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ANOTACE 

 Diplomová práce se zabývá problematikou nakládání s bioodpady ze 

zoologických zahrad a otázkou energetického využití biologicky rozložitelných 

odpadů jako jsou exkrementy zvířat a fytomasa. Je rozdělena na 2 části- 

teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na vymezení základní 

terminologie, charakteristiku bioodpadu a jeho základních složek. Popisuje 

konkrétní možnosti nakládání s bioodpadem. Podrobněji rozebírá technologie 

anaerobní digesce a kompostování, které jsou perspektivním způsobem 

ekologického zpracování zbytkové biomasy. 

 V praktické části je uvedeno laboratorní ověření technologie anaerobní 

digesce a jsou zde také popsány příklady odpadové koncepce ze 2 zoologických 

zahrad. 

Klíčová slova: bioodpad, anaerobní digesce, kompostování, bioplyn, exkrementy 

SUMMARY 

 This thesis describes the issue of waste management in ZOO gardens and 

the issue of the energy utilization of biologically degradable waste such as animal 

dejecta and the fytomasa. It consists of two parts - theoretical and practical. The 

theoretical part deals with fundamental terminology, characteristic of biowaste and 

its components. It describes possibilities of management with biodegradable 

waste. It describes the ways of anaerobic digestion and composting closely that 

are prespective methods of ecological processing the residual biomass. 

 The practical part describes the laboratory verification of anaerobic 

digestion in waste management and it describes the examples of waste 

management in two zoo gardens in the Czech Republic. 

Keywords: biowaste, anaerobic digestion, composting, biogas, dejecta 
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1. ÚVOD A CÍL PRÁCE 

 Produkce a zneškodňováni odpadů je stará jako lidstvo samo. Již od 

pravěku museli lidé řešit problematiku nakládání s odpady. Avšak s postupným 

evolučním vývojem vědy a techniky dochází k růstu produkce komunálních a 

průmyslových odpadů, která je výsledkem každodenní výrobní i nevýrobní činnosti. 

Rostoucí objem odpadů a následné nakládání s nimi působí negativně na 

životní prostředí, dochází k jeho narušování, ohrožení ekosystému a lidského 

zdraví. 

Problematikou odpadů se zabývá politika odpadového hospodářství, jejíž 

požadavky jsou definovány ve Státní politice životního prostředí a vychází z trvale 

udržitelného rozvoje. 

Základním pojmem odpadového hospodářství je odpad. V České republice 

byl tento pojem poprvé zaveden normou ČSN 83 8001 – Názvosloví odpadů a 

prvním zákonem o odpadech č. 238/1991 Sb.. Dle stávajícího zákona o odpadech 

č. 185/2001 Sb. a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

můžeme odpad definovat jako movitou věc, které se osoba zbavuje, nebo má 

v úmyslu či povinnost se jí zbavit.  

Činnost odpadového hospodářství je zaměřena na předcházení a 

omezování vzniku odpadů, péči o místo, na kterém jsou odpady uloženy a na 

nakládání s odpady tak, aby byly co nejvíce využity jako druhotné suroviny a 

minimálně zatěžovaly životní prostředí. 

Pojem nakládání s odpady představuje celou řadu činností, jejichž hlavním 

předmětem je odpad. Mezi tyto činnost patří shromažďování, přeprava, skladování, 

úprava, využití a zneškodňování odpadů. V dnešní době jsou odpady velice 

rozsáhlým, diskutabilním a problematickým tématem, o kterém bychom mohli 

hovořit velmi dlouho.  

Má práce je však zaměřena na oblast bioodpadů, které jsou ve vztahu 

k životnímu prostředí  aktuálním tématem. 
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Bioodpady patří do skupiny odpadů, na které jsou kladeny vyšší hygienické 

nároky při nakládání s nimi. Nesprávné způsoby nakládání s tímto druhem odpadu  

způsobuje vznik skleníkových plynů, které přispívají ke globálnímu oteplování 

planety. 

Se vstupem ČR do Evropské unie došlo v odpadovém hospodářství 

k mnoha změnám především v oblasti harmonizace legislativy se směrnicemi 

Evropského společenství.  

Hlavním úsilím legislativy odpadů v souladu s evropskou legislativou je 

omezení skládkování biologicky rozložitelných odpadů a tím snížit produkci 

skleníkových plynů a výluhů ze skládek, které vznikají právě při skládkování 

biomasy. Bioodpady by měly být spalovány, kompostovány nebo zpracovávány 

anaerobní digescí s výrobou bioplynu. 

Cílem této práce je rozebrat problematiku nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady produkovaných v zoologických zahradách, popsat způsoby 

jakými je s těmito odpady nakládáno nebo jak jsou dále zhodnocovány. 

Laboratorními postupy zjistit, zda je technologie anaerobní digesce jako metoda 

využití bioodpadů pro zoologické zahrady efektivní jak z hlediska ekonomického 

tak z hlediska ekologického.  
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2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA BIOODPADU 

 Pod pojmem bioodpad rozumíme jakýkoli biologicky rozložitelný odpad, 

který podléhá aerobnímu či anaerobnímu rozkladu. Takto definuje bioodpad zákon 

č. 314/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Rozkladný proces probíhá za pomoci mikroorganismů, bakterií, plísní, 

kvasinek, červů, žížal a dalších živých organismů a výsledným produktem je 

stabilní organická hmota. 

Biologicky rozložitelné odpady mají negativní vliv na životní prostředí. Jedná 

se především o tvorbu skleníkových plynů, tvorbu kyselých výluhů při 

hydrolytických procesech a přítomnost patogenních mikroorganismů, které 

ohrožují zdraví lidí a zvířat. 

Mezi bioodpady patří biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO), 

odpady zemědělské, odpady lesnické a ze zpracování dřeva, odpady 

z papírenského a textilního průmyslu, patří sem také některý obalový odpad, 

čistírenské a vodárenské kaly (Váňa, 2008). 

Bioodpady jsou zařazovány  podle katalogu odpadů a jejich seznam je 

uveden v příloze č. 1 k vyhlášce č. 341/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Způsoby a možnosti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady závisí na 

místě jejich vzniku a na druhu odpadu. 

Způsoby využití bioodpadu (Matoušková, 2002): 

1. kompostování 

2. anaerobní digesce 

3. zpracování na krmiva 

4. termické procesy  

 

Tyto technologie budou podrobněji popsány v dalších kapitolách. 
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2.1 Základní složky bioodpadu ze zoologických zahrad 

Odpad vyprodukovaný v zoologických zahradách můžeme rozdělit na 

provozní a návštěvnický.  

Do kategorie návštěvnického odpadu zahrnujeme veškerý odpad, který 

vyprodukují návštěvníci zoo.  

V prostorách areálu zoologické zahrady jsou rozmístěny odpadkové koše, 

které slouží k ukládání tohoto odpadu. V některých zahradách byly již zavedeny 

nádoby na sběr tříděného odpadu a separovaný sběr zde probíhá úspěšně. Odpad 

je shromažďován na místech k tomu určených a poté je převážen na místo 

zneškodnění.  

S tímto druhem odpadu je dále nakládáno jako s komunálním odpadem. 

Provozní odpad je v prvé řadě odpad biologického původu a dále pak odpad 

vyplývající z kancelářského, restauračního nebo dopravního provozu, 

zjednodušeně řečeno zahrnuje odpady vznikající při provozu zoologické zahrady. 

V případě odpadu biologického původu se jedná především o tyto druhy odpadů 

s uvedenými katalogovými čísly podle vyhlášky 383/2001 Sb.: 

• 02 01 03 Odpady rostlinných pletiv (rostlinné odpady z údržby zeleně) 

• 02 01 06 Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy, kapalné odpady 

(hnojůvka a močůvka), soustřeďované a zpracovávané mimo místo vzniku 

• 02 02 02 Odpad živočišných tkání (maso, kosti)  

• 02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování (zbytky zeleniny 

a ovoce) 

 Největší podíl těchto odpadů představují zvířecí exkrementy včetně 

znečištěné podestýlky.  

 Vzhledem k druhové podobnosti zvířat chovaných v zoologických 

zahradách a hospodářských zemědělských zvířat, k podobnému složení potravy a 

podobnému způsobu ustájení mohli bychom na bioodpady ze zoologických zahrad 
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nahlížet podobným způsobem jako na odpady vyprodukované zemědělskou 

činností.  

 

Charakteristika vybraných druhů odpadů živočišného původu 

Chlévský hnůj  

 Je tuhé statkové hnojivo vzniklé fermentací chlévské mrvy – směsi tuhých a 

tekutých výkalů hospodářských zvířat a podestýlky, kterou může být sláma nebo 

piliny. 

  Hnůj s malým podílem podestýlky lze snadno zpracovat v bioplynových 

stanicích. Při velkém množství podestýlky je nutné ředění vodou, močůvkou nebo 

řídkou kejdou (Wikipedie, 2009) 

  Tabulka č. 1: Průměrné složení hlavních druhů chlévského hnoje v % (Wikipedie, 2009) 

 

ukazatel skot koně ovce drůbež 

sušina 24 25 25 31 

organ. látky 17 20 20 25 

N 0,48 0,65 0,85 2,80 

P 0,11 0,13 0,14 1,25 

K 0,51 0,52 0,66 1,23 

Ca 0,37 0,21 0,25 0,25 – 1,00 

Mg 0,08 0,11 0,12 0,06 – 0,08 

 

Močůvka  

 Tekuté statkové hnojivo, zkvašená moč zvířat s vysokým obsahem dusíku a 

draslíku. Při zpracování močůvky anaerobní digescí by se mohly vyskytnou 

problémy s přítomností antibiotik v močůvce nebo vysokým pH (Wikipedie, 2009). 
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 Tabulka č. 2: Základní parametry močůvky (Wikipedie, 2009) 

 

vlhkost  organ. látky  N poměr C : N 

96 – 99 % 0 – 3 % v sušině 0,1 – 0,9 % v sušině 2 : 1 – 4 : 1 

 

Kejda 

 Je částečně zkvašená směs tuhých a tekutých výkalů hospodářských zvířat 

a zbytků krmiv s podílem technologické vody. 

