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1. ÚVOD 

 

Kaţdoročně se v Evropě a Severní Americe vyprodukuje denně na osobu 0,6 aţ 2 kg 

tuhých komunálních odpadů (M. Farrell et al. 2009). Biologicky rozloţitelná část tvoří 

50% aţ 70% (Déportes et al. 1995).  

Skládkováním bioodpadů dochází ke vzniku skleníkových plynů (metan a oxid uhličitý), 

tvorbu výluhů a výskytu patogenních organismů ohroţujících zdraví lidí a zvířat (Váňa J. 

2005).   

Skládkování odpadů přispívá ke globálnímu oteplování 4 % (Papageorgiou A. et al. 2009), 

např. uloţením dřeva se přemění 25% uhlíku a v případě kuchyňských odpadů se 90% 

uhlíku přemění na skleníkové plyny. Unikající uhlík ze skládek je vázán ve formě metanu 

ze 40-ti % a v oxid uhličitý ze 60-ti % (Jay S. Gregg 2009).  Přičemţ metan má 25x vyšší 

skleníkový efekt neţ CO2 (Calabrò P.S. 2009).  

Sběr, zpracování a odstraňování biologicky rozloţitelného komunálního odpadu 

představují v celé Evropě významný problém (Pospíšilová E. 2006). Sníţení emisí 

skleníkových plynů je legislativně podporováno Směrnicí Rady 1999/31/ES o skládkách 

odpadů, která ukládá členským státům EU vypracovat národní strategii opatření 

k recyklaci, kompostování, produkci bioplynu nebo zhodnocení surovin a energie, jejíţ 

realizace povede k omezení mnoţství biologicky rozloţitelných odpadů (BRO) 

odcházejícího na skládky. Podle této směrnice se mělo v roce 2006 sníţit mnoţství 

biologicky rozloţitelného komunálního odpadu (BRKO) ukládaného na skládky na 75% 

mnoţství produkovaného v roce 1995, a na 35 % do roku 2016. ČR vyuţila dle Směrnice 

1999/31/ES o skládkách moţnosti odloţení cílových roků o čtyři roky, pro ty státy, které 

v roce 1995 skládkovaly více neţ 80% komunálních odpadů. Zákonem č.314/2006 Sb. 

byla provedena změna zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů (dále jen „zákon o odpadech“), v platném znění. ČR vykazuje trvalý nárůst BRKO, 

coţ je opačný trend, neţ jaký předpokládá POH ČR a je zcela reálný předpoklad, ţe v roce 

2010 nebude splněn závazný ukazatel vůči EU, kterým je pokles BRKO ukládaných na 

skládky ve srovnáním s rokem 1995. V roce 2004 činil nárůst na 114%, v roce 2005 byl 

nárůst na 118% a v roce 2006 pak narostlo mnoţství sládkovaných BRKO na 123,7% 

cílového mnoţství roku 2010 (Bartoš P. 2008).  

Země evropské unie s vysokým odklonem od skládkování BRKO pouţívají kombinaci 

odděleného sběru, tepelného zpracování, centralizované kompostování a materiálovou 

recyklaci. Tepelné zpracování, převáţně spalování odpadu, je zpravidla uţíváno pro 

ošetření směsného odpadu. Kompostování a recyklace jsou uţívány  pro separované 

odpady jako je papír a lepenka, textilie, dřevo, zahradní odpady a kuchyňské odpady 

(Crowe M. et al. 2002) 

Podle dostupné literatury se problematikou komplexního nakládání BRO v obcích, nikdo 

nezabývá. Objevují se dílčí projekty např. sběru BRO, popř. pilotní projekty zaměřené na 

odpad ze zeleně (Moňok B. 2006) „Kompostovanie na obecných kompostoviskách“ 

(s doporučením pro obce do 1500 obyvatel), a dále studie zaměřené na konkrétní 

technologie bez návaznosti na obce. Avšak Altman V. et al. (2006) uvádí „ Za současné 

ekonomické situace se jako nejvýhodnější jeví pro malé obce zpracování biologických 

odpadů kompostováním na centrálních kompostárnách. Pokud je produkce bioodpadů 
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velká, pak lze vyuţít bioplynové stanice, ovšem realizace této varianty je finančně náročná, 

proto je vhodná pro velké producenty bioodpadu nebo svazky obcí“. K dispozici jsou také 

tzn. expertní systémy např. na webových stránkách Výzkumného ústavu zemědělské 

techniky nebo organizace CZ Biom, avšak ty se zaměřují rovněţ pouze na specifickou část 

široké problematiky BRKO. 

Cílem práce je vytvoření metodiky k výběru optimálního postupu pro nakládání s BRO pro 

obce s  vesnickou zástavbou nad 2000 obyvatel. Obce s počtem obyvatel nad 2000 (velké 

vesnice) jsem vybrala z několika důvodů.  Tyto velké vesnice mají některé společné prvky, 

které umoţní uplatnit jednotný postup při řešení problematiky BRO. Jsou  to např. ţivotní 

styl, typ zástavby,  hustota zalidnění, zastoupení institucí (školy, zdravotní střediska, aj.) a 

podnikatelských subjektů, povinnost provozovat čistírnu odpadních vod (ČOV), atd. Na 

rozdíl od velkých měst nemají potřebný potenciál dostatečně erudovaných pracovníků 

v oblasti hospodaření s odpady a metodika je můţe odborně provést daným problémem bez 

zbytečně vynaloţených prostředků a omylů při řešení  BRKO v jejich území. Není-li 

systém dobře připravený, můţe být politika odklonu bioodpadů ze skládek neúčinná a 

můţe dokonce vést k negativním efektům (Herczeg M. at al. 2009).  

 

V průběhu řešení doktorské práce jsem došla k závěru, ţe pro dosaţení stanoveného cíle je 

zapotřebí získat mnohem větší mnoţství dat, neţ které bylo moţné opatřit pro definovanou 

skupinu municipalit. Z tohoto důvodu jsem vlastní výzkum rozšířila na veškerou vesnickou 

zástavbu tj. bez omezení počtu obyvatel a pouţila jsem rovněţ data městských částí 

s významnou převahou rodinných domů se zahradami. 
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2. METODY PRO ŘEŠENÍ DOKTORSKÉ PRÁCE 

 

Výběr metod pro řešení doktorské práce vycházel ze zhodnocení mnoţství a kvality 

produkovaných odpadů a určení vlastností, které jsou rozhodující pro technologické 

vyuţití s přihlédnutím na národní zvyklosti a legislativní poţadavky vyplývající z  

právních přepisů EU resp. ČR. Zásadní hypotézou jsou doporučení (nástroje) pro odklon 

BRKO ze skládek uváděná v literatuře, která jsou konfrontována se specifickými 

podmínkami v ČR. Cílem práce je vytvoření obecné metodiky, která vyţaduje s ohledem 

na objektivitu řešeného problému velké mnoţství dat z různých zdrojů. Proto jsem zaloţila 

vlastní řešení práce na třech základních postupech.  

 

1. Zpracování literární rešerše. Jedná se zejména o informace o analýzách směsného 

komunálnílho odpadu, výtěţnosti a kvalitě sběru, provozní a ekonomické 

náročnosti technologií kompostování a BPS. 

 

2. Vlastní terénní šetření, které rozšiřuje nebo doplňuje informace získané 

z písemných textů. Šetření bylo zaměřeno na:  

- analýzy SKO prováděné obcemi a organizacemi v ČR (nepublikované v 

literatuře) a vyvození závěrů o podílů BRKO ve SKO v obcích s vesnickou 

zástavbou,  

- dlouhodobé zkušenosti obcí s nakládáním s BRKO. Prostřednictvím 

osobních setkání, telefonických rozhovorů a e-mailové komunikace jsem 

zjišťovala, jak obce k problematice přistupují, jaké prostředky pouţívají a 

jakých výsledků dosáhly. Získaná data prezentuji v části prevence vzniku 

BRKO (domácí kompostování) a oddělený sběr,  

- ochota občanů spolupracovat a podílet se na separaci, sběru a vlastním 

kompostování (ovlivňuje volbu technologie pro nakládání s BRKO). 

Sestavila jsem dotazník a zorganizovala dotazníkové šetření ve dvou obcích 

s vesnickou zástavbou (Brušperk, Krmelín – jejich základní charakteristika 

je uvedena dále v textu).  

3. Třetím zdrojem je vlastní odběr směsného komunálního odpadu a jeho laboratorní 

analýza. Stanovila jsem podíly bioodpadů ve SKO s důrazem na jejich odlišnou 

charakteristiku a vytříděné BRKO bylo pouţito pro chemickou analýzu. Chemická 

analýza byla zaměřena na parametry, které jsou rozhodující pro posouzení 

vhodnosti materiálů k vyuţití technologiemi kompostování a anaerobní digesce 

nebo k hodnocení průběhu těchto technologií.  Vzorky SKO jsem odebírala z obce 

Fryčovice a ve spolupráci s Frýdeckou skládkou a.s z obcí Dobrá, Hukvaldy, 

Morávka, Raškovice, Sedliště, Sviadnov (jejich charakteristiku uvádím níţe v 

textu). 
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2.1 ODBĚR VZORKŮ A STANDARDIZOVANÉ POSTUPY STANOVENÍ SKO 

 

Vzorkování bylo provedeno podle Metodického pokynu MŢP ke vzorkování odpadů. 

Věstník MŢP č.5/2001 a normy ČSN EN 14899 Charakterizace odpadů – Vzorkování 

odpadů – Zásady přípravy programu vzorkování a jeho pouţití.   Odběr vzorků probíhal 

třemi různými metodami. Vzorky slouţily ke stanovení podílu BRO ve SKO a jako 

materiál pro laboratorní měření.  

 

První skupina vzorků pochází z obce Fryčovice a byla odebírána přímo na skládce. Po 

vysypání komunálního odpadu (KO) ze sběrných vozů byl odebrán reprezentativní vzorek 

o hmotnosti cca 10 kg.  Ihned po odběru vzorku byla stanovena vlhkost. Vzorek byl 

převezen do chemické laboratoře, kde byl usušen při teplotě 105 
o
C.  Po vysušení byla část 

vzorku homogenizována pro sledování vybraných chemických ukazatelů (0.5 kg) a 

podstatná část o hmotnosti cca 5 kg byla ručně separována na jednotlivé sloţky. První 

skupina vzorků jsou z měsíce 8,9,10 2008 a 3,4,6 2009. Procentuální zastoupení 

jednotlivých sloţek bylo sledováno v sušině KO.  

