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Tato bakalářská práce se zabývá studiem možných zdrojů biologicky rozložitelných 

odpadů a vyhodnocením množství produkce jednotlivých složek biologicky rozložitelných 

odpadů v krajích ČR. Podstatnou část práce tvoří rešeršní popis bioodpadů z komunální 

produkce, zemědělství a lesnictví, potravinářského, papírenského, textilního a kožedělného 

průmyslu a čistírenských a vodárenských kalů. Součástí této práce je i vyhodnocení 

získaných dat o produkci jednotlivých složek biologicky rozložitelného odpadu v letech 

2002 – 2008 a v jednotlivých krajích ČR.  

 

This thesis deals with the study of possible sources of biodegradable waste and 

evaluation of the volume of individual components of biodegradable waste  produced in 

the Czech Republic by region. A substantial part of this research paper describes the types 

of biowaste generated in communal housing, agriculture, and forestry, the food, paper, 

textile, and leather industries, and in sewage purification and decontamination plants. One 

of the chapters deals with data colection and evaluation, and comparative analysis thereof 

by region in the Czech Republic in 2008.  
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1 Úvod 

Účinek biologicky rozložitelných odpadů na složky životního prostředí je výrazně 

negativní. Jde zejména o tvorbu skleníkových plynů, kyselých výluhů při hydrolytických 

procesech a výskyt patogenních a podmíněně patogenních mikroorganismů ohrožujících 

zdraví lidí a zvířat. [1]    

V České republice končí větší podíl bioodpadu z velkých měst jako součást 

směsného komunálního odpadu na skládkách komunálního odpadu. Důvodem, proč využít 

bioodpady je povinnost členských států Evropské unie vyplývající ze Směrnice Evropské 

unie 99/31/EC, o skládkování odpadů. Směrnice nařizuje vytvoření národních strategií, 

které by vedly ke zpracování biologicky rozložitelného odpadu a k jejich odklonu            

od skládek odpadů. [2] 

Největší potenciál rozvoje mají biologické způsoby zpracování bioodpadů. 

Anaerobní technologie mají širokou možnost uplatnění podle druhu a množství 

zpracovaných bioodpadů. V Česku se nejvíce využívá kompostování. Také se celostátně 

zvyšuje zájem o anaerobní technologie zpracování bioodpadů, kde výstupním produktem 

je bioplyn a digestát. [1] 

Biologicky rozložitelné odpady tvoří kvantitativně významnou skupinu odpadů.  

Jde o produkci asi devíti milionů tun bioodpadů ročně, což je zhruba 23,5 % celkové 

produkce odpadů. [1] 

Cílem této bakalářské práce je studium možných zdrojů biologicky rozložitelných 

odpadů a vyhodnocení množství produkce jednotlivých složek biologicky rozložitelných 

odpadů v krajích ČR. 
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2 Biologicky rozložitelné odpady 

Biologicky rozložitelný odpad (bioodpad) je jakýkoli odpad, který je schopen 

anaerobního nebo aerobního rozkladu. [4] 

Mezi biologicky rozložitelné odpady patří: 

- komunální; 

-  zemědělské a lesnické;  

- potravinářské;  

- papírenské, textilní a kožedělné; 

- čistírenské a vodárenské kaly. [3] 

Na obrázku č. 1 můžeme vidět příklad druhů bioodpadu. 

Obrázek 1: Bioodpad 
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3 Komunální odpady 

Prakticky v každém oboru lidské činnosti produkujeme odpady. Na produkci 

odpadů se podílíme nejen my osobně, ale také vznikají v obchodech, továrnách, 

nemocnicích, na polích i v lesích. [5] 

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů      

je pojem odpad definován takto: „ Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje 

nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů 

uvedených v příloze č. 1 zákona o odpadech.“ [6] 

Pojem komunální odpad je podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů definován takto: „ Komunální odpad je veškerý odpad 

vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální 

odpad v prováděcím právním předpisu, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických 

osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.“ [6] 

 V ČR se komunální odpad zpracovává ze 7 % spalováním s využitím tepla, 1 % 

spalováním bez využití tepla, 3 % kompostováním a z 90 % skládkováním. Například        

v Německu se komunální odpad zpracovává z 1/3 spalováním s využitím tepla a zbytek     

je skládkován. [7] 

V roce 1995 vyprodukoval každý evropský občan v průměru 460 kg komunálního 

odpadu. Toto množství vzrostlo v roce 2004 na 520 kg na osobu a do roku 2020                

se předpokládá další růst na 680 kg na osobu. Celkově to odpovídá téměř 50 % zvýšení 

produkce komunálního odpadu za 25 let. [8] 

Historicky bylo odstraňování odpadu ukládáním na skládkách (skládkováním) 

převládající metodou zpracování komunálního odpadu, ale v posledních dvou desetiletích 

došlo ke značnému snížení skládkování. V roce 2004 bylo na skládky uloženo 47 % všeho 

komunálního odpadu. Do roku 2020 se očekává další pokles přibližně na 35 %. 

Předpokládá se, že recyklace a další způsoby materiálového využití komunálních odpadů 

vzrostou do roku 2020 ze současných 36 % přibližně na 42 %. A konečně 17 % 

komunálního odpadu bylo v roce 2004 odstraněno spalováním a do roku 2020                

toto množství pravděpodobně vzroste přibližně na 25 %. [8] 
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Příklad složení komunálních odpadů ( hmotnostní % )
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V grafu č. 1 můžeme vidět příklad složení komunálních odpadů. 

Graf 1: Příklad složení komunálních odpadů                                                                     (Zdroj: [9]) 

Následující tabulka č. 1 vyjadřuje množství vyprodukovaného komunálního odpadu 

v sedmi zemích během šesti let. 

