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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE  

 

Situace v odpadovém hospodářství v České republice je problematická. 

Téměř veškeré směsné komunální odpady jsou doposud ukládány na skládky, které 

zatěžují životní prostředí. Nakládání s nimi je  tak pevně spjato i s problematikou 

„Trvale udržitelného života“. První část práce je zaměřena na závazky ČR, které si 

stanovila v Plánu odpadového hospodářství, a na finanční podporu v této oblasti ze 

zdrojů Evropské unie. Následně je začleněn přehled stavu nakládání se směsným 

komunálním odpadem v porovnání s ostatními státy Evropské unie. Dále je 

zpracována nová povinnost obcí zajistit separovaný sběr biologicky rozložitelných 

odpadů a následné využití před jejich odstraněním. V závěru práce je doporučení 

budoucích kroků v systému odklonění biologického odpadu od uložení na skládky, 

jak je požadováno evropskou směrnicí o skládkování.  

 

Klíčová slova:  POH ČR, OPŽP, BRKO, evropská směrnice o skládkování,   

 

ANNOTATION  

The situation in the field of waste management in the Czech Republic is rather 

problematic. Almost all mixed domestic waste materials are disposed of in a landfill 

by burying the waste. The old landfills can create a number of adverse environmental 

impact. There is close connection between the sysem of waste management and 

„the problems of sustainability“ The first part of the dissertation is focused on the 

obligations of the Czech Republic under the terms of the national Waste 

Management Plan, and on the financial  support of this field form the European Union 

resources landfill areas as it is demanded by the guidelines on dumping issued by 

the European Union.  
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1. Úvod 

Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku komunálního odpadu v 

obcích a nutnost jeho odstranění z hlediska ochrany životního prostředí, které již 

nesnese další zatížení odpady z činnosti člověka. Nakládání s nimi je  tak pevně 

spjato i s problematikou „Trvale udržitelného života“, proto i koncepce odpadového 

hospodářství České republiky, zpracovaná v roce 2001 implementovala zásady do 

současného zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, kde stanoví v § 1, 

odst. a) „pravidla, pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při 

dodržování ochrany životního prostředí s odkazem na zákon č. 17/1992 Sb., o 

životním prostředí, který definuje trvale udržitelný rozvoj v § 6.  

Přestože tento zákon o odpadech byl do roku 2009 25krát novelizován 

dalšími zákony, má podle resortu životního prostředí řadu nedostatků. Jeho poslední  

změna zavádí obcím povinnost poskytnout oddělený sběr biologicky rozložitelného 

odpadu od 1. ledna 2010 do roku 2012 pro lokality s převahou rodinných domů a od 

1. ledna roku 2013 pak budou obce muset nabízet třídění biologicky rozložitelného 

odpadu i v sídlištní zástavbě.  

Problém s odpady je dvojí: jednak ukládáme cenné suroviny a možná paliva 

na skládku. Zároveň budeme mít problém splnit cílové hodnoty pro snížení 

skládkováných odpadů, které jsou dány evropskou legislativou. Neplnění těchto cílů 

není zanedbatelná záležitost, neboť může vést až k zastavení podpory z evropských 

fondů, která je řešena v Operačním programu Životního prostředí. Cílem této práce 

je zjistit stav nakládání s komunálním odpadem, dosažitelné možnosti vytřídění 

biologicky rozložitelného odpadu, využiti biologického odpadu, což má nejen příznivý 

účinek z hlediska ochrany životního prostředí, ale i v konečném důsledku snižuje 

celkové množství ukládaného odpadu. 
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2. Problematika komunálních odpad ů a jejich vliv na životní 

prost ředí  

Průmyslový pokrok nám měl zjednodušit a zkvalitnit život, ten je ale do značné 

míry negativně ovlivněn expanzí nově vznikajících firem a obecně velkým množstvím 

průmyslových zařízení, což je však doprovázeno především velkou produkcí odpadů. 

To vede k tomu, že v České republice máme v ochraně životního prostředí 

dlouhodobě tři relativně velké problémy: vysoké emise skleníkových plynů, znečištění 

ovzduší prachem a vysoké procento skládkování komunálních odpadů.  

Nadměrná koncentrace skleníkových plynů může mít globální následky a vést 

ke klimatickým změnám, a proto ve všech členských státech Evropské unie vznikl 

tlak na snížení emisí skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého, metanu a oxidu 

dusného.  

Energetické využití odpadů může přispět ke zlepšení tohoto problému a je 

také součástí správné hierarchie nakládání s odpady: jako první je prevence vzniku 

odpadů, následuje materiálové využití, dále energetické využití, komprimace objemu 

odpadů a jako poslední je skládkování. Primárně by se tedy odpady měly využít 

materiálově. Pokud se budou pálit, pak by se měla zvolit technologie s nejnižšími 

dopady na životní prostředí.  

2.1 Vznik odpadového hospodá řství jako nový obor  
 

Odpadové hospodářství je novým technologickým odvětvím, které se 

bezprostředně dotýká všech stupňů výrobního a spotřebního cyklu. Omezení odpadů 

a způsobů jejich bezpečného, ekologického a ekonomicky výhodného zneškodnění 

je problém na celém světě. Teprve v posledních dvaceti letech se začaly průmyslově 

vyspělé země intenzivně zabývat jejich zneškodněním i možností omezit jejich vznik. 

U nás byl teprve v roce 1991 přijat zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, který dává 

této závažné  a u nás dosud zcela opomíjené problematice závazný právní podklad 

jak v průmyslu, tak i ve veřejné sféře. V tomto zákoně se již objevují pětimístné kódy 

k roztřídění jednotlivých druhů odpadů.  

Aspirace oboru odpadového hospodářství České republiky dosáhnout 

odpovídající úrovně vyspělých evropských států vedla k požadavku zpracovat pro 

tuto oblast nové moderní metody pro hospodaření s odpady. Koncepční práce byly 

primárně podmíněny zásadními dokumenty nadnárodního strategického významu 
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(Agenda 21, Strategie Evropské unie pro trvale udržitelný rozvoj, Státní politika 

životního prostředí), které  souvisely s rozhodnutím ČR požádat o přijetí v roce 1996 

do EU. Nový zákon č. 125/1997 Sb., o nakládání s odpady, platný od 1. 1. 1998 se 

již řídil evropským katalogem, kde ke třídění jednotlivých druhů odpadů dochází 

podle šestimístných kódů, a představoval tak další krok ke sbližování české 

legislativy s legislativou členských států EU. Současná platná norma zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů  byla schválena 

v květnu  roku 2001 s účinností od 1. 1. 2002. Hlavní cíle odpadového hospodářství 

jsou především:  

• předcházet vzniku odpadů nebo jej omezovat,  

• pokud již odpady vzniknou, nakládat s nimi tak, aby byly maximálně využity jako 

druhotné suroviny v původní nebo upravené formě, aby minimálně narušovaly 

životní prostředí. 

Mezinárodní spolupráce má významnou úlohu při řešení problémů 

odpadového hospodářství v České republice. Nejdůležitější je spolupráce 

s Evropskou unií a s  Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) do 

které Česká republika vstoupila v roce 1995. Pracovní skupina OECD (WGWMP) se 

zabývá problémy prevence, minimalizace vzniku odpadů, uplatňováním nejlepší 

dostupné techniky při odstraňování odpadů.  Mimo oficiální vládní organizace se na 

mezinárodní úrovni zabývá touto problematikou i další specializované odborné 

organizace. Mezi nejvýznamnější patří ISWA (mezinárodní  asociace pro tuhé 

odpady - členem za ČR je České průmyslové sdružení pro obaly a životní prostředí), 

BIR (mez. organizace, která se na mezinárodní úrovni zabývá problémy recyklace - 

členem za ČR je Svaz průmyslu druhotných surovin), CEN (mez. organizace pro 

podporu technických norem v rámci EU), EUROPEN (Evropská asociace pro obaly a 

životní prostředí  - členem za ČR je České průmyslové sdružení pro obaly a životní 

prostředí).  

S rozvojem uranového průmyslu a jaderné energetiky vznikají rizika spojená 

s nebezpečným odpadem, to vedlo ČR k přijetí Basilejské úmluvy o řízení pohybu 

nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodnění (vyhlášená pod 

č. 100/1994 Sb.), která jednoznačně vyjadřuje nutnost státních zásahů do regulace 

trhu s těmito opady a druhotnými surovinami. 
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2.2 Předpokládaný vývoj nakládání s komunálním odpadem 
 

Každá společnost je spojena s produkcí odpadů. V České republice jsou 

odpady zneškodňovány převážně skládkováním. Zkušenosti ze států s vyspělým 

odpadovým hospodářstvím ukazují,  že růst množství odpadů lze stabilizovat a lze 

nalézt funkční ochranu životního prostředí.  

Předpokládaný vývoj nakládání s komunálním odpadem v roce 2020 

v porovnání s rokem 2007, jak znázorňuje tabulka č. 1, (zdroj: MŽP ČR)  

předpokládá, že bude nutné zvolit nové řešení pro odstranění  22 % zbývajícího 

komunálního odpadu, například ve spalovnách nebo v zařízeních pro mechanicko-

biologickou úpravu odpadu. (Což je zpracování zbytkového komunálního odpadu 

nebo jakéhokoliv bioodpadu nevhodného ke kompostování. Účelem je stabilizace a 

redukce objemu odpadu. Výstupem této úpravy jsou dvě frakce:  jedna, která se 

bude ukládat na skládku, a druhá, která by se měla přidávat k palivu používanému 

v cementárnách). 

 

Tabulka č. 1: Předpokládaný systém nakládání s odpady v roce 2020 

 

Využití odpadu 
Rok 

2020 2007 

Materiálové využití odpadu 40 % 21 % 

Energetické využití ve spalovnách  13 % 8 % 

Skládkování neupraveného odpadu  25 % 71 % 

Zbývající komunální odpad  22 %  

 

2.3 Zjiš ťování sou časného stavu odpadového hospodá řství  

Poválečný vývoj zaznamenává enormní nárůst spotřeby surovin a materiálů, 

což znamenalo i vyprodukování nadměrného množství odpadů všeho druhu.  To 

vedlo k jednorázovým statistickým šetřením uskutečněným v letech 1978, 1982 a 

1987. Teprve v roce 1991 byl vydán zákon, podle něhož producenti odpadů musí od 

určitého množství zpracovat číselné údaje o produkci. Tento způsob měl plošně 

zmapovat situaci v této oblasti. Od roku 1992 bylo zahájeno také roční periodické 

šetření zvláštních a nebezpečných odpadů.  



Marie Zumrová: Problematika KO a nutnost jeho odstranění z hlediska ochrany ŽP 
 

2010 5

Základními zdroji informací v oblasti odpadového hospodářství jsou MŽP ČR, 

Český ekologický ústav, Český statistický úřad a autorizovaná obalová společnost 

EKO-KOM, a. s.  To znamená, že informace jsou k dispozici ve velmi rozdílné kvalitě. 

S přípravou nového katalogu odpadů lze očekávat také legislativní změny 

v periodickém šetření, které budou odpovídat mezinárodním požadavkům.  

Statistickým šetřením v ČR bylo zjištěno, že v roce 2008 dosáhla celková 

produkce odpadů 25,9 mil. tun. Oproti roku 2007, kdy produkce dosáhla 25,1 mil tun, 

se jedná o slabý nárůst, viz tabulka č. 2, (zdroj: ČSÚ). Do tohoto množství jsou 

započítávány například popílky z elektráren, stavební odpady z výstavby nebo 

demolice budov, také odpady ze zemědělství a z průmyslu. 