 

Druhá skupina (2 vzorky) pochází rovněţ z obce Fryčovice, ale třídění na jednotlivé sloţky 

probíhalo odlišně.  Třídění jsem provedla přímo na skládce. Hmotnost tříděného vzorku 

byla mnohem vyšší, v srpnu 2009 cca 200 kg  a v únoru cca 70 kg. Do laboratoře k analýze 

byl odvezen pouze reprezentativní vzorek biomasy ze srpna 2009  viz obrázky. První i 

druhá skupina vzorků byla odebrána vţdy po periodě svozu bez dešťových sráţek. 

 

Třetí skupina, Frýdecká skládka, jsou vzorky, které tvořily náhodně vybrané popelnice na 

SKO občanů z šesti různých obcí.  Objem popelnice byl 110 l.  Třídění na jednotlivé 

sloţky proběhlo na skládce, do chemické laboratoře k analýzám byla odvezena pouze 

vytříděná biomasa.  

 

analýzy BRKO probíhaly podle standardizovaných metod:  

ČSN P CEN/TS 15440:2007 Tuhá alternativní paliva – Metoda stanovení obsahu biomasy. 

ČSN EN 15170:2009  Charakterizace kalů – Stanovení spalného tepla a výhřevnosti. 

ČSN P CEN/TS 15403:2007 Tuhá alternativní paliva – Metody pro stanovení obsahu 

popela. 

ČSN P CEN/TS 15414-2:2007 Tuhá alternativní paliva – Stanovení obsahu vody metodou 

sušení v sušárně. Část 2: Stanovení veškeré vody zjednodušenou metodou. 

ČSN P CEN/TS 15407:2007 Tuhá alternativní paliva – Tuhá alternativní paliva – Metody 

pro stanovení obsahu uhlíku (C), vodíku (H) a dusíku (N). 

ČSN EN 15309:2007 Charakterizace odpadů a půd - Stanovení elementárního sloţení 

metodou rentgenové fluorescence. 

2.2 TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ BRKO  

 

Kompostování 

Odebrané vzorky BRKO byly kompostovány v automatickém kompostéru NatureMill 

model NM125 viz obrázek 2.1 a poté se zralý kompost analyzoval v laboratořích VŠB-TU 

Ostrava.  



Martina Hájková: Metodika pro výběr optimální technologie nakládání s BRO pro obce s vesnickou zástavbou 

2010  5   

Přístroj je určen pro kuchyňský a zahradní bioodpad, dále zvířecí exkrementy (vč. 

podestýlky) a papír. Kapacita kompostéru odpovídá 2,5 kg na den, celkové mnoţství do 7 

kg za týden. Doba zrání je 14 dnů. Teplota během kompostovacího procesu dosahuje aţ 

60ºC. 

 

 
Obrázek 2.1: Schéma kompostéru NatureMill NM 125 (zdroj: 

http://www.peoplepoweredmachines.com/naturemill/naturemill_pet.htm) 

 

 

Anaerobní digesce 

Anaerobní digesce BRKO probíhala na experimentálním fermentačním zařízení typu DCU 

300 viz 2.2. a  obrázek 2.4 – v procesu ko-fermentace (přídavek BRKO ke kalu z ČOV).   

Základ tvoří skleněná nádoba o objemu 10 l. Promísení vsázky v celém objemu zajišťují 

dvě vrtulové míchadla (umístěny uprostřed válce ve dvou úrovních), poháněné 

elektromotorem. K dosaţení poţadované teploty 39ºC uvnitř reaktoru, slouţí topná vloţka 

připevněná z vnější strany válce. Součástí fermentoru je řídící jednotka regulující 

nastavené hodnoty procesu a to: teplotu, otáčky, pH, pěnění procesu. Vzniklý bioplyn je z 

reaktoru odváděn pryţovou hadicí do plynojemu s vodním uzávěrem (obrázek 2.5). Odtud 

je plyn v denních intervalech odváděn na analýzu na plynovém chromatografu (obrázek 

2.6). Analýzy rovněţ probíhaly za stejných podmínek i ve fermentoru Biostat B plus, 

dodaným firmou Sartorius (obrázek 2.3). Vsázka bioreaktoru byla vytvořena: vyhnilý kal 

z Ústřední čistírny odpadních vod Ostrava (1 600 ml), surový kal (400 ml), pitná voda 

(4000 ml), BRKO (400 g sušiny). Surový kal je zdrojem bakterií, vyhnilý kal optimalizuje 

poměr C:N při anaerobní digesci. BRKO byl před vloţením do reaktoru rozemlet v mixéru 

značky Vorwerk na velikost 0,5 cm.  

 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=1323101220&to=http%3a%2f%2fwww%2epeoplepoweredmachines%2ecom%2fnaturemill%2fnaturemill%5fpet%2ehtm
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Obrázek 2.2: Fermentror DCU 300 (zdroj: autorka) Obrázek 2.3: Biostat B plus (zdroj: autorka) 

 

 
Obrázek 2.4: Schéma fermentoru DCU 300 (zdroj: autorka) 

 

  
Obrázek 2.5: Plynojem (zdroj: autorka) Obrázek 2.6: Chromatogram (zdroj:autorka) 
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3. BIOLOGICKY ROZLOŢITELNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD V OBCÍCH 

Za biologicky rozloţitelný odpad se pro účely zákona o odpadech §33a rozumí jakýkoli 

odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu (odpad ze zahrad a veřejné 

zeleně, potravinářský a kuchyňský odpad z domácností, restaurací, stravovacích nebo 

maloobchodních zařízení a srovnatelný odpad ze zařízení potravinářského průmyslu). 

Seznam vyuţitelných odpadů uvádí příloha č. 1 vyhl. 341/2008 Sb. a podle Katalogu 

odpadů jsou za biologicky rozloţitelné komunální odpady (BRKO) povaţovány následující 

druhy: 

20 01 01 Papír a lepenka 

20 01 08 Biologicky rozloţitelný odpad z kuchyní a stravoven 

20 01 10 Oděvy 

20 01 11 Textilní materiály 

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 

20 02 01 Biologicky rozloţitelný odpad (ze zahrad a parků) 

20 03 01 Směsný komunální odpad (SKO) 

20 03 02 Odpad z trţišť 

20 03 07 Objemný odpad 

Komunální odpady (KO) katalogové číslo 20 00 00 jsou odpady z domácností a podobné 

ţivnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů, včetně sloţek odděleného sběru. 

V textech zaměřených na komunální odpad se často také vyskytuje pojem domovní odpad, 

coţ je odpad z provozu domácností a z činností spojených s provozem obytných budov. 

Domovní odpad je součástí komunálního odpadu a je to ta část, která vzniká na území obce 

a má původ v činnosti fyzických osob (nepodnikatelských subjektů). Pojem domovní 

odpad však není v zákonu o odpadech vymezen. 

Podle ČSN P CEN/TS 15440 /Tuhá alternativní paliva – Metoda stanovení obsahu 

biomasy, jsou za biomasu povaţovány: biologicky rozloţitelný odpad, papír/lepenka, 

dřevo, hedvábný papír, látka, kůţe a guma.  Pokud se v disertační práci hovoří o biomase 

podle této normy, je vţdy toto uváděno. V opačném případě se jedná o biomasu podle 

definice níţe. 

V této práci je pod označením:  

Biomasa: 20 01 08 biologicky rozloţitelný odpad z kuchyní a stravoven  –  zde označován 

téţ jako kuchyňský bioodpad, 20 02 01 biologicky rozloţitelný odpad (ze zahrad a parků) 

+ 20 01 38 dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 – zde rovněţ zahradní bioodpad.  

Textil:  20 01 10 oděvy + 20 01 11 textilní materiály. 

Papír: 20 01 01 papír a lepenka 

Sklo: 20 01 02 

Plasty: 20 01 39 

Kov: 20 01 40 

Inertní materiál:  popel a odpady typu stavebních odpadů jako 17 01 Beton, cihly, tašky a 

keramika, 17 05 Zemina, kamení 



Martina Hájková: Metodika pro výběr optimální technologie nakládání s BRO pro obce s vesnickou zástavbou 

2010  8   

3.1 SOUČASNÝ STAV NAKLÁDÁNÍ S BRO 

 

Biologicky rozloţitelné odpady jsou kvantitativně významnou skupinu odpadů. Mezi BRO 

patří BRKO, odpady zemědělské, lesnické, potravinářské, z papírensko-celulózařského 

průmyslu, ze zpracování dřeva, kůţí, z textilního průmyslu, patří sem téţ některý obalový 

odpad a čistírenské a vodárenské kaly (Váňa J. 2005). Z hlediska celkového mnoţství 

vyprodukovaných odpadů je moţno za nejvýznamnější biodegradabilní odpady povaţovat 

odpady z rostlinné a ţivočišné výroby. Dalšími významnými biodegradabilními odpady 

jsou BRO z komunální sféry. Zbývající skupiny BRO nejsou svým mnoţstvím významné 

(Hřebíček J. 2004). 

V České republice se produkuje cca 9 mil.t bioodpadů ročně (cca 23,5% celkové produkce 

odpadů). ČR vykazuje trvalý nárůstu BRKO, coţ je opačný trend, neţ jaký předpokládá 

POH ČR a je zcela reálný předpoklad, ţe v roce 2010 nebude splněn závazný ukazatel vůči 

EU, kterým je pokles BRKO ukládaných na skládky ve srovnáním s rokem 1995. V roce 

2004 činil nárůst na 114%, v roce 2005 byl nárůst na 118% a v roce 2006 pak narostlo 

mnoţství sládkovaných BRKO na 123,7% cílového mnoţství roku 2010 (Bartoš P. 2008).  

BRO lze zpracovat metodami fyzikálními (např. spalování s vyuţitím tepla, látková 

recyklace), chemickými (např. metylesterifikace), biologickými (např. aerobní 

kompostování, anaerobní digesce) a jejich kombinacemi. Ze všech způsobů zpracování 

bioodpadů mají biologické způsoby nejvyšší potenciál rozvoje. Tyto technologie se 

realizují v prostředí koloběhu látek, zejména rostlinných nutrientů a mikroelementů, a tím 

zabezpečují udrţení úrodnosti půd a výţivu lidí. Tyto technologie mohou zabezpečit 

účinnou hygienizaci bioodpadu a mohou oddalovat důsledky globálních disfunkcí 

poškození ţivotního prostředí zvýšenou sekvestrací uhlíku v půdě. Technologií anaerobní 

digesce je moţno získat ještě navíc obnovitelnou energii bioplynu, snadno 

transformovatelnou na elektrickou energii (Váňa J. 2005). 