Tabulka 1: Množství vyprodukovaného komunálního odpadu v kg za rok na osobu a to v sedmi 

zemích během šesti let                                                                                  (Zdroj: agentura CENIA) 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Česká Republika 279 280 278 289 296 294 
Německo 640 601 587 564 563 564 
Spojené království 600 593 605 585 587 572 
Švýcarsko 678 670 662 663 711 724 
Polsko 275 260 256 319 321 322 
Nizozemsko 656 684 683 678 684 694 
Řecko 423 428 433 438 443 448 
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4 Odpady ze zemědělství a lesnictví 

Intenzivnímu zemědělství je vytýkáno používání obrovského množství cizorodých 

látek, biocidů, průmyslových hnojiv, ale i organických hnojiv s vysokým obsahem 

toxických látek, které negativně ovlivňují přirozené agroekosystémy, zemědělskou krajinu, 

kvalitu produktů, a tím i zdravotní stav obyvatel. [10] 

Odpady ze zemědělské výroby jsou v našich podmínkách tvořeny především 

slámou, zbytky různých natí, řepnými skrojky, kukuřičnými stvoly, odpady po čištění obilí 

apod. Nejběžnější způsob využití rostlinné hmoty je její zkrmování, ať již v čerstvém stavu 

nebo ve formě krmných mouček. [11] 

Sláma jako vedlejší produkt se dá využít ve dvou směrech a to jako krmivo,       

kdy se vyrábí tzv. umělé seno. Do směsi na bázi slámy se přidává peří, močovina, 

vitamíny, minerální soli a obilný šrot. Sláma spolu s dalšími suchými rostlinnými odpady, 

jako např. zbytky po sklizni kukuřice, řepky, slunečnice, lnu, apod. je velmi dobrým 

substrátem pro pěstování hub. Dále je slámu spolu s dřevním odpadem možno využít 

k vytápění zemědělských objektů a při sušení objemových krmiv. [14] 

V živočišné výrobě se v případě odpadů jedná především o zpracování exkrementů 

zvířat ustájených v zemědělských provozech.  Tuhé a tekuté odpady patří mezi nejvážnější 

zdroje znečištění povrchových a podzemních vod (hnůj, močůvka, hnojůvka). [11] 

Chlévská mrva je směs pevných výkalů, moče, steliva a vody, popř. zbytků 

krmiva a malého množství dalších při ustájení používaných látek sloužících k léčbě zvířat, 

dezinfekci a odhmyzování stájových prostorů. V našem zemědělství je používána          

jako organické hnojivo. [11, 12] 

Hnůj vzniká ošetřením a zráním chlévské mrvy a je velmi vhodný jako materiál   

ke hnojení. [15] 

V případě močůvky jde o zkvašenou moč hospodářských zvířat s neurčitým 

naředěním vodou a ochuzením o živiny. Močůvku lze vedle přímého použití ke hnojení 

využít i při kompostování a při ošetřování hnoje s vysokým podílem slámy. [15] 

Kejda je různě hustá směs výkalů, moči a jiných materiálů zředěná vodou.            

Je organickým hnojivem.  Kejda se také se používá ke kompostování s využitím vhodného 

nasávacího materiálu. [15] 
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Hnojůvka je tekutina, která se uvolňuje ze skladované chlévské mrvy. [11] 

Kejdový hnůj je tekutá směs močůvky, drcené chlévské mrvy a ředící vody, 

získané z přirozených dílčích složek umělou přípravou. [11] 

V lesnické a dřevařské výrobě vzniká největší objem odpadní dřevní hmoty (větve, 

vrcholky stromů a kmeny, listová zeleň, kůra a pařezy). [11] 

Nejčastější a nejjednodušší způsob likvidace odpadní dřevní hmoty je spalování 

přímo na místě těžby, bez dalšího využití. Ekonomičtější je zpracování odpadů                 

na tzv. štěpky, které mohou sloužit jako surovina pro řadu výrob. 

Největší objeme štěpků z odpadního dřeva se zpracovává na rozličné dřevovláknité 

a dřevotřískové desky a materiály, které mají široké uplatnění ve stavebnictví                     

a v nábytkářské výrobě. Papírenský a celulosový průmysl využívá štěpku jako surovinu 

pro výrobu celulosy. Pro energetické využití odpadní dřevní hmoty se vyrábějí               

tzv. energetické štěpky. Jinou možností zpracování je technologie výroby vysoce 

výhřevného paliva ze směsi dřeva, pilin a kůry, které jsou po rozemletí za vysokého tlaku  

a zvýšené teploty lisovány do briket. [12] 

Kůra se druhuje na:  

- užitkovou kůru k technickým účelům, zejména k přípravě „třísla“ 

v koželužském průmyslu; 

- palivovou kůru.  

Patrně nejrozšířenějším způsobem využití kůry je kompostování, kde se uplatňuje jako 

náhrada za nedostatkovou rašelinu a jako překryvný substrát. Kůru je nutné nadrtit             

a podrobit fermentaci. Suchou destilací kůry je vyráběno aktivní uhlí, které má široké 

využití v řadě chemických výrob. [11, 13] 

Velké možnosti využití může mít i listová zeleň. Tradičním způsobem zpracování 

zeleně je její přidávání do krmných směsí a kompostování společně s kůrou. Jinou 

možností zpracování je fermentace pomocí kvasinek nebo přímé využití upravené směsi  

listové zeleně jako substrátu pro kultivaci krmných kvasnic. [11] 

 Například ve Spojených státech amerických je zemědělský odpad produkován     

ve větším měřítku než komunální odpad. Většina zemědělského odpadu vzniká na málo 

zalidněných oblastech, proto mnoho obyvatel není informováno o produkci tohoto odpadu. 