Tabulka č. 2: Produkce odpadů v letech 2006 až 2008 

Odpady  2006 2007 2008 

Celková produkce v 
ČR (mil. tun) 

24,6 25,1 25,9 

Odpad v obci  

Celkové množství 
odpadu v obci  (mil. 
tun) 

3,4 3,5 3,6 

Komunální odpad          
(mil. tun) 

3,0 3,0 3,2 

Odstranění KO z 
celkového množství 
skládkováním  

89,5% 82,6% 81,6% 

Odstranění KO z 
celkového množství 
recyklováním  

23,6% 28,1% 66,3% 

 

Komunální odpady představují více jak 15 % z tohoto množství, přesto je 

s nimi nejvíce starostí. Jsou velmi různorodé a stále se zvyšují, v roce 2007 o 2,8 %, 

v roce 2008 o 4,8 %. Pokud se tento odpad smíchá, není již možné ho dále roztřídit a 

zpracovat, a tím se množství zbytkového komunálního odpadu na skládkách 

nezmenšuje, ale dokonce ve většině regionů v ČR stoupá. Vždy zůstane také určitý 

podíl, z něhož už se suroviny pro recyklaci získat nedají ani po úpravách. Tento 

zbytkový odpad patří do spaloven, kde se získá energie pro zásobování teplem a 

výrobu elektřiny. Poslední zbytek odpadu, se kterým již nelze nic udělat, je ten, který  

se uloží na skládku.  
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Podle zdrojů EKO-KOM každý z nás v roce 2007 vyhodil v průměru 209 kg 

odpadů na osobu, v roce 2008 to bylo již 249 kg, pro rok 2009 zatím nejsou známé 

přesné údaje, ale prozatímní odhad je 280 kg. Z tohoto množství bylo vytříděno 

v průměru na jednoho obyvatele: 

• v roce 2006 - 32 kg  

• v roce 2007 - 49 kg 

• v roce 2008 - 53 kg 

Pokud by se odpady začaly třídilt již doma a dávaly se do barevných 

kontejnerů, mohla by se tak zvýšit recyklace ještě o třetinu tohoto množství. Za rok 

by tak mohl každý z nás vytřídit až  30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla, to je 

celkem 70 kg na obyvatele. Obce tak mají stále před sebou velmi aktuální problém, 

který bez aktivní účasti obyvatel nelze úspěšně vyřešit. Je také důležité zaměřit 

pozornost na třídění nové komodity, domovního odpadu, a přesvědčit domácnosti, že 

třídění biologicky rozložitelného odpadu není těžké. Zastoupení této komodity 

znázorňuje graf č. 1, (zdroj: EKO-KOM). 

 

Graf č. 1: Skladba domovního odpadu v  % hmotnosti 

2.4 Požadavky EU na omezení skládkování biologickéh o odpadu  
 

Na skládkách v roce 2007 skončilo 71 %  odpadů z českých domácností. EU 

požaduje radikální omezení skládkování biologického odpadu. Ukládá to evropská 

Směrnice Rady 1999/ES z 26. dubna 1999 o skládkách odpadů, která vyžaduje 

snižování této komodity z důvodu redukce skleníkových plynů. Biologicky rozložitelný 

komunální odpad (BRKO) se na skládkách rozkládá, a jelikož se tak děje 

v anaerobních podmínkách, obsahuje vznikající skládkový plyn vysoký podíl metanu, 

papír 
22%
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9%
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který ke skleníkovému efektu přispívá asi 21krát intenzivněji než hlavní skleníkový 

plyn oxid uhličitý.  

Tato směrnice byla dle nařízení vlády č. 197/2003 Sb.,  implementována do  

Plánu odpadového hospodářství, kde České republice vyplývá povinnost ukládat na 

skládky maximální množství organické složky ve hmotě tak, aby podíl činil v roce 

2010 nejvíce 75 % hmotnostního podílu, v roce 2013 nejvíce 50 %  a výhledově 

v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostního podílu z celkového množství BRKO 

vzniklého v roce 1995, viz graf č. 2. 

 

Graf č. 2: Cílové množství biologicky rozložitelného odpadu ukládaného na skládky 

 

Česká republika tyto požadavky neplní. Většina komunálních odpadů u nás 

končí na skládkách. Pouze zhruba 400 tisíc tun, tedy pouhých 10 %, se energeticky 

využívá, to znamená, že v tomto ohledu velmi zaostáváme za ostatními státy Evropy. 

V roce 2007 skončilo o čtvrtinu více BRKO na skládkách, než kolik České republice 

pro rok 2010 povoluje závazná evropská směrnice, viz tabulka č 3, (zdroj: MŽP ČR). 

 

Tabulka č. 3: Biologicky rozložitelný komunální odpad ukládaný na skládky v letech 

2003-2007 v poměru s 1. cílovým rokem 

 

 

 

 

 

 

Rok  Množství (t) 
1. cílový rok 

2010 

Přebytek 
ukládaného 

množství (%) 

2003 1 239 000 

1 147 500 

 8 

2004 1 311 000 14 

2005 1 363 000 19 

2006 1 425 000 24 

2007 1 471 000 27 

na 75%
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Z uvedené bilance ČSÚ vyplývá, že po separaci a materiálovém využití 

odpovídajícího množství využitelných složek komunálního odpadu dle Plánu 

odpadového hospodářství a závazků ČR, nebude možno v roce 2010 v souladu se 

závazky Směrnice č. 99/31/ES uložit do skládek odhadem 900 tisíc tun komunálního 

odpadu. Konkrétní závazky z této směrnice pro Českou republiku pro směsný 

komunální odpad ukazuje následující tabulka č. 4 a graf č. 3, (zdroj: ČSÚ),  který toto 

množství porovnává se současnou kapacitou spaloven 640 000 t/rok, což je 13 % 

předpokládaného množství komunálního odpadu.  

 

Tabulka č. 4: Bilance směsného komunálního odpadu v tunách za rok ve vztahu ke Směrnici 

1999/31/ES 

 

 

Graf č. 3: Jak nakládat se směsným komunálním odpadem v závislosti na závazky Směrnic 99/31/ES 

 

 

Základní bilance  2006 2010 2013 2020 

Produkce SKO  2 208 034 2 243 465 2 318 923 2 726 380 

Nutnost odklonit od 
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_   942 013 1 412 764 2049959 
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Jedním z možných řešení pro tento odpad, který se musí odklonit od 

skládkování,  je jeho energetické využití, ale kapacita současných tří spaloven, které 

se nachází v Brně, Praze a Liberci, pro komunální odpad nestačí. Navíc je tato 

metoda v současné době v porovnání se skládkováním velmi drahá. Předpokládaný 

deficit pro energetické využívání odpadů v roce 2013 je na  700 až 1 000 tis. tun. 

Přesto postoj ministra Martina Bursíka k energetickému využívání je rezervovaný, 

podporu budování spaloven vyloučil, ale zároveň ji označil za nutnou, avšak pouze 

za určitých podmínek, což jsou projekty v rámci Operačního programu Životního 

prostředí (OPŽP), kdy prostředky je možné čerpat do roku 2013 z evropských fondů 

(konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj a dále z prostředků  Fondu 

soudržnosti).  

 

2.5 Finanční podpora odpadového hospodá řství ze zdroj ů ČR a EU  

Státní fond životního prostředí ČR již 16 let finančně přispívá na projekty 

odpadového hospodářství, a to buď z národních nebo Evropských zdrojů. 

Operační fond životního prostředí: 

Programový dokument OPŽP byl 15. listopadu 2006 projednán, schválen 

vládou ČR a 7. března 2007 byl oficiálně zaslán Evropské komisi do Bruselu, kde byl 

po šesti týdnech schválen.  

Cílem Operačního  programu  je ochrana a zlepšování kvality životního 

prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje, neboť kvalitní životní 

prostředí  je nejen  základem zdraví lidí, ale také podporuje naši celkovou 

konkurenceschopnost.  

OPŽP připravil Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního 

prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí. Pro Českou republiku přinesl finanční 

prostředky, které činí více než 5 miliard euro na konkrétní projekty v sedmi oblastech. 

To znamená, že se jedná o druhý největší operační program.   

Projekty, které se zaměřují na zkvalitnění nakládání s odpady, snížení 

produkce odpadů nevhodných k dalšímu zpracování a odstraňování starých 

ekologických zátěží, podporuje 4 prioritní osa.  

V březnu tohoto roku proběhlo ukončení XI. výzvy, kde bylo přijato 618 

žádostí, náměstek ministra ŽP Jan Dusík podepsal celkem 199 projektů zaměřených 
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na sběrné dvory, dotřiďovací linky, kompostárny a další. Vynaložené náklady 

v celkové výši 4 401 368 484 Kč u schválených projektů jsou uvedeny v tabulce č. 5, 

(zdroj: OPŽP) 

 

Tabulka č. 5: Celkové náklady na 199 schválených projektů do března roku 2010 zaměřené na 

odpadové hospodářství 

 

Náklady u schválených projektů v Kč 

Fond soudružnosti  3 102 774 911 

Státní fond životního prostředí ČR    192 367 563 

Státní rozpočet        98 189 729 

Celkové náklady  4 401 368 484 

 

Stávající Plán odpadového hospodářství, který nepodporoval výstavbu 

spaloven komunálního odpadu, byl v prosinci 2009 novelizován (vypuštěním 

bodu i) v příloze 4 POH) tak, aby se podávané projekty v této oblasti mohly ucházet o 

podporu z OPŽP při výstavbě spaloven, které by mohly dosáhnout poklesu cca 

180 000 t/rok skládkování komunálního odpadu. Dalším ziskem navíc by bylo teplo a 

elektřina ve výši cca 1 136 000 GJ/rok.   

První dotace zaměřené na omezení skládkování biologického opadu a 

zařízení pro energetické využití (spalovny) budou poskytnuty z XV. vyhlášené výzvy 

OPŽP, kdy žádosti jsou přijímány od 4. ledna tohoto roku do 31. března 2011. 

Určená výše prostředků je rozdělena do dvou částí a dosahuje částky 8 miliard 

korun:  

• 2 miliardy korun (projekty, které sníží emise zejména oxidu dusného, oxidu 

uhličitého a prachových částic), 

• 6 miliard korun (projekty zaměřené na mechanicko-biologickou úpravu 

komunálního odpadu, zařízení pro zpracování nejméně 1 milionu tun ročně). 

 

Výše dotace z celkových veřejných výdajů projektu je stanovena: 

• z Fondu soudružnosti  do výše 85 %,  

• ze Státního fondu  životního prostředí nebo státního rozpočtu do výše 5 %, 

• minimální způsobilé výdaje na projekt  - 0,5 milionu korun, 

• maximální výše podpory pro oblast s odpady je 50 milionů korun.  



Marie Zumrová: Problematika KO a nutnost jeho odstranění z hlediska ochrany ŽP 
 

2010 11

3. Nakládání s komunálním odpadem v ČR a ve světě  

V České republice většina zbytkových odpadů končí na skládce, protože pro 

ně není další využití. Procentuální podíl skládkovaných komunálních odpadů tak 

stále stoupá a z hodnotících zpráv (z nařízení vlády č. 197/2003 Sb. o Plánu 

odpadového hospodářství ČR) není patrný žádný trend ke snižování skládkování 

komunálních odpadů. V roce 2008 se v ČR vyprodukovalo v průměru na osobu o 

12 kg více na  osobu než v roce 2007, (přitom komunálního odpadu v přepočtu na 

osobu v EU nepatrně ubylo, konkrétně o 1 kg).  V porovnání s ostatními státy Evropy 

ČR pouhé 2 % odpadu kompostuje, viz graf č. 4,  tabulka č. 6,  (zdroj Eurostat).  

 

Graf č. 4: Nakládání se směsným komunálním odpadem v ČR v závislosti na závazky Směrnice č. 