Země evropské unie s vysokým odklonem od skládkování BRKO pouţívají kombinaci 

odděleného sběru, tepelného zpracování, centralizované kompostování a materiálovou 

recyklaci. Tepelné zpracování, převáţně spalování odpadu, je zpravidla uţíváno pro 

ošetření směsného odpadu. Kompostování, znovuvyuţití a recyklace jsou uţívány  pro 

separované odpady jako je papír a lepenka, textilie, dřevo, zahradní odpady a kuchyňské 

odpady (Crowe M. et al. 2002) 

3.2 ZDROJE VÝSKYTU BIOLOGICKY ROZLOŢITELNÉHO ODPADU V OBCI 

 

V doktorské práci se zabývám především směsným komunálním odpadem popř. odděleně 

sbíranými sloţkami komunálního odpadu. Stručně uvádím vybrané informace i k ostatním 

druhům BRO, a to proto, ţe technologie, které přicházejí v úvahu pro obec jako prostředek 

odklonu BRKO ze skládek mohou a nebo dokonce musí být pouţity spolu s dalšími duhy 

BRO. 
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Mezi moţné zdroje biologicky rozloţitelného odpadu v obci patří: 

A. komunální bioodpad představují (Kotoulová Z. et al. 2001): odpad ze zeleně, 

kuchyňské odpady, papír, specifické bioodpady 

B. kaly z čistíren odpadních vod (ČOV), septiků a ţump 

C. další odpady 

 

Odpad ze zeleně 

Kvantitativně nejvýznamnějším odpadem z veřejné i soukromé zeleně je tráva, dalšími 

odpady jsou listí, dřevo, odpad z květinových záhonů, ze hřbitovů a zvláštní odpady jako 

např. z expanzivních rostlin (Kotoulová Z. et al. 2001). 

Tyto odpady jsou relativně snadno vyuţitelné. Kompostování co nejblíţe místu jejich 

vzniku je nejlogičtější i nejekonomičtější variantou jejich vyuţívání (Slejška A. 2005). 

Pokud obec nemůţe vyuţít vlastní údaje o produkci obecní zeleně lze ji odhadnout. 

K odhadům průměrných hodnot výnosů a doby sklizně travních porostů i u dalších druhů 

biomasy z veřejné zeleně lze vyuţít na základě vstupních údajů o celkové rozloze těchto 

ploch v jednotlivých obcích, hodnoty z literatury, které uvádějí produkci hmoty z jednoho 

hektaru (Altmann V. et al. 2005). Expertní systém Výzkumného ústavu zemědělské 

techniky (www.vuzt.cz) uvádí produkci zeleně pro: zahrady 8-15, parky 12-15, hřiště 15-

30, louky 8-15, pastviny 0-10, rekreační a ostatní plochy 8-15 t/ha/rok. Normativy pro 

zemědělskou a potravinářskou výrobu (Kavka M. et al.  2006) informují o průměrném 

výnosu pro louky v letech 2000-2003, 13,78 t/ha/rok naproti tomu publikace Zemědělská 

výroba v tabulkách a  číslech (Andrt M. et al. 1998) pro 1993 aţ 1997 uvádí, ţe průměrný 

výnos pro louky činí 3,6 t/ha/rok. Jelínek et al. (2001) provádí odhad veškeré veřejné 

zeleně na 2t/ha/rok.  

Často je pro obec jednodušší stanovit objem BRKO neţ jeho hmotnost např. nevlastní váhu 

a při zpracování BRKO vyuţívá pouze odhad na základě objemu sběrného vozu. Pak lze 

vyuţít stanovení hmotnosti pomocí objemové hmotnosti. K tomuto účelu jsem sestavila 

tabulku 3.1, kterou obec můţe pro stanovení hmotnosti BRO vyuţít. Tabulka je sestavena 

z objemové hmotnosti nádob na sběr BRKO (pro jednotlivé druhy bioodpadů, např. pro 

míchání základky, lze vyuţití objemové hmotnosti uvedené v textu Plíva P. et al. 2006). 

Tabulka 3.1: Objemová hmotnost zahradních a kuchyňských bioodpadů (zdroj: autorka) 

Obec 
Nádoba 120 l Nádoba 240 l VOK 

kg/m
3
 

Dolní Chabry (Voštová V. et al. 2008) 181,9 182 x 

Březník (Mikroregion Chvojnicko a 

Náměšťsko, 2008)   

2006 x 175 253 

2007 x 225 167 

Obce Novojičínska  (Asompo,a.s.), (zdroj: autorka) 

Začátek sezony x x 142,9 

Sezona seče trávy x x 185,7 

Konec sezony (jablka,listí,aj.) x x 285,7 

Průměr 199,8 
Poznámka: VOK – velkoobjemový kontejner 

http://biom.cz/lide.shtml?x=148169&als%5bAUTHORID%5d=7bba68c0a604c5bee85d3436c2aea2dc
http://www.vuzt.cz/
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Kuchyňské odpady 

Bioodpad s obsahem kuchyňských odpadů je dle legislativy ČR nutné kompostovat v 

bioreaktorových kompostárnách nebo vyuţívat v bioplynových stanicích s hygienizačním 

stupněm. Toto vyplývá z poţadavků nařízení 1774/2002 (ES), rovněţ zakazuje zkrmování 

kuchyňských odpadů. Kuchyňský odpad je výborným materiálem pro anaerobní digesci, 

jelikoţ zabezpečuje vysokou produkci bioplynu (Pokorná A. 2007). V případě vyuţití 

těchto odpadů na kompostárnách a bioplynových stanicích je nutno splnit řadu povinností, 

z nichţ nejdůleţitější je úprava zrnitosti pod 12 mm a hygienizace při teplotě vyšší neţ 

70ºC po dobu delší neţ 1 hodina. Do tohoto vyuţití jsou vyloučeny odpady z mezinárodní 

přepravy, které jsou povaţovány za zvlášť nebezpečné (Váňa J. 2008a).  

 

Papír 

V domovním odpadu je podle zahraničních zkušeností 2-6% papíru, který vzhledem k jeho 

znečištění nelze recyklovat klasickým způsobem. Při vlastním kompostování nemá 

znečištění papíru podstatný vliv na kvalitu kompostu. Naopak papír do 10% hmotnosti 

vstupních surovin působí při kompostování bioodpadu pozitivně (Kotoulová Z. et al. 

2001). 

 

Specifické biodpady a další odpady BRO 

Specifické odpady jsou např. odpady z obchodů s květinami, pekáren a obchodů 

s potravinami, z jídelen, apod. Mnoţství těchto odpadů lze určit jen v konkrétních 

podmínkách daného území. Nakládání s těmito bioodpady se řídí rovněţ hygienickými 

předpisy, např. pro potraviny jsou to poţadavky EK 174/202 (Kotoulová Z. et al. 2001). 

Mezi další odpady jsem zařadila ty, které vznikly činností právnických nebo fyzických 

osob oprávněných k podnikání např. zemědělských podniků, z gastroprovozů, atp. 

Obecně se jedná o produkci odpadů v komerční sféře, a ta je značně variabilní jak sloţením, 

tak jejím mnoţstvím. Pokud by obce chtěly do svého záměru nakládání s BRO zapojit 

podnikatelské subjekty, je nutné provést v tomto směru vlastní šetření zájmového území. 

Avšak studie provedené v okrese Jeseník (Kovář M. et al. 2008) a ve městě Frýdek-Místek 

(Španihelová M. 2008) naznačují, ţe firmy o vyuţívání popř. likvidaci svých biologicky 

rozloţitelných odpadů nemají zájem. Španihelová M. (2008) prostřednictvím dotazníkového 

průzkumu zjistila, ţe důvodem tohoto nezájmu je vlastní způsob nakládání s bioodpadem. 

Jedná se však převáţně o předávání odpadu osobě, která není oprávněná k nakládání 

s odpady a tak zde dochází ze strany dotčených podnikatelských subjektů k porušení zákona 

o odpadech. Rovněţ Váňa J. (2008 a) informuje, ţe v řadě gastroprovozů jsou kuchyňské 

odpady sice separovány, ale končí nezákonně jako krmivo pro hospodářské zvířectvo nebo 

jsou zpracovány v kuchyňských drtičích a končí v odpadních vodách. 

Potenciálními významnými producenty BRO v obci jsou zemědělci. Moţností zapojení 

zemědělských podniků ke spolupráci při likvidování bioodpadů z komunální sféry se 

zabývá studie pro okres Jeseník (Kovář M. et al. 2008). Ta potvrdila nezájem velkých 

zemědělských podniků o tuto sluţbu. Důvodem můţe být skutečnost, ţe zemědělská 

výroba je často bezodpadová, protoţe veškerou zbytkovou biomasu vyuţijí při své 

činnosti. To platí rovněţ u materiálů jako je zvířecí trus, moč, hnůj a kejda. K posledně 

uvedeným produktům Ministerstvo ţivotního prostředí a Ministerstvo zemědělství ve 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost%C3%A1rna
http://aa.ecn.cz/img_upload/267d7a1293b5aa53e374ea30d66848d6/N1774.zip
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anaerobn%C3%AD_digesce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
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Věstníku MŢP (12/2008) vydalo pro vyjasnění komodity „hnůj“ sdělení.  Zde stanovuje, ţe 

trus, moč, hnůj a kejda nejsou odpadem, ale hnojivem za podmínek: 

 soustřeďované odděleně a zpracované mimo místo vzniku,  

 přímo aplikovány na zemědělskou půdu za účelem hnojení,  

 případně jsou-li dále zpracovávány jako organické hnojivo a následně 

aplikovány.  

Rozhodne-li se obec pro záměr, který bude významně závislý na externích dodávkách 

suroviny (tj. mimo obecní zdroje BRO), je důleţité, aby byly s dodavateli tyto dodávky 

dlouhodobě smluvně podchyceny. Kvalitně připravené smluvní vztahy a stabilita dodávek 

kvalitní suroviny jsou klíčovým předpokladem k úspěšnému provozu. Zároveň je třeba vzít 

v úvahu to, ţe mnoţství ekonomicky atraktivních zdrojů (např. bioodpady, za jejichţ 

zpracování je moţné účtovat poplatek) je omezené a bude vyčerpáno rozšiřujícím se 

počtem zařízení a zvyšující se konkurencí (Desatero bioplynových stanic, 2008). 

 

Kaly z ČOV, septiků a ţump 

V blízké budoucnosti lze očekávat zvětšenou produkci čistírenských kalů a to z důvodu 

naplňování směrnice 91/271/EHS, kdy obce s více neţ 2000 ekvivalentních obyvatel jsou 

povinny vybudovat dvoustupňovou – mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod 

(1EO je definován produkcí znečištění 60 g BSK5  za den (Topol J. 2009)), spolu 

s omezováním moţností jejich vyuţití v zemědělství nebo skládkováním, budou obce 

nuceny hledat vhodné metody jejich likvidace (Stehlík P. et al. 2006).  