 Tabulka č. 3: Průměrný obsah živin v kejdě v % čerstvé hmoty (Wikipedie, 2009) 

 

druhy kejdy sušina organ. látky N P K Ca Mg 

skot 7,5 5,5 0,4 0,1 0,4 0,1 0,04 

prasata 7,2 6,0 0,6 0,13 0,27 0,2 0,05 

drůbež 15,0 10,5 1,0 0,3 0,4 1 0,1 

 

2.2 Množstevní produkce 

 Celkové množství odpadu vyprodukovaného v zoologické zahradě závisí na 

počtu chovaných zvířat a svým způsobem i na druhovém zastoupení. Kdybychom 

uvažovali nad všemi zahradami v České republice pohybovala by se produkce 

odpadů v rozmezí 900 – 1700 t bioodpadů ročně.  

 Největší podíl na produkci odpadu mají například sloni, hroši nebo 

nosorožci a obecně velké druhy zvířat. 

Sloni jsou býložravci a denně zkonzumují 100 – 250 kg potravy a vypijí 100 

– 180 l vody. Z tohoto množství potravy využijí pouze 35 – 40 %. Velký příjem 

potravy a její malé využití přímo souvisí s množstvím exkrementů. Sloni denně 

vyprodukují 120 – 180 kg trusu a 40 – 60 l moče. 

S nápadem jak efektivně využít výkaly zvířat přišla v roce 2005 ředitelka zoo 

v amerických Syrakusách. Její ideou bylo využít výkaly zvířat na výrobu energie. 
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Hlavním zdrojem paliva měly být právě exkrementy slonů. Hlavním motivem je 

především snížení nákladů za elektřinu. 

Dalším příkladem mohou být hroši. Patří mezi býložravce a jejich denní 

spotřeba potravy se pohybuje kolem 40 – 60 kg, což na tak obrovské zvíře není 

mnoho, ale vzhledem k jejich lenivému způsobu života je toto množství dostačující. 

Problémem by pak nemusela být vysoká produkce exkrementů, ale spíše způsob 

vyměšování hrochů – hroši vyměšují do vody a s tím jsou spojeny potíže s likvidací 

takto znečištěné vody. 
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3. SOUČASNÝ STAV NAKLÁDÁNÍ S BIOOPADY 

Budeme-li pohlížet na současný stav nakládání s odpady v České republice 

zjistíme, že situace není nijak uspokojivá. Česká republika stojí na prahu snahy o 

koncepčnější nakládání s bioodpady a lze říci, že  úroveň nakládání s tímto 

druhem odpadu zaznamenala jistý pokrok. 

Až donedávna převládala v České republice likvidace odpadů nad jejich 

využitím, přičemž nejrozšířenější metodou nakládání s odpady bylo skládkování 

případně likvidace odpadů ve spalovnách komunálního odpadu. Od roku 2002 sice 

dochází k poklesu produkce odpadů, ale neustále je dost vysoký podíl odpadů 

ukládaných na skládkách. 

 Skládkování tuhého komunálního odpadu je relativně nejméně náročným 

způsobem, kterým můžeme odpad zneškodnit, přináší však s sebou řadu 

problémů. 

 Během skládkování dochází k rozkladu odpadu anaerobními pochody, při 

kterém vzniká směs plynů, kterou nazýváme skládkový plyn. Tento plyn obsahuje 

hodně metanu, který se uvolňuje do atmosféry, kde přispívá ke zhoršování 

skleníkového efektu. Dalšími negativními výsledky skládkování jsou změny terénu 

(dochází k nim v důsledku změny objemu rozkládajícího se odpadu) a pokles pH 

v tělese skládky (což má za následek zvýšení rozpustnosti rizikových prvků a 

jiných nebezpečných látek, které mohou kontaminovat půdu). 

 Proto je nutné skládkování bioodpadů a bioologicky rozložitelných 

komunálních odpadů omezovat a hledat způsoby pro jejich materiálové nebo 

energetické využití. 

 Evropská unie požaduje na členských státech omezení skládkování 

bioodpadů, prostředky jako je recyklace, kompostování, výroba bioplynu nebo 

materiálové či energetické využití. Směrnice Rady Evropských společenství 

99/31/EC (směrnice rady 1999/31/EC z 26. dubna 1999 o skládkování odpadu) 

ukládá všem členským státům zredukovat množství biologicky rozložitelného 

odpadu ukládaného na skládky v roce 2010 na 75 % množství odpadu stejného 
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charakteru vyprodukovaného v roce 1995. Účelem těchto opatření je omezení 

tvorby skleníkových plynů a výluhů ze skládek.  

Každý členský stát musí vypracovat strategii k dosažení požadované 

redukce skládkování biologicky rozložitelných odpadů.  Tento úkol má být splněn 

Plánem odpadového hospodářství České republiky. 

Se svým současným systémem nakládání s odpady Česká republika tento 

závazek nesplňuje. Stávající zákon o odpadech vykazuje řadu nedostatků, 

nedokáže zabránit plýtvání surovinami a byl již několikrát novelizován. Ministerstvo 

životního prostředí tedy připravuje nový zákon, kterým reaguje na nejnovější vývoj 

evropské legislativy. Nový zákon má usnadnit třídění odpadů, zvýhodnit využití 

odpadu před jeho skládkováním a předcházet nelegálnímu nakládání s odpady. 

Podle nového zákona  musí každá obec od roku 2010 umožnit tříděni pěti 

využitelných složek komunálního odpadu: plasty, papír, sklo, nápojové kartony a 

bioodpady. Místo stávajícího skládkování by se hlavní prioritou mělo stát budování 

sítě kompostáren, zařízení pro anaerobní rozklad a mechanicko – biologickou 

úpravu odpadů. V České republice funguje v současné době 150 kompostáren a 9 

bioplynových stanic. Počet zařízení, která využívají anaerobní fermentaci spojenou 

s výrobou bioplynu ke zpracování různých organických materiálů, odpadů a 

biomasy stále narůstá a to hlavně z důvodů potřeby omezit produkci skleníkových 

plynů.  

Fungující kompostárny zpracovávají především bioodpad ze zemědělství a 

lesní těžby, z papírenského a potravinářského průmyslu. Řada z nich je také 

zaměřena na zpracování čistírenských kalů.  

Rozvoji kompostování v současné době brání skutečnost, že skládkování 

odpadů je z ekonomického hlediska stále ještě výhodným způsobem nakládání 

s odpadem. Snahou MŽP je tedy skládkování znevýhodnit. Nový zákon zpřísňuje 

požadavky na provoz skládek a bude docházet k postupnému zvyšování poplatků 

za sládkovaný odpad. 

Všechna tato opatření směřují k efektivnímu využívání bioodpadů. 
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Využívání bioodpadu přispívá (Matoušková, 2002): 

• ke snížení emisí skleníkových plynů 

• k vrácení živin do půdy (prostřednictvím kompostu) 

• ke zpomalení přibývání skládek 

• k zisku energie (bioplyn získaný z anaerobního rozkladu) 

• ke zmírnění konzumního způsobu života  

Problematika a téma bioodpadů je v současné době velice aktuální. Pokud 

bude současný vývoj nadále pokračovat, má změna nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady vysoký potenciál zmírnit současný problém skládkování 

bioodpadů. 

3.1 Současný stav nakládání s bioodpady ze zoologických zahrad 

V České republice je v současné době 16 fungujících zoologických zahrad, 

jejichž hlavním posláním je přispět k zachování biologické rozmanitosti volně 

žijících živočichů chovem v zajetí a to v podmínkách, které by měly být co nejbližší 

jejich přirozenému životu v přírodě, dále pak výchovně vzdělávací činnost a 

v neposlední řadě rekreace.  

 Stejně jako každé zařízení i zoologické zahrady svým provozem produkují 

určitý druh odpadu. Základní skladba bioodpadu, který vzniká v zoologické 

zahradě byla popsána v předešlé kapitole. Všechny tyto složky, které byly zmíněny 

patří mezi odpady vhodné ke kompostování a lze s nimi nakládat touto technologií. 

V každé zoo je odpad zpracováván různým způsobem nebo je předán oprávněné 

osobě k dalšímu zneškodnění nebo zpracování.   

 Jako původci odpadu jsou provozovatelé těchto zařízení, podle zákona o 

odpadech č. 185/2001 Sb. a souvisejících předpisů, povinni předcházet vzniku 

odpadů, omezovat jejich množství a u vzniklých odpadů zajistit jejich přednostní 

využití. 
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 Otázka nakládání s bioodpady ze zoo je poměrně složitá. Například 

likvidace hnoje. Je hnůj vyprodukovaný v zoo odpadem nebo statkovým hnojivem?  