V zemědělské malovýrobě mohou být živočišné a rostlinné odpady recyklovány přímo    
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na místě. Při velké koncentraci hospodářských zvířat na relativně malém prostoru (stáje, 

drůbežárny, kravíny) je nakládání s tímto odpadem mnohem závažnější problém. 

V současnosti jsou největší problémy se zápachem, patogeny a amoniakem přímo na místě 

jejich vzniku. [16] 
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5 Odpady z potravinářského průmyslu 

Potravinářský průmysl se zabývá výrobou potravin, poživatin, pochutin, nápojů      

a také surovin a polotovarů pro další průmyslová odvětví. V České republice najdeme 

celou řadu oborů, které potravinářský průmysl zahrnuje. Nejdůležitějšími z nich            

jsou cukrovarnický průmysl, škrobárny, tukový průmysl, mlýny a pekárny, průmysl 

trvanlivého pečiva, mlékárenský průmysl, masný průmysl, konzervárny, pivovary              

a sladovny, vinařské závody, lihovary a další výroby. [17] 

5.1 Cukrovarnictví 

K výrobě cukru v cukrovarnictví je využívaný cukr řepný nebo třtinový.               

Ve významnějších koncentracích je obsažen v bulvách cukrové řepy a v cukrové třtině. 

[18] 

Nejvýznamnějším vedlejším produktem výroby cukru je melasa, tmavohnědý sirup 

s vysokou viskozitou. Melasa je základní surovinou pro fermentační procesy. Využívá     

se zejména pro výrobu lihu, droždí a kyseliny citronové. Lze ji taktéž využít jako substrát 

při jiných fermentačních výrobách, např. při výrobě kyselin šťavelové, máselné, mléčné, 

glycerolu, acetonu a dalších produktů. Melasa je také využívána jako substrát při produkci 

biomasy ke krmení, např. při výrobě kvasničného krmiva, případně může být zkrmována 

přímo. [11] 

5.2 Výroba škrobu 

Pro výrobu škrobu se používají různé rostlinné suroviny, zejména kukuřice             

a tapiok. V našich podmínkách se však nejčastěji využívá brambor a pšenice. [19] 

Při výrobě škrobu z brambor vzniká jeden hlavní vedlejší produkt – vláknina. 

Vláknina se lisuje nebo suší a používá přímo ke zkrmování hovězím dobytek. [11] 

Vedlejším produktem výroby pšeničného škrobu je lepek. Suchý jedlý lepek          

je používán jako rostlinná aditivní bílkovina do různých výrobků a jako surovina            

pro výrobu polévkových koření. Technický lepek nachází uplatnění v obuvnickém 

průmyslu. Otruby z pšeničné mouky jsou zkrmovány. [11] 

Z výroby kukuřičného škrobu vzniká vedlejší produkt bílkovina glukoten. Podobně 

jako lepek nachází uplatnění při výrobě bílkovinných hydrolyzátů a jako aditivum 
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v potravinářském průmyslu. Z kukuřičných klíčků se lisuje olej bohatý na nenasycené 

mastné kyseliny. Pevné zbytky z výroby kukuřičného škrobu, tzv. kukuřičné mláto         

se lisuje a suší, slouží jako substrát při výrobě antibiotik neboje zkrmován. [11] 

5.3 Výroba mouky 

Mouka vzniká při mletí obilného zrna, hlavně pšeničného a žitného. [19] 

Odpady z čištění zrna se dělí na krmné a nekrmné. Ke krmným patří zejména části 

obilek, zrna jiných potravinových nebo krmivových kultur. Nekrmnými odpady rozumíme 

plevely, slámu, semena plevelů, minerální příměsy atd., tj. kompostovatelný materiál. 

Pšeničné nebo kukuřičné klíčky se zpracovávají na hodnotné rostlinné oleje, které            

se používají pro výrobu produktů racionální výživy apod. Nehodnotné nekrmné odpady lze 

také energeticky využít jako paliva, buď přímo, nebo po úpravě např. briketováním. [11] 

5.4 Zpracování masa 

Maso a masné výrobky jsou významnou složkou lidské výživy. Zdrojem masa jsou 

zejména jatečná zvířata (prasata, skot, ovce, koně, králíci), jatečná drůbež (hrabavá            

a vodní), lovná zvěř a exotické druhy živočichů v místě svého výskytu. [11] 

Významným vedlejším produktem masného průmyslu jsou tuky, tj. hovězí lůj       

a vepřové sádlo.  Tyto se zpracovávají přímo v masném průmyslu, nebo jsou předávány 

jako surovina do tukového průmyslu. [11] 

Za vedlejší produkt zpracování masa lze považovat také droby (játra, ledviny, 

jazyky, maso z hlav atd.). Droby se upravují zmražením a předávají se přímo k prodeji, 

nebo se zpracovávají společně s masem do masných výrobků. [11] 

Vedlejším produktem procesu vykrvování je krev. Dle původu se rozděluje          

na hovězí a vepřovou. Krev je stabilizována proti srážení, konzervována a dále 

zpracovávána buď k lidské výživě (krevní masná výroby, konzervy atd.), nebo                 

ve farmaceutickém průmyslu k výrobě krevního séra a plazmy pro veterinární účely. [19] 

Střeva a další části trávicího traktu se používají jako obaly na masné výrobky 

Nejdříve se však musí zbavit původního obsahu, odtučnit, vymačkat, obrátit a proprat. 

Vedle použití v masném průmyslu nacházejí uplatnění také pro výrobu strun, používají     

se na šití kůže apod. [19] 



 
17 

Předžaludky skotu slouží jako oblíbená potravina (držťky). [11] 

Kůže vzniká jako vedlejší produkt v procesu opracování povrchu těla. Využívá     

se hlavně v kožedělném průmyslu (oděvy, obuv, potahy, předložky, technické výrobky). 