99/31/ES v kg/obyvatele v porovnání s ostatními státy EU 

 

Obecně se však dá říci, že rozvinuté země odpady recyklují a využívají jako 

zdroj surovin, dále energeticky využívají spalitelné odpady, které nemají již další 

látkové využití a jako poslední je skládkování. Zatímco Ministerstvo životního 

prostředí stálo na své odmítavé pozici ke spalovnám a k energetickému využívání 

odpadů, čeští europoslanci sdíleli většinový racionální postoj, že odpad je zdroj 

energie a je nutno jej využít, proto schválili změny týkající se spaloven odpadu. 

S novou evropskou legislativou se situace změnila a v ČR se začínají od letošního 

roku podávat projekty na výstavbu spaloven komunálního odpadu. Zmíněné 

spalovny k odstranění odpadu  se však nevyužívají v 7 členských státech Evropské 

unie, viz tabulka č. 6 (zdroj: Eurostat). 
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Tabulka č. 6: Produkce komunálního odpadu v Evropské unii v roce 2008 

 

Stát  
Odpad na 
osobu v kg  

Skládkování 
v %  

Spalovny 
v % 

Recyklace 
v % 

Kompostování 
v % 

EU 27 524  40  20  23  17 

Belgie  493   5  36  35  25 

Bulharsko  467 100   0   0   0 

Česká republika 306  83  13   2   2 

Dánsko  802   4  54  24  18 

Německo 581   1  35  48  17 

Estonsko 515  75   0  18   8 

Irsko 733  62   3  32   3 

Řecko  453  77   0  21   2 

Španělsko  575  57   9  14  20 

Francie  543  36  32  18  15 

Itálie  561  44  11  11  34 

Kypr  770  87   0  13   0 

Lotyšsko 331  93   0   6   1 

Litva  407  96   0   3   1 

Lucembursko 701  19  36  25  20 

Maďarsko 453  74   9  15   2 

Malta  696  97   0   3   0 

Nizozemsko  622   1  39  32  27 

Rakousko 601   3  27  29  40 

Polsko 320  87   1   9   4 

Portugalsko 447  65  19   9   8 

Rumunsko 382  99   0   1   0 

Slovinsko 459  66   1  31   2 

Slovensko 328  83  10   3   5 

Finsko  522  50  17  25   8 

Švédsko 515   3  49  35  13 

Velká Británie 565  55  10  23  12 

 

Každý členský stát EU musí mít kompletní a odpovídající síť zařízení na 

odstraňování odpadů na principu soběstačnosti,  tam kde je to nutné, je taková síť 

vytvořena ve spolupráci s jinými členskými státy. Mezi těmito státy jsou i  rozdíly v  

množství  komunálního odpadu,  které  připadají na jednu osobu, tabulka č. 6.     



Marie Zumrová: Problematika KO a nutnost jeho odstranění z hlediska ochrany ŽP 
 

2010 13

Toto množství zřejmě souvisí s hospodářskou úrovní a spotřebou, jak si lidé mohou 

dovolit kupovat nové věci a starých se zbavovat. 

Směsný komunální odpad ukládaný na skládky již nelze k recyklaci využít, ale 

šlo by z něj vyrobit energii, tento způsob prozatím v ČR využíváme ve 13 %., viz 

tabulka č. 7. 

 

Tatulka č. 7: Způsob odstraňování komunálního odpadu v ČR v porovnání s celou Evropskou unií 

v roce 2008 

 

Způsob odstraňování 
odpadu 

Česká republika                
v % 

Evropská unie                   
v % 

Skládkování KO 83 40 

Energetické využívání  13 20 

Recyklace  2 23 

Kompostování  2 17 
 

Každý Evropan z Unie vytvoří za rok průměrně 524 kg komunálního odpadu. 

Nejvíce odpadu vyprodukují Dánové, 802 kg, a nejméně z celé EU zatěžuje životní 

prostředí v produkci odpadů Česká republika s 360 kg na osobu za rok, podobně 

nízké hodnoty má také Slovensko, Rumunsko a Lotyšsko.  Česká republika zaostává 

v recyklaci. Hůře jsou na tom už jenom Rumuni a Bulhaři, kteří recyklaci zatím 

nezavedli, veškerý komunální odpad končí na skládkách, což Evropská unie a její 

směrnice hodnotí jako nejhorší možný způsob, jak s odpadem nakládat, viz graf č. 5. 

 

Graf č. 5: Nakládání s komunálním odpadem v Evropě v roce 2008 v kg na obyvatele 
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3.1 Spolupráce ČR s Evropským statistickým ú řadem 
 

Český statistický úřad se řídí při získávání a zpracování dat platnou 

legislativou , která používá standardní statistické postupy při získávání, zpracování a 

publikování výsledků. Pro zlepšení evropské legislativy, která se zabývá sběrem dat 

o produkci a nakládání s odpady, spolupracuje s Evropským statistickým úřadem. 

První data o produkci a nakládání s odpady ekonomických subjektů i obcí 

zaslal ČSÚ Eurostatu za rok 1995.  Do roku 2004 probíhal reporting národních údajů 

o odpadech prostřednictvím „Společného dotazníku Eurostat/OECD Point 

Questionnaire on Waste“. Ke změně ve struktuře vykazování údajů o odpadech do 

Eurostatu došlo v roce 2006, kdy oddělení statistiky životního prostředí poprvé 

odeslalo údaje o odpadech podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 

č. 2150/2002, o statistice odpadů. Toto nařízení vstoupilo v platnost pro všechny 

členské státy EU na konci roku 2002. Za Českou republiku je gestorem ČSÚ.  

3.2 Aktuální vývoj na trhu druhotných surovin v České republice  

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s., která v České republice 

organizuje oddělený sběr odpadu, představuje pro obecní samosprávu rychlou a 

účinnou pomoc v  tuzemském systému třídění obalových odpadů. Podle posledních 

evropských statistik se ČR pohybuje v separaci na předních místech, což dokládá, že 

se český průmysl a obyvatelé k otázce třídění postavili zodpovědně.              

 

Graf č. 6: Výtěžnost separovaného obalového odpadu v kg na obyvatele a rok v České 

republice 
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Dosažená hodnota v roce 2008, která činila 53,1 kg - téměř dvojnásobek než 

obyvatel vytřídil v roce 2003, je silnou zárukou toho, že budeme schopni splnit 

nadstandardně vysoké požadavky české legislativy na recyklaci  v letech 2010, 2011 

a 2012, které se podle platného zákona budou nadále zvyšovat, viz graf č. 6, (zdroj: 

EKO-KOM) 

Systém EKO-KOM umožnil separovat odpad více než 10,1 mil. obyvatel, tedy 

98 % populace ČR. Zároveň plní v rámci  zákona stanovený požadavek na 

maximální povolený počet obyvatel na jedno sběrné místo (standard jsou 

3 kontejnery na 171 osob). 

Celoevropský krizový vývoj na trhu druhotných surovin v prvním čtvrtletí 

roku 2009 ohrozil veškeré systémy recyklace v celé Evropě. Situace byla natolik 

kritická, že se jí zabývala Evropská komise, aby nenastal stav, kdy by bylo nutné 

vytříděné odpady ukládat na skládky nebo spalovat. V této době v České republice 

došlo k explozivnímu růstu cen odpadových služeb, během kterého některé 

odpadové firmy vyžadovaly od obcí navýšení plateb za tříděný sběr až o 400 %. Tato 

situace by vedla k extrémně vysokým nákladům nebo k zastavení třídění odpadu 

v obcích.  

Současná situace tříděného sběru je v ČR stabilizovaná, ale ceny druhotných 

surovin jsou dlouhodobě nižší než  náklady, které se musí vynaložit na sběr odpadu 

a jeho úpravu. Kvalitně vytříděné odpady i v době utlumené poptávky mají šanci na  

odbyt v některé z evropských či asijských recyklačních kapacit.  

3.3 Ekonomická motivace ob čanů k třídění odpadu  

Ekologické chování se musí lidem vyplatit – „kdo třídí, ušetří“.  V ČR panuje 

přesvědčení, že by se množství komunálního odpadu mělo snižovat hlavně tříděním, 

které u nás činí jen 20 %, zatímco například v sousedním Německu již překročili 

padesátiprocentní hranici.  

Zkušenosti potvrzují, že zásadní vliv na ochotu lidí třídit odpad je snížení 

poplatků. Dnešní systém (zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích) podle 

ministra životního prostředí Martina Bursíka je nepřehledný. Zhruba 90 % obcí účtuje 

lidem paušální platbu „na osobu“, bez ohledu na to, kolik odpadu reálně produkují. 

Přesto obcím tato platba  ani nepokrývá náklady na svoz odpadu. Ministerstvo 

financí proto navrhlo zvýšit horní výši poplatku ze současných 500,-- Kč  na      
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1 250,-- Kč  ročně. Tento návrh neuspěl. V době krize není rozumné, aby stát 

zvyšoval lidem další poplatky, proto MŽP přichází s kompromisním návrhem, který by 

měl být součástí novely zákona o odpadech (tj. jednotný způsob platby). Ten 

stanovuje strop ve výši Kč 1000,-- a svou konstrukcí umožňuje, aby ti, kteří třídí, 

platili méně. Nově každá obec vypočte platbu za odpad ze dvou částí:  

• pevné (do Kč 250,--)   

• pohyblivé (podle skutečného množství odpadu, který končí nevytříděný 

v popelnici, a to až do Kč 750,--). 

Platba každého občana musí odpovídat počtu svozů popelnic (pytlů, kontejnerů) od 

jeho domu. Lidé tak budou platit za odpad, který skutečně vyprodukovali a svozová 

firma prokazatelně odvezla. 
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4. Třídění komunálního odpadu a nové trendy zpracování  

Povinnost třídit komunální odpad je dán novelou zákona o odpadech od 

1. ledna 2010, která zavádí pro obce povinnost třídit minimálně pět základních 

komodit komunálního odpadu: papír, sklo, plasty, kovy,  nápojové kartony a nově 

také biologicky rozložitelný odpad - zpočátku tam, kde převažují rodinné domky, ale 

od roku 2013 i tam, kde převládá sídlištní zástavba. 

 

4.1 Marketingový pr ůzkum na systém t řídění odpad ů v obci Chomutov  
 

Pro zefektivnění systému třídění je důležité nejen reagovat na aktuální 

problém, ale znát také názor a podporu občanů. Jednou z možností jak navrhnout 

zavedení tříděného odpadu je marketingový průzkum, tím zjistíme ochotu 

domácností při třídění určitých základních komodit a jak by do budoucna měla obec 

motivovat obyvatele sídlištní zástavby k třídění biologicky rozložitelného odpadu. 

Dále nám přináší informace, které mají rozhodující význam, jsou spolehlivé, 

použitelné a platné. Pro efektivnost průzkumu  je nutné stanovit určitý sled kroků, 

viz obrázek č. 1, který určuje celkový postup výzkumu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.1: Grafické znázorn ění procesu marketingového výzkumu  

1. krok  
definování problému 

a výzkumných cílů 

3. krok  
sběr informací 

4. krok  
analýza informací  

5. krok 
závěrečná zpráva 

2. krok  
analýza situace 

sestavení plánu výzkumu 
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První krok definuje daný problém a určuje cíle výzkumu. Jeho předmětem v této 

práci je zjištění, zda systém, který přinesl obcím povinnost separovat základní složky 

komunálního odpadu a dále povinnost poskytnout oddělený sběr biologicky 

rozložitelného odpadu z domácností, bude v souladu s nově přijatou evropskou 

směrnicí Rady 1999/31/ES, ze dne 26. dubna 1999, o skládkách odpadů, která nám 

stanovil termíny týkající se  redukování množství odpadů určených ke skladování. 

Proto se do vytčených cílů průzkumu zařazuje:  

a) složení komunálních odpadů ukládaných na skládkách, 

b) jakým směrem se upíná zájem domácností separovat základní komodity 

odpadu, 

c) zda budou dostatečně zajištěny technické a technologické požadavky pro 

plnění stanovených cílů.   