Kaly představují suspenzi pevných látek a agregovaných koloidních látek původně 

přítomných v odpadních vodách a vzniklých při různých způsobech jejich čištění. Sloţení 

a obsah sušiny kalu závisí především na charakteru znečištění odpadních vod a na 

čistírenských procesech, kterým byla daná odpadní voda podrobena (Malík K. 2006). 

Podle kvality kalu a jeho další úpravy je kal moţné vyuţít k přímé aplikaci v zemědělství, 

ke kompostování a energetickému vyuţití (Stehlík P. et al. 2006). Avšak pro další 

vyuţívání anaerobní digescí jsou vhodné kaly pouze z ČOV, které nejsou zpracovávány 

v anaerobním zařízení. Tyto kaly jsou vhodné pouze ke kompostování (Kovář  M. et al. 

2008). 

3.3 PODÍL BRO VE SKO V OBCÍCH 

 

Objektivní údaje o mnoţství, skladbě a dalších vlastnostech komunálního odpadu jsou 

nezbytným podkladem pro vytváření efektivních systémů odděleného sběru vyuţitelných 

surovin a systémů materiálového nebo energetického vyuţití komunálního odpadu (Crowe 

M. et al. 2002). Ve všech státech se mění sloţení pevného komunálního odpadu místo od 

místa (Amlinger at al. 2010) a závisí na mnoha faktorech: regionální odlišnosti, klimatické 

podmínky, frekvence odděleného sběru, roční období, kulturní zvyklosti (Tchobanoglous 

et al. 1997), vývojové trendy ve společnosti, ţivotní úroveň obyvatelstva, velikost sídla, 

charakter zástavby, druh vytápění (Hora L. et al. 2005).  

 

Analýzy komunálního odpadu v EU ukazují, ţe kuchyňský a zahradní odpad tvoří 30% aţ 

40% komunálního odpadu. Spolu s papírem a lepenkou tyto frakce dosahují 50 aţ 65% 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V24-4S26RNT-1&_user=822117&_coverDate=10%2F31%2F2008&_alid=1154886832&_rdoc=42&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5692&_sort=r&_st=4&_docanchor=&_ct=37344&_acct=C000044516&_version=1&_urlVersion=0&_userid=822117&md5=99d269a0fdff1879010d1f7817017575#bib30
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V24-4S26RNT-1&_user=822117&_coverDate=10%2F31%2F2008&_alid=1154886832&_rdoc=42&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5692&_sort=r&_st=4&_docanchor=&_ct=37344&_acct=C000044516&_version=1&_urlVersion=0&_userid=822117&md5=99d269a0fdff1879010d1f7817017575#bib30
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veškerého KO. Biodegradabilní sloţka KO (včetně textilu, plen) se pohybuje mezi 65 - 

70%. Biomasa a papír s lepenkou tvoří 80 - 90%  veškerého BRKO (Amlinger F. at al. 

2010).  V Estonsku tvoří BRKO ve směsné komunálním odpadu 65%, v SRN 57%, v Itálii 

62% a Maďarsku 52% (Herczeg M. at al. 2009). Průměrné sloţení SKO v EU je 

následující: papír a lepenka - 35%; kuchyňský a zahradní odpad  - 25%; plasty - 11%; sklo 

- 6%; kovy - 3%; textil - 2%; ostatní - 18% (Paolo S. Calabrò 2009). Herczeg M. at al. 

(2009) upozorňuje, ţe srovnávat data mezi jednotlivými zeměmi je obtíţené, protoţe 

neexistuje jednotná metodika měření nebo odhadu mnoţství BRKO.  Zatímco mnoţství 

odděleně sbíraného biodegradabilní frakce KO můţeme přesně změřit, SKO můţe být 

pouze odhadován.   

Od roku 2007 je v platnosti mezinárodní norma CEN/TS 15440, podle které lze stanovit 

mnoţství BRO v KO. Studie zaměřené na BRO v KO zpracované po tomto roce, které 

postupují dle uvedené normy lze vzájemně srovnávat.  

 

3.3.1 BRKO ve SKO v ČR 

 

Podle Plánu odpadového hospodářství ČR (POH ČR) v roce 1995 produkoval v průměru 

kaţdý obyvatel ČR 148 kg biologicky rozloţitelných komunálních odpadů a celková 

produkce BRKO byla v roce 1995 v ČR 1 530 000 tun. Podíl BRKO ve SKO činil 41%.  

Tento podíl biologicky rozloţitelných odpadů v ČR v roce 1995 byl stanoven na základě 

analýz prováděných v roce 1993 aţ 1995 v Praze. 

Kotoulová Z. (2000) uvádí, ţe určení podílu biologicky rozloţitelného komunálního 

odpadu na celkovém mnoţství komunálního odpadu v ČR v roce 1995 lze provést pouze 

na základě výsledků systematických analýz skladby komunálního odpadu prováděných v té 

době v některých městech v ČR. Konkrétně se jedná o roční analýzy prováděné 

v Benešově (1992-3) a v Praze (1992-5) viz tabulka 3.2 a tabulka 3.3. Součástí analýz 

prováděných v Praze bylo také stanovení dalších fyzikálních a chemických charakteristik 

např. vlhkosti a obsahu spalitelných látek, podle kterého lze usuzovat na mnoţství 

biologicky rozloţitelných látek v některých směsných podílech analyzovaného odpadu. 

Tyto skutečnosti vedly ke stanovení podílu biologicky rozloţitelného odpadu v ČR v roce 

1995 z analýz prováděných v roce 1993 aţ 1995 v hlavním městě Praze. 
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Tabulka 3.2: Skladba domovního odpadu  v Praze 1993-5, sídlištní a smíšená zástavba (Kotoulová Z. 2000) 

Látková skupina 

Podíl látkových skupin podle typů zástaveb                     

(% hmotnostní) 

Sídlištní zástavba Smíšená zástavba 

Původní 

vzorek Vlhkost 

Suchý 

vzorek 

Původní 

vzorek Vlhkost 

Suchý 

vzorek 

Papír/lepenka 27,0 17,6 30,3 20,3 16,9 22,5 

Organický odpad
*
 15,9 42,1 12,5 7,7 39,9 6,2 

Textil 4,1 23,4 4,3 3,3 17,1 3,7 

Dřevo 0,8 8,7 1,0 0,5 9,8 0,6 

Zbytek do 40 mm 4,1 6,5 5,2 3,5 5,1 4,4 

Zbytek 8-40 mm 19,2 59,6 10,5 21,3 53,2 13,3 

Frakce menší 8 mm 5,5 41,6 4,4 18,7 34,7 16,3 

Ostatní (plasty, sklo, 

kovy, minerál. odpad) 
23,4 0,0 31,8 24,7 0,0 33,0 

celkem 100,0 26,0 100,0 100,0 25,1 100,0 
Poznámka: * organický odpad = běžný kuchyňský odpad v podobě zbytků potravin a odpad z úpravy zahrad, 

případně jiných ploch zeleně 

 

Tabulka 3.3: Skladba domovního odpadu v Praze 1993-5, vilová a příměstská zástavba (Kotoulová Z. 2000) 

Látková skupina 

Podíl látkových skupin podle typů zástaveb (% hmotnostní) 

Vilová zástavba Příměstská (venkovská) zástavba 

Původní 

vzorek Vlhkost 

Suchý 

vzorek 

Původní 

vzorek Vlhkost 

Suchý 

vzorek 

Papír/lepenka 22,3 19,5 24,8 9,5 23,2 9,8 

Organický odpad
*
 14,1 46,1 10,5 6,3 42,8 5,0 

Textil 3,2 17,4 3,6 1,9 25,6 2,0 

Dřevo 0,3 9,3 0,4 0,2 13,4 0,3 

Zbytek do 40 mm 4,1 6,7 5,3 1,9 8,9 2,3 

Zbytek 8-40 mm 22,3 56,1 13,5 22,8 40,5 18,4 

Frakce menší 8 mm 10,3 32,5 9,6 39,1 29,3 37,4 

Ostatní (plasty, 

sklo, kovy, 

minerál.odpad) 

23,4 0,0 32,3 18,3 0,0 24,8 

celkem 100,0 27,5 100,0 100,0 25,7 100,0 
Poznámka: * organický odpad = viz tabulka 3.2 

Pro aplikaci výsledků analýz komunálního odpadu na podmínky ČR bylo vyuţito údajů o 

průměrném zastoupení typů zástaveb z projektu PPŢPú530/1/97 a to: sídlištní zástavba 

20%, smíšená zástavba 35%, vilová zástavba 8% a příměstská (venkovská) zástavba 37%. 

Na základě výše uvedených skutečností byl stanoven podíl biologicky rozloţitelných 

odpadů v komunálním odpadu v ČR na 41% hmotnosti (tabulka 3.4)  
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Tabulka 3.4: Podíl BRO v KO pro ČR  1995 – původní (vlhká) substance, hmotnostní % (Kotoulová Z. 2000) 

Objemový odapd

Uliční smetky

Odpad ze zeleně

Celkem KO

Domovní odpad

Papír/lepenka

Orgaický odpad
*

Zbytek do 40 mm

Podíl BRO v 

toku KO (%)

Textil

Dřevo

100

25

20

0

Zbytek 8-40 mm

Frakce menší 8 mm

Ostatní (plasty, sklo, kovy, 

minerál.odpad)

Podíl v toku 

KO (%)

Biologicky 

rozloţitelný obsah 

22

40

100

100

50

100

30

Celkem

Sloţky KO

75

18

9

3

0,5

3

21,5

23

30

18

9

1,5

6

7

1,5

0,7

1

4,5

0,5

5,5

25

10

70

0

40

8,4

40,6

12

100  
Poznámka: * organický odpad = viz tabulka 3.2 

 

3.3.2 Stanovení podílu BRO ve SKO v obcích ČR po roce 1995 

 

Pro získání objektivních údajů o skladbě SKO v obcích s vesnickou zástavbou jsem mimo 

vlastní měření, analyzovala data od jiných autorů. Tyto informace byly v dostupné 

literatuře nebo mi údaje poskytly přímo obce či organizace, které se problematikou 

komunálních odpadů zabývají. Přičemţ se zaměřuji především na směsné komunální 

odpady z domácností tzn. neřeším objemové odpady nebo uliční smetky, a to s ohledem na 

jejich minoritní podíl cca. 1%. (Kotoulová Z. 2000).  Analýzy získané od různých autorů 

jsem seřadila do tabulky 3.5 včetně základních údajů, které se na analýzu váţou - obec a 

základní údaje o ní, datum uskutečnění analýzy a zdroj, který mi data poskytl popř. 

citovanou literaturu. Konkrétní podíly jednotlivý sloţek SKO uvádím a vyhodnocuji spolu 

s vlastními daty níţe v textu. 
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Tabulka 3.5: Obce a doprovodné údaje, kde proběhla analýza SKO  (zdroj: autorka) 

Obec 
P. 

obyvatel 

Sběr 

BRKO 

Způsob 

odběru 

vzorku 

Datum 

analýzy 
Zdroj 

Sdruţení obcí 

Černošín x x 
SKO 2001-02 

Benešová 

et.al.2002 

Dubicko
 
(RD) 1072 SD nádoby 24.4.2009 www.hnutiduha 

Dvůr Králové x SD, PDK nádoby 24.6.2008 www.hnutiduha 

   SD  17.1.2008  

   SD,PDK  16.4.2008  

Radíkov
 
(RD) 206 VOK SKO 25.6.2008  

   VOK  27.8.2008 město Olomouc 

Březník
 
(VeZ) 

652 

VOK, D 

240l 

nádoby 2006 

Zera 

Zemědělská a 

ekologická 

agentura 

  
 

VOK, D 

240l 
 2008-09  

UH-Mařatice (RD) 
150 SD 

nádoby 2005-06 
Benešová et al. 