 Podle zákona č. 185/2001 Sb. je odpadem každá movitá věc, které se 

osoba zbavuje, nebo má v úmyslu se jí zbavit. Podle úplného znění Zákona o 

hnojivech č. 156/1998 Sb. se statkovými hnojivy rozumí hnůj, hnojůvka, močůvka, 

kejda, sláma, jakož i jiné zbytky rostlinného původu a další vedlejší produkty 

vzniklé chovem hospodářských zvířat, vznikající zejména v zemědělské 

prvovýrobě, nejsou-li dále upravovány.  

 Podle tohoto zákona by tedy neměl být hnůj ze zoologických zahrad 

považován za statkové hnojivo, neboť v případě chovu zvířat v zoo se nejedná o 

chov hospodářských zvířat, ale o zájmový chov. Hnůj vyprodukovaný v zoo je tedy 

odpadem a musí s ním být nakládáno podle zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.). 

Původce odpadu je povinen se odpadu zbavit, jestliže ho nepoužívá k původnímu 

účelu a odpad by mohl ohrozit životní prostředí (hnůj a zvířecí exkrementy mohou 

být infekční nebo by mohli ohrožovat vody přítomnými dusičnany). Nesmí být 

ukládán na skládky, protože se jedná o bioodpad a jako odpad musí být předán 

oprávněné osobě.  

 Další problém pro zoologické zahrady nastává při likvidaci zbytků potravy, 

především masa. Otázkou je, zda s tímto odpadem lze nakládat jako 

s kuchyňským odpadem či nikoli.  

 Kuchyňským odpadem je veškerý odpad s původem v restauracích, 

stravovacích zařízeních a kuchyních a  v katalogu odpadů je uveden pod číslem 

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven. Tento odpad je 

zařazen mezi kompostovatelné odpady a je povinnost s ním nakládat v souladu se 

zákonem o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů) a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 

1774/2002 (ES). Toto nařízení stanovuje hygienická pravidla týkající se vedlejších 

živočišných produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě a je jím  ovlivněno 

nejen nakládání s odpady, které jsou předmětem veterinární asanace (konfiskáty 

živočišného původu), ale i s odpady jatečními a odpady ze zpracování masa (Váňa 

et al. 2004). 



Veronika Antošová : Nakládání s bioodpady ze zoo 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
2009 12

 Nevztahuje se ale na syrová krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, 

pocházející z maloobchodů nebo z prostorů sousedících s místy prodeje, ve 

kterých se provádí dělení a skladování výhradně za účelem dodávky spotřebitele 

výhradně na místě. 

 Nařízení rozděluje živočišnou biomasu do 3 kategorií a zbytky potravy ze 

zoo (maso a kosti) by mohly být zařazeny do 3. kategorie  

• části poražených zvířat, které jsou v souladu s právními předpisy 

Společenství, ale z obchodních důvodů nejsou určeny k lidské spotřebě 

• částí poražených zvířat, které jsou vyřazeny jako nepoživatelné, které ale 

nevykazují žádné známky onemocnění přenosných na lidi nebo na zvířata a 

pocházejí z jatečně upravených těl, která jsou v souladu s právními předpisy 

Společenství poživatelná 

Na základě tohoto nařízení je možné odpady ze 3. kategorie kompostovat 

nebo zbioplynovat a materiál, který bude využíván jako surovina v zařízeních na 

kompostování nebo zbioplynování musí splňovat tyto požadavky (Váňa et al. 

2004): 

• maximální velikost částic před vstupem do kompostujícího reaktoru:  

12 mm 

• minimální teplota celé hmoty materiálu v reaktoru: 70°C 

• minimální doba v reaktoru při 70°C  (v celé hmotě): 60 minut 

 

Maso, které je v zoologických zahradách používáno jako zdroj potravy není 

nijak upravováno a s tím souvisí i nutnost procesu hygienizace tohoto odpadu před 

jeho další likvidací. 

Proces hygienizace omezuje výskyt a šíření patogenních a podmíněně 

patogenních organismů do životního prostředí, zabraňuje jejich vstupu do 

potravního řetězce a chrání pracovníky, kteří s nimi při nakládání s bioodpady 

přijdou do styku. 
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Snižování počtu patogenních mikroorganismů se provádí různými 

technologiemi úpravy, které mají hygienizační efekt. Tyto technologie mohou být 

biologické, chemické, fyzikální nebo kombinací uvedených způsobů (Matějů, 

2008). 

Jak již bylo zmíněno, zoologické zahrady chovající hrochy mají problémy 

spojené s jejich způsobem vyměšování – hroši vyměšují do vody. Bazén 

v pavilonu hrochů musí být čištěn několikrát v týdnu. Takto znečištěná voda, která 

obsahuje výkaly má charakter splaškové odpadní vody (konkrétně černé odpadní 

vody, protože obsahuje fekálie a moč) a pokud je zoo odkanalizována odtéká 

kanalizací. Pokud jsou odpadní vody jímány v akumulační jímce – žumpě 

předpokládá se, že je žumpa vyvážena na čističku odpadních vod.  

V některých zoologických zahradách již dochází k budování čističek 

odpadních vod a zahrady si tak provádí čištění vody přímo ve svém areálu a vodu 

pak mohou použít k zavlažování travnatých ploch.  

3.1.1 Nakládání s bioodpady v Podkrušnohorském zooparku Chomutov 

Rozsáhlý přírodní areál Podkrušnohorského zooparku se nachází 

v severočeském městě Chomutov v blízkosti Kamencového jezera a svou rozlohou 

112 ha se řadí mezi největší zoologické zahrady na území České republiky. 

 Zoopark patří mezi jednu z nejmladších zahrad u nás. Jeho historie se 

datuje od roku 1932, kdy byl v centru města otevřen pavilon akvária a terária. 

Dnešní zoopark byl veřejnosti zpřístupněn v roce 1975. 

Složení fauny a flóry je velice rozmanité. V současné době je zde chováno 

přes 1050 kusů zvířat (101 druhů zvířat). 

Odpadová koncepce 

 V zooparku je během roku vyprodukováno přes 900 t biologicky 

rozložitelných odpadů, které zahrnují především zvířecí exkrementy včetně 

podestýlky a materiály rostlinného původu.  
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 Chlévská mrva je vyvážena ze 3 úseků 3krát týdně, na několika úsecích 

jsou vybudována dočasná hnojiště, ze kterých je vyvážena 1krát měsíčně. 

K dalšímu využití si chlévskou mrvu přebírá firma Rašelina a.s. závod Údlice a část 

je odprodávána Sadům a školkám města Jirkov a soukromníkům. 

 Chlévská mrva z karantény je odvážena přímo na skládku. Uhynulá zvířata 

a živočišné zbytky jsou předány k odvozu a likvidaci kafilerii VAPO Podbořany.  

Odpady rostlinného původu (tráva a plevele) jsou vyváženy na skládku ke 

kompostování. Použitý okus je štěpkován a dále využíván v areálu zooparku. 

3.1.2 Nakládání s bioodpady v ZOO Dvůr Králové nad Labem 

ZOO Dvůr Králové nad Labem bychom našli ve Východních Čechách 

nedaleko Krkonoš. Rozkládá se na ploše 63 ha a patří mezi největší a nejznámější 

zoologické zahrady v České republice a zároveň je největším chovatelem afrických 

zvířat v Evropě. Areál zoo je rozdělen na klasickou zoo a Africké safari. Pro 

veřejnost byla oficiálně otevřena roku 1946. Domov tu našlo přes 2400 zvířat v 300 

druzích. 

Odpadová koncepce 

 Pokud pomineme návštěvnický odpad, tak veškerý odpad vyprodukovaný 

provozem zoo je dále určitým způsobem využit k dalšímu zpracování a nekončí na 

skládce. 

 Odpady rostlinných pletiv (rostlinné zbytky z údržby zeleně), zbytky zeleniny 

a ovoce jsou kompostovány a vzniklý kompost je využíván ke hnojení ploch 

trvalých travních porostů, které zoo obhospodařuje. 

 Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy) odváží a využívá blízké 

zemědělské družstvo, které je používá na hnojení svých polí. Tyto odpady je 

rovněž možné využít ke kompostování a o této možnosti nakládání s odpadem 

tímto způsobem přímo v areálu zoo uvažuje vedení zoo do budoucna. 



Veronika Antošová : Nakládání s bioodpady ze zoo 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
2009 15

 Odpady živočišných tkání (kosti a maso) a uhynulá zvířata, která se řadí do 

skupiny konfiskáty živočišného původu, předává zoo firmě oprávněné nakládat a 

zpracovávat tento druh odpadu. 

 V budoucnu má vedení zoo v plánu uskutečnit 2 významné projekty. 

Výstavbu bioplynové stanice v areálu zoo, kde jako palivo bude použit suchý hnůj, 

chlévská mrva, sláma a další bioodpady (rostlinná pletiva, zbytky ovoce a 

zeleniny). Vzniklé produkty (elektrická energie a teplo) budou využity pro provoz 

zoologické zahrady. 

 Druhým plánovaným projektem je vybudování recyklační čističky odpadních 

vod, ve které budou čištěny odpadní vody ze zoo a recyklovaná voda bude 

používána hlavně v létě pro závlahu zelených ploch v areálu zahrady. 

 Oba tyto projekty jsou velice šetrné k životnímu prostředí a jejich realizace 

by mohla přispět k ekologickému zhodnocení biologických odpadů produkovaných 

v zoo ve Dvoře Králové nad Labem. 
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4. PŘEHLED TECHNOLOGIÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM 

 Jak již bylo zmíněno v předešlé kapitole, metody a způsoby nakládání 

s bioodpadem se odvíjí od místa jejich vzniku a také od druhu odpadu. 