Druhý krok  obsahuje konkrétní  plán pro shromažďování potřebných informací. 

Informační zdroje budou použity převážně primární, tedy z vlastního marketingového 

výzkumu formou dotazníků směřovaných na obyvatele rodinných a panelových domů 

na území Chomutov. Tyto informace se doplní vnějšími sekundárními zdroji 

z akciové společnosti EKO-KOM a Ministerstva životního prostředí ČR, odboru 

odpadového hospodářství.  

Dotazník bude obsahovat dva možné způsoby otázek: s uzavřeným koncem,  to 

znamená, že budou předem určeny možné odpovědi a respondenti si mezi nimi 

pouze vyberou. Stylizace otázek bude jednoduchá a nesmí ovlivnit odpověď 

respondenta. Druhý způsob, otázky s otevřeným koncem, umožní respondentům, 

aby odpovídali vlastními slovy a vyjádřili svůj názor. Záměrem dotazníků bude 

následující aktuální přehled: 

a) které složky komunálního odpadu již občané města  v současnosti separují, 

b) co by bylo nejvýraznější motivací pro třídění biologicky rozložitelného 

odpadu, 

c) jaká je únosná docházková vzdálenost na stanoviště při třídění odpadu, 

d) zda je pro domácnosti přijatelné zvýšení poplatku za zvláštní svoz biologicky 

rozložitelného odpadu. 

Výběr respondentů byl zaměřen na občany města, kteří jsou původci biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu. Kontaktovány byly náhodné domácnosti ve 

městě Chomutov. Dotazníky jsou sestaveny pro dvě skupiny obyvatel, což jsou 

domácnosti bydlící v zástavbě rodinných domů, kde jsou již umístěné nádoby na 
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biologický odpad,  a domácnosti ze sídlištní zástavby, které se zatím s tímto tříděním 

nesetkaly. Dotazník je tištěn na jednom oboustranném formuláři. Vzhledem k tomu, 

že každá z těchto skupin domácností má svá specifika, jsou některé otázky 

vyhodnoceny zvlášť u každé skupiny a ostatní otázky jsou vyhodnoceny z celkového 

výsledku. Výhodou je shodný rozsah výběrových souborů vrácených dotazníků 

z rodinných a panelových domů, což umožňuje případné vyhodnocení úrovně shody 

názorů těchto dvou skupin. 

Třetí krok se týká sběru informací. Je to rozhodnutí o tom, jakým způsobem se 

budou informace získávat a jaký typ výzkumu se použije. U primárních informací se 

nejčastěji používá kvantitativní nebo kvalitativní metoda. K řešení tématu mé práce 

jsem zvolila metodu kvantitativního výzkumu. Ten  zjišťuje především faktické 

kvantitativně zjistitelné údaje. Mohou se provádět jednorázově, ale také i jako 

opakovaná šetření. Výsledky lze srovnávat v určitých časových obdobích. V závěru 

můžeme procentuálně vypočítat nejvýraznější motivaci pro třídění biologicky 

rozložitelného odpadu. Metoda kontaktování respondentů bude zvolena osobním 

předáním sestavených  dotazníků, viz příloha č. 1. 

Čtvrtý krok výzkumu je analyzování informací. Zde je nutné získané údaje 

roztřídit, zpracovat do tabulek a odvodit ze shromážděných informací  odpovídající 

závěry.  

Pátý krok marketingového průzkumu je prezentace  zjištěných výsledků, která 

by měla dát ve formě tabulek, grafů a závěrů  odpovědi na konkrétní otázky 

formulované v prvním kroku. 

4.1.1 Výsledky vlastního marketingového pr ůzkumu  
 

Cílem výzkumu bylo zjistit jakým směrem se ubírá příprava obce na změnu 

zejména v třídění biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Tento odpad 

neustále pracuje a rozkládá se i v odpadových kontejnerech, do kterého se často 

dostává v igelitových sáčcích a další navršený materiál jej v odpadové nádobě 

neprodyšně uzavře. V kontejnerech nemá dostatek vzduchu pro aerobní rozklad, 

který probíhá v kompostu, tím se nastartují procesy shodné s těmi, které probíhají 

v bioplynových stanicích. Tvoří se plyny, jejichž hlavní součástí je metan, který 

nepříjemně zapáchá a znepříjemňuje okolí sběrných míst.  
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33 domácností 
z rodinných 

domů
20%

132 
domácností 
ze sídlištní 
zástavby

80%

Výběrovým souborem šetření bylo celkem 6 lokalit z Chomutova, 3 ze 

zástavby rodinných domů:  Domovina, Zátiší, Černý vrch a 3 ze  sídlištních lokalit: 

Březenecká, Písečná, Zahradní. 

Celkem bylo doručeno do domácností 200 dotazníků. Navráceno jich bylo 165 

z celkového množství, což je 82 %, viz graf č 7.  Z celkového množství odevzdaných 

dotazníků se na výzkumu podílelo 33  domácností z rodinných domů 

a 132 domácností ze sídlištní zástavby.  

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 7: Vyhodnocení odevzdaných dotazníků od domácností z rodinných domů a sídlištní zástavby 

4.1.2 Třídění komunálního odpadu v domácnostech sou časné dob ě  
 

Ze 165 domácností se odpad třídí ve  115  a z toho 50 jich nemá o třídění 

zájem. Z odpovědí, které  byly prakticky shodné pro důvod netřídění, vyplývá, že mají 

nedostatek času (29 odpovědí),  zároveň je pro ně velká vzdálenost ke stanovišti 

svozu (17 odpovědí). Jen 4 respondenti z dotazovaných jsou nedostatečně 

informováni, kde odpad třídit, viz graf č. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 8: Počet domácností netřídících odpad a jejich důvod netřídění 
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V možnosti vyjádření konkrétních názorů v otázkách s otevřeným koncem 

nebyli respondenti v odpovědích omezováni, přesto této možnosti využilo pouze 

7 domácností, které se ke zlepšení systému vyjádřily se shodným názorem: 

přeplněnost nádob určených pro separovaný odpad a požadavek na častější svoz.  

V následujícím grafu č. 9 z vyhodnocení vyplynulo, že většina domácností třídí  

odpady  komplexně, to  znamená,  že  pokud třídí,  tak  prakticky všechny druhy 

odpadů. Nejvíce se třídí plasty v 74 %, druhá zastoupená komodita je papír s 58 %, 

dále barevné sklo se 44 % a sklo bílé s 37 %. Biologicky rozložitelný odpad třídí ve 

20 %, tj. 33 odpovědí, které patřily domácnostem v zástavbě rodinných domů. Z toho 

lze usuzovat, že se třídění aktivně účastní a začínají si uvědomovat hodnotu 

životního prostředí a zdraví obyvatel.  

 

 

Graf č.9: Třídění odpadů komplexně 

 

Svoz separovaného odpadu vyhovuje domácnostem v 73 %, nespokojeno je 

pouze 22 % a 5 % se k této problematice nevyjádřilo.  Z odpovědí na docházkovou 

vzdálenost jednoznačně vyplývá, že většina domácností je ochotna tříděný odpad 

nosit do vzdálenosti maximálně 200 metrů od svého bydliště. Nejvíce odpovědí 61 % 

je do 100 m, viz graf č. 10. 
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Graf č. 10:  Do jaké vzdálenosti jsou domácnosti ochotné třídit odpad 

 

4.1.3 Nakládání domácností v rodinných domech a pan elové zástavb ě s 
biologicky rozložitelným odpadem 
 

U této kategorie otázek pro vyhodnocování bylo důležité zjistit, jaký je celkový 

současný stav složení odpadů u jednotlivých skupin domácností a zároveň jak velké 

rozdíly jsou mezi nimi.  

Je zřejmé, že rodinné domy vyprodukují denně významný díl biologického 

odpadu nejenom ve formě zbytků z potravin rostlinného původu, ale i navíc z každé 

zahrady nám přibude posekaná tráva, shrabané listí, větve ze stromů,  spadlé 

ovoce aj. Z těchto důvodů magistrát města Chomutova ještě před rokem 2010 

bezplatně umístil ve vybraných lokalitách zvláštní hnědé nádoby s větracími otvory, 

tzv. kompostejnery, na sběr biologického odpadu bez výrazného zápachu. Svoz je 

prováděn na náklady obce. Z vyplněných dotazníků je zřejmé, že stále velká část 

odpadu (42 % z kuchyňského a 34 % ze zahrady) se ukládá společně s komunálním 

odpadem a končí na skládkách.  Domácí kompostování využívá většina dotázaných 

občanů z rodinných domů (52 % z kuchyňského odpadu a 48 % ze zahrady). Využití 

sezónního svozu ve  12 %  je pouze ze zahrady.   Nejnižší procento domácností by 

bylo ochotno vytříděný biologický odpad odnášet do sběrných dvorů (3 % z 

kuchyňského odpadu a 6 % ze zahrady), kde uložení je pro občany bez poplatku, viz 

graf č. 11. 
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Obyvatelé z panelových domů využívají bezplatně přistavené zelené 

kontejnery na biologický odpad v 5 %. Přestože z předcházejících grafů je patrné, že 

se již značně podílejí na třídění -  u biologicky rozložitelného odpadu tomu tak není, 

ten míří do popelnice s ostatním odpadem (93 % kuchyňského opadu a 76 % 

zahradního), viz graf č. 12. 

 

Graf č. 11: Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v rodinných domech 

 

 

 

Graf č. 12: Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v panelových domech 
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To s sebou přináší problém pro obec, protože značná část (domácností 

zastoupena z 36 %) má zájem o nádoby na biologicky rozložitelný odpad přímo před 

domem, pro 59 % dotazovaných není důležité tento odpad třídit a zbývajících 5% se 

nevyjádřilo. Z toho vyplývá, že zahájení třídění na sídlištích bude problematické, 

neboť půjde jen těžko určit, kdo třídí a kdo ne. V konečném důsledku budou 

zvýhodněni jen někteří z těch, co separují, zatímco jiní budou doplácet na neochotu 

svých sousedů. Spočítat, kolik odpadu kdo reálně vyprodukuje, je opravdu 

komplikované. Zároveň bude velice obtížné zabránit nepoctivým lidem, aby házeli 

svůj odpad do cizích popelnic. Je tedy nezbytně nutné připravit základní kroky k 

realizaci propagace. Takto vynaložené náklady zpravidla bývají nižší než ty, které 

jsou spojeny s neustále špatným tříděním odpadu od domácností, který by skončil na 

skládkách.  

Reakci na otázku, jakým způsobem by třídily skupiny domácností odpady, 

znázorňuje tabulka č. 8. Odpovědi zahrnovaly kombinace všech tři uvedených 

možností. U rodinných domů převažuje stále způsob vlastního kompostování v 52 %, 

který nezatěžuje obecní rozpočet ani peněženky občanů, u panelové zástavby 

v 59 % je nejvíce vyhovujícím způsobem ukládání do speciálního odpadkového koše 

na biologický odpad, ve kterém sáček volně visí, manipulace s ním je velmi snadná a 

odpovídá hygienickým požadavkům.  

 

Tabulka č. 8: Jakým způsobem jsou ochotni třídit biologicky rozložitelný odpad v rodinných a 

panelových domech 

 

 
  
 

 

 

 

 

Přestože sazba místního poplatku, která je stanovena v maximální přípustné 

zákonné výši, již nekryje skutečné náklady na provoz systému shromažďující sběr, 

přepravu, třídění, využití a odstranění komunálního odpadu v obci, domácnosti 

Způsob třídění biologicky 
rozložitelného materiálu  

Počet odpovědí  

rodinné domy  panelové domy  

Speciální pytle z biologicky 
rozložitelného materiálu  

33% 36% 

Odpadkové koše  39% 59% 

Vlastní kompostování  52% 9% 
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nejsou ochotny speciální pytle a koše kupovat ze svého rozpočtu v 83 % 

z panelových domů a  v  82 % z rodinných domů, viz graf č. 13. 

