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Anotace 

V mé práci se zabývám charakteristikami komunálních odpadŧ, jejich látkovým 

sloţením, mnoţstvím vyprodukovaného komunálního odpadu a separovaném sběru 

odpadŧ. V první části práce jsem uvedl některé základní pojmy v oblasti nakládání 

s odpady a legislativu týkající se odpadového hospodářství. Dále jsou v práci uvedeny 

priority a strategie odpadového hospodářství. V neposlední řadě práce obsahuje metody 

zpracování odpadŧ zahrnující skládkování a termické metody odstraňování odpadŧ.  

 

Klíčová slova 

komunální odpad, základní pojmy, legislativa, látkové sloţení, metody zpracování 

 

Annotation 

My work deals with the characteristics of municipal waste, the fabric 

composition and quantity of produced municipal waste and separate collection of waste. 

In the first section I pointed out some basic concepts in the field of waste management 

and legislation on waste management. Furthermore the thesis also describes priorities 

and strategies for waste management.  Finally, the work includes methods of processing 

waste, including landfill and thermal methods of waste disposal. 
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1 Úvod  

 V mé bakalářské práci, která nese název charakteristiky komunálních odpadŧ, 

se budu zabývat obecnou problematikou komunálních odpadŧ a částečně jejich 

termickým odstraňováním. V součastné době je problematika komunálních odpadŧ 

velmi aktuální téma zejména proto, ţe jejich produkce nejen v ČR, ale i celosvětově, rok 

od roku stoupá.  

 Zvyšování produkce odpadŧ je zapříčiněno zejména neustálým vývojem lidské 

společnosti, zvyšováním poţadavkŧ na kvalitu výrobkŧ a jejich ochranu před vnějšími 

vlivy. Lidé, chtě nechtě, produkují odpad téměř při všech svých činnostech, ať uţ je to 

uklízení, práce na zahradě či vaření. Prŧmyslově vyspělé země se začaly zabývat 

omezováním vzniku odpadŧ a jejich zpracováním teprve v posledních třiceti letech, coţ 

byla do jisté míry zásadní chyba.  

 V ČR se lidé tímto tématem začali zabývat aţ počátkem let devadesátých, 

dŧvodem byl tehdejší komunistický reţim a s ním spojený nedostatek objektivních 

informací. Je pravdou, ţe tou dobou nevznikalo takové mnoţství odpadŧ jako je tomu 

dnes, avšak vzniklo mnoţství tzv. černých skládek, na které lidi vyhazovali doslova, 

co jim přišlo pod ruku.  

 Ke zlepšení doslova opomíjené problematice v oblasti nakládání s odpady v ČR 

pomohl aţ zákon o odpadech č. 238/1991 Sb. V prŧběhu několika následujících let byly 

přijaty další zákony o odpadech, které měly doplnit stávající zákon z roku 1991. Jednou 

z nejzásadnějších změn v legislativě odpadového hospodářství, bylo přijetí zákonu 

185/2001 Sb. o odpadech, ve kterém je kladen dŧraz zejména na předcházení vzniku 

odpadŧ a je v souladu s odpovídající právní úpravou Evropské unie.  
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2  Základní pojmy 

 V této části jsou vysvětleny významy základních pojmŧ, pouţívaných v oblasti 

odpadového hospodářství a jemu podobných oblastí. 

2.1 Odpad  

 Odpad je kaţdá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl, či povinnost 

se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadŧ uvedených v příloze č.1 k zákonu 

185/2001 Sb. 

2.2 Komunální odpad  

 Komunální odpad je veškerý odpad vzniklý při činnosti fyzických osob na 

území obce.  

2.3  Odpadové hospodářství  

 Odpadové hospodářství je činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadŧ, 

nakládání s nimi a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloţeny. Dále pak 

následná kontrola těchto činností. 

2.4  Nakládání s odpady  

 Spočívá v jejich shromaţďování, sběru, výkupu, třídění, přepravě, dopravě, 

skládkování, úpravě, vyuţívání a odstraňování. 

2.5  Zařízení  

 Zařízení je místo, technické zařízení, stavba nebo část stavby. 

2.6  Shromažďování odpadů  

 Shromaţďování odpadŧ je krátkodobé soustřeďování odpadŧ 

do shromaţďovacích prostředkŧ v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. 
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2.7  Skladování odpadů  

  Je to přechodné umístění odpadŧ, které byly soustředěny (shromáţděny, 

sesbírány nebo vykoupeny) do zařízení k tomu určených a ponechání v nich. 

2.8  Skládka odpadů  

 Je technické zařízení, určeno k odstraňování odpadŧ, jejich trvalým a řízeným 

uloţením nad nebo pod zemským povrchem. 

2.9  Sběr odpadů  

 Soustřeďování odpadŧ právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou 

k podnikání od jiných subjektŧ za účelem jejich předání k dalšímu vyuţití, či zpracování. 

Výkup odpadŧ – odpady jsou právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání 

kupovány za sjednanou cenu za účelem jejich předání k dalšímu vyuţití, nebo 

odstranění. 

2.10  Úprava odpadů  

 Kaţdá činnost, která vede ke změně fyzikálních, chemických nebo biologických 

vlastností odpadŧ za účelem umoţnění, nebo usnadnění jejich přepravy, vyuţití, 

odstraňování, případně za účelem sníţení jejich objemu, nebo nebezpečných vlastností. 

2.11  Materiálové využití odpadů  

 Náhrada prvotních surovin některou z látek získaných z odpadŧ, které je moţno 

povaţovat jako druhotné suroviny.  

2.12  Energetické využití odpadů  

 Týká se to pouţití odpadŧ zejména jako paliva za účelem získání jejich 

energetického obsahu nebo k výrobě energie. 
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2.13  Původce odpadů  

 Pŧvodcem je právnická osoba nebo fyzická osoba, oprávněná k podnikání, při 

jejíţ činnosti vznikají odpady.  

2.14  Oprávněná osoba  

 Oprávněnou osobou je kaţdá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady, 

podle zákona 185/2001 Sb. nebo podle zvláštních právních předpisŧ. [3] 

2.15  Nebezpečný odpad 

 Nebezpečný odpad (NO) takový, který pro své fyzikální, chemické nebo 

biologické vlastnosti vyţaduje zvláštní zacházení. Za NO je povaţován odpad, 

vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností, čímţ má neblahý vliv na zdraví 

obyvatel a ţivotní prostředí a je uvedený v Seznamu nebezpečných odpadŧ. Viz tabulka 

č. 1 

 

KÓD NEBEZPEČNÁ VLASTNOST 
POVĚŘENÍ K HODNOCENÍ 

VLASTNOSTÍ VYDÁVÁ 

H1 Výbušnost MŢP 

H2 Oxidační schopnost MŢP 

H3-A Vysoká hořlavost MŢP 

H3-B Hořlavost MŢP 

H4 Dráţdivost MZd 

H5 Škodlivost zdraví MZd 

H6  Toxicita MZd 

H7 Karcinogenita MZd 

H8 Ţíravost MZd 

H9 Infekčnost MZd 

H10 Tetratogenita MZd 

H11 Mutagenita MZd 

H12 
Schopnost uvolňovat vysoce toxické a toxické 

plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami 
MŢP 

H13 
Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do ţivotního 

prostředí při odstraňování MŢP 

H14 Ekotoxicita MŢP 

Tabulka 1:1 Seznam nebezpečných odpadů [2] 
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3 Legislativa odpadového hospodářství 

 Legislativa OH se řídí základními zákony, vyhláškami a v neposlední řadě 

nařízeními vlády. Výčet platné legislativy je uveden níţe. 

 

3.1  Zákony 

 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změnách některých dalších zákonŧ. 

Změna byla provedena u těchto zákonŧ: 477/2001 Sb., 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 

320/2002 Sb., 356/2003 Sb., 188/2004 Sb.  

 Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonŧ, kterými jsou 

např. Zákon č. 274/2003 Sb. a Zákon č. 94/2004 Sb. 

3.2  Vyhlášky 

 Vyhláška č. 99/1992 Sb., Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, 

zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadŧ v podzemních prostorách. 

 Vyhláška č. 115/2002 Sb., Ministerstva prŧmyslu a obchodu o podrobnostech 

nakládání s obaly. 

 Vyhláška č. 116/2002 Sb., Ministerstva prŧmyslu o obchodu a zpŧsobu 

označování vratných zálohovaných obalŧ. 

 Vyhláška č. 117/2002 Sb., Ministerstva ţivotního prostředí o rozsahu a zpŧsobu 

vedení evidence obalŧ a ohlašování údajŧ z této evidence. 

 Vyhláška č. 237/2001 Sb., Ministerstva ţivotního prostředí o podrobnostech 

zpŧsobu provedení zpětného odběru některých výrobkŧ, (změna 505/2004 Sb.). 