 V následujících kapitolách se budu věnovat popisu jednotlivých technologií 

zpracování bioodpadů. 

 Biologicky rozložitelné odpady mohou být zpracovávány nejrůznějšími 

technologiemi. 

 Tabulka č. 4: Přehled technologií zpracování bioodpadů (Váňa, 2005) 

 

Technologie Metoda 

zpracování 

Druh odpadu Produkty 

anaerobní kompostování biologická BRO,BRKO nekontaminované 

cizorodými látkami 

kompost 

vermikompostování biologická zemědělské odpady, kaly biohumus 

anaerobní digesce biologická BRO s výjimkou dřeva bioplyn, digestát 

biologické sušení biologická BRO, kaly palivo sypké nebo 

tvarované 

rychlá pyrolýza fyzikálně-

chemická 

rostlinný odpad, lignocelulózový 

odpad 

pyrolýzní biooleje 

a uhlí 

výroba tvarovaných paliv fyzikální rostlinné odpady, kaly, dřevní 

odpad 

biobrikety, 

biopelety 

spalování bioodpadů 

s využitím tepla 

fyzikální suché bioodpady teplo, el. proud 

 

Biologické metody zpracování bioodpadu 

 Biologické metody zpracování odpadů mají ze všech metod nejvyšší 

potenciál rozvoje.   

 Tyto technologie realizují koloběh látek v prostředí zejména rostlinných 

nutrietů a mikroelementů a tím zabezpečují udržení úrodnosti půd a výživu lidí. 
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Dále mohou zabezpečit účinnou hygienizaci bioodpadu, oddalovat důsledky 

globálních disfunkcí poškození životního prostředí (Váňa, 2008). 

 Jedná se o tyto metody: 

• kompostování  

• anaerobní digesce 

• mechanicko – biologická úprava odpadů 

 

Fyzikální, chemické a kombinované způsoby využití bioodpadu  

 Cílem fyzikálního a chemického zpracování odpadů je umožnění 

regenerace surovin, získání druhotných surovin či energie, odstraňování nebo 

snížení toxicity nebo nebezpečnosti odpadů, zmenšení objemu odpadů (Kuraš et 

al. 1994). 

 Mezi fyzikální postupy patří např. drcení a lisování díky kterým můžou být 

využity rostlinné odpady, papír a lepenka, které také řadíme mezi bioodpady.  

 Chemicky mohou být bioodpady zpracovány například procesem 

methylesterifikace. Touto metodou lze zpracovávat použité fritovací oleje na 

obnovitelné motorové palivo. Výsledný produkt dosahuje kvality běžné bionafty. 

4.1 Technologické postupy podle vyhlášky 341/2008 Sb. 

 Podle vyhlášky č. 341/2008 Sb. (vyhláška 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 bioodpady) jsou 

technologickými postupy zpracování bioodpadů procesy kompostování a 

anaerobní digesce. 
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4.1.1 Kompostování 

 Jedná se o přirozený biochemický proces, při kterém dochází k rozkladu 

organických látek a jejich přeměně na látky humusové. Celý proces probíhá za 

aerobních podmínek tzn. za přístupu kyslíku. 

 Přeměna organické hmoty je zabezpečována především mikroorganismy, 

které působením enzymatických systémů rozkládají vyšší organické sloučeniny na 

jednodušší sloučeniny. 

 Při kompostování probíhá přeměna látek stejným způsobem jako v půdě, 

ale lze ji technologicky ovládat. Proto můžeme kompostování definovat jako řízený 

proces, který zabezpečuje optimální podmínky potřebné pro rozvoj žádoucích 

mikroorganismů a ve srovnání s půdou, tak umožňuje získat humusové látky 

rychleji a produktivněji (Hlavatá, 2007).  

 Přitom dochází ke snižování objemu a hmotnosti, snížení obsahu vody a 

potlačení nežádoucích organismů.  

 Zjednodušeně můžeme celý proces vyjádřit obecnou rovnicí (Plíva et al. 

2006): 

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

 Hlavním důvodem kompostování je především získání stabilního produktu – 

vyzrálého kompostu. Živiny, které kompost obsahuje jsou do půdy uvolňovány 

pozvolna a nehrozí jejich vyluhování do podzemních vod. Kompostováním 

přispíváme ke snižování emisí skleníkových plynů a k ochraně životního prostředí. 

 Kompost obohacuje půdu o mikroflóru, která zabezpečuje vyšší odolnost 

půdy a tím i rostlin proti patogenním mikroorganismům. Zlepšuje některé 

mechanicko – fyzikální nebo fyzikálně – chemické vlastnosti půdy např. 

vododržnost, pufrační kapacitu nebo strukturu (Plíva et al. 2006). 
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 Mezi nejdůležitější faktory, které ovlivňují výslednou kvalitu kompostu patří 

(Plíva et al. 2006): 

• zvolená technologie kompostování 

• fyzikální, chemické a mikrobiologické vlastnosti kompostovaného materiálu 

• receptura základky 

• příprava surovin před založením kompostu a jejich skladování 

• doba kompostování 

• sledování průběhu kompostovacího procesu 

• konečná zralost a stabilita kompostu  

 Během kompostovacího procesu je také důležité udržovat optimální 

podmínky pro rozvoj mikroorganismů a to těmito způsoby (Hlavatá, 2007): 

• úpravou poměru uhlíku a dusíku (C:N) vhodným poměrem zpracovávaných 

odpadů 

• úpravou vlhkosti 

• minimální přítomností fosforu 

• úpravou pH 

• úpravou zrnitosti a homogenity substrátu 

• provzdušňováním substrátu 

• regulací teploty v průběhu procesu 

  

 Materiálem vhodným ke kompostování může být veškerá netoxická 

organická hmota. 
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 Tabulka č. 5: Hodnoty vlhkosti (%), obsahu organ. hmoty a živin (% sušiny) v surovinách 

vhodných ke kompostování (Plíva et al. 2006) 

 

Surovina Vlhkost C N P2O5 K2O CaO MgO 

chlév. mrva – skot 75 – 82 39 - 43 1,8 – 2,4 1,1 – 1,4 2,5 – 2,9 2 – 2,4 0,4 – 0,7 

 chlév. mrva – koně 68 – 73 43 – 46 1,9 – 2,5 1 – 1,3 1,9 – 2,3 1,1 – 1,3 0,2 – 0,5 

chlév. mrva- ovce 65 – 70 44 – 48 2,5 – 3 0,7 – 1 2 – 2,3 0,8 – 1,1 0,1 – 0,4 

kejda prasat 91 – 98 36 – 39 5 – 5,8 3,5 – 4,2 2,8 – 3,4 3,1 – 3,8 0,7 – 1,3 

kejda skotu 94 – 99 35 – 41 3,5 – 4,5 1,6 – 2 3,2 – 3,9 2 – 5 0,5 – 0,8 

kejda drůbeže 82 – 97 32 – 38 5 – 8,1 2,8 – 5,1 2,9 – 4,8 8 – 11 0,6 – 0,9 

listí 15 – 40 44 – 47 0,9 – 1,5 0,1 – 0,2 0,2 – 0,5 1,7 – 3 0,1 – 0,2 

kanalizační kal 55 – 96 13 – 23 2 – 4,5 0,6 – 1,3 0,3 – 0,8 2,5 – 10 0,4 - 1 

 

 Je však důležité upravit poměr uhlíku a dusíku (k optimálnímu využití uhlíku 

a dusíku mikroorganismy dochází pří poměru C : N 25 - 30 : 1) a vlhkosti (ideální 

vlhkost kompostu se pohybuje v rozmezí 50-60 %), (Plíva et al. 2006). 

 Pokud materiál určený ke kompostování obsahuje nekompostovatelné látky 

(železo, sklo, plasty, odpady s obsahem těžkých kovů), které by mohly kompost 

znehodnotit, měly by být z odpadu před kompostováním vytříděny.  

 Přeměna organických látek během kompostování probíhá ve 3 fázích (Váňa 

et al. 2004): 

1. fáze rozkladu (hydrolýzní fáze, horká fáze) 

• dochází k uvolňování tepla a zahřátí substrátu na teplotu 50 – 60°C 

• aerobní organismy rozkládají škrob, celulózu a hemicelulózu, bílkoviny a 

tuky na nižší látky, využívají uvolněné živiny ke svému metabolismu 

• zvyšuje se kyselost substrátu (díky intenzívní tvorbě organických 

kyselin) 

• dýcháním aerobních mikroorganismů dochází ke tvorbě oxidu uhličitého 
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• probíhá objemová redukce substrátu 

• při nadbytku dusíku se uvolňuje čpavek 

• doba trvání této fáze může být 2 - 3 týdny (při intenzivním 

provzdušňování) 

 

2. fáze přeměny 

• dochází k poklesu teploty na 40-45°C 

• změna složení mikroorganismů 

• kompost mění svůj vzhled (zabarvuje se dohněda), činností drobných 

živočichů vzniká drobtovitá struktura 

• je důležité udržovat aerobní podmínky 

 

3. fáze dozrávání 

• zvyšuje se stabilita kompostu 

• dochází ke tvorbě nových humusových látek 

• opět se snižuje kyselost substrátu 

• substrát by již neměl obsahovat čpavek a fytotoxické látky 

• struktura by měla být drobtovitá 

• výrazný zápach po zahradní nebo lesní zemině 

• teplota kompostu postupně klesá až na teplotu okolí 

 

 Doba kompostovacího procesu je ovlivňována především poměrem C:N 

(příliš vysoký nebo naopak příliš nízký poměr C:N ovlivňuje dobu zrání kompostu a 

také tvorbu humusových látek), vlhkostí, teplotou, množstvím dodávaného 

vzduchu a druhem kompostovaného materiálu. Dále je také závislá na 

zamýšleném použití výsledného produktu a na zvolené technologii kompostování. 
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Obvykle je možné dosáhnout úplného rozkladu organických látek a stability 

materiálu během několika týdnů, ale doporučuje se prodloužit proces až na dobu 

delší než 2 měsíce (Plíva et al. 2006). 