 

Graf č. 13: Ochota domácností rodinných domů a panelových domů kupovat speciální pytle nebo 

odpadkové koše na biologicky rozložitelný odpad 

 

 

 
Graf č. 14: Co je motivací pro domácnosti z rodinných a panelových domů k třídění biologicky 

rozložitelného materiálu 

 
Respondentům současně při vyplňování vyhovovalo více možností, které byly 

uvedeny v dotazníku. Největší motivací pro domácnosti je snížení poplatku za svoz 
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směsného komunálního odpadu, v rodinných domech v 57 % a panelových v 48 %. 

Druhou nejčastější společně zvolenou odpovědí bylo umístění sběrné nádoby přímo 

u domu. Pozitivním zjištěním také je, že velké množství občanů motivuje k třídění 

vztah k životnímu prostředí, viz graf č. 14. 

Z odpovědí, kam jsou domácnosti ochotny biologický odpad nosit, 

jednoznačně vyplývá  k popelnici, kterou mají přímo u domu, maximálně na 

stanoviště kontejnerů pro separovaný odpad, viz graf č. 15.  

 

 

Graf č. 15: Kam jsou ochotni nosit biologicky rozložitelný odpad domácnosti z rodinných a panelových 

domů 

 

Důležitým výstupem jsou uváděné výsledky z panelových domů, kdy ochota 

třídit biologicky rozložitelný odpad je ve 36 % , na tuto problematiku nemá názor 

40 %  domácností, viz graf č. 16.  

 

Graf č. 16: Zájem domácností bydlících v panelovém domě o třídění biologicky rozložitelného odpadu 
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4.1.4 Závěr marketingového výzkumu  
 

Dotazníková akce byla zaměřena na fyzické osoby. Každý z nás je totiž 

základním článkem, jehož chování je prvním potřebným krokem k tomu, aby se 

třídění uskutečňovalo a aby mohlo následně fungovat.  Z nejdůležitějších výstupů je 

možné shrnout tyto údaje:  

• únosná docházková vzdálenost pro lidi, kteří třídí odpad, je do 200 m, 

u domácností, které odpad netřídí, je pravděpodobně tato vzdálenost 

ještě menší, 

• popelnice na biologické odpady je vhodné situovat na stanoviště 

kontejnerů na separovaný odpad,  

• nejvýraznější motivací pro třídění odpadů je nižší poplatek za svoz,  

• o třídění biologického odpadu projevily zájem i domácnosti 

z panelových domů, 

• jakékoliv další náklady, které by musel občan vynaložit na třídění 

odpadu (pytle z biologicky rozložitelného materiálu, zvláštní svoz), jsou 

prakticky nepřijatelné, 

• většina občanů je o třídění dostatečně informováná. 

 

4.2 Nakládání se separovaným biologickým odpadem 

Neexistuje samostatné environmentálně nejlepší řešení nakládání 

s bioodpady. Odvíjí se od různých faktorů, např. od místa jejich vzniku, skladby,  

jakosti odpadu a klimatických podmínek. Zvolený způsob nakládání může pozitivně 

nebo negativně ovlivnit základní složky životního prostředí. Obsahuje rostlinné živiny 

a organické látky, které je možné stabilizovat a výhodně vracet zpět do přírodního 

koloběhu jako organické hnojivo – kompost. Doposud končí velká většina 

biologických odpadů v popelnicích. Odborné informace hovoří o tom, že podíl BRKO 

ve směsném komunálním odpadu je kvantitativně významnou skupinou, činí 

cca 41 %.  V České republice tvořily tyto odpady za rok 2006 cca 6,6 mil. tun. Od 

roku 2002 dochází sice k postupnému poklesu produkce, ale na druhé straně 

dochází  k zvýšení podílu směsného komunálního odpadu, který je ukládán na 

skládky.  
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Evropská unie proto přijala  celou řadu opatření, která vedou k přesměrování 

biologického odpadu ze skládek do bioplynových stanic, kompostáren a 

k následnému uložení do půdy.  

4.2.1 Separace kompostovatelných odpad ů  
 

Kompostovatelné odpady všech skupin je zakázáno dle vyhlášky 

č. 294/2005 Sb., volně ukládat na skládky. Biologické odpady se značí zkratkou 

„BRO“ v ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 314/2006 (třináctá novela o odpadech), 

BRO definuje jako jakýkoli odpad, který podléhá aerobnímu rozkladu (tj. za přístupu 

vzduchu) nebo anaerobnímu rozkladu (tj. bez přístupu vzduchu). Zvláštní 

podskupinou jsou biologicky rozložitelné komunální odpady, které se v katalogu 

odpadů nacházejí pod číslem 20 a jsou označovány jako „BRKO“, ty zatím  na 

skládky ukládat lze, ale jejich množství podle Plánu odpadového hospodářství musí 

být postupně snižováno v komunálním odpadu,  (nařízení vlády č. 197/2003 Sb.), viz. 

kapitola 2.3. Z tohoto nařízení také vyplývá povinnost vypracovávat každoročně 

tzv. hodnotící zprávu kraje, která hodnotí jednotlivé cíle POH. Prozatímní požadavek, 

týkající se snížení BRKO ukládaného na skládky se nedaří v současnosti plnit v ČR 

ani v Ústeckém kraji, jak ukazuje vývoj produkce separovaného BRKO, viz 

příloha č. 2, (zdroj: Informační systém Ústeckého kraje). Přestože třídění BRKO bylo 

zavedeno v částech měst Chomutov, viz tabulka č. 9, Děčín, Litoměřice, Ústí nad 

Labem a Bílina a vykazovalo nárůst, nepřineslo očekávaný efekt celkového snížení 

množství komunálních odpadů ukládaných na skládku.  

 

Tabulka č. 9: Produkce BRKO a směsných komunálních odpadů v Chomutově v tunách za rok 

 

Město  

Rok zavedení 
separátního sběru 

biologického odpadu a 
specifikace lokality  

Rok  

Produkce odpadů v tunách za rok  

odpad z 
kuchyní a 
stravoven  

biologicky 
rozložitelný 

odpad  

směsný 
komunální 

odpad  

Chomutov  
vilové čtvrti a domky, 
od roku 2004 

2006  0,000   274,380  9 590,087 

2007  0,000   209,120  9 403,024 

2008  0,000   213,200  9 960,640 
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4.2.2 Systém sb ěru separovaného biologického odpadu v Chomutov ě 
 

V současné době je BRKO odstraňován nejčastěji jako směsný komunální 

odpad spalováním a ukládáním na skládky. Město Chomutov začalo tuto 

problematiku správného nakládání s biologickým odpadem řešit již od roku 2004. Byl 

zahájen separovaný sběr biologického odpadu v lokalitách rodinných domů. Systém 

sběru je zajišťován několika způsoby: 

a) Na systém donáškový, kde je možnost předání tohoto odpadu bezplatně 

na kompostárně, která se nachází v areálu bývalé skládky na Pražské 

ulici v Chomutově. 

b)  Odvozový kontejnerový systém sběru, který zajišťuje město Chomutov 

v 6 lokalitách, kde v každé je umístěno 15 kontejnerů o objemu 1 m3, 

které jsou přistaveny na jeden den každý měsíc od března do listopadu, 

celkem na 90 stanovištích. Donášková vzdálenost je v bezprostřední 

blízkosti míst vzniku biologického odpadu zejména ze zeleně. Nevýhodou 

bývá množství příměsí (tzn. ostatních druhů odpadů), které snižují 

použitelnost vytříděného biologického odpadu při následném zpracování, 

proto byl zvolen způsob přistavení na nezbytně nutnou dobu k jejich 

naplnění. 

c) Odvozový sběr nádobový o velikosti 120 litrů.  Speciální hnědé nádoby 

mají provzdušněný systém a tím je zajištěna optimální cirkulace vzduchu, 

čímž se omezí vznik nepříjemných plynů a z nich vznikající zápach, jsou 

také ideálním místem, kde se biologický odpad připravuje na 

kompostování, přičemž objem odpadu je snížen až na 30 %.  Jsou určeny 

občanům, kteří mají rodinný domek nebo vilu s přilehlou zahradou, na 

které roste tráva, stromy aj. Svoz se provádí pravidelně podle 

harmonogramu od února do listopadu jednou za čtrnáct dní. Vývozní 

termíny z domácností jsou rozloženy do čtyř oblastí podle ulic. Celkový 

počet svozů za rok je 78. Nádoby jsou rozmístěny plošně podle předem 

vypracované mapy. 

d) Sběrný systém pytlový se prozatím v Chomutově nepoužívá. Metoda je 

vhodná spíše při občasném výskytu biologického odpadu z domácností 

nebo lokality s malým počtem obyvatel. K shromažďování tohoto odpadu 

jsou vhodné biodegradabilní sáčky, které se s uloženým biologickým 
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odpadem při kompostování do cca 90 dnů kompletně rozkládají, neboť 

materiál je vyráběn z kukuřičného škrobu, tedy z obnovitelného zdroje. 

Konečný kompost tak není znečištěný zbytky konvenčních plastových 

fólií. Metoda je také finančně nákladná  (318,-- Kč za 15 ks pytlů o 

rozměru 700 x 1 100 mm) a domácnosti, jak vyplynulo z dotazníkové 

ankety, nejsou ochotny se finančně podílet. Další investicí je pořízení 

sběrných nádob nebo kontejnerů, do kterých se tyto pytle budou odkládat, 

a zajištění odvozu odpadu ke zpracování na kompostárnu. Nevýhoda 

tohoto sběru je ta, že je vhodný pro sběr kuchyňských odpadů, ale 

nevhodný pro sběr zahradních odpadů.   

Stanovení systému odděleného sběru je v pravomoci každé obce, stejně tak, 

jako odpovědnost, kterou obec nese za provoz tohoto systému. Důvodem pro 

oddělení biologického odpadu a snížení množství celkového odpadu je jednak 

legislativa, zároveň snižování nákladů obce za skládkování. Zvolený systém, svoz od 

domu k domu, přispívá k vysoké čistotě sebraného odpadu, protože každá 

domácnost zodpovědně třídí a nedochází tak k znečištění jinými komoditami. Jaká 

byla účinnost separace v zástavbě rodinných domů v jednotlivých měsících, kde byl 

umožněn sběr v roce 2009, znázorňuje graf č. 17, (zdroj: TSMCH) ze kterého 

vyplývá shoda s dotazníkovou anketou, kdy domácnosti jsou ochotny třídit, ale spíše 

preferují způsob speciálních hnědých sběrných nádob u domu, s čím také souvisí 

nejkratší docházková vzdálenost.  

 

Graf č. 17: Svoz biologického odpadu z rodinné zástavby v roce 2009 podle sběrných nádob v obci 

Chomutov 
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Separace biologického odpadu se každým rokem zvyšuje. Je to ukazatel 

uvědomělosti domácností,  viz graf č. 18, (zdroj: TSMCH). Přesto je toto množství jen 

zlomek z toho, kolik ho končí na skládce.  Z průzkumové dotazníkové ankety, která 

měla prověřit zájem domácností z panelových domů, je zřejmé, že se do systému 

zapojí. To znamená pro město vybrat vhodné lokality, určit nová stanoviště v místě 

předpokládaného výskytu s ohledem na minimalizaci donáškové vzdálenosti a zajistit 

techniku svozu a finanční možnosti řešení.  

 

 

Graf č. 18: Systém sběru biologického odpadu v letech 2005 až 2009 v obci Chomutov 

 

4.3 Mechanicko – biologická úprava odpad ů  
 

Ani sebelepší recyklace nezajistí stoprocentní využití komunálního odpadu. 