 Vyhláška č. 376/2001 Sb., Ministerstva ţivotního prostředí a Ministerstva 

zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadŧ, (změna 502/2004 Sb.). 

 Vyhláška č. 381/2001 Sb., Ministerstva ţivotního prostředí, kterou je stanovován 

Katalog odpadŧ, Seznam nebezpečných vlastností odpadŧ a seznamy odpadŧ a státŧ pro 

účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadŧ. Dále pak postup při udělování souhlasu 

k vývozu, dovozu a tranzitu odpadŧ, (změna 502/2004 Sb.). 

 Vyhláška č. 382/2001 Sb., Ministerstva ţivotního prostředí o podmínkách 

pouţití upravených kalŧ na zemědělské pŧdě, (změna 504/2004 Sb.). 
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 Vyhláška č. 383/2001 Sb., Ministerstva ţivotního prostředí o podrobnostech 

nakládání s odpady. 

 Vyhláška č. 384/200 Sb., Ministerstva ţivotního prostředí o nakládání 

s polychromovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monomeryltetrachlor-

difenylmetanem, monometrdichlordifenyl-metanem a monometyldibromdifenyl-

metanem. Tato vyhláška se týká veškerých směsí, které obsahují kteroukoliv z těchto 

látek v koncentraci větší neţ 50mg/kg. 

3.3 Nařízení 

 Nařízení 63/2003 Sb., Nařízení vlády o zpŧsobu a rozsahu zabezpečení 

systemu výměny informací o nejlepších dostupných technikách. 

 Nařízení 111/2002 Sb., Nařízení vlády, které stanoví výši zálohy pro vybrané 

druhy vratných zálohovaných obalŧ. 

 Nařízení 184/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 

31/1999 Sb., kterým se stanoví seznam výrobkŧ a obalŧ, na něţ se vztahuje povinnost 

zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady 

z pouţitých výrobkŧ a obalŧ. 

3.4  Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 

 Základními ustanoveními tohoto zákona jsou pravidla pro předcházení vzniku 

odpadŧ a pro nakládání s nimi při dodrţování ochrany ţivotního prostředí, zdraví 

člověka a v neposlední řadě ochrany trvale udrţitelných zdrojŧ. Mimo jiné jsou v tomto 

zákoně uvedeny práva a povinnosti osob v OH a pŧsobnost orgánŧ veřejné zprávy. 

3.4.1  Na co se zákon 185/2001 Sb. O odpadech nevztahuje? 

 Zákon o odpadech se nevztahuje na nakládání s odpadními vodami, odpady 

z hornické činnosti, které jsou uloţeny v odvalech, výsypkách a odkalištích. Tento zákon 

se dále nevztahuje na odpady drahých kovŧ, radioaktivní odpady, mrtvá lidská těla 

včetně mrtvě narozených těl a potratŧ, části těl včetně amputovaných končetin, orgánŧ 

a ostatkŧ. Nevztahuje se ani na konfiskáty ţivočišného pŧvodu, nezachycené emise 

znečišťujících látek, odpady trhavin, výbušnin, munice ani na odpady pocházející 

z vytěţených zemin, hlušin a sedimentŧ z říčních tokŧ. [3]  
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3.5  Definice komunálního odpadu 

 Komunální odpad je nehomogenní směs mnoha látek a věcí, které jiţ nebyly 

vyuţívány k pŧvodnímu účelu, tudíţ ztratily svou prvotní hodnotu. [2] 

 Za komunální odpad je podle zákona 185/2001 Sb., o odpadech povaţován 

veškerý odpad, který vznikl na území dané obce při činnosti fyzických osob s vyjímkou 

odpadŧ vzniklých u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 

Jedná se o odpady, které vznikly při nepodnikatelské činnosti fyzických osob. [1] 

 Komunální odpad (KO) obsahuje kategorii ostatního, ale v malém mnoţství i 

nebezpečného odpadu. [5] 

 Podle katalogu odpadŧ náleţí do skupiny 20., kde je za KO označován odpad 

z domácností a podobné ţivnostenské, prŧmyslové odpady a odpady z úřadŧ včetně 

sloţek z odděleného sběru. [2] 

3.6  Odpad podobný komunálnímu odpadu 

 Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, produkující odpad podobný 

KO, se na poţádání mohou smluvně zapojit do centralizovaného systému nakládání 

s tímto druhem odpadu. [2] Jedná se o odpad vzniklý zejména v procesu spotřeby 

v obchodech, kancelářích, úřadech a institucích produkujících odpad podobný KO. [4] 

3.6.1 Domovní odpad 

 Za DO je povaţován odpad vznikající v domácnostech, tvořený rŧznými zbytky 

z kuchyně (kuchyňský odpad), obaly, smetím po úklidu apod. Místo názvu kuchyňský 

odpad se spíše pouţívá pojem bioodpad, který zahrnuje jak kuchyňské zbytky, tak i další 

organické zbytky, např. uvadlé části rostlin. V poslední době se čím dál častěji 

setkáváme s termínem biologicky rozloţitelný komunální odpad – BRKO, který 

zahrnuje veškeré organické odpady obsaţené v domovním odpadu a to včetně 

organického obalového odpadu a odpadu vzniklého při úpravě zeleně. [4] 

3.7 Objemný odpad - OKO  

 Objemným komunálním odpadem nazýváme takový KO, který vzhledem 

ke svým rozměrŧm a/nebo hmotnosti není moţné odkládat do sběrných nádob 

pro pravidelný sběr KO do velikosti 1,1 m
3
. [4] Za OKO mŧţeme povaţovat např. 
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televizory, pračky, starý nábytek nebo větve ze zahrádek. Nákupem nového 

modernějšího, kvalitnějšího nebo energeticky méně náročného výrobku se ze starého 

stává amortizační odpad. Někteří výrobci zavádějí zpětný odběr těchto starých výrobkŧ. 

[12] 

 

3.8 Zařazení komunálního odpadu podle vyhlášky 381/2001 Sb. 

Kategorie odpadů:  

 Nebezpečný (N) – Seznam nebezpečných odpadŧ je uveden v příloze  

 č. 2   Katalogu odpadŧ, kde jsou označeny * 

 Ostatní (O) 

 Podskupina odpadŧ – odpady jsou určovány dle odvětví, oboru nebo 

technologického procesu, při němţ odpad vzniká  

 Druh odpadu – je uvnitř podskupiny, volí se přesnější označení odpadu [2] 

 KO je zařazen v katalogu odpadŧ jako skupina 20, která se dále dělí na několik 

podskupin, první z nich je podskupina 2001 (odpad získaný odděleným sběrem včetně 

nebezpečného odpadu), 2002 (odpad z údrţby veřejné zeleně, včetně hřbitovŧ, zahrad 

a parkŧ), 2003 (ostatní KO).  

 Do podskupiny 2003 patří směsný domovní odpad, uliční smetky, kal 

ze septikŧ, atd. Kaly jsou tekutého nebo prstovitého skupenství, protkají svŧj sběrný 

systém.  Komunální obalový odpad, sbíraný odděleně je zařazen v podskupině 1501 

(sklo, plasty, papír, dřevo, kovy atd.).  

 Další odpady vyprodukované fyzickými osobami jsou zařazeny ve skupině 16, 

např. autovlaky a pneumatiky (1601), odpad z elektrických zařízení (1602), baterie 

a akumulátory (1606), upotřebené katalyzátory (1608).  

 Kromě Katalogu odpadŧ byl také vydán Seznam nebezpečných vlastností 

odpadŧ. Jsou zde uvedeny nebezpečné sloţky v podskupinách 2001, 1601, 1606, 1608. 

Obec má právo nakládat i se stavebním odpadem, který je zařazen ve skupině 17. [4] 

3.9 Priority odpadového hospodářství – OH  

 Odpadové hospodářství je poměrně nové technologické odvětví, které se týká 

všech stupňŧ výrobního cyklu. OH se zabývá těţbou surovin, přes jejich výrobu, 

dopravu a spotřebu, aţ po jejich odstranění, kdy se z nich po uplynutí doby jejich 
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ţivotnosti stávají odpady (odpady ze spotřeby). Významný podíl odpadŧ tvoří 

tzv. odpady z výroby, které vznikají při výrobě těchto produktŧ. 