 Podle stupně biochemické degradace a konečného zpracování se rozlišují 4 

druhy kompostu (Kuraš et al. 1994): 

• surový kompost – odpady jsou mechanicky upraveny, ale bez rozkladu 

nebo dezinfekce 

• čerstvý kompost – kompostované materiály jsou v počátečním stupni 

biochemické degradace a po úplné dezinfekci 

• vyzrálý kompost – plně rozložený a dezinfikovaný produkt 

• speciální kompost – kompost dále zpracovaný a tříděný, případně 

s přídavkem minerálních látek 

 

 Z organizačního hlediska lze kompostování provádět na těchto úrovních 

(Váňa et al. 2004): 

• domácí kompostování (na zahradách) 

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

• centrální kompostování (průmyslové kompostování) 

 Z technologického hlediska lze rozlišovat tyto způsoby výroby kompostů 

(Plíva et al. 2006) 

• kompostování v pásových hromadách  

• kompostování v plošných hromadách 

• intenzivní kompostovací technologie (kompostování v biofermentorech, 

v boxech nebo žlabech) 

• kompostování ve vacích 

• vermikompostování  
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 Technologii kompostování lze rozdělit na 2 kateogrie: aerobní a anaerobní 

způsob kompostování. 

 Anaerobní způsob kompostování (bez přístupu kyslíku, produktem 

metabolismu bakterií je metan) se používá v menší míře a především  při velkém 

objemu kompostovaného materiálu (nad 20 000 t/rok) a poměrně vysoké vlhkosti.  

 Aerobní způsob kompostování, který byl v této kapitole rozebírán 

podrobněji, je mnohem rozšířenější a podstatně rychlejší. Výsledným produktem 

tohoto procesu je stabilizovaný kvalitní kompost. 

 Je samozřejmostí, že při volbě vhodné kompostovací technologie hrají roli 

ekonomická hlediska. 

Kompostování odpadů ze zeleně a bioodpadů organizují obce, jejich 

technické služby, případně jiné podnikatelské subjekty. Tato činnost musí splňovat 

řadu předpisů (legislativní, hygienické, vodohospodářské). Kompostování lze 

provádět na kompostovišti s roční produkcí kompostu 50-500 t, nebo na 

průmyslové kompostárně s roční produkcí větší než 500 t. Oba typy musí být 

zabezpečeny nepropustnou úpravou povrchu, k čemuž se používají různé druhy 

materiálů, od lehkých živičných povrchů až po betonové (Altmann, Plíva 2005). 

Závěrem lze říci, že kompostování je účinným zhodnocováním odpadů, 

kterým přispíváme ke snižování emisí skleníkových plynů a k ochraně životního 

prostředí. 

4.1.2 Anaerobní digesce 

 Anaerobní digesce, pro kterou se používá také označení anaerobní 

fermentace či anaerobní vyhnívání, představuje technologii efektivního využívání 

biologicky rozložitelných odpadů z různých odvětví zemědělství, průmyslu a 

odpadového hospodářství jako obnovitelného zdroje energie. 

Pod pojmem anaerobní digesce označujeme několikastupňový přírodní 

proces probíhající bez přístupu kyslíku, při kterém dochází k rozkladu organických 

látek působením mikroorganismů. Může probíhat v přírodě samovolně (např. 
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v bažiništích, na dně jezer nebo na skládkách odpadu) nebo řízenou metodou 

v bioplynových stanicích.  

Anaerobní digescí biologicky rozložitelných odpadů vznikají 3 hlavní 

produkty: 

• bioplyn - je směs  metanu (50-70 %), oxidu uhličitého (30-50 %), vodíku (0-1 

%), sirovodíku (0-3 %) a množství dalších plynů.   

• digestát (neboli vyhnilý kal) – je tuhá nerozložená frakce organických látek, 

kterou lze využít jako hnojivo, přídavek do kompostu nebo k povrchovým 

úpravám terénu 

• perkolát (neboli fugát) 

 

Mikrobiální tvorba metanu je způsobena 4 hlavnímí skupinami 

mikroorganismů (Váňa et al. 2004): 

• hydrolytické bakterie 

• acidogenní mikroorganismy 

• acetogenní mikroorganismy 

• metanotvorné bakterie (methanogeny) 

Pro popis anaerobního metabolismu byly vytvořeny postupem času tři 

modely. Dnes je uznáván nejnovější čtyřfázový model (Ušťak, 2006). 

1. hydrolýza  

• za pomocí enzymů dochází k rozkladu makromolekulárních látek na látky 

jednodušší 

• předpokladem nastartování tohoto procesu je dostatečná vlhkost (50 % 

hmotnostního podílu) 

 

 

 



Veronika Antošová : Nakládání s bioodpady ze zoo 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
2009 25

2. acidogeneze 

• acidofilní bakterie zpracovávají rozložené a rozpuštěné látky dále na ještě 

jednoduší organické látky (kyseliny, alkoholy, CO2, H2) 

• fáze okyselení 

 

3. acetogeneze 

• přeměna produktů látkové výměny z hydrolýzní a acidofilní fáze na H2, CO2 

a kyselinu octovou 

• je spojovacím článkem pro tvorbu metanu 

 

4.   methanogeneze 

• metanogenní acetotrofní bakterie rozkládájí kyselinu octovou na metan a 

oxid uhličitý 

• hydrogenotrofní bakterie produkují metan z vodíku a oxidu uhličitého 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Čtyřfázový model anaerobní digesce (Váňa et al. 2004) 
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Jednotlivé fáze fermentace se od sebe liší přítomnými mikroorganismy, 

které se na přeměně podílí, vznikajícími produkty a také rozlišnými životními 

podmínkami pro bakterie (Ušťak, 2006). 

Všechny fáze probíhají v popsaném pořadí. Najíždění fermentátoru trvá 4 

až 6 týdnů, než nastane tvorba plynu. Důvodem pro tuto časovou proluku je 

generační doba bakterií (doba, kterou kultura potřebuje, aby se zdvojnásobila), 

(Ušťak, 2006). 

Mezi faktory, které ovlivňují průběh anaerobní digesce patří (Ušťak, 2006):

  

Teplota 

Ovlivňuje rychlost anaerobního procesu, se vzrůstající teplotou vzrůstá 

rychlost probíhajících procesů. Podle teplotního režimu lze rozeznat 2 typy 

anaerobní digesce: 

1. mezofilní digesce – probíhá při teplotách 30 – 35°C 

2. termofilní digesce – vyžaduje zahřátí do 55°C 

 

pH 

 Faktor, který je důležitý pro růst metanogenních bakterií. Optimální hodnota 

se pohybuje v rozmezí pH 6,5 – 7,5. 

 

Přítomnost toxických a inhibujících látek 

Tyto látky mohou nepříznivě ovlivnit biologický proces (např. inhibiční účinky 

amoniaku). 

 

Složení substrátu 

 Významným parametrem je poměr dusíkatých a uhlíkatých látek. Optimální 

je poměr C:N = 30:1 (vysoký obsah dusíkatých látek se může negativně projevit na 

složení bioplynu). Optimálního poměru lze dosáhnout míšením různých materiálů.  



Veronika Antošová : Nakládání s bioodpady ze zoo 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
2009 27

Látky s vysokým obsahem dusíku jsou např. exkrementy zvířat, vysoký 

obsah uhlíku mají materiály rostlinného původu. 

Tabulka č. 6: Poměr C : N v některých materiálech (Kára et al. 2007) 

 

Druh materiálu C : N 

kůra 120 : 1 

piliny 500 : 1 

odpad ze zeleniny 13 : 1 

posečená tráva 12 ÷ 25 : 1 

listí 30 ÷ 60 : 1 

dřevěné štěpky 100 ÷ 150 : 1 

drůbeží trus 10 : 1 

močůvka 2 : 1 

kejda skotu 10 : 1 

 

Obsah sušiny 

Obsah sušiny do 50 %. Optimální obsah sušiny u pevných odpadů   

je 22 – 25 % a u tekutých odpadů 8 – 14 %. 

Hlavními surovinovými zdroji pro produkci bioplynu jsou (Ušťak, 2006): 

• statkové odpady 

• rostlinné zbytky ze zemědělské prvovýroby 

• cíleně pěstovaná fytomasa 

• agro-průmyslové odpady (odpady vznikající ze zpracování potravin) 

• biologicky rozložitelné odpady 

• biologicky rozložitelný komunální odpad (odpad ze zeleně, sekání trávy, 

listí) 

• odpady z jídelen a jatek 

Anaerobní digescí je možné zpracovávat veškeré bioodpady, které 

neobsahují lignin. Lignocelulózové odpady jsou vhodnější ke kompostování 

(Ušťak, 2006). 
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Hlavním zdrojem bakterií pro tvorbu metanu jsou exkrementy 

hospodářských zvířat. První bioplynové stanice byly zaměřeny právě na 

zpracování zvířecích fekálií (Ušťak, 2006).  