Jsou také využívány jako surovina pro výrobu kvalitního kolagenu a želatiny. [19] 

Rohovina (rohy, paznechty) vzniká v procesu opracování těla. Je využívána jako  

surovina pro výrobu krmných směsí, řezbářských a soustružnických výrobků apod. 

Z kopyt je získáván paznechtový olej. [19] 

Štětiny a žíně vznikají v procesu opracování povrchu těla prasat a koní. Po očištění 

a vysušení se předávají ke zpracování do kartáčoven a k výrobě smyčců. [19] 

Žlázy s vnitřní sekrecí jsou cenným zdrojem hormonů a dalších farmakologicky 

významných látek. V masném průmyslu se hned po vytěžení konzervují a předávají          

se farmaceutickému průmyslu pro výrobu léků např. inzulinu. [11] 

Kosti vznikají v procesu bourání a používají se pro výrobu želatiny, krmných 

mouček nebo jako technické kosti, např. pro výrobu hnojiv a v řezbářství (knoflíky). [19] 

Peří z drůbežářských závodů se kromě tradičního použití do polštářů a přikrývek 

zpracovává také dalšími způsoby. Odpadové peří se používá k výrobě dusíkatého krmiva. 

Alkalickou hydrolýzou peří se vyrábí stabilizátor vzduchomechanické pěny afrodonu, která 

se používá do náplní hasicích přístojů, k výrobě lehčených stavebních materiálů. [11] 

5.5 Zpracování mléka 

 Průmysl zpracování mléka zahrnuje jednak úpravu mléka pro přímou spotřebu       

a jednak jeho zpracování na smetanu, máslo, sýry a rozličné mléčné přípravky. [11] 

Podmáslí svým složením odpovídá přibližně odtučněnému mléku, vykazuje vyšší 

obsah bílkovin (fosfolipidů) a laktosy, kyseliny mléčné a popele. Průmyslově                    

se zpracovává na kasein a soli kaseinu, které nacházejí uplatnění jako aditiva 

v pekárenství. Také se využívá k výrobě fermentovaných mléčných výrobků. [19] 

Charakteristickým příkladem vedlejšího produktu z mlékárenství je syrovátka. 

Syrovátka vzniká jako vedlejší produkt při výrobě sýrů nebo tvarohu. Jedná                     

se o žlutozelenou tekutinu, jejíž barva je daná mléčným vitamínem lactoflavinem. 

Z celkového množství vitamínů přítomných ve zpracovávaném mléku přechází více       

než dvě třetiny do syrovátky. Syrovátka se používá v původním stavu na pití, při výrobě 
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nápojů nebo krmení. Těžištěm průmyslového zpracování syrovátky je získávání mléčného 

cukru – laktosy, který se využívá v potravinářském a farmaceutickém průmyslu (výroba 

dětské výživy, plnivo do tablet, atd.). [20] 

5.6 Výroba tuků a olejů 

Suroviny pro výrobu tuků a olejů lze podle původu rozdělit na rostlinné                   

a živočišné. [19] 

Mezi suroviny rostlinného původu patří sója, palma olejná, řepka olejná, 

slunečnice, bavlník, podzemnice olejná, kokos. Dále se vyrábí sezamový, olivový, lněný, 

ricinový, čajový, tabákový a makový olej. V ČR je jako surovina nejčastěji využívána 

řepka olejná a slunečnice. Pro tuky získané z rostlinných zdrojů se často používá označení 

olej. [19] 

K výrobě živočišných tuků jsou používány suroviny - lůj, tuk skotu a ovcí, mléko 

(výroba másla), hřbetní tuk prasat (výroba sádla), tuk drůbeže (husy, slepice, kachny). [19] 

Tuky a oleje tvoří významnou složku výživy, jejich spotřeba v celosvětovém 

měřítku postupně vzrůstá. Asi tři čtvrtiny světové produkce tuků a olejů slouží k lidské 

výživě, zbytek se zpracovává na mýdla, detergenty, barviva, krmiva apod. [11] 

Při výrobě a čištění olejů jsou vedlejšími produkty obaly semen a plodů, 

pokrutiny po lisování, extrahovaný šrot. [11] 

Odpad z loupání slunečnicových semen je možné po rozemletí zkrmovat, také 

využívat k technickým účelům (např. přípravku do stavebnictví, při výrobě cihel apod.), 

nebo spalovat. [11] 

Pokrutiny a extrahovaný šrot po lisování nebo extrakci oleje patří k velmi 

hodnotným krmivům. [11] 

5.7 Zpracování ovoce a zeleniny 

 Technologie zpracování ovoce a zeleniny zahrnuje široké spektrum způsobů úpravy 

surovin zajišťujících jejich stabilitu případně vlastnosti očekávané spotřebitelem. Patří sem 

způsoby uskladnění ovoce a zeleniny, ovlivnění průběhu procesu dozrávání, příprava 

minimálně opracovaných výrobků, použití různých konzervačních postupů. [11] 
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 V konzervárenské výrobě vzniká velké množství různých vedlejších produktů         

a odpadů jako jsou výlisky, slupky, dřeně, jádra, pecky a další odpady. [11] 

 Významným vedlejším produktem zpracování ovoce a zeleniny jsou výlisky         

po lisování ovocných šťáv. Největší objem v tomto případě činí jablečné výlisky. Všechny 

výlisky lze zkrmovat v čerstvém stavu. 

Jádra pecek jsou surovinou k extrakci olejů pro kosmetický průmysl, 

farmaceutické účely apod. Jádra po extrakci lze zkrmit podobně jako v případě olejnin. 