Proto každý recyklační program musí obsahovat také koncové řešení, jak naložit s 

tímto zbytkovým odpadem. (Spalovny zbytečně spotřebovávají tisíce tun kvalitních, 

recyklovatelných surovin  z plastů, papíru a také kompostovatelného odpadu. 

Spalováním odpad nezmizí, pouze se sníží jeho množství na 30 % původního 

objemu, neboť vzniká popel, struska, škvára, které jsou často toxické).  

Vhodným řešením v souvislosti s novými požadavky a trendy Evropské unie, o 

kterém se v posledních letech stále více hovoří, jsou zařízení na mechanicko – 

biologickou úpravu odpadů (MBÚ). Také Evropská komise podporovala tuto 

technologii jako možný způsob nakládání se zbytkovým odpadem.  
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Hlavním cílem MBÚ je minimalizovat dopad na životní prostředí s konečným 

odstraňováním biologicky rozložitelných odpadů (což je významné zejména 

z environmentálního hlediska).  

MBÚ má dvě fáze: v první (mechanické) znovu vytřídí využitelné složky ze 

SKO na rotačních nebo vibračních sítech. Nadsítná část – lehká frakce (papír, 

biologický materiál) -  slouží zejména  k výrobě paliva pro cementárny a podsítná 

část – těžká frakce (ostatní zbytky, zejména biologicky rozložitelné látky) -  se 

připravují pro biologickou úpravu. Druhá (biologická) fáze se zpracovává za přístupu 

vzduchu (kompostování) nebo bez přístupu vzduchu (kde se získá metan = energie).  

Ministerstvo životního prostředí ČR zadalo projekt (Fite, a. s., Sita CZ, a. s.) 

na ověření použitelnosti metody mechanicko – biologické úpravy komunálních 

odpadů, kde se po dobu tří let analyzovalo velké množství dat. Ukázalo se, že tato 

metoda není příliš vhodná pro naše odpadové hospodářství.  

Závěrem: vybudování zařízení MBÚ je velmi progresivní koncové řešení, které 

je schopno dotřídit zbytkový podíl využitelných složek ze SKO, které se již u zdroje, 

tedy u občana, prakticky neseparuje, ale není to vhodná úprava po české odpadové 

hospodářství.  

Zásadní problém pro ČR by nebyl ve využití vytříděných složek ani 

v technologickém vybavení, ale s palivem, které vzniká z lehké frakce – má sice 

vyšší výhřevnost, ale stávající  tři spalovny KO  nejsou schopny jej využít. 

Znamenalo by to stejně jako v Německu skladovat toto palivo, čímž by se nevyřešil 

problém snižování skládkování. Podsítná frakce, tzv. kompost, obsahuje bakterie, 

lékovky a další nevhodné látky, které překračují limity pro skládkování, takže jej 

v podstatě nelze použít ani jako rekultivační materiál. Jedinou možností je opět 

ukládání, ale na speciální skládky, které jsou pro životní prostředí větším ohrožením 

než běžné skládky. Řešením by balo vybudování dalších tzv. „monozdrojů“ tj. 

spaloven, které budou určené pouze na zpracování nadsítné frakce, ale ani  tyto 

další investice ve výši několika miliard stále neřeší závazky ČR, které si stanovila v 

Plánu odpadového hospodářství. 
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5. Návrhy a doporu čení  

Účinný systému sběru materiálově využitelných složek odpadu ve městech, 

který je dán především motivací a ochotou občanů třídit KO, tak teoreticky snižuje 

potřebu budování investičně náročných koncových zařízení na MBÚ. Prakticky to 

znamená, že do sběrných nádob na již nevyužitelné složky se bude dostávat stále 

méně odpadů s materiálovým a energetickým potencionálem. Jiná situace je u 

biologického odpadu, kdy je nutné posílit efektivní systém jeho sběru zejména 

v sídlištní zástavbě a docílit tak minimálně stejně dobrých výsledků jako u třídění 

jiných komodit.  

5. 1. Komunitní kompostování - řešení pro panelové domy na  sídlišti 

Je mezistupněm mezi domácím a komunálním kompostováním, které umožní 

před několika domy nebo domácnostmi na jednom kompostovišti významně snížit 

množství odpadů v popelnicích, případný zápach, následné skládkování či pálení 

odpadu. Společné kompostování lze založit ve dvoře činžovního domu, na 

panelovém sídlišti (kde má společenství vlastníků svůj pozemek). Základem je zajistit 

souhlas majitele pozemku s umístěním komunitního kompostování, umožnit snadnou 

dostupnost občanům k tomuto místu, pověřit odpovědnou osobu, která by dohlížela 

na kvalitu kompostu.  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

Obrázek č. 2: Komunitní kompostér (ilustrační foto – Ekodomov) 

 

Občanské sdružení EKODOMOV nabízí kompostovací boxy, viz obrázek č.2, 

které jsou navrženy tak, aby byly zabezpečeny všechny potřebné funkce pro 

kompostování: je izolován, aby v zimních měsících nezamrzal a v létě byl chráněn 
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před přímým sluncem, opatřen víkem, které chrání kompost proti srážkám, uzavřený 

a uzamykatelný. Klíč obdrží každá rodina, která se do tohoto systému zapojí, tím se 

také zamezí znečištění kompostu nežádoucími příměsemi. Pod kompostérem je 

v zemi vyhloubena cca 20 cm díra vyplněná štěrkem, který zabezpečuje odvod 

přebytečné vody a pomáhá k provzdušnění kompostu, dno je opatřeno roštem, který 

je zároveň ochranou proti hlodavcům a eliminuje zápach vznikající hnitím odpadu 

v anaerobních podmínkách.  

Pro shromažďování biologického odpadu jsou vhodné speciální sáčky 

z bioplastu (kukuřičný škrob a PLA), které lze kompostovat i s biologickým odpadem, 

a speciální koš, ve kterém systém uchycení zaručuje, že sáček větrá ze všech stran, 

a tím se zabraňuje předčasnému rozkladu a zápachu, viz. obrázek č.3.  

 

 

Obrázek č .3: Sáček z bioplasmu je 100% kompostovatelný do 90 dnů (ilustrační foto – Ekodomov) 

 

Komunitní kompostování je definováno novelou zákona o odpadech (zákon 

č. 314/2006 Sb., ze dne 23. 5. 2006, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů), kde 

se uvádí: obec může ve své působnosti jako opatření pro předcházení vzniku 

odpadů stanovit v obecně závazné vyhlášce systém komunitního kompostování a 

způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově zeleně na území obce.  

Řešení  vidím jednak ve snížení počtu svozů komunálního odpadu, kdy obci 

odpadají náklady spojené s dopravou a následným zpracováním. Snižuje se zároveň 

objem odpadů na skládkách a tím napomáhá ke splnění cílů stanovených v Plánu 

odpadového hospodářství. Zároveň také umožní lidem získat kvalitní hnojivo, za 

které nemusí platit. 
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Náklady na realizaci   (by mohla obec hradit z ušetřených peněz za svoz):  

• tříkomorový kompostovací box pro komunitní kompostování  30 000,-- Kč  

• koše BioMat + kompostovací tašky (roční spotřeba)            605,-- Kč 

• odměna pracovníka za usazení kompostéru          1 000,-- Kč 

• celkem        31 650,-- Kč 

 

Závěrem:  obecní kompostování je metoda jak na sídlištích s malými náklady 

snížit množství odpadů. V počátcích je velmi důležité pro přihlášené zájemce najít 

vhodné místo pro umístění kompostovacího boxu, poskytovat informace a výměnu 

zkušeností v této oblasti (např.: prostřednictvím, webových stránek, letáků, brožur, 

seminářů, praktické školení o kompostování atd.). Jedná se o nový přístup, na který 

nejsme doposud zvyklí. Tento způsob není vhodný pro celoplošné zavedení.  

 

5.2 Drtiče potravinového odpadu  (DPO) – pohodlná likvidace 
biologického odpadu v panelových i rodinných domech  

Další možností, jak zlikvidovat mnoho biologického odpadu v panelové i 

rodinné zástavě  jsou drtiče kuchyňského odpadu, viz obrázek č. 4, které se stále 

více prosazují jako velký pomocník vhodný do každé moderní a dobře organizované 

kuchyně. Toto elektro-mechanické zařízení poskytuje pohodlný a hygienický způsob 

odstranění kuchyňského odpadu organického původu přímo u zdroje 

tj. v domácnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4: Drtiče potravinového odpadu (zdroj: firma WELT SERVIS, spol. s r. o.) 
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Při každém použití jsou DPO promývány studenou vodou. Rotačním pohybem 

se odpad rozdrtí na jemné částečky, které nepřesahují velikost půl centimetru a poté 

tlakem odstředivé síly jsou společně s vodou převedeny odpadním potrubím do 

kanalizační sítě a odtud do čistírny odpadních vod, kde je rozpuštěná frakce 

zpracována jako odpadní voda a sedimentující látky se stávají součástí kalu.  

Drtiče organického odpadu zn. EcoMaster mají velmi nízké provozní náklady, 

v průměrné čtyřčlenné domácnosti cca 4 litry vody na den. Spotřeba elektrické 

energie za měsíc je srovnatelná se 100 W žárovkou, která by svítila hodinu jednou 

v měsíci. Měsíční náklady na provoz el. energie a vody drtiče jsou 6,10 Kč na 

domácnost o 4 osobách za měsíc, (zdroj: firma WELT SERVIS, spol. s r. o.) 

 

Náklady odborné montáže v ČR (drti č značky EcoMaster)  

• náklady pro obec         0,-- Kč 

• montáž drtiče do domácnosti   1 430,-- Kč 

• doprava do domácnosti dle okresů (Chomutov)     660,-- Kč 

• celkem  2 090,-- Kč 

 

Řešení:  využívání drtičů potravinových odpadů pro zpracování kuchyňského 

odpadu snižuje množství BRKO. Eliminuje obtížné a rychle se kazící části 

biologických odpadů. Je zajímavou alternativou, není nutné zajišťovat pravidelné 

svozy, tím by odpadly náklady na pohonné hmoty, omezily by se emise z dopravy 

došlo by ke snížení skleníkového efektu, zvýšila by se hygiena prostředí, kde by 

nevznikaly alergenní látky při zahnívání odpadu v koši. Z finančního hlediska je to 

jednorázová a dostupná investice pro domácnosti, obec se finančně nepodílí. 

Závěrem:  při zdánlivě jednoduchém řešení jsem narazila na problém u 

panelových domů, kdy nadrcený odpad z kuchyní se odpadním potrubím dostane do 

čistírny odpadních vod (ČOV). Zde dochází ke zvýšení objemu čistírenských kalů, 

které by převyšovaly kapacitu kalových vyhnívací věží a při plošnějším použití také 

mohou výrazně zvýšit náklady na čištění vod a snižovat účinnost čistíren. Zcela bez 

problémů je používání drtiče v domech napojených na žumpu bez odtoku. Co se týká 

ostatních typů kanalizace, je vždy nutné dbát na Českou technickou normu. Kdy 

kanalizační řád zakazuje vypouštět do kanalizace pevné odpady včetně kuchyňských 

odpadů (v pevné či rozmělněné formě), které se dají likvidovat tzv. suchou cestou. 

Podle kanalizačního řádu tyto odpady nejsou odpadními vodami a jejich vypouštění 
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může být sankciováno. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech přesně definuje v § 38, 

odst. 1) co se rozumí odpadními vodami. To znamená, že podmínky pro napojení 

drtiče domovního odpadu na vnitřní (domovní) kanalizaci stanovuje provozovatel 

kanalizace a napojení drtiče je tedy nutné konzultovat s vlastníkem kanalizace.  Další 

nevýhodou jsou zbytky jídel v kanalizaci, které se mohou stát snadnou potravou pro 

potkany.  