Tabulka č. 7: Potenciály pro produkci bioplynu (Váňa et al. 2004) 

  

Substrát l bioplynu. kg
-1

 suš. m
3
 bioplynu . t

-1 
*  

hovězí kejda 250 25 

prasečí kejda 420 36 

drůbeží trus 470 141 

hnůj hovězí slamnatý 300 75 

hnůj koňský 260 73 

sláma obilní 250 200 

tráva mladá 710 95 

kukuřičná sláma 310 260 

komunální bioodpad 700 210 

domovní bioodpad 330 100 

kuchyňský bioodpad 450 138 

* produkce bioplynu z 1 t mokrého odpadu 

 

Základní charakteristika bioplynu 

Bioplyn je produktem anaerobního rozkladu organické hmoty. Jde o 

bezbarvý plyn, jehož hlavními složkami jsou metan (CH4) a oxid uhličitý (CO2), 

zbytek tvoří vodík (H2), dusík (N2), sulfan (H2S) a stopové množství dalších plynů 

(Ochodek et al. 2007). 

Všechny druhy bioplynů anaerobního původu vznikají stejným způsobem, ať 

probíhá metanogenní proces pod povrchem země, v zažívacím traktu živočichů, ve 

skládkách komunálního odpadu, v lagunách nebo v řízených anaerobních 

reaktorech (Ochodek et al. 2007). 
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Tabulka č. 8: Základní vlastnosti bioplynu a jeho jednotlivých složek (Ušťak, 2006) 

 

Vlastnost bioplyn 

(60 % CH4) 

CH4 CO2 H2 H2S 

Objemový podíl 

[%] 

100 45 – 75 25 – 48 0 – 3 3 

Výhřevnost 

[MJ.m-3] 

21,5 35,84 - 10,8 22,8 

Zápalná teplota 

[°C] 

650 – 750 650 – 750 - 585 - 

Hustota 

[kg.m-3] 

1,2 0,714 1,98 0,09 1,54 

 

Z tabulky je zřejmé, že výhřevnost bioplynu ovlivňuje pouze obsah metanu, 

který závisí především na surovinovém složení vsázky a technologických 

parametrech bioplynové stanice.  

Bioplyn lze využívat mnoha způsoby (Hlavatá, 2007): 

• přímé spalování a ohřev teplonosného média (např. topení, sušení, 

chlazení, vaření) 

• kombinovaná výroba elektrické energie v kogeneračních jednotkách 

• palivo pro pohon mobilních energetických prostředků 

• neenergetické využití bioplynu (chemická výroba sekundárních produktů) 

Nejrozšířenějším způsobem využití bioplynu je v současné době 

kombinovaná výroba elektrické energie a tepla v kogeneračních jednotkách 

(Hlavatá, 2007). 

Z 1 t komunálního bioodpadu je možno získat 10 N.m3 bioplynu 

obsahujícího 65 % metanu. Kogeneračním zpracováním metanu je možné získat 

z 1 t bioodpadu 198 kWh elektrické energie a 348 kWh tepla. Vlastní energetická 

spotřeba zařízení na 1 t bioodpadu je 48 kWh elektrické energie (zejména na 

míchání, čerpání a odvodňování) a 48 kWh tepla (na ohřev fermentoru). 
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Zpracováním 1 t bioodpadu je tedy možné prodat nebo využít 150 kWh elektrické 

energie a 300 kWh tepla (Hlavatá, 2007). 

 

Způsoby anaerobní digesce 

 Proces fermentace probíhá ve vyhřívaných hermeticky uzavíratelných 

nádržích (fermentorech) za účelem omezení přístupu vzduchu, které poskytují 

optimální podmínky pro anaerobní mikroorganismy. Velikost nádrží je dána 

množstvím a kvalitou materiálu, množstvím biomasy v reaktoru a požadovanou 

dobou zdržení (Ušťak, 2006). 

 Technologií anaerobní digesce známe velké množství, ale nejčastěji 

zmiňovaným rozdělením je na mokré a suché procesy. 

 Mokrá anaerobní digesce je nejpoužívanější technologií výroby bioplynu, 

zpracovává substráty s výsledným obsahem sušiny menším než 12 %. 

 Suchá anaerobní digesce zpracovává substráty s obsahem sušiny 

v rozmezí 30 – 35 % a optimálním pH v rozmezí 6,5 – 7,5. Tento způsob využívají 

především bioplynové stanice, které zpracovávají komunální a domovní odpady.  

 Mokré technologie jsou ve srovnání se suchými technologiemi rozšířenější, 

mají širší uplatnění a vyšší výtěžnost bioplynu, jsou technicky propracovanější 

(Ušťak, 2006).  

 V závěru lze říci, že proces anaerobní digesce je považován za jednu 

z technologií, které přispívají k trvale udržitelnému rozvoji lidské společnosti na 

naší planetě.  

4.2 Postupy stabilizace bioodpadu 

Stabilizací obecně nazýváme technologie úpravy odpadu spočívající ve 

využití fyzikálních, chemických nebo biologických postupů, které vedou k trvale 

omezenému uvolňování škodlivin z odpadu do jednotlivých složek životního 

prostředí v souladu s požadavky obecně závazných právních předpisů.  
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 Zjednodušeně tedy můžeme říci, že se jedná o procesy, které omezují riziko 

vyvolané odpady tím, že přeměňují přítomné kontaminanty do méně rozpustné, 

méně pohyblivé toxické formy. Přitom fyzikální podstata odpadů se nemusí měnit 

(Kuraš et al. 1994). 

 Pokud je odpad stabilizován, pak se podle směrnice EU 1999/31 EC o 

skládkování odpadů, nepovažuje za biodegradabilní. Za stabilizaci se podle 

pracovního dokumentu Evropské komise „Biologické zpracování bioodpadů“ 

(DG.ENV.A.2) považuje snížení dekompozičních vlastností bioodpadu projevující 

se minimalizací zápachu a poklesem respirační aktivity za dobu 4 dnů pod 10 mg 

O2/g sušiny odpadu (Váňa et al. 2004). 

 Procesy stabilizace využívají jednoduchá, relativně levná zařízení pro 

manipulaci s odpadem – míchání případně hnětení velkých objemů materiálů, kalů 

a suspenzí (Hlavatá, 2007). 

 Stabilizovaný odpad může být uložen na skládku, případně vhodným 

způsobem využit bez rizika sekundární kontaminace životního prostředí. 

 Stabilizace se používá z těchto důvodů (Hlavatá, 2007): 

• redukce mobility nebo rozpustnosti polutantů 

• snížení toxicity a ekotoxicity odpadu 

• usnadnění manipulace s odpadem a zlepšení fyzikálních vlastností odpadů 

tvorbou pevné matrice 

• snížení povrchu odpadu, přes který dochází k uvolnění polutantů do 

životního prostředí 

Za stabilizaci biologicky rozložitelného odpadu můžeme tedy považovat 

biologickou úpravu odpadů, která zahrnuje procesy kompostování, anaerobní 

digesce a mechanicko – biologickou úpravu odpadů. 

Technologie kompostování a anaerobní digesce byly popsány v předešlé 

kapitole (Technologické postupy podle vyhlášky č. 341/2008 Sb.). 
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4.2.1 Mechanicko – biologická úprava odpadů 

Mechanicko – biologická úprava odpadů se používá ke zpracování 

zbytkového komunálního odpadu, případně směsného komunálního odpadu nebo 

jakéhokoli bioodpadu nevhodného pro kompostování nebo anaerobní digesci 

(Váňa et al. 2004). 

Hlavním cílem této technologie je předúprava odpadů před jejich uložením 

na skládky, při současném snížení obsahu organického podílu a výrobě 

alternativního paliva. 

Cílem předúpravy je snížit objem a hmotu sládkovaného odpadu, snížit 

podíl biologicky rozložitelných materiálů, omezit negativní vlivy odpadů na životní 

prostředí po jejich uložení na skládky, snížit emise skládkového plynu, objem a 

zatížení průsakových vod a zvýšení stability skládky (Matějů, 2005). 

Technologie mechanicko – biologické úpravy odpadů lze rozdělit na 

mechanický a biologicky stupeň. 

Mechanická část spočívá v magnetické separaci kovů a v třídění odpadů na 

rotačním nebo vibračním sítu. Biologická úprava připraveného substrátu (po 

separaci kovů a spalitelného podílu) se zpravidla provádí aerobní fermentací nebo 

kombinací aerobní a anaerobní fermentace (Matějů, 2005). 

Výstupy z mechanicko – biologické úpravy jsou (Hlavatá, 2007): 

• lehká frakce – palivo (má vysokou výhřevnost, nízký obsah popela a 

chlóru), které může být dále upravováno do briket nebo pelet 

• stabilizovaný bioodpad 

• kovy 

• těžké materiály (kamínky, sklo) 

Způsob mechanicko – biologické úpravy odpadů je flexibilní proces, který 

má možnost velkého množství technologických řešení. Postup lze velmi dobře 

technologicky přizpůsobovat nejen zpracovávanému množství odpadů, ale i jeho 

složení či požadovaným konečným produktům (Matějů, 2005). 
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4.3 Sběr a ukládání bioodpadu 

Způsob, kterým je odpad předkládán ke sběru pro následné zpracování 

mimo jeho místo vzniku, má rozhodující význam pro další možnosti nakládání 

s odpadem a zejména jeho další využití. Proto se v současné době dostávají do 

popředí Integrované systémy nakládání s odpady. Jejich základním předpokladem 

je oddělené shromažďování odpadů a posléze jejich separovaný sběr (Hlavatá, 

2007). 

 Sběrem rozumíme soustřeďování odpadů právnickou nebo fyzickou osobou 

oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem předání k dalšímu využití 

nebo odstranění (Hlavatá, 2007). 