Skořápka pecky může být po úpravě použita jako plnivo do stavebního materiálu, používá  

se také k výrobě rostlinného uhlíku, může se spalovat. [11] 

5.8 Výroba sladu a piva 

Výroba piva patří mezi nejstarší technologie, která je založena na vaření                  

a fermentaci tří základních surovin - sladu, chmele a vody. [19] 

Při výrobě piva vznikají vedlejší produkty a odpady jako je sladový květ, sladové 

mláto, chmelové mláto a kvasinky. [11] 

Sladový květ je, z hlediska krmivářského, nejvýznamnějším vedlejším produktem 

sladařského průmyslu. Vhodně se uplatňuje zejména ve směsných krmných dávkách. 

Příznivé účinky má sladový květ na laktaci. Dále se využívá ve fermentačním průmyslu 

k přiživování zápar a též ve farmaceutickém průmyslu. [21]  

Sladové mláto je vzhledem ke složení aminokyselin velmi hodnotným krmivem. 

[10] 

Chmelové mláto se nejčastěji využívá ke zkypřování půdy, jako přídavek             

do kompostů, případně se spaluje bez využití tepla. [10] 

 Využití pivovarských kvasnic může být velmi mnohostranné. Pivovarské 

kvasnice se využívají jako přísady do krmiv, v potravinářském průmyslu se mohou uplatnit 

jako aditivum a kromě toho také ke zpracování ve farmaceutickém průmyslu, využívají    

se k přípravě kosmetických přípravků. [22] 
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5.9 Výroba vína 

Při výrobě vína odpadají vedlejší produkty, jako jsou třapiny, hroznové výlisky     

a semena. [11] 

Třapiny jsou zbytky po odzrnění bobulí, lze je použít jako krmivo nebo na výrobu 

siláže. [19] 

Výlisky z hroznů, které obsahují na bílkoviny a tuky bohatá semena, je možné 

přímo zkrmovat dobytkem. Výlisky z červených hroznů slouží jako surovina pro výrobu 

přirozených aditivních barviv v potravinářství. [11] 

5.10 Výroba lihu 

Vedlejším produktem výroby lihu jsou výpalky. Z části se výpalky vrací zpět       

do procesu. Nejpoužívanějším způsobem zužitkování výpalků je jejich přímé zkrmování. 

Dále se používají k výrobě pekařského droždí a krmného droždí. [23] 
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6 Odpady z papírenského, textilního a kožedělného             

průmyslu 

6.1 Papírenský průmysl 

Papírenský průmysl patří v České republice k tradičním a významný průmyslovým 

odvětvím. Jeho produkty nacházejí uplatnění ve všech ostatních oborech zpracovatelského 

průmyslu. [24] 

 Vedlejší produkty z papírenského průmyslu jsou odpadový papír, lepenka a piliny. 

 Papír je tenký, hladký materiál vyráběný zhutněním přírodního vlákna. 

V papírenském průmyslu stále vzrůstá zpracování odpadového papíru přímo v papírenské 

prvovýrobě. [25] 

 Lepenka, resp. vlnitá lepenka napuštěná izolační látkou, případně s další 

plastovou vrstvou je používána k výrobě voděodolné izolace ve stavebnictví. [25] 

Piliny jsou sypký materiál obsahující jemné částice dřevní hmoty  o vlhkosti        

10 – 48 %. Používají se k výrobě dřevních pelet a briket za účelem spalování s využitím 

tepla nebo se přidávají do hmoty pro výrobu cihel. [26] 

6.2 Textilní průmysl 

Textilním průmyslem rozumíme souhrn všech výrobních pochodů, spojených        

se zpracováním vláknitých surovin původu rostlinného nebo živočišného k účelům lidské 

potřeby. V současné době je textilní průmysl jedním z významných odvětví českého 

národního hospodářství. [27] 

Mezi vedlejší produkty textilního průmyslu patří textilní vlákna, vlna a barvivo. 

Textilie je souhrnný název pro textilní vlákno a výrobky, které obsahují nejméně 

80 % váhového množství textilních vláken. Textilie jsou vyráběny například ze semen 

(bavlna), ze stébel (len, konopí, juta), z listů (manilské konopí, sisal), z plodů (kokos - 

koir), ze srsti (vlna), z kokonů bource morušového (hedvábí) nebo z celulózy (umělá 

vlákna, např. umělé hedvábí). [28] 

Textilní odpad můžeme rozdělit do dvou kategorií a to na odpad z výroby, nebo 

použitý materiál (oblečení). Odpad z výroby může být použit jako základní materiál 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1kno�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Textiln%C3%AD_vl%C3%A1kno�
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v automobilovém průmyslu, při výrobě nábytku, bytových doplňků, matrací, papíru a 

jiných průmyslových odvětvích. Použitý textilní materiál se skládá z použitého oblečení 

nebo bytových doplňků. [29] 

6.3 Kožedělný průmysl 

Koželužství zahrnuje zpracování surových materiálů tj. vydělávání surových kůží   

a usní, které podléhají hnilobě, a jejich přeměnu na vyčiněnou kůži, která je stabilním 

materiálem, a její následnou další úpravu, aby mohla být použita k výrobě široké škály 

spotřebních výrobků. [30] 

Vedlejšími produkty z kožedělného průmyslu jsou odpadová srst a tuk. 

Odpadová srst se dá po regeneraci použít jako surovina pro výrobu kožešin. [5] 
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7 Čistírenské a vodárenské kaly 

Velmi významné, především objemově, zatížení životního prostředí vzniká 

produkcí čistírenských a vodárenských kalů. Složení a vlastnosti kalu jsou závislé 

především na jakosti upravované vody a druhu a dávkách chemikálií použitých 

v procesech úpravy. [30] 

Kal je směs látek s vyšší hustotou než má voda. Z odpadních vod se při jejich 

čištění odděluje sedimentací. [5] 

Po úpravě se kaly dají aplikovat v zemědělství a lesnictví k hnojení orných půd, 

dají se využít v průmyslu stavebních hmot, nebo nachází uplatnění při čištění městských 

odpadních vod. [31] 

Například údolí řeky Ebro ve Španělsku je velmi citlivé na změny životního 

prostředí. Špatné postupy obhospodařování půdy vedly k její degradaci. Problém            

byl vyřešen využitím čistírenských kalů na sanaci pozemků. Tato metoda je stále více 

považována za vhodné technické řešení pro obnovu půdy. [32] 
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8 Produkce biologicky rozložitelných odpadů 

v jednotlivých krajích ČR 

Praktická část této bakalářské práce se věnuje vyhodnocení získaných dat, 

týkajících se jednotlivých zdrojů biologicky rozložitelných odpadů. Data byla získána 

studiem literárních rešerší a dále ve spolupráci s Českou informační agenturou životního 

prostředí CENIA, která se zabývá hodnocením a interpretací informací o životním 

prostředí. 