 Odpadové hospodářství je typický multidisciplinární obor, postaven 

na znalostech chemie, chemické technologie, biotechnologie a fyzikálních postupŧ 

v oblasti vyuţití, odstranění a prevence odpadŧ. [1] 

 Priority OH spočívají v pravidlech předcházení vzniku odpadŧ nebo jejich 

omezování, nakládání s nimi při dodrţování ochrany ţivotního prostředí, ochrany zdraví 

člověka a trvale udrţitelného zdroje. [2] Pokud jiţ odpady vzniknou, nakládat s nimi tak, 

aby mohly být později vyuţity v maximální moţné míře jako druhotné suroviny 

v pŧvodní nebo upravené formě a aby co nejméně narušovaly ţivotní prostředí. [1]  

Komplexní zhodnocení 

 Jedinou slibnou perspektivní technologií zpracování odpadu je v součastné době 

jejich komplexní zhodnocení, coţ znamená přeměnu odpadu na uţitečné materiály nebo 

energii. Úspěšného materiálového zhodnocení lze dosáhnout jedině účinným tříděním 

přímo u zdroje. [1] 

3.10 Strategie odpadového hospodářství 

 Počátkem devadesátých let minulého století byl přístup ke koncipováví strategií 

a hlavně plánování zpŧsobŧ k nakládání s odpady velmi negativní. V roce 1991 vyšel 

první zákon o odpadech, který sice předepisoval tzv. Programy odpadového 

hospodářství, avšak jejich vyuţití bylo podceňováno a v mnoha případech úplně 

ignorováno. Na místech, kde byly Programy zpracovány solidně, nejen jako povinnost, 

splnily ten účel, ţe se o odpady začali pŧvodci cíleně zajímat environmentálního 

a ekonomického hlediska.  

 Druhý zákon o odpadech z roku 1997 zcela vypustil výše zmiňované programy. 

Později byly projeveny snahy o zařazení plánovaných činností souvisejících s odpady do 

právních předpisŧ, ale aţ zákon č. 185/2001 Sb. předepisuje zpracování plánŧ 

odpadového hospodářství kontinuálně na úrovni republiky, krajŧ a pŧvodcŧ.  

Roku 1995 byl vládou projednán Program odpadového hospodářství ČR, v roce 2001 

byla připravena Koncepce OH. Mezi lety 2000 aţ 2002 byly zpracovány krajské 

koncepce hospodaření s odpady. V roce 2002 byly započaty práce na doposud posledním 

koncepčním materiálu, kterým je Plán OH ČR. Jeho závazná část byla vydána jako 

nařízení vlády v červenci roku 2003. Na POH ČR navazuje postupné zpracování 
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a následné pojednávání Realizačních programŧ ČR, na jejichţ základech jsou 

formulovány opatření jako podklad pro usnesení vlády. Na konci roku 2005 bylo 

dokončeno projednávání jednotlivých krajských plánŧ odpadového hospodářství. 

V návaznosti na ně byly vypracovány POH pŧvodcŧ. [1]  

3.11  Plán odpadového hospodářství České republiky 

 Plán odpadového hospodářství (PHO) ČR je schválen jako nařízení vlády 

č. 197/2003 Sb. v roce 2003. Jedná se o základní dokument, kterým se řídí OH u ČR. 

Tento dokument určuje, jakým směrem by se mělo ubírat OH v ČR. Na základě 

výzkumu a analýz skutečného stavu, zkoumání trendŧ a následného vývoje legislativy, 

obsahuje tento dokument návrh, jak nakládat s rŧznými typy odpadŧ a jakých cílŧ chce 

ČR v oblasti OH dosáhnout. Na celostátní POH dále navazují jednotlivé krajské POH, 

které převádějí dané cíle POH ČR na krajskou úroveň. Vlastní POH mají také obce 

a větší podniky. 

 

 Plán odpadového hospodářství je vyhodnocován pravidelně. Z poslední 

hodnotící zprávy za období let 2005 – 2006 vyplývá, ţe celková produkce všech odpadŧ 

nadále mírně klesá, naproti tomu produkce samotných KO roste, stejně jako mnoţství 

KO ukládaných na skládky. 

 Skládky provozované v ČR jsou podle POH na dobré provozní i technologické 

úrovni. Skládky, které nebyly schopny plnit poţadavky na provoz, byly uzavřeny a nyní 

se rekultivují. 

 Nejzásadnější cíl POH, kterým je zajistit tříděný sběr vyuţitelných sloţek KO 

prostřednictvím dostatečně četné a dostupné sítě sběrných míst je plněn bezezbytku. KO 

je rok od roku více, jejich mnoţství na skládkách se nesniţuje, přesto ţe jsme se je ve 

většině případŧ naučili velice dobře třídit. 

 Dalším cílem POH je sníţení mnoţství KO ukládaných na skládky o 20 % 

do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000. Tento cíl se však zatím nedaří plnit.  

 V první řadě se nedaří sníţit mnoţství biologicky rozloţitelných komunálních 

odpadŧ (tráva, větve, zbytky zeleniny atd.) ukládaných na skládky. V porovnání s rokem 

1995 mŧţou být na skládky uloţeny v roce 2010 jen tři čtvrtiny mnoţství těchto odpadŧ. 

Problém spočívá v tom, ţe místo toho, aby mnoţství BRKO klesalo, naopak se zvyšuje. 
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Plnění těchto poţadavkŧ je podrobeno kontrolami Evropské unie, a pokud nebudou 

splněny, hrozí nám vysoké finanční sankce. [6] 

3.11.1  Hodnocení v závěru zprávy POH 

 V oblasti KO zŧstává situace nadále dosti problematická. Cíl Plánu OH ČR, 

který spočívá ve zvýšení materiálového vyuţití komunálních odpadŧ na 50 % do roku 

2010 ve srovnání s rokem 2000 zatím není plněn. Podíl skládkovaných KO nadále roste. 

Téměř veškeré směsné komunální odpady jsou skládkovány. Sníţení hmotnostního 

podílu KO ukládaných na skládky o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 

a s výhledem dalšího postupného sniţování není plněn. Z výsledkŧ vyplývá, ţe není 

patrný ţádný trend ke sniţování skládkování KO. Na regionální úrovni dosud nejsou 

vytvářeny integrované systémy nakládání s odpady. Technologické kapacity pro plnění 

všech cílŧ POH ČR nejsou uspokojivé. [6] 

3.12  Produkce odpadů 

 Pŧvodci odpadŧ (PO) včetně obcí, které jsou pŧvodci komunálního odpadu 

a dále oprávněné osoby, které nakládají s odpady, mají povinnost vést prŧběţnou 

evidenci o odpadech a zpŧsobech nakládání s nimi. PO, kteří produkují nebo nakládají 

s více neţ 50 kg nebezpečných odpadŧ nebo s více neţ 50 tunami ostatních odpadŧ za 

rok, mají ohlašovací povinnost příslušnému správnímu úřadu, kterým je obecní úřad 

obce s rozšířenou pŧsobností. Souhrnně za ČR jsou pak tyto údaje vedeny 

v Informačním systému odpadového hospodářství (ISOH) MŢP. Produkce odpadŧ 

a zpŧsoby nakládání s nimi jsou zjišťovány také statistickým šetřením ČSÚ. 

 

 Produkce KO v ČR se několik let pohybovala kolem 4,5 mil. tun za rok. 

V posledních letech je v rámci informačního systému ISOH zaznamenán postupný 

pokles a v roce 2006 činil přibliţně 4,1 mil. tun, coţ je asi 401 kg na jednoho obyvatele 

za rok. Podíl produkce KO na celkové produkci odpadŧ v ČR v současnosti představuje 

asi 14 %. V roce 2006 bylo téměř  75 % hmotnosti KO odstraňováno skládkováním. 

Vyuţito bylo přibliţně 20 % KO. Materiálově bylo vyuţito 11 % a energeticky 9 % KO. 

Vyuţitelné sloţky KO sebrané odděleným sběrem činily téměř 53 kg na obyvatele za rok 

a nebezpečné sloţky KO pak 2,1 kg. Viz tabulka č. 2 
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 Málo dostupné jsou údaje o mnoţství vyprodukovaného KO v určitých typech 

zástavby a o jeho materiálové skladbě. Viz graf v obrázku č.1. Při projekci nového 

systému nakládání s KO nebo jeho zdokonalení jsou tyto charakteristiky odpadu velmi 

potřené. Tyto charakteristiky jsou sledovány jen v některých lokalitách a to především 

pro (tuhý) DO, který představuje 60-70 % celkového hmotnostního mnoţství 

produkovaného komunálního a jemu podobného odpadu, dŧvodem je jejich časová 

i finanční náročnost. [12] 

 

Rok 1999 2002 2005

Produkce 

KO 4200 4615 4439

Mnoţství vyprodukovaného KO  [tisíc tun]

2003 2004 2006 2007

4446 4651 3979 4130  

Tabulka 2: Produkce komunálních odpadů. [4] 

 

 

Obrázek 1: Graf produkce KO. [13] 

 

3.12.1 Charakteristiky množství odpadů 

 

 Mnoţství odpadu je objem či hmotnost odpadu vyjádřená v příslušných 

jednotkách. 