Podle mého názoru je nejvhodnější zavést na biologické odpady separovaný 

sběr se kterým se již můžeme setkat v rodinné zástavbě, a jak vyplynulo 

z dotazníkové ankety se také k této variantě přiklání nejvíce dotazovaných 

domácností z panelové zástavby.   

 

5.3 Komunální kompostování – svoz biologického odpa du z panelové 
zástavby 
 

Dalším řešením, kdy nelze kompostovat v místě, kde biologický odpad vzniká, 

je organizovaný tříděný sběr a svoz biologického odpadu s následným zpracováním 

v kompostárně. Z hlediska ochrany přírody jsem tento návrh uvedla na třetím místě 

z důvodu znečištění prostředí hlukem, emisemi, které vznikají při svozu. Tento odpad 

lze rozdělit do několika skupin, které mají odlišné parametry na rychlost biologického 

rozkladu a nutnost úpravy před zpracováním: 

a) Velkoobjemový zahradní biologický odpad, který vzniká při údržbě keřových  

skupin, živých plotů a průřezů stromů je nutné před vlastním kompostováním 

upravit drcením. Při sběru je vhodné používat kontejnery o objemu 1 m 3.  Je 

to pouze doplňující svoz, který se používá pouze v určitých lokalitách dle 

potřeby a zpravidla jej zajišťují pro město firmy zabývající se rekultivací při 

jarní údržbě zeleně.  

b) Ostatní zelený odpad jako je posekaná tráva, zbytky rostlin, listí má 

v čerstvém stavu podobné fermentační vlastnosti jako kuchyňský odpad. Při 

sběru je vhodné stlačování pro snížení objemu při ukládání do speciální 

hnědé nádoby o objemu 120 litrů. Odvoz není nutné zajišťovat celoročně a je 

to odpad, který se v panelové zástavbě nevyskytuje v takovém objemu jako u 

rodinných domů.  

c) Nejvyšší produkce se předpokládá z kuchyňského odpadu, ten je hutný, má 

vysokou vlhkost, rychle fermentuje, proto  se musí častěji svážet ( min. 2x do 
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měsíce) a při sběru se nesmí stlačovat. Vhodné jsou speciální hnědé nádoby 

o objemu 120 l, které jsou vyrobeny z materiálu, do kterého se přidává 

antibakteriální látka, která blokuje vznik a množení mikroorganismů, zabraňuje 

vzniku plísní, a to zejména v oblastech, s nimiž přichází uživatel do styku 

(víka, držadla nádoby). 

Při svozu odpadu, viz obrázek č. 5, je nutné klást důraz především na ekologii 

a kvalitu služeb, dodržování harmonogramu svozu a udržování čistoty stanovišť a 

nádob. TSMCH v současnosti disponují moderními svozovými automobily, které 

svými parametry, hlučností a nízkými emisemi odpovídají současnému evropskému 

standardu a kapacitně vyhovují sváženému množství biologického odpadu na 

kompostárnu, která se nachází v Chomutově. Tabulka č. 10 porovnává odvozový, 

donáškový a kontejnerový systém odstranění biologického odpadu. 

 

  

 

Obrázek č. 5: Svoz biologického odpadu (ilustrační foto – Ekodomov) 

 

Tabulka č. 10: Systém sběru a svozu biologického odpadu, který se zpracovává v kompostárně 
 

Náklady  
Odvozový systém 
nádoby 120 litrů 

(svoz obce) 

Donáškový 
systém 

Kontejner o objemu 
1 m3 (svoz obce) 

Na nádoby odpisově  
1t/Kč  38 0 184 

Na odvoz 1t/Kč 1 470 0 1845 

Náklady kompostárny 
na 1t/Kč  140 140 140 

Celkem 1 648 140 2 169 
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Řešení  –zavedení pravidelného svozu biologického odpadu z panelové zástavby 

v Chomutově od roku 2013. Systém bude spočívat v rozmístění dvou sběrných 

nádob o objemu 120 litrů, opatřených zámkem, na 500 nynějších stanovišť u 

panelových domů. Svoz bude probíhat 1 x za 2 týdny, což je 26 odvozů ročně. 

Předpokládaná hmotnost odváženého odpadu v jedné nádobě se pohybuje kolem 

25 kg. Je téměř nereálné 100% zaplnění, to znamená, že budu vycházet se 70 % 

zaplněnosti, což je 17,5 kg:  

 

• cena na pořízení sběrných nádob (1 000 ks x 880,--)                  880 000 Kč 

• celkové množství jednoho svozu (17,5 kg x 1 000 nádob)             17 500 kg 

• celkové množ.  biol. odp. za 1 rok (26 svozů x 17 500 kg)           455 000 kg 

 

Náklady na zavedení odstranění biologického odpadu v roce 2013 v panelové 

zástavbě města Chomutov - následné využití kompostováním  

 

• sběrné nádoby o objemu 120 litrů                  880 000,-- Kč 

• na odvoz biolog. odpadu 1t/rok                  668 850,-- Kč 

• na kompostárnu 1t/rok                    63 700,-- Kč 

• celkem               1 612 550,-- Kč 

 

Závěrem:  zavedení  tohoto systému vychází jako nejvhodnější. Celoplošný 

svoz z panelové zástavby by navýšil o pouhých 7 % stávající množství, které se 

v současné době zpracovává v chomutovské kompostárně, která slouží ke 

zpracování biologického odpadu, a to za kontrolovatelných podmínek při aerobním 

procesu (rozklad za přítomnosti vzduchu). Disponuje moderní technologií a garantuje 

standardizovanou kvalitní úroveň průmyslového hnojiva. Zřejmě je to jedna z nejvíce 

efektivních možností jak nakládat s tímto odpadem z domácností. Z pohledu ekologie 

je to způsob, který dovoluje zbavit se odpadu tam, kde vzniká, a navíc ho i úspěšně 

zužitkovat. 

V rozpočtu města dojde k navýšení výdajů za zavedení nových nádob, 

rozšíření svozů  a následně i za zpracování. Stát tento cenový rozdíl hradit nebude, 

neboť ani dnes nefinancuje služby, které města za stát vykonávají, ale MŽP ČR 

připravuje nový zákon, který navrhuje zvýšení maximální hranice místního poplatku o 
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100 %. Tím by se zatížení městského rozpočtu mělo snížit, a pro občany by to 

znamenalo více aktivity při třídění, což má vliv na pohyblivou složku navrhovaného 

poplatku.  
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6. Závěr  

Každý region a mnohdy i jednotlivé obce se od sebe liší použitelnými způsoby 

sběru a celkovým nakládáním s odpady. Prostřednictvím obecně závazné vyhlášky, 

kterou si obec tvoří sama, má možnost si stanovit vlastní systém nakládání s odpady 

a tím zohlednit svoje specifické podmínky.  

a) Nakládání s odpady je služba jako každá jiná a i za ni se musí platit. 

V současné době je nejrozšířenějším způsobem obligátní poplatek, který může činit  

až 500,-- Kč na osobu. To je podle mého názoru největší chybou, schází zde 

motivace pro občany, kteří mohou snadno dospět k názoru, že nemá smysl třídit, 

nebo se jakkoli o odpady starat, protože platí  stejně, ať třídí nebo ne. Další 

nevýhodou tohoto poplatku je, že funguje na kolektivním principu a nerozlišuje se 

individuální přístup občana k nakládání s odpady. 

b) Česká republika v třídění zaujímá 8. místo v EU. V hustotě sběrné sítě 

zaujímáme 6. místo. Důsledným tříděním odpadů se dá objem odpadu snížit až o 

polovinu a zároveň je možné ušetřit za celkové náklady spojené s odpadovým 

hospodářstvím, neboť za každý kilogram vytříděného odpadu dostává obec finanční 

příspěvek ze systému EKO-KOM. Třídění odpadů je ve většině případů občany 

chápáno jen jako třídění využitelných složek, což je papír, sklo, plast, kdy po jejich 

sběru následuje recyklace, ale  ve skutečnosti jde o pojem mnohem obsáhlejší. 

Zejména třídění biologicky rozložitelného odpadu, který tvoří v některých případech 

až 40 % hmotnosti komunálního odpadu, existují obrovské rezervy. To vše se může 

změnit, pokud si uvědomíme hodnotu organické hmoty pro kvalitu půdy, která 

v současné době v ČR, ale i na celém světě zaznamenává úbytek v půdě. Biologické 

odpady jsou cenným zdrojem těchto látek. Navrácením zpět ve formě hnojiva  - 

kompostu, který obsahuje humus, se zvyšuje retence půdy (tzn. zlepšuje se jímavost 

vody, čímž se snižuje riziko povodní).  

c) Nástroje pro podporu využití organické hmoty již existují podle Plánu 

odpadového hospodářství ČR, kdy musíme snížit množství tohoto odpadu 

ukládaného na skládky. Tato potřeba vyplývá z evropské skládkové směrnice 

č. 1999/31/ES, která byla transponována do nařízení vlády č. 197/2003 Sb.  Normy 

pro skládkování, které stále více omezují ukládání biologicky rozložitelného odpadu, 

nám již nyní naznačují, že bez návratu ke kompostování to nepůjde a kompostování 

je ta správná cesta k udržení obnovitelného zdroje. Je také správnou cestou 
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k ekologizaci zemědělství, kde kompost nahradí umělá hnojiva, která  zatěžují životní 

prostředí již od výroby emisemi, a navíc nedokáží dodat půdě tolik potřebnou 

organickou hmotu.  

Česká republika požadavky normy neplní a na skládkách končí více BRKO, 

než povoluje závazná evropská směrnice. V hodnotící zprávě, jak odborné zdroje 

uvádí, není uvedené množství hmoty biologického odpadu, která se likviduje 

v rodinných domech kompostováním na vlastním pozemku, to znamená, že se toto 

množství neobjevuje ve výkaznictví biologického odpadu, tím dochází k systémové 

chybě, která tento výsledek zkresluje. Přitom biologické odpady jsou cennou 

surovinou a jejich nevyužití je plýtvání zdroji a zároveň zvyšování zátěže životního 

prostředí. V ČR je nyní více než 150 fungujících kompostáren, které tuto surovinu na 

materiál přeměňují.  

d) V roce 2010 nebude možné uložit do skládek cca 900 tisíc tun komunálního 

odpadu. Jedním z řešení pro tento odpad je jeho energetické využití. Současná 

kapacita tří fungujících zařízení v ČR pro toto množství nestačí. Ke splnění 

evropských směrnic budeme v brzké době (do roku 2015) potřebovat nejméně čtyři  

až pět spaloven o velikosti současných zařízení. Tato ekonomická  a zároveň 

ekologická investice si vyžádá náklady cca 4,9 miliardy korun. Finanční podpora by 

měla být ze zdrojů EU a ČR. Nejvýraznější investice v této oblasti se očekávají od  

roku 2011 z Operační programu Životního prostředí, které umožní čerpat investice  

na velké projekty, které se zabývají výstavbou spaloven.  

Energetické využívání odpadů je velmi důležité zejména v době, kdy ubývají 

fosilní paliva, to by určitě neměl žádný stát zanedbávat, ale žádná spalovna nebude 

odfiltrována tak, aby z ní nevycházely žádné toxické emise. Energetické využití 

biologického odpadu se mi tedy nezdá příliš vhodné, neboť cenné živiny se při něm 

ztrácejí, a navíc mohou vznikat toxické zplodiny.  

Nakonec se tu také nabízí otázka, zda třídění biologického odpadu může mít 

nějakou nevýhodu:  „myslím, že ne“. V této oblasti můžeme přispět ke zlepšení 

životního prostředí a zároveň je tou nejsnáze zpracovatelnou částí odpadu. Záleží 

jen na lidech samotných, jak  k tomuto sběru budou přistupovat a zda budou 

dodržovat podmínky nového třídění pro BRKO.  