2007 

Dubenec(RD) 668 VOK nádoby x  

Heřmanice (RD
)
 326 x nádoby x  

Pravčice (VeZ)  x x SKO 2008-09 město Zlín 

Dolní Zahrady, 

Kroměříţ (ViZ)
 
 x x 

SKO 2008-09 město Zlín 

Krásné pole (VeZ) x x SKO 2008-09 OZO, a.s. 

Ludgeřovice 

(VeZ) x x 
SKO 2008-09 OZO, a.s 

Číchov (VeZ) 269 x nádoby 2006-09 

Zera 

Zemědělská a 

ekologická 

agentura 
Vysvětlivky: SD – sběrný dvůr, PDK – podpora domácího kompostování, VOK – velkoobjemový kontejner, D 

– donáškový sběr, RD – rodinné domy, VeZ – vesnická zástavba, x – data nejsou k dispozici 

Z tabulky 3.5. vyplývá, ţe analýzou směsného komunálního odpadu zaměřenou na 

bioodpady se po roce 1995 zabývalo v ČR několik obcí resp. autorů či organizací.  Byly 

pouţívány různé metodiky, a to ať jiţ se jedná o způsob odběru reprezentativního vzorku, 

separace jednotlivých sloţek, období vzorkování a záznam dalších doprovodných údajů 

ovlivňující skladbu zbytkového odpadu. 

Reprezentativní vzorek je odebírán buď přímo na skládce po vysypání sběrného vozu 

(často je uţívaná metodika Kotoulová Z. 2008) nebo jsou analyzovány obsahy jednotlivých 

nádob na SKO. Při separaci sloţek SKO je nejčastěji pouţíváno ruční třídění, sítová 

analýza a jejich kombinace. Období odběru vzorku je zaměřeno buď na celý rok (s 

různými periodami odběru, nejčastěji  1x měsíčně nebo 4x ročně dle ročního období) nebo 

na jeho část popř. je analýza provedena jednorázově. Mezi doprovodné údaje patří způsob 



Martina Hájková: Metodika pro výběr optimální technologie nakládání s BRO pro obce s vesnickou zástavbou 

2010  16   

vytápění zájmové lokality. Podle Jelínek A. et al. (2001) má právě tento faktor největší vliv 

na sloţení SKO. Proto se rozlišují odpady z centrálně vytápěné zástavby sídliště 

s centralizovaným zásobováním teplem a zástavba s lokálním vytápěním plynem, bez 

moţnosti jakéhokoli vyuţití odpadu v místě vzniku, odpady ze smíšené zástavby (převáţně 

starší zástavba městských čtvrtí se smíšeným vytápěním ušlechtilými palivy – plyn, nafta, 

duálním (lokálním) vytápěním tuhými palivy, odpady z vilové zástavby (městské čtvrti 

tvořené rodinnými domy a nájemními vilami s lokálním vytápěním tuhými palivy i 

ušlechtilými palivy s moţností spalování hořlavé sloţky a kompostování) a odpady 

z příměstské (vesnické) zástavby (domy vytápěné především tuhými palivy s větší 

moţností odpady spalovat, kompostovat či zkrmovat).  

Dalším doprovodným údajem je také nutná informace, zda obyvatelé dané oblasti mají 

moţnost separovat bioodpad a jiné druhy odpadů či nikoliv (Benešová L. et al. 2007).  

Také Favoino E. (2003) uvádí, ţe oddělený sběr obalů a jiných suchých materiálů 

způsobuje (jako vedlejší efekt) zvýšení koncentrace fermentovatelných materiálů ve 

zbytkovém odpadu, pokud ovšem nejsou kuchyňské odpady efektivně zachyceny (to můţe 

být nazváno jako "efekt koncentrace fermentovatelných odpadů"). 

3.3.3 Podíl BRKO ve SKO v obcích s vesnickou zástavbou 

Vlastní analýzy SKO jsem provedla v obci Fryčovice a dále ve spolupráci s Frýdeckou 

skládkou a.s. v obcích Dobrá, Hukvaldy, Fryčovice, Janovice, Morávka, Raškovice, 

Sviadnov, Sedliště (skupinu vzorků označuji „Frýdecká skládka“). Některé charakteristiky 

uvedených obcí, které mají na sloţení SKO vliv uvádí tabulka 3.6 (tyto údaje jsem získala 

od obcí). Fryčovice a obce Frýdecká skládka jsem vybrala proto, ţe byly ochotny 

spolupracovat na mém výzkumu a pochází se stejného regionu. Všechny vesnice se 

nacházejí v Moravskoslezském kraji.  Převáţnou část zástavby tvoří domy se zahradami s 

obyvateli původní zástavby.  

Tabulka 3.6: Charakteristika obcí (zdroj: autorka 

Obec Sviadnov Sedliště Janovice Morávka Raškovice Dobrá Hukvaldy Fryčovice

P.obyvatel* 1439 1351 1756 1648 1770 3025 1904 2302

Rod.domy* 317 306 468 296 353 742 550 561

Byt.domy* 24 1 2 3 29 11 2 4

Plynofikace 80% 65% 58% 26% 34% 75% 80% 85%
Obyvatelstvo PŮ PŮ 50% NZ 50% NZ PŮ PŮ PŮ PŮ

Poplatek 0 N OS OS OS N OS OS
Tříděný sběr Pl,B,S Pl,B,S Pl,   S Pl,   S Pl,   S Pl,   S Pl, S Pl,   S

 
PŮ – původní obyvatelstvo, NZ – nová zástavba, N – poplatek za nádobu, OS – poplatek na osobu, Pl – plast, 

B-BRO rost.charakteru, S – sklo, * rok 2007 

 

Výsledky analýz podílu jednotlivých látkových skupin ve SKO uvádí tabulky 3.7, 3.9, 3.10 

a fotografie analyzovaného  SKO jsou na obrázcích 3.1 aţ 3.10.  
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
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Obrázek 3.1:  Stanovení podílu složek zbytkového 

KO Fryčovice v laboratorních podmínkách (zdroj: 

autorka) 

Obrázek 3.2: Odběr reprezentativního vzorku ze 

SKO (zdroj: autorka) 
 

 

 

  
Obrázek 3.3: Homogenizace reprezentativního 

vzorku SKO Fryčovice (zdroj: autorka) 

Obrázek 3.4: Analýza sloţek zbytkového odpadu 

obcí Frýdecká skládka (zdroj: autorka) 

 
 

Tabulka 3.7: Skladba směsného komunálního odpadu Fryčovice hm.% (v sušině), 1. skupina (zdroj: autorka) 

Druh 

odpadu 
08/08 09/08 10/08 04/09 06/09 03/09 

průměr + 

sm.odchylka 

Plasty 10,5 9,76 8,57 18,59 26,6 17,8 15,3 + 6,98 

Sklo 1,31 2,4 11,45 3,8 13,43 4,73 6,19 + 5,02 

Textil 10,29 3,52 3,93 12,38 2,19 6,66 6,50 +  4,07 

Kov 5,21 4,78 4,81 5,41 6,13 3,33 4,95 + 0,93 

Stavební 

materiál 12,85 7,7 17,32 17,1 8,65 19,64 13,88 + 4,94 

Papír 28,51 26,08 13,97 10,79 15,01 12,38 17,79 + 7,54 

Půda a 

popel 2,67 13,69 14,38 1,93 3,18 6,96 7,14 + 5,62 

Biomasa 28,65 32,07 25,58 30 24,81 28,51 28,27 + 2,71 

Hmotnostně nejvýznamnější v 1. skupině vzorků SKO Fryčovice je organický podíl 

přírodního charakteru (biomasa) v průměru 28,3%. Další významnou sloţkou jsou papír 

17,8%, plasty 15,3% a stavební materiál 13,9 %.  Niţší zastoupení vykazuje textil 6,5  %, 

sklo 6,2% a kovy 5 %.  Podíly jednotlivých skupin pro tyto vzorky jsou však stanoveny 
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v sušině a vlhkost vzorku v dodaném stavu byla změřena pouze pro celý vzorek, je v 

rozsahu od 27,8% do 47,9%. Pro přepočet v dodaném stavu je moţno vyuţít tabulku 3.8 

obsahu vody v jednotlivých druzích odpadů, kterou uvádí Calabrò, P.S (2009). 

 

Tabulka 3.8: Obsah vlhkosti složek SKO 

Podíl SKO Obsah vlhkosti % 

Papír a lepenka 5 (Calabrò P.S. a et al. 2009) 

Plast 10 (Calabrò P.S. a et al. 2009) 

Sklo 5 (Calabrò P.S. a et al. 2009) 

Kovy 10 (Calabrò P.S. a et al. 2009) 

Textil 30-60 

Dřevo 20-40 

Kuchyňský a zahradní odpad 85 (Calabrò P.S. a et al. 2009) 

Keramika a inert 0 (Calabrò P.S. a et al. 2009) 

Kůţe a guma 0 (Calabrò P.S. a et al. 2009) 

Pleny a hygienické potřeby 90 (Calabrò P.S. a et al. 2009) 

 

 

 

 
Tabulka 3.9: Skladba SKO Fryčovice hm% (dodaný stav), 2. skupina (zdroj: autorka) 

Druh odpadu 07/09 02/10 Průměr + sm.odchylka 

Plasty 17 19,16 18,08 + 1,53 

Sklo 2,5 4,41 3,46 + 1,35 

Textil 5,7 3,86 4,78 + 1,30 

Kov 2,57 6,20 4,39 + 2,57 

Stavební materiál 15,73 0,69 8,21 + 10,63 

Papír 14,6 13,44 14,02 + 0,82 

Půda a popel 8,88 29,08 18,98 + 14,29 

Biomasa 31,42 15,99 23,71 + 10,91 

pleny 1,6 7,17 4,38 + 3,94 

 

  

Obrázek 3.5: SKO Fryčovice 1.sk., červen 2009 

(zdroj: autorka) 

Obrázek 3.6:  SKO Fryčovice říjen 2008 (zdroj: 

autorka) 

Poznámka: červeně vyznačeny místa se zahradním 

bioodpadem, modře vyznačena hranice hromady 
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Nejvyšší zastoupení ve SKO Fryčovice 2. skupina má opět biomasa s 23,7%, následuje 

půda a popel s 19%, plasty 18,1%, papír 14,2%, stavební materiál 8,2%, textil 4,8%, pleny 

4,4%, kov 4,4 a sklo 3,5%. 