Data z let 2002 – 2008 byla zpracována do grafů celkové produkce pro jednotlivé 

zdroje biologicky rozložitelných odpadů v ČR. Tyto údaje byly rozděleny do tabulek podle 

krajů ČR. S ohledem na aktuálnost údajů byl srovnávacím obdobím rok 2008. Pro tento 

rok byly zpracovány grafy jednotlivých zdrojů biologicky rozložitelných odpadů pro kraje 

ČR. 

8.1 Komunální odpad 

V grafu č. 2 můžeme vidět celkovou produkci komunálních odpadů pro ČR v letech 

2002 – 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Celková produkce komunálních odpadů  
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Tabulka č. 2 názorně ukazuje produkci komunálních odpadů pro jednotlivé kraje 

v ČR v letech 2002 – 2008. 

Tabulka 2: Produkce komunálních odpadů v tis. tunách 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Hlavní město 

Praha 555 567 587 502 503 567 620 
Středočeský kraj 780 589 619 579 501 504 543 
Jihočeský kraj 288 345 221 263 241 246 225 
Plzeňský kraj 212 310 277 217 196 239 203 

Karlovarský kraj 115 143 114 115 123 160 118 
Ústecký kraj 389 365 491 414 328 407 393 

Liberecký kraj 313 186 197 163 178 177 183 
Královéhradecký 

kraj 206 202 236 216 189 180 181 
Pardubický kraj 186 163 173 176 180 188 211 

Vysočina 192 159 186 290 185 183 196 
Jihomoravský kraj 500 535 452 593 437 440 479 

Olomoucký kraj 224 199 263 230 246 262 273 
Zlínský kraj 200 211 202 198 212 221 223 

Moravskoslezský 
kraj 456 473 633 494 460 460 554 

 V České republice bylo v roce 2008 vyprodukováno 4 401 807 tun komunálního 

odpadu. 

Následující graf č. 3 vyjadřuje produkci komunálních odpadů v jednotlivých krajích 

ČR za rok 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3: Produkce komunálních odpadů v jednotlivých krajích ČR za rok 2008 
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Z grafu vyplývá, že největšími producenty komunálního odpadu byly Hlavní město 

Praha, Moravskoslezský a Středočeský kraj. Tyto kraje jsou svou produkcí zdaleka 

nejvýznamnějšími. V Karlovarském kraji bylo naopak vyprodukováno nejmenší množství 

tohoto odpadu. 

Obrázek č. 2 názorně ukazuje množství komunálních odpadů v roce 2008 na 

podkladu mapy ČR rozdělené na jednotlivé kraje. 

 

Obrázek 2: Množství komunálních odpadů  

8.2 Odpady ze zemědělství a lesnictví 

Graf č. 4 znázorňuje celkovou produkci odpadů ze zemědělství a lesnictví pro ČR 

v letech 2002 – 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4: Celková produkce odpadů ze zemědělství a lesnictví  
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V tabulce č. 3 můžeme vidět produkci odpadů ze zemědělství a lesnictví pro 

jednotlivé kraje v ČR v letech 2002 – 2008. 

Tabulka 3: Produkce odpadů ze zemědělství a lesnictví v tunách  

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Hlavní město 

Praha 2 947 3 910 5 236 5 681 4 488 7 525 6 548 
Středočeský kraj 885 736 687 528 458 436 391 310 224 961 147 521 170 163 
Jihočeský kraj 632 733 622 287 521 118 258 798 173 944 140 144 138 476 
Plzeňský kraj 378 760 390 727 480 197 302 359 147 099 89 468 93 691 

Karlovarský kraj 48 092 5 072 43 878 40 467 2 340 11 605 938 
Ústecký kraj 403 705 351 616 403 121 177 392 96 473 108 256 100 060 

Liberecký kraj 124 370 78 712 152 176 84 542 13 861 16 166 13 148 
Královéhradecký 

Kraj 193 512 165 106 109 310 87 314 123 062 80 698 45 368 
Pardubický kraj 284 504 195 655 168 962 81 933 57 773 22 479 16 313 

Vysočina 261 876 406 309 329 099 289 619 186 328 64 210 26 892 
Jihomoravský 

kraj 858 506 718 485 509 639 191 062 43 879 46 925 52 516 
Olomoucký kraj 578 789 612 527 146 325 137 200 101 986 59 321 34 971 

Zlínský kraj 273 585 229 467 57 257 21 257 18 931 13 681 2 333 
Moravskoslezský 

kraj 428 961 213 870 114 524 50 991 21 204 8 608 36 444 

V České republice bylo v roce 2008 vyprodukováno 737 862 tun odpadů ze 

zemědělství a lesnictví. 

Následující graf č. 5 vyjadřuje produkci odpadů ze zemědělství a lesnictví 

v jednotlivých krajích ČR za rok 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5: Produkce odpadů ze zemědělství a lesnictví v jednotlivých krajích ČR za rok 2008 
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Z grafu vyplývá, že nejvíce se na produkci odpadů ze zemědělství a lesnictví podílí  

Středočeský a Jihočeský kraj výrazněji než ostatní kraje. V Karlovarském kraji bylo 

naopak vyprodukováno nejmenší množství tohoto odpadu. 