 Pokud budeme hovořit o komplexním systému sběru biologických odpadů 

v ČR je v současné době tento druh odpadu odstraňován převážně jako směsný 

komunální odpad.  

 Způsob sběru a jeho organizace podstatně ovlivňují kvalitu, množství 

získaného materiálu a požadavky na technické vybavení při úpravě sebraného 

bioodpadu pro další zpracování.  

 V posledních letech je prosazován separovaný sběr odpadu. Pro zavedení 

separovaného sběru je důležité splnit určitě požadavky, které zvyšují jeho 

efektivnost.  

Nutností je především (Altmann, 2008): 

• zjistit potenciální produkci a místa vzniku odpadu 

• zvážit místní podmínky pro zavedení určitého systému sběru (závisí 

zejména na typu zástavby) 

• pomocí kvalitní osvěty zapojit do separovaného sběru bioodpadu co nejvíce 

občanů 

• provést zkušební sběr 

• pravidelně hodnotit kvalitu a účinnost sběru, systém optimalizovat a tím 

neustále snižovat náklady 
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Rozhodující pro zavedení odděleného sběru jsou druhy sbíraného 

bioodpadu, způsob jejich zpracování, zdroje jejich výskytu, finanční možnosti obcí, 

úroveň nakládání s odpady v obcích, kultivovanost občanů při dosavadním třídění 

využitelných složek a v neposlední řadě potřeby a cíle obcí (Váňa et al. 2004). 

Separovaný sběr bioodpadu může probíhat několika způsoby. 

Z technického hlediska může být prováděn: prostřednictvím sběrných dvorů, 

velkoobjemovými kontejnery, sběrnými nádobami na odpad, nádobami upravenými 

pro sběr bioodpadu, pytlovým způsobem sběru (biodegradabilní sáčky a tašky).  

 Z organizačního hlediska může být separovaný sběr prováděn donáškovým 

nebo odvozovým způsobem.  

 Donáškový způsob sběru je charakterizován ukládáním bioodpadu na 

sběrná místa nebo do sběrných dvorů. Uplatňuje se při sběru odpadů ze zeleně. 

Ve sběrných dvorech je odpad ukládán do velkoobjemových kontejnerů a 

nashromážděný odpad je poté odvážen na kompostárnu.  

 Odvozový způsob sběru se uplatňuje při sběru bioodpadu z domácností. 

V závislosti na druhu zástavby je společně sbírán kuchyňský bioodpad a odpad ze 

zeleně. Odpad je sbírán do nádob menších rozměrů, které jsou přistavěny 

v blízkosti obytných objektů. 

 Oba zmíněné způsoby mají své výhody i nevýhody. Donáškový způsob je 

finančně výhodnější, ale množství odpadu sebraného tímto způsobem je menší a 

také čistota odpadu je horší. 

 Oba systémy lze vzájemně kombinovat a využít tím výhod obou způsobů. 

Sběr a ukládání odpadů v zoologických zahradách 

 Již bylo zmíněno, že odpad vyprodukovaný v zoologických zahradách lze 

dělit na návštěvnický a provozní. 

 Pro sběr návštěvnického odpadu jsou určeny nádoby, které jsou rozmístěny  

v areálu zoo, v pravidelných časových intervalech je tento odpad svážen a dále 

předáván oprávněné osobě. 
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 Způsob sběru a ukládání provozního odpadu se může v každé zoo lišit. 

Může se odvíjet od velikosti zoologické zahrady a jejího situačního řešení, od 

stavebního řešení pavilónů a technického zázemí zoo.  

 Jako příklad uvádím Podkrušnohorský zoopark v Chomutově, ve kterém 

mají způsob sběru a ukládání odpadu řešen následovně. Návštěvnický odpad čili 

směsný odpad je ukládán do sběrných nádob (odpadkových košů a popelnic), 

které jsou rozmístěny v areálu zooparku. Nádoby jsou pravidelně vyprazdňovány a 

svoz odpadu zabezpečují Technické služby města Chomutova. Chlévská mrva je 

v pavilónech každý den sbírána vidlemi, na kolečku je odvážena k uložení do 

kontejneru, který je vyvážen 3krát týdně. V celém areálu jsou umístěny 3 takové 

kontejnery. Na některých místech v areálu zooparku jsou vybudována provizorní 

hnojiště, která jsou vyvážena 1krát měsíčně. 1krát týdně jsou z pavilónů sbírány 

větve z okusů, které jsou užitkovým multicarem odváženy na místo, kde dochází 

ke štěpkování. 

 Mnohdy jsou způsoby sběru a ukládání odpadů v zoologických zahradách 

zastaralé, ale přesto fungující.  

4.4 Požadavky na kvalitu výstupních produktů 

4.4.1 Požadavky na kvalitu kompostu 

Požadavky na kvalitu kompostu sleduje vyhláška č. 341/2008 Sb.. Podle 

vyhlášky jsou stanoveny limitní hodnoty koncentrací cizorodých látek a prvků, jak 

je uvedeno v tabulce č. 10. 

Dále pak vyhláška udává znaky jakosti rekultivačního kompostu. Podle 

vyhlášky je rekultivačním kompostem stabilizovaný výstup z aerobního zpracování 

bioodpadů, který je určený pro udržení nebo zlepšení vlastností půdy a je 

použitelný mimo zemědělskou a lesnickou půdu.  

Způsob výroby kompostu na kompostárně je usměrněn normou ČSN 46 

5735 (norma platná pro výrobu, zkoušení, dodávání a užívání kompostu, které jsou 

vyráběny průmyslovým způsobem a používány jako organické hnojivo) 

„Průmyslové komposty“. 
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Podle této normy musí být průmyslový kompost šedočerná až černá 

homogenní hmota, drobtovitá až hrudkovité struktury bez nerozpojitelných částic. 

Nesmí vykazovat pachy, které by svědčily o přítomnosti nežádoucích látek 

(Hlavatá, 2007). 

Tabulka č. 9: Znaky jakosti rekultivačního kompostu podle vyhlášky č. 341/2008 Sb. 

 

Znaky jakosti Jednotky Hodnota znaku jakosti 
Vlhkost % hm. od zjištěné hodnoty spalitelných látek do jejího 

dvojnásobku, min. 40 až 65 
Spalitelné látky v sušiny vzorku % hm. min. 25 
Celkový dusík jako N přepočtený na 
vysušený vzorek 

% hm. min. 0,6 

Poměr C:N  min. 20 (max. 30) 
pH - 6,0 - 8,5 
Nerozložitelné příměsi % hm. max. 2,0 

 

 

Tabulka č. 10: Limitní koncentrace vybraných rizikových látek a prvků podle vyhlášky č. 

341/2008 Sb. 

 

Sledovaný ukazatel Jednotka Výstupy (skupina 2) 

Třída I Třída II Třída III 
As mg/kg sušiny 10 20 30 
Cd mg/kg sušiny 2 3 4 
Crcelkový mg/kg sušiny 100 250 300 
Cu mg/kg sušiny 170 400 500 
Hg mg/kg sušiny 1 1,5 2 
Ni mg/kg sušiny 65 100 120 
Pb mg/kg sušiny 200 300 400 
Zn mg/kg sušiny 500 1200 1500 
PCB mg/kg sušiny 0,02 0,2 - 
PAU mg/kg sušiny 3 6 - 
Nerozložitelné příměsi>2 mm % hm. max. 2 % hm.max. 2 % hm. - 
AT4 mg O2/ g sušiny - - - 

 

4.4.2 Požadavky na kvalitu bioplynu a digestátu 

Kvalita bioplynu závisí především na poměru hořlavého metanu a oxidu 

uhličitého.  
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Oxid uhličitý zapříčiňuje ředění bioplynu a tím zvyšuje náklady. 

Z ekonomického hlediska je snahou získat bioplyn s co nejvyšším obsahem 

metanu (za dosažitelný obsah metanu se považuje hodnota 50 – 75 %). 

Vyhláška č. 341/2008 Sb. definuje rekultivační digestát jako stabilizovaný 

výstup z anaerobního zpracování bioodpadu, použitelný mimo zemědělskou a 

lesnickou půdu, nesmí vykazovat pachy svědčící o nedostatečné stabilitě výstupu 

nebo o přítomnosti nežádoucích látek v souladu s požadavky zákona č. 86/2002 

Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 

ovzduší), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 362/2006 Sb., o způsobu 

stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a 

způsobu jejího zjišťování. 

Tabulka č. 11: Znaky jakosti rekultivačního digestátu podle vyhlášky č. 341/2008 Sb. 

 

Znaky jakosti Jednotky Hodnota znaku jakosti 
Vlhkost % hm. max. 98,0 
Celkový dusík jako N přepočtený na vysušený vzorek % hm. min. 0,3 
pH - 6,5 - 9,0 
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5. LABORATORNÍ VERIFIKACE TECHNOLOGIÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S 

BIOODPADY 

 Pro vytvoření optimálních anaerobních podmínek s vhodnou bakteriální 

kulturou se standardně používá surový kal z ÚČOV Ostrava nebo kejda. Na 

pracovišti VŠB-TU Ostrava, Institut geologického inženýrství se používá směs kalů 

(surový + vyhnilý kal) z ÚČOV Ostrava. Surový kal je zdrojem bakterií, vyhnilý kal 

optimalizuje poměr C:N při anaerobní digesci.  