Marie Zumrová: Problematika KO a nutnost jeho odstranění z hlediska ochrany ŽP 
 

2010 43

Seznam použité literatury  

 [1] STRAKA, František. Metody likvidace a energetického využití odpadů: Skládky. 

1. vyd. Praha: CA Publishing, 237 s. ISBN 80-85122-07-3. 

[2] KOTLER, Philip. Marketing a management : 2. vyd. Praha : VICTORIA Publishing, 

a. s., 1995. xxvii, 789 s. 80-85605-08-2 

[3] Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

s účinností od 1. 1. 2002 

[4] Směrnice Rady 1999/ES, ze dne 26. dubna 1999, o skládkách odpadů  

[5] Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České 

republiky, s účinností od 1. 7. 2003 a platností na dobu 10 let 

[6] Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů, s účinností od 1. 1. 2002 

[7] Vyhláška 341/2008 Sb., o podrobnostech s nakládáním s BRO, ze dne 26. srpna 

2008 

[8] Vyhláška 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu, s účinností od 5. 8. 2005 

[9] EKOKODOMOV, www.ekodomov.cz, odkaz bioodpad a kompostování  

[10] EKO-KOM, www.ekokom.cz, odkaz odpady 

[11] ČSÚ, www.brno.czso.cz, odkaz produkce využití a odstranění odpadu v ČR  

[12] HBHBio, www.hbabio.cz, odkaz kompostovaní tašky 

[13] MŽP, www.mzp.cz, odkaz odpady 

[14] WELT SERVIS, spol. s r. o., www.drticeodpadu.cz, odkaz drtiče  

[15] Operační program Životního prostředí, www.opzp.cz, odkaz projekty   

[16] Nádoby na bioodpad,www.sulocz.cz, odkaz nádoby na bioodpad  

[17] Portál MBÚ, www.mbu.cz, odkaz mechanicko-biologická úprava  

[18] Odpad je energie, www.odpadjeenergie.cz, odborné články  

[19] EU v ČR, http://ec.europa.eu, odkaz Eurostat odpady 



Marie Zumrová: Problematika KO a nutnost jeho odstranění z hlediska ochrany ŽP 
 

2010 44

 Seznam tabulek  

Tabulka č. 1: Předpokládaný systém nakládání s odpady v roce 2020 

Tabulka č. 2: Produkce odpadů v letech 2006 až 2008 

Tabulka č. 3: Biologicky rozložitelný komunální odpad ukládaný na skládky v letech 

2003 – 2007 v poměru s 1. cílovým rokem 

Tabulka č. 4: Bilance směsného komunálního odpadu v tunách za rok ve vztahu ke 

Směrnici 1999/31/ES  

Tabulka č. 5: Celkové náklady na 199 schválených projektů do března roku 2010 

zaměřené na odpadové hospodářství 

Tabulka č. 6: Produkce komunálního odpadu v Evropské unii v roce 2008  

Tatulka č. 7: Způsob odstraňování komunálního odpadu v ČR v porovnání s celou 

Evropskou unií v roce 2008 

Tabulka č. 8: Jakým způsobem jsou ochotni třídit biologicky rozložitelný odpad 

v rodinných a panelových domech 

Tabulka č. 9: Produkce BRKO a směsných komunálních odpadů v Chomutově v 

tunách za rok 

Tabulka č. 10: Systém sběru a svozu biologického odpadu, který se zpracovává 

v kompostárně  

Tabulka č. 11: Produkce BRKO a směsných komunálních odpadů u měst ÚK, která 

mají zavedený separovaný sběr biologických odpadů v tunách za rok 

 

 

 

 

 

 



Marie Zumrová: Problematika KO a nutnost jeho odstranění z hlediska ochrany ŽP 
 

2010 45

Seznam graf ů 

Graf č. 1: Skladba domovního odpadu v % hmotnosti  

Graf č. 2: Cílové množství biologicky rozložitelného odpadu ukládaného na skládky  

Graf č. 3: Jak nakládat se směsným komunálním odpadem v závislosti na závazky 

Směrnic 99/31/ES 

Graf č. 4: Nakládání se směsným komunálním odpadem v ČR v závislosti na 

závazky Směrnice č. 99/31/ES v kg/obyvatele v porovnání s ostatními státy EU 

Graf č. 5: Nakládání s komunálním odpadem v Evropě v roce 2008 v kg na obyvatele 

Graf č. 6: Výtěžnost separovaného obalového odpadu v kg na obyvatele a rok 

v České republice  

Graf č. 7: Vyhodnocení odevzdaných dotazníků od domácností z rodinných domů a 

sídlištní zástavby 

Graf č. 8: Počet domácností netřídící odpad a jejich důvod netřídění 

Graf č. 9: Třídění odpadů komplexně  

Graf č. 10:  Do jaké vzdálenosti jsou domácnosti ochotné třídit 

Graf č. 11: Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v rodinných domech  

Graf č. 12: Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v panelových domech  

Graf č. 13: Ochota domácností rodinných domů a panelových domů kupovat 

speciální pytle nebo odpadkové koše na biologicky rozložitelný odpad 

Graf č. 14: Co je motivací pro domácnosti z rodinných a panelových domů k třídění 

biologicky rozložitelného materiálu 

Graf č. 15: Kam jsou ochotni nosit biologicky rozložitelný odpad domácnosti 

z rodinných a panelových domů  

Graf č. 16: Zájem domácností bydlících v panelovém domě o třídění biologicky 

rozložitelného odpadu 

Graf č. 17: Svoz biologického odpadu z rodinné zástavby v roce 2009 podle 

sběrných nádob v obci Chomutov 

Graf č. 18: Systém sběru biologického odpadu v letech 2005 až 2009 v obci 

Chomutov  

 

 

 

 



Marie Zumrová: Problematika KO a nutnost jeho odstranění z hlediska ochrany ŽP 
 

2010 46

 

Seznam p říloh : příloha č. 1: Dotazník  

 
 

Prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku. Svoji odpověď vyznačte křížkem popř. vypište. 
 
Bydlíte v:   

� RD (v rodinném domě)  
� BD (v bytovém /panelovém/ domě)  

 
Třídíte odpad z Vaší domácnosti? 

�   ANO  
�   NE 

 
Pokud jste odpověděli ���� NE ���� co Vám 
brání v třídění odpadu?  

� velká vzdálenost ke kontejnerům  
� nedostatek času  
� nedostatečná informovanost 

 
Pokud jste odpověděli ���� ANO ���� a odpady 
třídíte, tak jaké? 

� papír          
� sklo bílé 
� sklo barevné  
� plast    
�   bio odpad 

 
Vyhovuje Vám umístění kontejnerů na 
tříděný odpad? 

� ANO 
� NE 

 
Do jaké vzdálenosti jste ochotni tříděný 
odpad donést? 

� 100m     
� 200m  
� 300m  
� více 

 
Máte ve Vašem okolí dostatečný počet 
nádob na separovaný odpad? 

� ANO 
� NE 

 
Jak jste spokojeni se svozem separovaného 
odpadu? 

� velmi spokojen/a  
� spokojen/a 
� nespokojen/a 
� velmi nespokojen/a  

Pokud jste nespokojen/a se svozem 
separovaného odpadu – uveďte konkrétně 
s čím 
…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………. 

Jak nakládáte s biologickými odpady  
v domácnosti v současné době? 

 
a) Kuchyňské bioodpady: 
� vhazuji do popelnice s ostatním 

odpadem  
� zpracovávám vlastním kompostování 
� využiji sběrný dvůr 
� odstraňuji jiným způsobem, uveďte:  
………………………………………….. 

…………………………………………. 

 
b) Bioodpady ze zahrady nebo před 

bytovým domem: 
� vhazuji do popelnice s ostatní 

odpadem 
� zpracovávám vlastním kompostováním 
� využívám sezónní svoz  
� využívám sběrný dvůr 

 � odstraňuji jiným, způsobem, uveďte:  
       ………………………………………….. 

       ………………………………………….. 

Jaký bioodpad Vám vzniká na zahradě 
nebo před obytným domem?  

� listí 
� tráva 
� plevel 
� větve keřů, stromů  
� zemina 
� jiný bio odpad, uveďte:  
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Máte zájem o nádoby na biologický odpad 
přímo před domem? 

� ANO 
� NE 

 
Co by Vás motivovalo k třídění biologického 
odpadu  (kuchyňského i ze zahrady)? 

� snížení poplatku za odvoz směsného 
komunálního odpadu 

� odevzdání bio odpadu do 
velkoobjemového kontejneru 
umístěného do 200 – 300 m 

� umístění nádoby přímo u domu  
� ochrana životního prostředí  
� pravidelná informační kampaň  

 
Pokud bydlíte v panelovém domě, máte 
také zájem třídit biologický odpad (jako je 
tomu již ve většině rodinných domů)? 

� ANO 
� NE 
� NEVÍM 

 
Jste ochotni za svoz bioodpadů platit? 

� ANO   
� NE 

 
Jste dostatečně informováni o systému 
třídění odpadu? 

� ANO 
� NE 

 
Jaký způsobem jste ochotni třídit bioodpad? 

� do speciálních pytlů z biologicky 
rozložitelného materiálu  

� do odpadkového koše 
� vlastním kompostováním 

 
 
 
 
 

Jste ochotni tyto speciální pytle (koše) na 
biologický odpad kupovat? 

� ANO     
� NE 

 
Kam jste ochotni nosit nasbíraný biologický 
odpad? 

� k popelnici   
� do sběrného dvora  

 � na stanoviště kontejnerů pro 
separovaný sběr 

 
 
 
 
Máte nějaké návrhy na zlepšení systému 
nakládání s komunálním odpadem ve městě 
(uveďte) 
 
…………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………….. 

 
 

 
Vyjdete nám vstříc, pokud uvedete i 
následující údaje: 
 

Jméno:………………………………………… 

Telefonní kontakt: ……………………………. 

E-mail:………………………………………… 
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Příloha č  

 
Tabulka č. 11: Produkce BRKO a směsných komunálních odpadů u měst ÚK, která mají zavedený 

separovaný sběr biologických odpadů v tunách za rok 

 

Město  

Rok zavedení 
separátního sběru 

biologického odpadu a 
specifikace lokality  

Rok  

Produkce odpadů v tunách za rok  

odpad z 
kuchyní a 
stravoven  

biologicky 
rozložitelný 

odpad  

směsný 
komunální 

odpad  

Děčín  
vilové čtvrti, zkušebně 
sídliště, od r. 2007 

2006  0,000     0,000  9 349,593 

2007  0,000    77,830  9 405,115 

2008  0,000   397,370  9 234,354 

Teplice  
vilové čtvrti, domky, od 
roku  2005 

2006  0,000 1 486,918 10 852,690 

2007  0,000 3 139,474 11 112,465 

2008  0,000 2 401,240 11 008,940 

Ústí n. L.  
celé město, od roku 
2007 

2006  0,024   891,320 19 563,769 

2007  0,023 1 404,650 18 660,540 

2008  0,107 1 985,140 17 694,310 

Litoměřice  
vilové čtvrti, 
zahrádky,městská 
zeleň, od r. 2007 

2006  0,000     0,000  5 078,841 

2007  0,000   497,500  5 412,519 

2008  0,000     0,000  4 536,290 

Bílina 
rodinné domky a část 
sídliště 

2006  0,000    66,090  3 980,280 

2007  0,000     2,560  4 476,800 

2008 35,700    23,880  4 708,155 

Chomutov  
vilové čtvrti a domky, 
od roku 2004 

2006  0,000   274,380  9 590,087 

2007  0,000   209,120  9 403,024 

2008  0,000   213,200  9 960,640 
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