Na obrázku č. 3 můžeme vidět množství odpadů ze zemědělství a lesnictví v roce 

2008 znázorněné na podkladu mapy ČR rozdělené na jednotlivé kraje. 

 

Obrázek 3 : Množství odpadů ze zemědělství a lesnictví  

8.3 Odpady z potravinářského průmyslu 

Následující graf č. 6 vyjadřuje celkovou produkci odpadů z potravinářského 

průmyslu pro ČR v letech 2002 -   2008. 
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Tabulka č. 4 ukazuje produkci odpadů z potravinářského průmyslu pro jednotlivé 

kraje v ČR v letech 2002 – 2008. 

Tabulka 4: Produkce odpadů z potravinářského průmyslu v tunách  

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Hlavní město 

Praha 8 317 7 271 8 418 7 419 8 915 7 930 9 014 
Středočeský kraj 104 786 108 437 82 086 68 529 67 523 27 624 41 140 
Jihočeský kraj 26 004 29 165 36 850 14 754 36 651 33 639 24 827 
Plzeňský kraj 142 092 22 468 131 707 121 331 123 361 11 612 15 785 

Karlovarský kraj 3 868 511 2 541 745 673 575 592 
Ústecký kraj 23 650 17 594 11 460 20 932 7 781 6 789 8 515 

Liberecký kraj 15 531 7 038 7 687 1 152 2 768 7 680 3 473 
Královéhradecký 

kraj 22 510 21 066 21 075 21 894 21 923 23 946 24 044 
Pardubický kraj 97 768 77 861 83 349 32 376 29 788 8 086 7 350 

Vysočina 554 946 130 996 142 043 36 206 41 929 30 223 10 580 
Jihomoravský kraj 102 394 62 728 38 828 30 487 27 552 23 686 26 778 

Olomoucký kraj 160 129 69 622 57 843 31 950 13 846 14 461 14 940 
Zlínský kraj 39 315 58 106 46 619 36 274 34 044 7 789 9 928 

Moravskoslezský 
kraj 184 202 22 997 28 074 17 968 17 312 17 966 17 315 

V České republice bylo v roce 2008 vyprodukováno 214 283 tun odpadů 

z potravinářského průmyslu. 

Graf č. 7 názorně ukazuje produkci odpadů z potravinářského průmyslu 

v jednotlivých krajích ČR za rok 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7: Produkce odpadů z potravinářského průmyslu v jednotlivých krajích ČR za rok 2008 
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Z grafu vyplývá, že největším producentem odpadů z potravinářského průmyslu byl 

Středočeský kraj. V Karlovarském kraji bylo naopak vyprodukováno nejmenší množství 

tohoto odpadu. 

Následující obrázek č. 4 vyjadřuje množství odpadů z potravinářského průmyslu 

v roce 2008 znázorněné na podkladu mapy ČR rozdělené na jednotlivé kraje. 

 

Obrázek 4: Množství odpadů z potravinářského průmyslu znázorněné na podkladu mapy ČR 

rozdělené na kraje 

8.4 Odpady z papírenského, textilního a kožedělného průmyslu 

V grafu č. 8 můžeme vidět celkovou produkci odpadů z papírenského, textilního a 

kožedělného průmyslu pro ČR v letech 2002 – 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 8: Celková produkce odpadů z papírenského, textilního a kožedělného průmyslu  
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Následující tabulka č. 5 vyjadřuje produkci odpadů z papírenského, textilního a 

kožedělného pro jednotlivé kraje ČR v letech 2002 – 2008. 

Tabulka 5: Produkce odpadů z papírenského, textilního a kožedělného průmyslu v tunách  

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Hlavní město 

Praha 11 477 11 518 15 215 15 923 15 801 19 535 16 285 
Středočeský kraj 31 936 36 199 39 859 35 495 33 034 38 623 37 758 
Jihočeský kraj 76 757 76 593 105 692 43 056 43 821 48 199 35 540 
Plzeňský kraj 40 398 41 974 39 300 38 879 35 946 31 970 43 035 

Karlovarský kraj 22 056 16 681 16 143 16 836 17 658 10 015 8 597 
Ústecký kraj 45 220 55 379 64 425 64 404 30 942 35 309 30 879 

Liberecký kraj 17 963 11 719 4 587 11 958 12 147 13 028 9 948 
Královéhradecký 

kraj 14 010 14 639 12 924 12 443 11 750 7 776 6 322 
Pardubický kraj 18 057 21 505 17 886 11 192 12 682 11 119 14 114 

Vysočina 457203 368 247 383 953 192 274 244 207 21 337 16 288 
Jihomoravský kraj 34 155 25 766 24 840 16 414 12 660 9 708 10 198 

Olomoucký kraj 13 768 22 451 26 850 18 691 16 742 15 015 9 478 
Zlínský kraj 76 032 39 618 43 879 25 950 33 144 15 192 13 280 

Moravskoslezský 
kraj 20 840 27 817 23 035 21 300 21 944 24 677 20 220 

V České republice bylo v roce 2008 vyprodukováno 271 942 tun odpadů 

z papírenského, textilního a kožedělného průmyslu. 

Graf č. 9 názorně ukazuje produkci odpadů z papírenského, textilního a 

kožedělného průmyslu v jednotlivých krajích ČR za rok 2008. 
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Graf 9: Produkce odpadů z papírenského, textilního a kožedělného průmyslu v jednotlivých 

krajích ČR za rok 2008 
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Z grafu vyplývá, že nejvíce se na produkci odpadů z papírenského, textilního a 

kožedělného průmyslu podílí Plzeňský, Středočeský a Jihočeský kraj výrazněji než ostatní 

kraje. V Královéhradeckém kraji bylo naopak vyprodukováno nejmenší množství tohoto 

odpadu. 