Pro verifikaci vhodnosti anaerobní digesce exkrementů ze ZOO v Ostravě 

(sloni) bylo pro vstup do bioreaktoru použito: vyhnilý kal z ÚČOV Ostrava (1600 

ml), surový kal (400 ml), demivoda 4000 ml, sloní exkrementy 100 g přepočteno na 

sušinu. Původní vlhkost materiálu 68 %. Materiál byl v bioreaktoru po dobu 34 dní. 

Jedná se o fermentor typu DCU 300. Fermentační nádoba je vyhotovena ze skla o 

objemu 10 l. Uprostřed, ve dvou úrovních jsou umístěny dvě vrtulová míchadla 

poháněná elektromotorem, která zajišťují dokonalé promísení obsahu reaktoru po 

celém jeho objemu. Teplota anaerobní digesce byla trdlována na 40oC. 

Temperované prostředí uvnitř reaktoru zajišťuje topná vložka z vnější strany 

nádoby. Součástí fermentoru je řídící jednotka regulující nastavené hodnoty 

procesu. Regulovány mohou být teplota, otáčky, pH, pěnění procesu. Vzniklý 

bioplyn je z reaktoru odváděn pryžovou hadicí do plynojemu s vodním uzávěrem. 

Odtud je plyn v  odváděn na analýzu na plynovém mikrochromatografu firmy 

Agillent 7000.  

 

Obr č.2: Bioreaktor 
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 Tabulka č. 12: Výsledky složení produkovaného bioplynu a jeho množství z 1. anaerobní 

digesce 

Den 

ZOO  1 ZOO 2 

Bioplyn 
[ml] 

CH4 
[%] 

CH4 

[ml] 
Bioplyn 

[ml] 
CH4 
[%] 

CH4 

[ml] 

1 2000 2,57 51,4 2200 3,57 78,54 
4 1300 3,46 44,98 1400 5,47 76,58 
6 1500 15,89 23,35 1400 12,56 175,84 
8 1600 21,87 349,92 1700 29,58 502,86 

11 1800 34,58 622,44 1900 38,54 732,26 
13 1900 37,54 713,26 2000 41,16 823,2 
15 2000 58,12 1162,4 2100 49,17 1032,57 
17 2000 65,78 1315,6 2200 52,87 1163,14 
19 2100 66,96 1406,16 2300 59,87 1377,01 
21 2800 67,96 1902,88 2800 66,87 1872,36 
23 3200 67,84 2170,88 3100 69,54 2155,74 
25 2600 57,8 1502,8 2900 62,47 1811,63 
28 2200 52,34 1151,48 2350 54,74 1286,39 
30 1800 47,04 846,72 1900 46,24 878,56 
32 1200 46,15 553,8 1700 41,15 699,55 
34 980 36,27 355,446 1400 32,16 450,24 

Celkem   14388,52   15116,47 

Přepočet 
na 1 g 

  143,8 ml/g   151,16 ml/g 
  0,143dm3/g   0,151 dm3/g 

 
 

Graf č. 1: Produkce metanu ze vzorků použitých při 1. anaerobní digesci v závislosti na 
čase 
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U hospodářských zvířat  je maximální výtěžek metanu v litrech z 1 g organických 

látek závislý na druhu a stáří kejdy a na množství inertních látek apod. Pro kejdu 

prasat je uváděno 0,4 – 0,5 l/g, pro kejdu dojnic je to pouze 0,15 – 0,25 l/g a pro 

kejdu výkrmového skotu je to 0,3 – 0,4 l/g.  Minimální doba metanizace se u kejdy 

prasat odhaduje na 13 – 17 dní, u kejdy skotu je to 16 – 21 dní a u kejdy drůbeže 

je to 25 – 30 dní. 

Hlavním problémem při anaerobní digesci exkrementů může být slamnatý 

hnůj, což je směs  exkrementů a slámy, která se používá jako podestýlka. 

Produkce slamnatého hnoje je 35 – 40 kg denně, v porovnání s kejdou má vysoký 

obsah sušiny, obyčejně 20 - 25 %. Sláma se rozkládá pomaleji a rozklad u ní 

proběhne do menší hloubky. Uvádí se, že z organických exkrementů se rozloží 30 

– 35 %, kdežto sláma se rozloží maximálně do 25 % (Dohanyos, 1998).  Vzhledem 

k tomu, že střevní obsah přežvýkavců  je v intenzivní metanizaci pokračuje rozklad 

i po opuštění těl zvířat. Tento fakt se nepříznivě projevuje vysokými ztrátami 

organických látek při skladování slamnatého hnoje. Z hlediska anaerobní 

stabilizace je to však velká výhoda, protože není potřeba inokulace kejdou nebo 

kalem z ČOV.  Produkce bioplynu ze slamnaté slámy se pohybuje mezi 0,8 – 1,5 

m3/den. Obsah metanu v bioplynu při anaerobní digesci  slamnatého hnoje 

dosahuje maximálně 60 % CH4.  

Oproti přežvýkavcům mají sloni méně výkonné trávení, jejich až osmnáct 

metrů dlouhý zažívací trakt stráví jen čtyřicet procent živin oproti šedesáti u 

přežvýkavců. A více než polovina spasené trávy prochází tělem bez využití. Sloni 

musí proto věnovat sběru potravy průměrně osmnáct až dvacet hodin denně a 

mohou si proto dovolit jen velmi krátký spánek. 

Kromě anaerobní digesce, která byla provedena s naočkováním kalu 

z ÚČOV byla provedena ještě anaerobní digesce s využitím pouze „čerstvých“ 

sloních exkrementů.  Vzorky byly připraveny ředěním tak, aby obsah organické 

sušiny v bioreaktorech byl menší než 10 %.  Vzorek exkrementu byl odebrán ve 

spolupráci s pracovníky Ostravské ZOO a ihned po odběru byla ve vzorku 

stanovena vlhkost.  Do 1 hodiny po odběru byl vzorek převeden do fermentoru.  
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Tabulka č. 13: Výsledky složení produkovaného bioplynu a jeho množství z 2. anaerobní 

digesce 

 
 
 ZOO  3 ZOO 4 

Den 
Bioplyn 

[ml] 
CH4 
[%] 

CH4 

[ml] 
Bioplyn 

[ml] 
CH4 
[%] 

CH4 

[ml] 

1 2000 1,87 37,4 2200 3,57 78,54 
4 1100 5,16 56,76 1400 8,57 119,98 
6 1900 22,17 421,23 1700 24,54 417,18 
8 2100 38,87 816,27 1900 34,45 654,55 
11 2400 44,72 1073,28 2100 46,47 975,87 
13 2800 57,54 1611,12 2800 54,51 1526,28 
15 3000 61,24 1837,2 3000 58,13 1743,9 
17 3000 61,15 1834,5 3200 60,15 1924,8 
19 2400 56,96 1367,04 2800 52,18 1461,04 
21 2200 47,18 1037,96 2100 44,11 926,31 
23 1800 37,15 668,7 1600 38,74 619,84 
Suma   10761,46   10448,29 

Přepočet 

  107,61 ml/g   104,48 ml/g 
  0,107 dm3/g   0,104 dm3/g 

 
 
  

Graf č. 2: Produkce metanu ze vzorků ZOO 3 a ZOO 4 v závislosti na čase 
  

0

500

1000

1500

2000

2500

1 4 6 8 11 13 15 17 19 21 23

Dny

C
H

4 
[m

l]

ZOO 3

ZOO4

 

 

 



Veronika Antošová : Nakládání s bioodpady ze zoo 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
2009 42

6. ZÁVĚR 

Úkolem práce bylo rozebrat problematiku nakládání s bioodpady, které 

pocházejí ze zoologických zahrad.  

 Obecně byla popsána charakteristika bioodpadů ze zoo, způsob nakládání  

a technologie dalšího využití tohoto druhu odpadu.  

 V další části práce byla popsána situace nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady ve 2 zoologických zahradách – v Podkrušnohorském 

zooparku Chomutov a v ZOO Dvůr Králové nad Labem. Na základě zjištěných 

skutečností je zřejmé, že snahou obou zahrad je, aby odpady vyprodukované 

činností zoo byly dalším způsobem využívány.  

 V praktické části byla provedena laboratorní verifikace technologie 

anaerobní digesce, pro kterou jako vstupní materiál byly využity exkrementy slonů 

odebrané v ZOO Ostrava. Z laboratorních výsledků je zřejmé, že výroba bioplynu 

z exkrementů zvířat chovaných v zoo je efektivní pro zoologické zahrady, které 

vykazují vysokou produkci bioodpadů, tudíž by byla vhodná pro velké zoologické 

zahrady, co do počtu chovaných zvířat nebo pro zahrady zabývající se chovem 

slonů a hrochů. 

 Z tohoto hlediska se tedy tato metoda nakládání s bioodpady jeví pro 

podmínky Podkrušnohorského zooparku v Chomutově jako neefektivní. 

 Naopak je tomu u druhé ze zmiňovaných zahrad. Metoda anaerobní 

digesce  by byla efektivnější pro Zoo ve Dvoře Králové nad Labem, protože se 

jedná o rozsáhlou zoologickou zahradu a zároveň se zabývají chovem slonů a 

hrochů. V této zoologické zahradě již uvažují o výstavbě bioplynové stanice a 

vzniklé produkty budou využívány přímo pro provoz zoo. 

 Anaerobní digesce jako metoda využívání biologicky rozložitelných odpadů, 

je důležitou technologií trvale udržitelného rozvoje. Anaerobní fermentace je  

ekonomicky efektivním zpracováním zbytkové biomasy, která nemá negativní 

dopady na životní prostředí.  
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