  Celkové mnoţství odpadŧ – úhrnné mnoţství odpadu vzniklé za určitý, časový 

interval. Obvykle bývá udáváno v t, případně v m
3
, 

  Měrné mnoţství odpadu – mnoţství odpadu vzniklé za určitý čas, připadající na 

zvolenou sledovanou jednotku. Obvykle bývá udáváno v kg.obyvatel
-1

.rok
-1 

nebo v kg.obyvatel
-1

.týden. [4] 
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4 Látkové složení KO 

 Skladba komunálního odpadu se v posledních letech mění nejen vlivem 

soustředěné zástavby, ale i přeměnou vytápění v obcích, kdy klasické uhlí, koks nebo 

dřevo postupně nahradily plyn, elektrická energie, rŧzné typy ekobriket, tepelná čerpadla 

apod. Viz. Obrázek č. 2. Kolísá zejména mnoţství spalitelných látek a popela. [2] 

 Zastoupení jednotlivých frakcí v KO je krom zpŧsobu vytápění ovlivněno 

dalšími faktory jako např. velikostí sídla a skladbou obyvatel. Viz. Tabulka č. 3 [6]  

 K dalším faktorŧm ovlivňujícím skladbu KO patří bezesporu změna zpŧsobu 

ţivota obyvatel, hojnější pouţívání polotovarŧ a balených nápojŧ. Větší disciplinovanost 

obyvatel při třídění odpadŧ mŧţe zpŧsobit kolísání sloţení odpadŧ, zejména co se týče 

o vyuţitelné a vytříditelné sloţky, kterými jsou papír, sklo, plasty, kovy, BRKO apod. 

[2] 

 

Obrázek 2: Koláčový diagram složení komunálního odpadu z domácností, údaje 2007. [16] 

 Graf znázorňuje produkci KO z domácností, které vyuţívají k vytápění plyn, 

elektřinu nebo centrální vytápění (79% obyvatel). Poloţka „Ostatní odpad“ zahrnuje 

minerální odpad, nebezpečný odpad, jiný spalitelný odpad (dřevo), elektroodpad, apod. 

[6] 

4.1  Charakteristiky skladby  

 Skladba tuhého odpadu je závislá na členění odpadu, zrnitostních frakcích 

a látkových skupinách v něm obsaţených. 
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  Zrnitostní frakce tuhého odpadu – část odpadu tvořena částicemi neboli zrny, 

jejichţ velikost leţí v daném intervalu. Pro charakterizaci zrnitosti KO 

se pouţívá členění na zrnitostní frakce: < 8 m, 8 aţ 40 mm a > 40 mm. 

  Látková skupina tuhého odpadu – část odpadu, tvořena částicemi podobného 

látkového sloţení a obdobných fyzikálně chemických vlastností. Látkovými 

skupinami jsou například papír s lepenkou, textil, plasty, ţelezo apod. 

4.1.1 Fyzikálně – chemické charakteristiky 

  Objemová hmotnost odpadu  –  hmotnost objemové jednotky odpadu, 

udávaná v kg.m
-3

. 

  Vlhkost odpadu – obsah volné vody v hmotnostní jednotce odpadu, udávaná 

vehmotnostních procentech. 

  Obsah spalitelných látek v odpadu  –  hmotnost, o kterou se zmenší hmotnost 

jednotky sušiny odpadu po jeho spálení za předem stanovených podmínek, 

je udávána ve hmotnostních procentech. 

  Spalné teplo – mnoţství tepla, které se uvolní úplným spálením odpadu 

v kalorimetrické tlakové nádobě v prostředí stlačeného kyslíku při teplotě 25 °C 

vztaţené na jednotku hmotnosti odpadu. Konečnými produkty jsou kyslík, 

dusík, oxid siřičitý, oxid uhličitý, voda ve formě kapaliny a popel. Spalné teplo 

je udáváno v MJ.kg
-1

. 

  Výhřevnost odpadu – spalné teplo odpadu vzniklé a uvolněné během hoření, 

zmenšené o výparné teplo vody. Bývá uváděno stejně jako spalné teplo 

v MJ.kg
-1

. 

  Obsah vybraných prvků – zde je kladen dŧraz na stopové prvky. 

  Obsah uhlíku (C), dusíku (N), vodíku (H) a fosforu (P) ve formě (P2O5). 

  Poměr obsahu uhlíku k obsahu dusíku (C : N). [4]    

   

 

 

 

 

 



Marek Hodina: CHARAKTERISTIKY KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 

 

2010 15 

Značení Zástavba a způsob vytápění 
Charakter zacházení s 

KO 

C  

(centrální) 

Sídliště s centralizovaným zásobováním 

tepla 

Bez moţnosti jakéhokoliv 

vyuţití odpadu na místě 

vzniku 

S  

(smíšený) 

Převáţně starší zástavba městských 

čtvrtí se smíšeným vytápěním 

ušlechtilými palivy (plyn, elektřina), 

ústředním vytápěním z domovních a 

blokových kotelen i individuálním 

S moţností spalovat část 

hořlavé sloţky 

V  

(vilový) 

Zástavba městských částí tvořená 

rodinnými domky a nájemnými vilami s 

lokálním vytápěním pevnými a částečně 

i ušlechtilými palivy např. zemním 

plynem 

S větším podílem spalování 

hořlavé sloţky a dalšího 

vyuţití KO 

P 

(příměstský) 

Vesnická a příměstská zástavba s 

vytápěním převáţně pevnými palivy 

S moţností vyuţívat značnou 

část KO, třeba část spalovat, 

část kompostovat a částí krmit 

domácí zvířata 

Tabulka 3: Znaky sledovaných typů zástaveb v ČR. [4] 

4.2  Metodický postup stanovení množství KO 

 Charakteristiky celkového mnoţství a měrného mnoţství KO jsou základními 

charakteristikami mnoţství. 

 V závislosti na poţadované přesnosti, správnosti a dostupnosti vstupních dat 

jsou nejpouţívanějšími metodami pro stanovení charakteristik mnoţství KO tyto 

metody: 

  Metoda stanovení celkového mnoţství KO na základě prŧměrných hodnot 

týdenního měrného mnoţství KO 

  Metoda stanovení celkového mnoţství KO na základě váţení automobilŧ 

určených pro svoz odpadŧ. 

 Stanovení celkového mnoţství KO na základě prŧměrných hodnot týdenního 

měrného mnoţství KO. Tato metoda je v součastné době nejpouţívanější pro koncepční 

řešení. Je zaloţena na znalosti prŧměrných hodnot týdenního měrného mnoţství KO. 

Hodnoty týdenních měrných mnoţství KO viz. tabulka č. 4. 

Zástavba 
Průměrné týdenní množství KO 
[kg.obyvatel-1.týden-1] 

Topní období Netopné období 

C 2,5 2,5 

S 5,5 3 

V 6,5 3 

P 8 2,3 

Tabulka 4:Průměrné hodnoty týdenního měrného množství KO [4] 
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4.2.1  Stanovení celkového množství KO na základě vážení automobilů  

 Tato metoda je v součastné době nejpřesnější a nejobjektivnější. Nevýhodou 

této metody je vysoká náročnost na technické a organizační zabezpečení. Váţení probíhá 

po zvolenou dobu, opakovaně, minimálně však ve čtyřech akcích v roce, v rŧzných 

ročních obdobích. Nejreprezentativnějších výsledkŧ se dosáhne váţením v prŧběhu: 

  plného topného období – 15.11 aţ 15.3, 

  sezóna dovolených – červenec aţ srpen 

  ostatního netopného období – květen, červen, září 

  ostatního přechodného období 16.3 aţ 30.4 

 K váţení se pouţívají mostní nebo jiné typy speciálních vah (Viz obrázek 3). 

Váţí se všechna vozidla sváţející KO z dané oblasti. Při váţení je třeba sledovat: 

  typ vozidla 

  druh KO podle čtyř známých typŧ zástaveb 

  hmotnost prázdných vozidel [4] 

 

Obrázek 3: Modrá cestní mostová váha. [17] 

4.3  Nakládání a využití KO 

 Nakládání s KO prošlo několika vývojovými stádii. Nejstarší zpŧsob nakládání 

s odpady je skládkování. Z hlediska vyuţití surovinového a energetického potenciálu 

KO je jejich kompostování a spalování. Těmito metodami se podařilo sníţit mnoţství 

odpadŧ, postupně ale přestaly vyhovovat zejména přísnějším poţadavkŧm na ochranu 

ţivotního prostředí a racionálním poţadavkŧm trvale trvale udrţitelného rozvoje. 

 Oddělený neboli separovaný sběr KO je moţno sledovat ve dvou následujících 

směrech: 
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  Separace vyuţitelných sloţek – sklo, papír/lepenka, plasty, kovy, textil, 

bioodpady. 

  Separace nebezpečných sloţek – zbytky barev, lakŧ, rozpouštědel, pouţité 

 minerální oleje, léky zářivky, výbojky, baterie a akumulátory, chladničky. Tyto 

 nebezpečné sloţky jsou separovány pomocí stacionárního nebo mobilního sběru 

 speciálně vybavenými automobily. 