 

  
Obrázek 3.7: Hromada SKO Fryčovice po vysypání 

sběrným vozem, červenec 2009 (zdroj: autorka) 

Obrázek 3.8: Reprezentativní vzorek cca 200kg,  SKO 

Fryčovice červenec 2009 (zdroj: autorka) 

 

 

  
Obrázek 3.9: Hromada SKO Fryčovice po vysypání 

sběrného vozu, únor 2010 (zdroj: autorka) 

Obrázek 3.10: Homogenizovaný vzorek cca 600 kg, 

Fryčovice únor 2010 (zdroj: autorka) 
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Tabulka 3.10: Skladba domovního odpadu Frýdecká skládka, hm % (dodaný stav), 3. skupina (zdroj:autorka) 

Druh 

odpadu 

07/09 08/09 09/09 

SV SE JA MO DO RA SE MO DO RA 

Plasty 13 14 31 24 39 52 16 8 10 22 

Sklo 3 11 15 1 4 1 14 4 22 24 

Textil 0 4 3 18 0 1 18 13 9 0 

Kov 1 3 5 2 6 3 4 3 2 12 

Papír 17 33 26 24 6 6 11 11 21 12 

Inert 0 0 0 12 22 26 5 13 0 12 

NO 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0 

Biomasa 64 36 21 17 23 10 25 33 36 17 

Pleny 3 0 0 0 0 0 6 3 1 0 

Druh 

odpadu 

09/09 10/09 03/10 Průměr  + 

sm.odchylka JA SV DO MO SV RA HU JA 

Plasty 17 9 6 1 1 2 8 17 15,78+13,61 

Sklo 14 14 8 0 0 0 3 0 7,84+ 8,04 

Textil 0 0 1 1 1 0 0 0 3,84+ 6,24 

Kov 7 8 1 2 2 6 2 2 4,04+3,06 

Papír 7 21 11 2 2 12 19 17 14,3+8,53 

Inert 22 8 33 40 40 24 22 25 17,11+13,47 

NO 0 0 0 0 0 1 1 2 1,01+3,05 

Biomasa 14 41 32 23 23 21 31 37 27,72+2,73 

Pleny 14 1 8 31 32 34 14 0 8,14+12,02 
Poznámka:SV-Sviadnov, SE-Sedliště, JA-Janovice, DO-Dobrá, RA – Raškovice, MO-Morávka, HU-Hukvald, NO – 

nebezpečný odpad 

Nejvyšší zastoupení ve skupině Frýdecká skládka má biomasa s průměrem 28%, dále inertní 

materiál (půda a popel) 17,1%,  následuje plast 15,8%,  papír 14,3%, sklo 7,8%, pleny 

8,1%, kov 4%, textil 3,8% a nepatrné mnoţství nebezpečného odpadu  1%. 

Návrh opatření na sníţení mnoţství BRKO musí vycházet z podílu jednotlivých druhů BRO 

v komunálním odpadu obce. Proto je účelné zaměřit analýzy SKO na ty sloţky bioodpadů, 

které vykazují rozdílné charakteristiky vzhledem k  nárokům na jejich vyuţití. Běţně je při 

analýzách SKO rozlišován papír, textil a biomasa, jak ukazují analýzy autorů uvedených v 

tabulce 3.5. Mnoţství BRO podle těchto látkových skupin ve SKO ve vzorcích  z Fryčovic a 

Frýdecké skládce shrnují tabulky 3.11 a 4.12. Ve Fryčovicích 1.sk. byla provedena korekce 

vlhkosti, kdy celkové mnoţství vody ve vzorku SKO bylo přiřazeno biomase (z důvodů 

metodického sjednocení zkoumaných vzorků). Tabulky 3.11 a 3.12 rovněţ uvádí obsah 

vlhkosti, hořlaviny a popelovin v biomase. 
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Tabulka 3.11: Podíl BRO ve SKO v obci Fryčovice (vč.korekce vlhkosti) 1. a 2. sk., stanovení vlhkosti a 

obsahu inertní sloţky (obsah popela) v biomase,  hm.%   (zdroj: autorka) 

Druh odpadu 08/08 09/08 10/08 03/09 04/09 06/09 

Průměr+ 

sm.odchylka 

biomasa  44,2 50,3 45,1 51,7 50,8 45,3 47,9+3,4 

papír 22,3 19,1 10,3 8,37 7,59 10,9 13,9+6,1 

celkem 66,48 69,39 55,43 60,02 58,35 56,25 60,99+8,93 

+BRO textil 4,03 1,29 1,45 2,25 4,35 0,79 2,36+1,5 

+BROpleny 0 0 0 0 0 0 0 

BRO celkem 70,51 70,68 56,88 62,27 62,7 57,04 63,35+6,12 

Obsah vlhkosti  vzorku % 27,79 36,74 35,64 47,86 42,16 37,56 38 + 6,72 

Obsah popela   (v sušině), 

biomasa 
42,62 48,71 51,61 73,29 53,42 59,9 54,9 + 10,6 

Obsah hořlaviny  (v 

sušině), biomasa 
57,38 51,29 48,39 26,71 46,58 40,1 45,1 + 10,6 

Druh odpadu 07/09 02/10 

Průměr+ 

sm.odchylka 

biomasa  31,4 16 23,7+10,9 

papír 15,4 13,4 14,4+1,4 

celkem 46,8 29,43 38,12+12,28 

+BRO textil 2,853 1,927 2,39+0,66 

+BROpleny 0,8 3,59 2,2+2,0 

BRO celkem 50,45 34,95 42,7+10,96 

Obsah vlhkosti  vzorku % 41,54 x  

Obsah popela   (v sušině), 

biomasa 
79,53 x  

Obsah hořlaviny  (v 

sušině), biomasa 
20,47 x  

Poznámka : BRO textil a pleny je stanoven na 50% podle Kotoulová Z. (2000), x – analýza nebyla provedena 

 

Celkový podíl BRO v SKO Fryčovice 1.sk. činí v průměru 63,4%, s nejniţší hodnotou 

v říjnu 56,9% a nejvyšší v září 70,7%. Podíl biomasy je za jednotlivá období poměrně 

konstantní, pohybuje se v rozmezí od 44,2% do 51,7%. Mnoţství papíru má výraznější 

proměnlivost, s nejniţšími hodnotami za březen a duben 8,4% resp. 7,6% a nejvyššími 

v srpnu a září 22,3% resp. 19,1%.  Výkyvy by mohly souviset s jeho pouţitím pro 

vytápění v chladnějším období.  

Ve 2. sk. Fryčovice činí BRO v SKO průměrně 42,7%, přičemţ biomasa tvoří 23,7%. 

Mezi vzorkem z vegetačního období a období vegetačního klidu je výrazný rozdíl. 

Průměrný podíl papíru je 14,4%, oba vzorky vykazují nepatrnou odchylku.  

Odlišné výsledky analýzy SKO Fryčovice mezi 1. a 2. skupinou byly pravděpodobně 

způsobeny jinou metodikou odběru a analýzy vzorků.  
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Tabulka 3.12:  Podíl BRO ve SKO v obcích  Frýdecká skládka., stanovení vlhkosti a obsahu inertní sloţky 

(obsah popela) v biomase,  hm.%   (zdroj: autorka) 

Druh odpadu 

07/09 08/09 09/09 10/09 

SV SE JA MO DO RA SE MO DO RA JA SV 

Papír 17 33 26 24 6 6 11 11 21 12 7 21 

Biomasa 64 36 21 17 23 10 25 33 36 17 14 41 

Celkem 81 69 47 41 29 16 36 44 57 29 21 62 

+BRO textil 0 2 2 9 0 1 9 7 5 0 0 0 

+BRO pleny 2 0 0 0 0 0 3 2 1 0 7 1 

BRO Celkem 83 71 49 50 29 17 48 52 62 29 28 63 

Vlhkost  27  32  45  47  52  49  45  54  53  56  49 56 

Obsah popela      

(v sušině) 50 20 9 22 10 6 14 19 7 4 11 32 

Obsah 

hořlaviny (v 

sušině) 50 80 91 78 90 94 86 81 93 96 89 68 

Druh 

odpadu 

03/10   

Průměr + sm. 

odchylka DO MO SV RA HU JA 

Papír 11 2 2 12 19 17 14 + 9 

Biomasa 32 23 18 21 31 37 28 + 13 

Celkem 43 25 20 33 50 54 42 + 18 

+BRO textil 1 1 1 0 0 0 2 + 3 

+BROpleny 4 16 16 17 7 0 4 + 6 

BRO 

Celkem 
48 41 37 50 57 54 48 + 16 

Vlhkost 53 55 58 63 55 56 57+3 

Obsah popela      

(v sušině) Ʃ 14 17 + 13 

Obsah 

hořlaviny (v 

sušině) 
Ʃ 86 83 + 13 

Poznámka: SV, SE, JA, MO, DO, RA, HU viz tabulkla 3.10 

Průměrné zastoupení BRO v SKO ve skupině obcí Frýdecká skládka je 48%. 

Proměnlivost sloţení vzorků je pro všechny látkové skupiny značná, coţ souvisí 

s metodikou odběru. 