Na obrázku č. 5 můžeme vidět množství odpadů z papírenského, textilního a 

kožedělného průmyslu v roce 2008 znázorněné na podkladu mapy ČR rozdělené na 

jednotlivé kraje. 

 

Obrázek 5: Množství odpadů z papírenského, textilního a kožedělného průmyslu  

8.5 Čistírenské a vodárenské kaly 

V grafu č. 10 můžeme vidět celkovou produkci čistírenských a vodárenských kalů 

pro ČR v letech 2002 – 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 10: Celková produkce čistírenských a vodárenských kalů  
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Následující tabulka č. 6 vyjadřuje produkci čistírenských a vodárenských kalů pro 

jednotlivé kraje v ČR v letech 2002 – 2008. 

Tabulka 6: Produkce čistírenských a vodárenských kalů v tunách  

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Hlavní město 

Praha 31 421 28 869 28 362 26 256 26 957 27 709 6 197 
Středočeský kraj 60 515 49 678 45 387 57 672 60 016 26 754 45 333 
Jihočeský kraj 66 294 59 774 26 140 20 635 42 935 34 923 69 255 
Plzeňský kraj 65 240 46 133 19 124 18 240 17 202 19 321 28 705 

Karlovarský kraj 26 364 96 546 14 222 4 542 3 565 4 437 13 244 
Ústecký kraj 36 436 35 719 40 904 40 316 33 773 36 049 145 470 

Liberecký kraj 47 575 12 685 11 169 8 845 9 302 8 516 56 904 
Královéhradecký 

30 377 13 518 25 018 27 254 31 922 30 310 34 767 kraj 
Pardubický kraj 49 247 30 258 23 196 9 628 6 265 8 089 7 746 

Vysočina 69 731 41 217 44 642 40 005 35 815 33 500 30 929 
Jihomoravský kraj 71 245 80 633 30 057 29 775 25 160 36 350 20 826 

Olomoucký kraj 133 736 33 494 17 421 18 917 13 382 14 083 16 473 
Zlínský kraj 35 188 53 965 18 267 14 474 18 618 22 093 21 173 

Moravskoslezský 
kraj 59 489 47 981 33 136 30 926 22 368 21 857 49 429 

V České republice bylo v roce 2008 vyprodukováno 546 451 tun čistírenských a 

vodárenských kalů. 

Graf č. 11 názorně ukazuje produkci čistírenských a vodárenských kalů 

v jednotlivých krajích ČR za rok 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 11: Produkce čistírenských a vodárenských kalů v jednotlivých krajích ČR za rok 2008  
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Z grafu vyplývá, že největší producent čistírenských a vodárenských kalů byl 

Ústecký kraj. Hlavní město Praha bylo nejmenším producentem  tohoto odpadu. 

Následující obrázek č. 6 vyjadřuje množství čistírenských a vodárenských kalů 

v roce 2008 znázorněné na podkladu mapy ČR rozdělené na jednotlivé kraje 

 

Obrázek 6: Množství čistírenských a vodárenských kalů  
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9 Závěr a vyhodnocení 

Cílem této bakalářské práce bylo studium možných zdrojů biologicky 

rozložitelných odpadů a vyhodnocení množství produkce jednotlivých složek biologicky 

rozložitelných odpadů v krajích ČR. 

Účelem rešerše byl popis komunálního odpadu, odpadů ze zemědělství a lesnictví, 

z papírenského, textilního a kožedělného, potravinářského průmyslu a čistírenských           

a vodárenských kalů. 

V České republice bylo v roce 2008 největší množství bioodpadů 

vyprodukováno komunální sférou a nejméně v potravinářském průmyslu. 

Podíl produkce biologicky rozložitelných odpadů se liší kraj od kraje. Tato 

skutečnost je přímo závislá na socioekonomickém složení obyvatel a geografických 

podmínkách. V krajích s vysokým podílem zemědělské a lesnické výroby je množství 

bioodpadu větší, než v průmyslových oblastech. 

Největšími producenty bioodpadů v komunální sféře jsou Hlavní město Praha, 

Moravskoslezský a Středočeský kraj. Tyto kraje jsou svou produkcí zdaleka 

nejvýznamnějšími. V Karlovarském kraji bylo naopak vyprodukováno nejmenší množství 

tohoto odpadu. U odpadů ze zemědělství a lesnictví se na produkci nejvíce podílí 

Středočeský a Jihočeský kraj výrazněji než ostatní kraje. Nejmenší produkce                     

je v Karlovarském kraji.  Na množství odpadů z potravinářského průmyslu se nejvíce 

podílí Středočeský kraj a nejméně Karlovarský kraj. Největšími producenty odpadů 

z papírenského, textilního a kožedělného průmyslu jsou Plzeňský, Středočeský a Jihočeský 

kraj více než ostatní, v Karlovarském kraji bylo vyprodukováno nejmenší množství tohoto 

odpadu. Největší podíl na množství čistírenských a vodárenských kalů má Ústecký kraj      

a nejméně těchto odpadů vzniká na území Hlavního města Prahy. Karlovarský kraj           

se dá považovat za nejmenšího producenta bioodpadů. Je to dáno především tím,              

že je Karlovarský kraj považován za lázeňskou oblast nenachází se zde intenzivní 

zemědělská a lesnická výroba ani průmysl. 

Biologicky rozložitelný odpad byl a je velmi cennou surovinou. Jeho návrat           

do přírody a jeho energetické a materiálové využití v průmyslových odvětvích je výrazně 

šetrnější k životnímu prostředí než dosavadní způsoby likvidace. Vzhledem k velkému 

množství bioodpadu je tento způsob zpracování nejvhodnějším řešením.  
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