 Nedílnou součástí systému jsou sběrné neboli recyklační dvory, slouţící jako 

mezisklad nebo sběrna. Sběrné dvory mohou být vybaveny manipulační, dotřiďovací 

a upravárenskou technikou. Výstavba sběrných dvorŧ jako centrálních míst pro sběr 

vyuţitelných a nebezpečných odpadŧ je reálná pro větší oblasti, optimálně pro více neţ 

2000 obyvatel. Dostupnost sběrného dvora občanŧm by neměla přesáhnout dojezdovou 

vzdálenost 5 km. 

 

 Při separovaném sběru vyuţitelných sloţek KO jsou obecně uplatňovány dva 

typy: 

  odvozový zpŧsob sběru je prováděn do menších nádob nebo pytlŧ. Výhodou je 

vysoká výtěţnost a čistota sbíraných sloţek, nevýhodou je však finanční 

náročnost. 

  Donáškový zpŧsob sběru je vytvářen úloţnými kontejnery na území města, 

které jsou umístěny v místech zvýšeného výskytu obyvatel. Tento zpŧsob je 

v současnosti uplatňován ve většině měst a obcí díky svým nízkým provozním 

nákladŧm. 

 Oddělený sběr nebezpečných sloţek KO je spjat s povinností obcí určit místa 

pro jejich odkládání. Při čemţ se uplatňují zpŧsoby mobilního i stacionárního sběru. 

 Nakládání s komunálním bioodpadem by mělo být orientováno na podporu 

kompostování a na zavádění systémŧ odděleného sběru se zaměřením na odpad ze 

zeleně, odpad potravin z restaurací a jídelen, biologicky rozloţitelný odpad z obchodŧ a 

bioodpad z domácností. [14] 

4.3.1  Využití odpadů z kuchyní 

  Kompostárny a kompostování -  jedná se o biologický odpad, který podléhá 

v přírodě samovolnému rozkladu. Tento rozklad zpŧsobují aerobní bakterie, 

které postupně rozkládají sloţitější látky postupně na jednodušší humusové 
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látky. Kompostování probíhá na speciálně upravených plochách 

a specializovaná technika odpad drtí, promíchává a provzdušňuje. Po pár 

měsících lze kompost vyuţít v zemědělství či rekultivacích. Nahrazuje také 

uměle vyráběná hnojiva, která negativně ovlivňují ţivotná prostředí. Viz 

obrázek č. 4 

 

 

Obrázek 4: Schéma kompostovací linky. [18] 

  Bioplynové stanice – jedná se o anaerobní rozklad probíhající za pŧsobení 

mikroorganizmŧ. Bakterie rozkládají biologickou hmotu v reaktorech 

a přeměňují ji na jednodušší látky při čemţ vzniká bioplyn, který je 

v současnosti vyuţíván při výrobě elektrické energie a tepla. 

 

Obrázek 5: Odpad z kuchyně, drcený v kuchyňském drtiči. [9] 



Marek Hodina: CHARAKTERISTIKY KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 

 

2010 19 

 Jelikoţ se v obou případech jedná o biologické procesy, je velmi dŧleţité, aby 

kuchyňské odpady neobsahovaly ţádné příměsi (plasty, kovy, keramika, saponáty 

a desinfekční prostředky, které ohroţují rozkládané procesy, ale mohou také negativně 

ovlivnit ţivotní prostředí. [15] 

4.3.2 Separace a recyklace odpadů 

 Po vstupu do EU se začaly objevovat kontejnery na tříděný odpad na mnoha 

místech a veřejnost si začala uvědomovat dŧleţitost třídění a odpady alespoň z části 

třídí. Viz obrázek č. 5 

 Nejjednodušším typem tříděni je separace přímo u nás doma. Problém nastává ve 

chvíli, kdy dorazíme ke kontejnerŧm a poloţíme si otázku, kam patří který druh. Poté 

námi roztříděný odpad putuje do sběrných dvorŧ, nebo na skládku.  

 

Obrázek 6:Dotřiďování odpadu. [10] 

4.3.3 Třídění kontejnerů 

  Kontejner na papír je označen modrou barvou a někdy i popiskem. Rozlišujeme 

tři moţné varianty papírového odpadu v závislosti na jeho ţádanosti. 

Nejţádanějším materiálem jsou lepenka, karton a noviny, méně ţádané 

materiály jsou časopisy a jiné materiály s povrchovou úpravou a nejméně 

ţádaná je papírová směska, zejména letáky. Oproti tomu kontejnery na papír 

nejsou určeny na znečištěný papír, brusný papír, kopírák nebo papíry s tuhou 

povrchovou úpravou či papíry zdobené kovovými a jinými potisky. 

  Kontejner na plasty je označován ţlutou barvou a popiskem. Mezi materiál, 

který se smí vkládat do kontejnerŧ patří většina plastŧ, polypropylen, 

polyetylen, polystyren nebo PET láhve. Naopak PVC, pěnové plasty, znečištěné 
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plasty, bakelit a plasty obsahující jiné druhy látek nejsou pro vloţení 

do kontejnerŧ na plast určeny (Viz. Obrázek 7). 

  Kontejner na sklo je označován bílou, ojediněle zelenou barvou. Do těchto 

kontejnerŧ se smí vkládat skleněné obaly – barevné i bílé, ale také tabulová 

skla. Naopak je zakázáno kvŧli nemoţnosti recyklace vkládat skla znečištěná, 

automobilová skla a skla drátovaná nebo jinak mísená s dalším materiálem. 

  Kontejner na KO je označen černou nebo červenou barvou a je vhodný pro 

vkládání jakéhokoliv odpadu, který není povaţován za nebezpečný. Jako 

nebezpečný odpad jsou vnímány baterie, galvanické články, akumulátory, 

chladící a mrazící zařízení, elektrotechnika, zářivky nebo oleje. Kaţdá obec 

je povinna zajistit místo pro nebezpečný odpad, ale také systém, zajišťující svoz 

nebezpečného odpadu jednou ročně. 

  Kontejner na biologický odpad je označen zelenou barvou a je určen pro odpad 

z našich zahrad či domácností.  

 

Obrázek 7:Kontejnery na tříděný sběr [8] 

4.3.4  Značení výrobků pro potřeby separace a recyklace 

 Všechny prŧmyslové výrobky jsou povinně označeny písemným nebo číselným 

kódem, které slouţí k identifikaci obalových materiálŧ v Evropské unii.  

Písemné označení je představováno velkými tiskacími písmeny, kde PAP označuje 

papír, PE polyetylen, PET polyetylen tereftalát, PP polypropylen, PVC polyvinyl 
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chlorid, ALU hliník. V případě kombinovaného materiálu označujeme vţdy 

kombinovaný materiál a poté lomítko, za kterým je uveden materiál hmotnostně 

převaţující. [14]  

4.3.5 Obaly jako součást KO 

 Za vhodné obaly mŧţeme povaţovat pouze takové, které vyhovují zásadám 

ochrany  ţivotního prostředí. Pro určení ekologicky nejvýhodnějšího obalu je třeba 

zhodnotit celý systém – získávání suroviny, výrobu obalu, jeho dopravu, spotřebu, 

pouţitelnost, moţnost recyklace a odstranění. 

Funkce obalu: 

  manipulační 

  ochranná 

  informační 

Dělení obalu dle použití:  

  primární, spotřebitelské 

  sekundární, skupinové 

  terciární, přepravní 

 

 Nakládání s odpady z přepravních skupinových obalŧ je řešeno v rámci 

odpadového hospodářství. Tyto odpady jsou kvalitní druhotnou surovinou s odlišným 

reţimem nakládání. Velká část těchto obalŧ je vratná či opakovatelně pouţitelná. Větší 

problém představují spotřebitelské obaly, které jsou zahrnuty mezi produkované domácí 

odpady nebo tříděné vyuţitelné sloţky KO. [1] 

4.3.6 Sběr a možnosti využití obalových materiálů 

 Většina obcí v České republice zavedla donáškový sběr a naprostá většina obcí 

pouţívá jednosloţkový materiálový sběr, tj. oddělený sběr podle jednotlivých komodit 

(sklo, papír, plasty). Donáškový sběr provozují i sběrné dvory odpadŧ, jsou však 

nevýhodné větší donáškovou vzdáleností a omezenou dobou přístupu.  

Mezi hlavní překáţky recyklace obalŧ patří finanční zajištění sběru, čištění, opětovné 

zpracování materiálu a osvěta u veřejnosti.  
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 V roce 1997 byla zaloţena autorizovaná společnost EKO-KOM zajišťující 

sdruţené plnění povinností zpětného odběru a vyuţití obalŧ prostřednictvím systémŧ 

tříděného sběru. [1] 
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5 Metody zpracování odpadů 

 Odpady, které se nedají rozloţit, znovu pouţít nebo recyklovat, se musí 

zpracovat jiným zpŧsobem. Evropská unie se v první řadě snaţí podporovat rŧzné 

metody zpracování odpadŧ, avšak některé odpady se nedají recyklovat ani znovu pouţít. 