Z tabulek 3.11 a 3.12 je patrný velmi vysoký podíl popelovin resp. inertních částic 

v biomase a to ve Fryčovicích v průměru 54,9% (42,6% aţ 73,3%) a 17,3% (4% aţ 50%) 

pro Frýdeckou skládku. Obsah popelovin je všeobecně v biomase nízký, pohybuje se 

v rozmezí 0,6 – 1,6% (Koppe K. et al. 2003). Příčinou vysokého obsahu popelovin ve 

vzorcích Fryčovice a Frýdecká skládka byla zřejmě ruční separace BRO ze směsného 

komunálního odpadu, kdy odstranění znečištění ve formě inertních částic při odběru 

vzorku nebylo reálné. Tomu také nasvědčuje fakt, ţe vyššího zastoupení inertního 

znečištění biomasy se vyskytuje při odběru vzorků po vysypání sběrného vozu (vyšší 

pravděpodobnost znečištění) neţ v obcích Frýdecká skládka, kde odběr probíhal 

z jednotlivých sběrných nádob (popelnic). 
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Stanovení reálného obsahu biomasy ve vytříděném vzorku biomasy bylo provedeno podle 

ČSN P CEN/TS 145440 (duben 2007) „Tuhá alternativní paliva – Metoda stanovení 

obsahu biomasy“. Byla pouţita metoda dle přílohy B – Stanovení obsahu biomasy 

s pouţitím selektivní metody rozpouštění. Selektivní metodu rozpouštění představuje 

působení koncentrované kyseliny sírové s přídavkem peroxidu vodíku. Biomasa se 

selektivně rozpustí a ne-biomasa zůstane ve zbytku. Výsledky stanovení obsahu biomasy, 

ve vzorcích ručně vytříděné biomase, jsou uvedeny v tabulce 3.13 a 3.14. Průměrné 

mnoţství biomasy v biomase ve vzorcích z Fryčovic resp. Frýdecké skládce je průměrně 

17,8% + 6,4 resp. 55,8+14,6 zbývající část jsou balastní látky. 

 
Tabulka 3.13: Sloţky biomasy v SKO Fryčovice dle ČSN P CEN/TS, hm. % v sušině (zdroj: autorka) 

Sloţka v biomase 08/08 09/08 10/08 03/09 04/09 06/09 07/09 

Biomasa  28,87 21,94 13,84 9,05 14,48 18,9 17,54 

Ne-biomasa  21,13 22,26 27,32 12,32 17,93 21,8 15,05 

Popel 550
o
C 50 55,8 58,84 78,63 67,59 59,3 67,41 

 
Tabulka 3.14: Sloţky biomasy SKO Frýdecká skládka dle ČSN P CEN/TS, hm. % v sušině (zdroj: autorka) 

Sloţka v 

biomase 

07/09 08/09 09/09 10/09 

SV SE JA RA DO MO SE JA RA DO MO SV 

Biomasa 33,4 57,7 62,8 60,4 68,7 34,1 39,7 46,7 72,3 77,6 53,4 62,4 

Ne-biomasa 16,5 17,3 27,6 30,8 17,5 47,6 37,7 41,5 23,1 16,4 27,6 20,7 

Popel 550°C 50,1 24,8 9,6 8,8 13,9 18,3 22,6 11,9 4,6 6,1 19 16,9 
Poznámka: SV, SE, JA, RA, DO, MO viz tabulka 3.10 

Z dat uvedených v tabulkách 3.14 a 3.15 vyplývá, ţe ručně vytříděná biomasa „je ještě 

zatíţena chybou“ přítomnosti dalších sloţek. Z těchto výsledků je zřejmé, ţe pro návrh 

metodiky nakládání s BRO v obcích je nutné kromě obsahu vlhkosti pečlivě sledovat i 

obsah „čisté sloţky BRO“. Obrázek 3.11 znázorňuje podíl biomasy ve SKO stanovený 

různými metodami (vč. vlhkosti). Rozdíl mezi manuálně tříděnou biomasou a dle ČSN P 

CEN/TS 145440 je pro Frýdeckou skládku 5%, Fryčovicemi 1.sk. resp. 2.sk 24% resp. 

15% . 
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Obrázek 3.11 : Složky biomasy v SKO dle různých metod 
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Themelis N.J. (2007) uvádí, ţe chemická analýza majoritních komponent potravin, odpadů 

ze zeleně a směsného papíru má velmi blízké zastoupení.  Themelis N.J. (2007) odvodil 

následující chemické sloţení:  

 Směs potravin a odpadů ze zeleně: C6H9.6O3.5N0.28S0.2 

 Směsný papír: C6H9O4.6N 0.036S 0.01     

 

Síra a dusík jsou minoritními sloţkami a vyskytují se hlavně u odpadů ze zeleně a potravin. 

Jestliţe zanedbáme síru a dusík v chemické analýze směsného papíru, pak je chemické 

sloţení velmi blízké celulóze (C6H10O5)x. Strukturní vzorec biomasy můţe být 

zjednodušen na  C6H10O4  (Themelis N.J. 2002a), poměr C/O dosahuje hodnoty 1,12 a 

poměr C/H dosahuje hodnoty 7,2.    

Na základě této informace byla v biomase z obcí Frýdecká skládka provedena analýza 

zaměřená na její chemické sloţení (tabulka 3.15). Průměrný poměr C/O činí 1,42 + 0,47 a 

přibliţně odpovídá hodnotě dle výše uvedeného strukturního vzorce. Nicméně C/H je 4,76 

+ 1,34 tzn. zhruba poloviční, coţ rovněţ vypovídá o výskytu balastních látek ve zkoumané 

biomase. 

Tabulka  3.15: Chemické složení biomasy Frýdecká skládka (zdroj: autorka) 

  

07/09 08/09 09/09 10/09 

SV SE JA RA DO MO SE JA RA DO MO SV 

C 24,44 40,72 43,67 42,27 40,07 36,48 40,34 44,73 46,88 42,07 45,98 41,05 

H 6,18 7,66 11,37 10,04 10,54 10,08 4,65 8,89 10,48 8,87 9,73 8,63 

S <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

O 17,51 28,99 33,89 39,06 36,47 28,14 38,59 31,68 35,47 40,24 22,70 15,58 

C/H 3,96 5,32 3,84 4,21 3,80 3,62 8,68 5,03 4,47 4,74 4,73 4,76 

C/O 1,40 1,40 1,29 1,08 1,10 1,30 1,05 1,41 1,32 1,05 2,03 2,64 
Poznámka: zkratky viz tabulka 3.10 

Tři vzorky z  Fryčovic byly podrobeny mineralogické analýze (metodou RTG-difrakce) 

zaměřené na sloţení balastního inertního materiálu biomasy, výsledky ukazuje tabulka 

3.16. 

 
Tabulka 3.16: Identifikace inertního materiálu v biomase (%) (zdroj: autorka) 

Minerál 

Chem. 

vzorec 08/08 09/08 10/08 

Křemen SiO2 74.50 ± 4.20 52.40 ± 3.30 68.50 ± 4.80 

Kalcit CaCO3 13.87 ± 2.34 29.50 ± 3.30 15.58 ± 2.55 

Hematit Fe2O3   5.18 ± 1.59 2.52 ± 1.80 

Mikroklin KAlSi3O8 3.02 ± 2.07 7.93 ± 2.55 8.50 ± 3.60 

Plagioklas, albit NaAlSi3O8 3.90 ± 3.30   4.92 ± 2.43 

Akermanit Ca2MgSi2O 2.34 ± 1.89     

Wustit FeO 1.35 ± 1.08     

Fe Fe 1.08 ± 0.33     

Halit NaCl   5.00 ± 0.90   
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Inertní materiál reprezentují jednak půdní částice (křemen, ţivce, karbonáty, jílové 

minerály) a dále také zbytky stavební suti apod.  

Všechny tři vzorky se vzájemně podstatně liší: 09/08 obsahuje velké mnoţství halitu a 

kalcitu (zbytky potravin – polévek), coţ dokumentuje i vodivost vodného výluhu (6,14 

mS/cm), zatímco u ostatních vzorků byla pouze 3,52 mS/cm. Naproti tomu 08/08 vykazuje 

značný podíl křemene, který je pravděpodobně ovlivněn přítomností popela. Pouze u 

vzorku 10/08 souvisí obsah zjištěných minerálů z „kontaminací“ BRO půdními částicemi. 

Různorodost balastního inertního materiálu naznačuje jeho znečištěním právě ostatním 

odpadem, který je spolu s biomasou součástí SKO, a který lze sekundárně jen velmi těţko 

odseparovat. 

 

V následující části textu jsem se pokusila srovnat vlastní analýzy skladby SKO spolu 

s analýzami získanými ze zdrojů uvedených v tabulce 3.5. Toto srovnání není vůbec 

jednoduché a můţeme jej brát pouze jako orientační. Jak je uvedeno výše, problémem je 

samotné provádění analýz skladby odpadu. U jednotlivých projektů jsou pouţívány 

odlišné metodiky, coţ mnohdy znemoţňuje jejich porovnání. Při porovnání dat o skladbě 

SKO je nutné také zohlednit, zda obyvatelé dané oblasti mají moţnost separovat bioodpad 

a jiné druhy odpadů či nikoliv (Benešová L. et al. 2007). Dalším významným faktorem je 

období provádění analýz. Některé hodnoty vychází z průměru za celý rok, tzn. včetně 

hlavní topné sezóny, kde se předpokládá výskyt papíru a biomasy niţší, jiné analýzy se 

zaměřují pouze na určité vegetační měsíce.  Jsou zde uvedeny i rozbory, kde autoři přesné 

datum neuvádějí, jejich srovnání je nejvíce problematické. 

Vlastní srovnání jsem rozdělila na hlavní sloţky BRKO – biomasu, papír, textil viz 

tabulky 3.17 aţ 3.19, ostatní BRKO vzhledem k odlišným přístupům autorů je zanedbáno.  

Data jsou uváděna tak, jak byly získány z literatury nebo předány autory  tzn. některé 

měření mají specifikovaný datum, jiné pouze informují o průměrném sloţení ve vegetační 

období či za celý rok. Celý soubor jsem rozdělila na analýzy prováděné ve vegetačním 

období (duben aţ listopad) a v období vegetačního klidu (prosinec aţ březen) a dále na 

průměr za celé roční období, coţ povaţuji za nejvhodnější vzhledem k odlišným 

přístupům jednotlivých autorů k pozorování skladby SKO resp. období provádění analýz a 

vyhodnocení.  

Z tabulky 3.17 je patrný poměrně velký rozptyl hodnot, kdy průměrné zastoupení biomasy 

ve SKO činí ve vegetačním období 28,1 ± 9,3 % a v období vegetačního klidu 24,8% ± 

12,8%, celoroční průměr je 29,9 ± 12,4%. Po odstranění extrémních hodnot činí obsah 

biomasy ve vegetačním období 28,3 ± 7%, v období vegetačního klidu 24,2 ± 9% a 

celoroční průměr je 28,4 ± 8,6%. Takto jsem vyhodnotila rovněţ data pouze z obcí, která 

byla autory jednoznačně označena jako vesnická zástavba. Zde je hodnota sm.odchylka 

mírně niţší. Po odstranění extrémních hodnot dosahuje obsah biomasy pro PVO 27,5 ± 

7,5%, PVK 22 ± 7,5% a celoroční průměr 24,9 ±  5,3 %. Celkově je obsah biomasy 

v průměru ve vegetačním období vyšší cca o 4% neţ v období vegetačního klidu, v obcích 

označených autory jednoznačně jako vesnická zástavba o 5%.  



