velmi vysoké 

vstupní náklady a také malá výnosnost. Obec Ostrava-Proskovice je malou vesnicí, jejíž 

počet obyvatel přesahuje pouze 1200 obyvatel a proto je její využitelnost a funkčnost 

diskutabilní. 
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Závěrečná otázka v dotazníkovém šetření přinesla rovněž překvapivý výsledek.  
Je s podivem, že nadpoloviční většina dotázaných se nezajímá o problematiku bioodpadů 

či je nedostatečně informována. I zde platí, že podmínkou úspěchu je osvětová kampaň. 

Občany je třeba inspirovat a motivovat. Nejpřijatelnější forma osvěty je za pomocí 

informačních tabulí, které mohou být umístěny ve sportovních, kulturních, společenských 

či školských zařízeních či budovách po celé obci. Také je možno občany informovat 

prostřednictvím brožur a letáků vhozených do domovních schránek, a to i vtipnou  
a zábavnou formou tak, aby občany zaujala. V opačném případě hrozí vyhození těchto 

propagačních materiálů společně s ostatními reklamními letáky.  
Závěrem lze s ohledem k dotazníkovým výsledkům konstatovat, že obyvatelé obce 

Proskovice jsou seznámeni s pojmem bioodpad, třídí nejen bioodpad, ale i ostatní 

komodity a jsou spokojeni s formou svozu bioodpadu prostřednictvím biopopelnice.  
Je pravdou, že třídění bioodpadu má své nedostatky, které mimo jiné plynou  
i z neinformovanosti občanů. Tuto skutečnost je možné s aktivním přispěním obce řešit  
za pomocí osvětové kampaně, která v lidech probudí zájem odpovědně separovat i tuto 

komoditu. Snahou občanů obce by mělo být vytřídění co možná největšího množství 

biologicky rozložitelného komunálního odpadu a snížení jeho ukládání na skládky. 
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6 Závěr 
Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo provést sociologický průzkum obyvatel se 

zjištěním, jak nakládají s biologicky rozložitelným komunálním odpadem z domácností, 

jaké mají povědomí o tomto druhu odpadu a zároveň zjistit jejich stanovisko k  možnostem 

třídění kuchyňského a zahradního odpadu. Nedílnou součástí bylo i zaujetí stanoviska 

obyvatel k teoretickému návrhu výstavby zařízení pro zpracování bioodpadu v obci. 
Bakalářská práce byla rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. 

Teoretická část pojednávala o obecném pojetí odpadů a formulovala legislativní rámec 

biologicky rozložitelných odpadů. Informovala o komunálním odpadu obecně,  
o povinnostech obce, způsobech sběru a možnostech nakládání. 

Praktická část popisovala a mapovala současný stav nakládání s odpady v obci. 
Dotazníkový průzkum pak vyjádřil názory a postoje obyvatel obce na danou problematiku 

bioodpadů. Jednotlivé otázky dotazníku byly vyhodnoceny a vyjádřeny v grafech. 
Systém nakládání s BRKO musí motivovat občany v rodinných i bytových domech 

ke snižování množství separovaného komunálního odpadu, vytříděním jeho biologicky 

rozložitelné složky a k využití zelených zbytků na vlastních pozemcích. 
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