Existují dva hlavní zpŧsoby, jak s tímto druhem odpadu naloţit: incinerace (pálení) 

a skládky. [12] 

5.1 Skládkování odpadů 

 Mezi obvyklé formy odstraňování odpadŧ patří skládkování na řízených 

skládkách. 

 Skládka odpadŧ je technické zařízení určené k odstraňování odpadŧ na zemi 

nebo do země. 

 Tato technická zařízení musí respektovat uloţení odpadŧ z několika hledisek 

  hygienického 

  geologického 

  hydrogeologického 

  geomechanického 

  ekologického 

 

 Skládka by neměla svým technickým zabezpečením narušovat reliéf okolní 

krajiny a dále by měla být odolná proti fyzikálním, mechanickým, chemickým 

a biologickým vlivŧm. 

Podle Koncepce odpadového hospodářství z roku 2001 bylo v provozu v ČR celkem 352 

skládek z toho 36 skládek vyhovujícím pro ukládání nebezpečného odpadu.  

 Skládkování zásadně ovlivňuje směrnice Rady, která je zakotvena v zákoně 

o odpadech a v prováděcí vyhlášce.  

 V  ČR je skládkování upraveno zákonem č. 158/2001 Sb., o odpadech 

a Vyhláškou MŢP o podrobnostech nakládání s odpady č. 383/2001 Sb., která uvádí 

seznam odpadŧ, které se nesmí ukládat na skládky, technické poţadavky a podmínky 

provozu skládky, ale také zpŧsob hodnocení odpadŧ podle vychovatelnosti 

a mísitelnosti. [2] 
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5.1.1 Technické požadavky na skládky 

 

Musí odpovídat normám: 

  ČSN 83 8030 Skládkování odpadŧ – Základní podmínky pro navrhování a 

výstavbu skládek 

  ČSN 83 8032 Skládkování odpadŧ – Těsnění skládek 

  ČSN 83 8033 Skládkování odpadŧ – Nakládání s prŧsakovými vodami ze 

skládek 

  ČSN 83 8034 Skládkování odpadŧ – Odplynění skládek 

  ČSN 83 8035 Skládkování odpadŧ – Uzavírání a rekultivace  

  ČSN 83 8036 Skládkování odpadŧ – Monitorování skládek 

  ČSN 83 8039 Skládkování odpadŧ – Provozní řád skládek 

 

Vybavení skládky z technického hlediska: 

  systém těsnění 

  systém odvodnění a odplynění 

  monitorovací systém 

  podklady pro následné uzavření skládky a její rekultivaci 

 

Vybavení skládky z provozního hlediska: 

1.  technické prostředky umoţňující příjem odpadŧ 

2.  manipulační a skladové prostory 

3.  oklepová a mycí rampa 

4.  obsluţné komunikace 

5.  inţenýrské sítě 

6.  provozní budova sociální zázemí 

7.  oplocení objektu skládky 

8.  čitelná informační tabule [2] 
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5.2 Termické metody odstraňování odpadů 

 Další moţností zneškodňování odpadŧ je jejich odstraňování termickými 

metodami. Těmito postupy jsou pŧvodně nebezpečné látky v hořlavých odpadech 

přeměněny na poměrně neškodné produkty. Přitom ovšem nutno mít na paměti, 

ţe uvedené termické metody nejsou konečným zpŧsobem odstranění odpadŧ, neboť 

vznikají vedlejší produkty, jimiţ je popel (struska) a plynné látky, jeţ obsahují škodlivé 

plynné i pevné částice. 

5.2.1  Definice a členění termických metod 

 Jako termické metody povaţujeme technologie, při nichţ pŧsobí na odpadní 

látku teploty přesahující meze její chemické stability. Zahrnujeme zde spalování, 

zplyňování, pyrolýzu nebo plasmové metody. 

 Tyto postupy přeměňují nebezpečné látky na poměrně neškodné produkty. 

Nutné je však připomenout, ţe termické metody nejsou konečnou fází odstranění 

odpadŧ, neboť vznikají vedlejší produkty jako popel a plynné látky, které osahují 

škodlivé částice. Vyuţívá se teplot mezi 300 
o
C a 1 500 

o
C, výjimečně i teplot vyšších 

a to u plasmových metod. 

 Pro hodnocení jednotlivých procesŧ termických zařízení je významný 

především dosaţený stupeň rozkladu odpadní látky, který je ovlivněn nejen teplotou, 

ale také charakterem prostředí, v němţ daný proces probíhá.  

 Pro třídění termických procesŧ je moţno přijmout charakter prostředí v reakční 

komoře, slouţící k ukládání odpadu určeného k odstranění, charakterizovaný obsahem 

kyslíku vŧči zpracovávané látce. Podle tohoto hlediska rozlišujeme: 

  Procesy oxidační – obsah kyslíku je v reakčním prostoru stechiometrický nebo 

vyšší vzhledem k obsahu hořlavých látek ve zpracovávaném odpadu. Jedná 

se o SPALOVÁNÍ. 

  Procesy redukční – obsah kyslíku je nulový nebo podstechiometrický. Řadíme 

zde PYROLÝZU a ZPLYŇOVÁNÍ. 

 

SPALOVÁNÍ ODPADŮ – slučování hořlavých sloţek odpadŧ s kyslíkem 

za stechiometrických nebo nadstechiometrických podmínek. 
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PYROLÝZA ODPADŮ – je tepelný rozklad organických odpadních látek 

za nepřístupu oxidačních médií v reakčním prostoru. Při němţ se organické látky 

rozpadají na těkavé produkty a koks. 

ZPLYŇOVÁNÍ ODPADŮ – je tepelný rozklad odpadních látek 

při podstechiometrickém obsahu kyslíku v reakčním prostoru. Uhlíkaté materiály 

se přeměňují na plynné hořlavé látky.  

5.2.2 Technologie spalování odpadů 

 Hlavní předností je rychlý zpŧsob odstranění odpadŧ a ve srovnání s ostatními 

metodami dochází k redukci pŧvodního objemu odpadŧ a sníţení mnoţství 

kontaminantŧ. Je to také jediný moţný zpŧsob při odstraňování odpadŧ 

ze zdravotnických zařízení, nebo chemického prŧmyslu a dalším příznivým aspektem 

je také vyuţití tepla nebo konverze na jinou formu energie pro prŧmyslové či veřejné 

vyuţití.  

Principy spalování 

 Spalování tuhých odpadŧ je podmíněno jejich předchozím vysušením 

a následným ohřevem na zápalnou teplotu, k němuţ dochází ze zdiva pece a sáláním 

spalin. Optimální teplota k vysušování je 50 
o
C aţ 150 

o
C. Při vyšších teplotách vznikají 

těkavé látky, které jsou hořlavé, takţe po vznícení vzniká plamen. Zbývající materiál 

je dále odplyňován a po dosaţení zápalné teploty spalován. 

 Zápalná teplota je minimální teplota, při jejímţ dosaţení v dŧsledku uvolnění 

dostatečného tepla dochází k hoření odpadu. Pro další prŧběh spalování je nutné zajistit 

tyto podmínky: 

  dostatečné mnoţství spalovacího vzduchu 

  dostatečný vývin tepla 

  zajištění zdrţení spalin v komoře dodatečného spalování min. po dobu 2 sekund 

Základní spalovací režimy  

 Spalovací reţim chápeme jako prŧběh tepelných tokŧ, teplot spalovaného 

odpadu, spalin a pece a teplotám odpovídajících procesŧ v závislosti na čase tj. doba, 
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po kterou je odpad ve spalovacím zařízení. Tento spalovací reţim je určen charakterem 

práce a konstrukčním provedením pece. 

 Charakter práce rozumíme pec pracující periodicky nebo kontinuálně.  

 Jedná-li se o pec periodicky spalovací, veškerý odpad se vkládá do reakčního 

prostoru najednou a po prŧběhu technologického procesu a následném vychladnutí pece 

dochází k vyjmutí tuhých zbytkŧ a vyčištění pece. Po té mŧţe dojít k dalšímu procesu. 

Jedná se o  pece komorového typu, u nichţ se teploty a tepelné toky značně mění 

v závislosti na čase. Jedná se o časově neustálený tepelný reţim. 

 Naopak u prŧběţných pecí, jimiţ odpadní látka prochází kontinuálně po dobu 

potřebnou k dovršení procesu spálení odpadu, je tepelný reţim ustálený. 

 Dále rozlišujeme kontinuální pece pracující přetrţitě (jednosměrný, 

či dvousměnný provoz) a pece pracující nepřetrţitě (třísměnný provoz po určitý počet 

dní). 

1)  Spalování na roštu 

 Vychází z nejstaršího zpŧsobu spalování pevných paliv v ohništích parních 

 kotlŧ, kdy základem je rošt. Celý proces je rozdělen do 6 základních fází 

  VYSOUŠENÍ – dochází k sušení odpadŧ sáláním zdiva pece i plamene 

a spalovacím vzduchem přiváděných pod rošt. Při 100 
o
C se vlhkost odpadu 

mění v páru. 

  ZPLYŇOVÁNÍ – sáláním pece, plamene a spalin dochází k dalšímu ohřevu na 

teploty 250 
o
C aţ 600 

o
C a při kontaktu s kyslíkem dochází ke zplyňování 

hořlavých látek. 

  ZAPÁLENÍ – v této fází dochází ke vznícení těkavých sloţek na povrchu 

odpadu a vznikají místní loţiska hoření 

  PROHOŘÍVÁNÍ – vznikají nová loţiska hoření a postupně také ve větších 

hloubkách karbonizační plyn. Teploty dosahují 500 
o
C aţ 800 

o
C a rychlost 

prohořívání závisí na stabilitě paliva, podílem horního zápalu i konstrukcí roštu. 

  HOŘENÍ – jednotlivá loţiska hoření se postupně spojují za vzniku souvislé 

plochy s vyvinutým plamenem. Nadále odhořívá karbonizační plyn i vzniklý 

polokoks a teplota se v této zóně  

zvyšuje aţ na 1 150 
o
C. Tímto vzniká struska a rozpálená škvára, kterou 

je nutno ochladit. 
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  VYHOŘÍVÁNÍ – postupně vyhořívají uvolněné plyny i vzniklý polokoks, ale 

uvolňuje se také značné mnoţství tepla a teplota stoupá aţ na 1 200 
o
C. 

Vysokým přebytkem spalovacího vzduchu je nutné udrţovat teplotu pod bodem 

tavení popela. 

 

2)  Spalování v rotační peci 

 V reakčním prostoru rotační pece je teplo předáváno nejen sáláním plamene 

a spalin na povrch odpadového loţe, odkrytou část vyzdívky a konvekcí proudících 

spalin, ale také kondukcí ze ţhavé vyzdívky, která se na ní nachází. Je to zpŧsobeno 

pomalým otáčením rotační bubnové pece, ve které se neustále mísí odpady, ale rovněţ 

jsou nahřívány odkryté části vyzdívky vytvářející v určitém okamţiku klenbu 

a akumulují teplo, aby při dalším pootočení toto teplo předávala kondukcí odpadŧm. 

Přičemţ odpady jsou v neustálém pohybu, coţ umoţňuje dobrý styk se spalovacím 

vzduchem. 

Proces spalování v bubnové rotační peci a její fáze: 

  VYSOUŠENÍ – náhřev a odstranění vlhkosti odpadu získáme pŧsobením 

přenosu tepla z plamene a spalin i vrchní části vyzdívky. Dosáhneme-li horní 

hranice teploty, dochází k vypaření vlhkosti, přičemţ teplota se pohybuje mezi 

50 
o
C aţ 100 

o
C. 

  ZPLYŇOVÁNÍ – přenosem tepla a pŧsobením ohřívajícího se spalovacího 

vzduchu se loţe odpadŧ ohřívá jak ze spodu tak shora za neustálého otáčení 

pece, čímţ se odpady nepřetrţitě promíchávají a to za teploty 300 
o
C aţ 600 

o
C. 

Tím dochází k přeměně hořlavých látek odpadu na těkavé sloţky a vázaný 

uhlík, přičemţ volné hořlavé plyny postupují do volného prostoru. 

  ZAPÁLENÍ – vzněcováním karbonizačního plynu vznikají lokální ohniska 

hoření na povrchu loţe, kdy dochází k jejich přemísťování a shlukování na větší 

plochu povrchu odpadového loţe. 

  PROHOŘÍVÁNÍ – vzrŧstem teploty na cca 800 
o
C se stále intenzivněji vyvíjí 

karbonizační plyn i ve vnitřních vrstvách loţe a postupně prohořívá do větších 

hloubek, čímţ se dílčí loţiska hoření shlukují. 

  HOŘENÍ – postupným hořením dalších vrstev zkokosovatělé části odpadŧ se 

zvyšuje teplota na cca 1 100 
o
C aţ 1 200 

o
C. 
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  VYHOŘÍVÁNÍ – dochází ke spalování zbývajících hořlavých součástí odpadŧ 

se zbytkem nespáleného spalovacího vzduchu. Do pece musí být přiváděno 

dostatečné mnoţství spalovacího vzduchu zajišťující přebytek ve všech fázích 

spalovacího procesu. 

 

3)  Spalování v šachtové peci 

Princip spočívá v postupném vkládání odpadŧ shora, přičemţ vsázka klesá 

postupně šachtou dolŧ proti spalinám a spalovacímu vzduchu, které stupají. Při  

om se postupně vysouší a tepelně rozkládá odpad, vyvíjí se karbonizační plyn, 

dochází k následnému zapálení a posléze i hoření vrstvy odpadŧ v šachtě. 

V poslední fázi vzniklý popel chladne a spalovací vzduch se naopak přehřívá, 

coţ vede k intenzifikaci procesu.  

Proces je možno rozdělit do 4 fází: 

  VYSUŠOVÁNÍ A ZAPÁLENÍ – odpady jsou sušeny horkými spalinami 

a sáláním spalin. Při poklesu odpadu do spodních částí pece dochází k jejich 

odplynění a vnikají loţiska hoření. 

  HOŘENÍ – při dalším poklesu odpadŧ se tyto dostávají do oblasti vyšších 

teplot, kde dochází v poměrně intenzivnímu spalování díky styku ohnisek 

hoření, karbonizačních plynŧ a vzhŧru proudícího spalovacího vzduchu. 

  VYHOŘÍVÁNÍ – v dŧsledku dalšího poklesu odpadŧ vyhořívají zbytky 

hořlavých látek a také se zvyšuje teplota. Proto je vhodné lokální zchlazování 

loţe odpadŧ diferencovaným přívodem sekundárního vzduchu, nebo přívodem 

části recirkulovaným spalin, abychom zamezili případnému nebezpečí 

natavování popela. 

  CHLAZENÍ – popel, který vzniká po vyhoření hořlavých sloţek odpadŧ, klesá 

do spodní části, kde je proti němu přiváděn studený vzduch. Tím dochází 

k přímému styku obou médií a následné výměně tepla při ochlazování popela 

a současném ohřevu spalovacího vzduchu.  
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5.2.3 Výhody a nevýhody spalování 

Výhody spalování: 

 Rychlý zpŧsob 

 Účinné sníţení objemu (zbytek tvoří 30 hm. %; 10 obj. %) 

 Tuhý, sterilní zbytek nepodléhající rozkladu (chemické a zdravotní odpady) 

 Dokonalá hygienizace odpadŧ  

 Detoxikace organických polutantŧ 

 Získání tzv. „alternativní energie“  

 Vyloučení bioodpadu (BRKO) ze skládkování spalováním směsných domovních 

odpadŧ  

Nevýhody spalování: 

 Vysoké investiční náklady na výstavbu spaloven 

 Vysoké náklady na provoz a údrţbu zařízení 

 Potřeba kvalifikované obsluhy pro provoz a údrţbu 

 Nákladná opatření k zachycení škodlivých sloţek emisí (PCDD/PCDF)  

 Moţná destrukce odpadních látek potenciálně recyklovatelných 

 Při provozování spaloven komunálního odpadu dochází ke snahám 

minimalizovat separovaný sběr plastŧ, papíru a bioodpadu (BRKO)        

5.3 Pyrolýza odpadů 

 Jedná se o tepelný rozklad organických materiálŧ bez přístupu medií 

obsahujících kyslík, vzduch, oxid uhličitý a vodní páry. Odpad se zahřívá ve spalovací 

komoře teplem z přídavného paliva za nedostatku vzduchu, čímţ vzniká pyrolýzní plyn, 

který se spaluje v dohořívací komoře. 

 V dŧsledku pyrolýzy se při vyšších teplotách sniţuje stabilita organických 

sloučenin a dochází k rozkladu výšemolekulární látky na nízkomolekulární, jejímţ 

následkem je rozklad na těkavé produkty a koks. Teploty při tomto procesu se pohybují 

mezi 150 
0
C aţ 1 000 

0
C a jejich pouţití rozlišujeme 

  nízkoteplotní pyrolýzu (< 500 
0
C ) 

  středněteplotní  pyrolýzu (500 – 800 
0
C) 
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  vysokoteplotní pyrolýzu (> 800 
0
C) 

 Při pyrolytickém procesu lze pozorovat řadu dějŧ, které v závislosti na dosaţené 

teplotě mŧţeme rozdělit do 3 teplotních intervalŧ: 

  do 200 
0
C dochází k sušení a tvorbě vodní páry odštěpením vody. Tyto procesy 

jsou silně endotermické 

  mezi 200 
0
C aţ 500 

0
C následuje oblast tzv. suché destilace. Zde se značně 

odštěpují boční řetězce organických látek a makromolekulární struktury 

se přeměňují na plynné a kapalné organické produkty a pevný uhlík 

  ve fázi tvorby plynu při teplotách 500 
0
C aţ 1 200 

0
C jsou produkty vzniklé 

suchou destilací dále štěpeny a transformovány. Vznikají plynné plyny jako H2, 

CO, CO2, CH4. 

 

 Většina pyrolýzních systémŧ je zaloţena termickém rozkladu odpadu v rotační 

peci vytápěné zevně spalinami, které vznikají z následného spalování pyrolýzních plynŧ 

v tzv. termoreaktoru. Zbytek energie ze spálení plynŧ, která se nespotřebuje na ohřev 

vsádky se uţívá v kotlích na odpadní teplo k výrobě páry nebo teplé uţitkové vody. 

Pyrolýzní jednotky bývají vhodné pro šarţovitý provoz pro odpad, který nemá příliš 

vysoký obsah škodlivin a nemá tendenci ke spékání.  

Výhody pyrolýzních technologií: 

  Jednodušší zařízení, a tím i investičně méně náročné. 

  Produkovaná paliva jsou snadněji prodejná, neţ teplo či pára. 

  Objem vznikajících plynných produktŧ je pouhým zlomkem mnoţství spalin 

vznikajících při spalování stejného mnoţství odpadu. [2] 

5.3.1  Pyrolýza plazmovým hořákem 

 Jedná se o postup kdy při dosaţení teplot mezi 5 000 
0
C aţ 10 000 

0
C uvolňují 

pyrolýzní plyny, které lze vyuţít k získání energie. Při zpracování plastŧ a jiných 

odpadních materiálŧ nastávají problémy s atomy halogenŧ, které je nutno zachycovat 

absorbérem. Nevýhodou tohoto postupu jsou značné investiční náklady. 
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5.3.1 Zplyňování odpadů 

 Jedná se o tepelný rozklad za podstechiometrického obsahu kyslíku 

a za přítomnosti vodní páry směřující ke vzniku plynných hořlavých látek.  

Proces zplyňování: 

  Konverze materiálŧ obsahujících uhlík a vodík při teplotách aţ  1 600 °C. 

  Endotermický proces. 

  Probíhá oxidační a redukční reakce. 

  Vysoká teplota zabraňuje vzniku dioxinŧ a polycyklických aromatických 

uhlovodíkŧ. 

  Redukční prostředí brání vzniku oxidŧ dusíku. 

  Vzniká hořlavý plyn (CO, CH4, H2).  

5.4 Spalitelné odpady  

 Termickými postupy mŧţeme odstraňovat, ale také energicky vyuţívat celou 

škálu odpadŧ skupenství pevného, kapalného nebo plynného. Z hlediska místa výskytu, 

členíme spalitelné odpady na: 

a)  odpady komunální (včetně čistírenských kalŧ z ČOV) 

b)  odpady prŧmyslové 

c)  odpady zemědělské a lesnické  

d)  odpady speciální  

 Z hlediska spalovacích procesŧ jsou spalitelné odpady nehomogenní, obsahují 

vysoké mnoţství vlhkosti a balastních látek, nelze je povaţovat jako hodnotné palivo, 

ale největší problém nastává jejich spalováním, kdy vzniká celá řada škodlivých látek 

znečišťující ovzduší.  

5.5 Komunální odpady: 

 Komunální odpad je veškerý odpadový materiál vznikající na území obce a 

zahrnuje následující skupiny: 

  tuhé odpady z domácností 

  uliční odpady a smetky, odpad z parkŧ a zahrad 

  odpady ze škol, obchodŧ, úřadŧ a institucí 
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  odpady ze sluţeb 

  kaly z čistíren odpadních vod. 

 Komunální odpady jsou proměnlivé a heterogenní materiály, jejichţ 

reprezentativní vzorek lze získat velmi obtíţně. Také jejich charakteristiky se mohou 

měnit před, v prŧběhu a po vzorkování v dŧsledku  

  Přenosu vlhkosti z kuchyňských a parkových odpadŧ do papírových a jiných 

materiálŧ absorbujících vlhkost. 

  Vzájemné kontaminaci sloţek domovního odpadu, které se dostanou do úzkého 

kontaktu v kontejnerech nebo sběrných vozech. 

  Mechanické nebo biochemické degradace. 

 

 Analýza reprezentativního vzorku mŧţe vycházet z:  

  RUČNÍHO TŘÍDĚNÍ, poskytující morfologické sloţení (papír, plasty, kovy, 

sklo apod.). 

  PŘÍMÉ ANALÝZY, stanovením obsahu hořlavých sloţek, vlhkosti a popela. 

  PRVKOVÉ ANALÝZY hořlavé části odpadu. 

  URČENÍ VÝHŘEVNOSTI ODPADU 

 Velmi dŧleţitý je také obsah vlhkosti, který je vyjádřen ztrátou hmotnosti 

vzorku v dŧsledku jeho vysušení. Domovní odpady, ve srovnání s konvenčními palivy, 

obsahují značné mnoţství vlhkosti měnící se v prŧběhu sběru a shromaţďování. 

Zpravidla je vlhkost vyšší v letním období neţ v zimě z dŧvodu rŧstu obsahu rostlinných 

zbytkŧ. 

 Kaly z čistíren odpadních vod taktéţ spadají ke KO. Vyznačují se vysokým 

obsahem vody, který je dŧleţité rozlišit na vodu volnou a vodu v kalu vázanou. Vody 

volné je moţné filtrovat nebo odstředit, ale u vody vázané je pro spalování dŧleţité 

minimálně odstranit vodu volnou. 

 V prŧběhu procesu je dŧleţitý čistírenský kal, coţ je stupeň jeho úpravy. 

Předupravený kal se projevuje při vyhnití úbytkem hořlaviny aţ o 25 % a relativním 

vzrŧstem obsahu popela aţ o 20 % hmotnostních. Kaly by se měly při spalování mísit 

s jinými tuhými odpady, samotné jen ve speciálních typech spaloven. [5] 
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6 Závěr: 

V mé bakalářské práci jsem se zabýval tématem charakteristik komunálních 

odpadŧ. Obsah práce je rozdělen do šesti kapitol, ve kterých jsem postupně popsal 

problematiku komunálních odpadŧ. V prvních kapitolách jsem zmínil základní pojmy 

z oblasti nakládání s odpady, dále pak stručně popsal platnou legislativu a v dalších 

kapitolách jsem stručně popsal látkové sloţení komunálních odpadŧ a moţnosti jejich 

zpracování. V poslední kapitole jsem podrobněji rozebral otázku spalování odpadŧ, která 

je v současné době nejpouţívanější metodou zneškodňování odpadŧ a velmi 

diskutovaným tématem.  

 V souvislosti s rostoucími poţadavky na kvalitu výrobkŧ a s tím spojenou 

zvýšenou produkcí obalŧ a následně odpadŧ je třeba si uvědomit, jak s nimi správně 

nakládat. Aby byl problém odpadŧ a separovaného sběru efektivnější, je třeba vynaloţit 

daleko větší úsilí, neţ je tomu dnes. Je velmi dŧleţité, aby si lidé uvědomili, ţe třídění 

odpadu je v dnešní době, kdy je planeta na mnoha místech zcela zpustošena odpady, 

nedílnou součástí jejich kaţdodenního ţivota. Vţdyť třídit odpad je v globálu to 

nejmenší co mŧţeme udělat. A děláme to pro sebe. Spousta lidí si ovšem tento fakt 

neuvědomuje a je jim jedno kam a jaký odpad vyhodí, coţ určitě není správná cesta. 

Jedinou účinnou motivací v dnešní době jsou peníze, za předpokladu, ţe by byli ti, kteří 

odpad opravdu poctivě třídí finančně ohodnoceni nebo by platili menší poplatek za 

odvoz odpadu, určitě by si rozmysleli, kam PET lahev vyhodí. Třídění odpadu je třeba 

dostat do podvědomí lidí, aby to brali za samozřejmou věc, jako je tomu např. 

v Rakousku.  
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Seznam zkratek  
 

Zkratka Význam 

% Procento

°C stupeň celsia

ALU Hliník

BRKO Biologicky rozloţitelný komunalní odpad

č. číslo

ČOV Čistička odpadních vod

ČR Česká republika

ČSN Česká státní norma

DO Domácí odpad

ISOH Informační systém odpadového hospodářství

Kg Kilogram

KO Komunální odpad

m-3 metr čteverečný, kubík

MJ Megajoule

MZd Ministerstvo zdravotnictví ČR

MŢP Ministerstvo ţivotního prostředí ČR

OH Odpadové hospodářství

OKO Objemný komunální odpad

PAP Papír

PCDD/PLDT Dioxiny

PET Polyethylentereftalát

POH Plán odpadového hospodářství

PP Polypropylen

PVC Polivinilchlorid

Sb. Sbírky
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