Martina Hájková: Metodika pro výběr optimální technologie nakládání s BRO pro obce s vesnickou zástavbou 

2010  26   

 



Martina Hájková: Metodika pro výběr optimální technologie nakládání s BRO pro obce s vesnickou zástavbou 

2010  27   

Nejniţší hodnoty vykazuje sdruţení obcí Černošín okr. Tachov (Benešová L. et al. 2002) 

pro VO 8,3%, VK 4% a za celé roční období 6,9%, naopak nejvyšší byly naměřeny 

v Mařaticích průměrný podíl za celé roční období 59,8% (Benešová L. et al. 2007). 

Fryčovice sk.1 vykazují nadprůměrné mnoţství biomasy VO 47,1% (avšak s velmi malou 

odchylkou 3,2), VK 51,7%, PC 47,9%, vyšší podíl mají pouze Mařatice (Benešová L. et al. 

2007).  Fryčovice 2 sk. vzorek odebraný v červenci se svými 31,4% odpovídá průměru a 

naopak únorový je jeden z nejniţších mezi zkoumanými obcemi. Rozdílné hodnoty ve 

Fryčovicích mezi 1. a 2. skupinou mohly být způsobeny rozdílnou metodikou odběru a 

analýzy SKO.  

Výsledky rozboru obcí Frýdecká skládka jsou mírně nadprůměrné: PVO 33,8% ,  PVK 

27% a PC 32,6%. 

 

Tabulka 3.18: Srovnání skladby papíru ve SKO, vesnická a vilová zástavba (zdroj: autorka) 

04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 PVO SO PVK SO PC SO

okr.Tachov(VeZ) 2,7 2,2 7,3 8,9 14,1 6,2 4,4 4,8 5 2,1 3,6 4,3 6,33 3,86 3,75 1,24 5,47 3,39

Radíkov (RD) 14,4 6,8 10,60 10,60

Ludgeřovice (VeZ) 5,5 6,5 3 5,8 5,00 1,53 5,8 5,20 1,53

Ludgeřovice (VeZ) 10,3 8,9 6,3 9 8,50 9 8,63

Krásné pole (VeZ) 8,9 11,5 6,4 15,7 8,93 2,55 15,7 10,63 3,97

Krásné pole (VeZ) 7,8 15,5 19,9 11,2 11,65 15,55 13,6

Pravčice (VeZ) 8,00

Pravčice (VeZ) 6,00

Kroměříž, Dolní zahrady(ViZ) 15,00

Kroměříž, Dolní zahrady(ViZ) 25,00

Fryčovice 2sk. 14,6 13,4 14,60 13,4 14 0,85

Fryčovice 1sk. 7,59 10,9 22,3 19,1 10,3 8,37 14,04 6,31 8,37 13,09 6,10

UH-Mařatice (RD) 7,3

Dubenec (RD) 8,4

Heřmanice (RD) 5,7

Dubnicko (RD) 24 24,00

Dvůr Králové (RD) 8,3 7 16 7,65 0,92 16 10,43

Březník (VeZ)06 10,2 14,4 11,8 13,4 7,2 10,8 9,1 8,4 10,99 2,47 8,4 10,66 2,47

Březník(VeZ)08-09 14,8 11,2 8,6 12,6 14,6 16,4 11,8 15,6 12,8 12,36 2,57 14,15 2,20 13,16 2,45

Číchov(VeZ)06-07 8,0 5,6 5,8 6,0 9,8 10,2 8,6 8,4 19,8 7,71 1,94 14,1 8,06 9,133 4,34

Číchov(VeZ)08-09 8,6 11,6 8,2 7,6 9,8 13,8 8,8 14,6 10,6 9,16 1,58 11,95 2,72 10,4 2,49

Frýd.skládka(VeZ) 25,5 14,6 12,8 21 10,5 18,48 5,86 10,5 16,88 6,20

Průměr 11,79 5,664 11,28 3,984 10,19 3,27

Průměr bez extrémních hodnot 11,42 4,72 11,63 3,31 10,08 2,69

Průměr VeZ 10,14 3,81 10,97 3,891 10,93 3,53

Průměr Vez bez extrémních hodnot 9,85 2,85 11,24 3,21 11,2 3,24  
Poznámka: ViZ vilová zástavba, VeZ vesnická zástavba, RD rodinné domy (označení zástavby autorem v 

literatuře), PVO průměr vegetační období, PVK průměr období veget.klidu, SO směrodatná odchylka 

výběrová, PC průměr celkem za rok 

 

Z průměrných hodnot podílu papíru viz tabulka 3.18 ve SKO výše zkoumaných obcí, pro 

PVO 11,8%, PVK 11,3% a PC 10,2% se zdá, ţe zimní období (PVK) nemá na jeho 

mnoţství významný vliv, v průběhu roku se příliš nemění. Stejný závěr platí pro data 

z obcí autory označená jednoznačně jako vesnická zástavba, PVO 10,1%, PVK 11%, PC 

10,9%. 

Fryčovice 1. i 2.sk jsou pro vegetační období mírně nadprůměrné s cca 14%, v období 

vegetačního klidu je pro 1.sk. resp. 2.sk 13,4% resp. 8,4% coţ je výsledek mírně 

nadprůměrný resp. podprůměrný, za celé roční období je to 14% resp. 13,1%. Pro obce 

Frýdecká skládka je výsledek pro PVO 18,6% a PC 17,2%  nadprůměrný a naopak PVK 

11,5% odpovídá průměru výše analyzovaných obcí.  

Podíl textilu viz tabulka 3.19 je pro PVO 4,9%, PVK 5,3% a PC 5,3%. Hodnoty za 

Fryčovice 1sk. PVO 4,8% PVK 4,5% PC 4,7%, 2.sk PVO 5,7% PVK 3,7% PC 4,7% 
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vcelku tomuto průměru odpovídají. Podíl textilu ve Frýdecká skládka PVO 3,9%, PVK 

0,5%, PC 3,5% je podprůměrný. Zimní období dle uvedených hodnot nemá na podíl textilu 

výrazný vliv. 

 

Tabulka 3.19: Srovnání skladby textilu ve zbytkovém KO, vesnická a vilová zástavba (zdroj: autorka) 

04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 PVO SO PVK SO PC SO

okr.Tachov(VeZ) 0,6 2,7 4,1 6 1,7 2,4 1,7 2,7 3 1,2 1,3 1,2 2,7 1,7 1,68 0,9 2,4 1,5

Radíkov (RD) 1,4 4,8 3,1 2,4 3,1 2,4

Pravčice (VeZ) 5

Pravčice (VeZ) 5

Dolní Zahrady, Kroměříž (ViZ) 4

Dolní Zahrady, Kroměříž (ViZ) 3

Ludgeřovice (VeZ) 4,8 9,9 3,2 2,1 6 3,5 2,1 5 3,4

Ludgeřovice (VeZ) 4,1 8,5 2,4 6 5 3,1 6 5,3 2,6

Krásné pole (VeZ) 1,7 1,9 4,6 4,8 2,7 1,6 4,8 3,3 1,7

Krásné pole (VeZ) 3 5,4 7,7 1,9 4,2 1,7 4,8 4,1 4,5 2,6

Fryčovice 1.sk 8,7 1,6 8,1 2,6 2,9 4,5 4,8 3,3 4,5 4,7 3

Fryčovice 2.sk 5,7 3,7 5,7 3,7 4,7 1,4

Dubnicko (RD) 8,5 8,5 8,5

Dvůr Králové (RD) 3,4 1,6 3,8 2,5 1,3 3,8 2,9 1,2

Březník (VeZ) 5,2 9,9 8 4,6 9 3,6 17 17 10 9,6 11 8,2 4,6 12 3,3 9,6 4,4

Březník (VeZ) 11 11 4,6 7,4 7,4 10 8,4 2,8 10,2 8,7 2,6

Číchov (VeZ) 10 3 4,8 5,8 6,4 5,8 8,6 6,4 2,6 6,4 2,4 4,5 2,7 6 2,4

Číchov (VeZ) 5,4 5,2 3 4,4 5,8 7,8 9,2 16 6,8 4,8 1,1 9,9 4,1 7 3,8

Frýdecká skládka 2 8 5,5 0 0,5 3,9 3,6 0,5 3,2 3,4

Průměr 4,9 1,9 5,26 3,5 5,3 2,3

Průměr bez extrémních hodnot 5 1,7 5,06 2,7 5,2 1,9

Průměr VeZ 5,6 1,9 5,83 3,4 5,9 2,2

Průměr VeZ bez extrémních hodnot 5,5 1,2 5,32 3,2 5,6 1,6  

 

Vzhledem k rozdílným technologickým podmínkám a legislativním poţadavkům na 

bioodpady rostlinného původu (zahradní a vytříděný kuchyňský) a bioodpad označovaný 

jako vedlejší ţivočišné produkty (VŢP) podléhající nařízení 1774/2002 (ES), pokládám za 

vhodné při analýze dále rozlišit biomasu na zahradní, kuchyňský vytříděný bioodpad a 

VŢP.  

V obci Fryčovice byla takto zaměřená analýza provedena pouze u 2. skupiny viz tabulka 

3.20, ve vegetačním období má výraznou převahu zahradní bioodpad s 27,28%, kuchyňský 

vytříděný a VŢP se vyskytují ve výrazně menším poměru a to shodně po 2%. Naopak 

v období vegetačního klidu je podle očekávání výskyt zahradního odpadu minimální s 1%, 

nejvíce je zastoupen kuchyňský vytříděný odpad s 11% a dále následují bioodpady 

podléhající nařízení 1774/2002 se 4%.  V 1.skupině Fryčovice bylo odborným odhadem 

stanoveno, ţe biomasu tvoří z 80% zahradní bioodpad a 20% kuchyňský. Fotografie na 

obrázcích 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17 ukazují různé druhy BRKO v SKO Fryčovice. 
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Tabulka 3.20: Podíl složek biomasy v BRKO Fryčovice  2.sk, hm.% (zdroj: autorka) 

Biomasa 07/09 02/10 

Zahradní 27,28 1,1 

Kuch.vytříděný 2,07 10,8 

VŢP  2,07 4,1 

 

  

Obrázek 3.12 Vytříděný kuchyňský bioodpad (vlevo) 

a VŽP (vpravo), červenec 2009 (zdroj: autorka) 

Obrázek 3.13.:Zahradní bioodpad Fryčovice, 

červenec 2009 (zdroj: autorka) 

 

 
 

Obrázek 3.14: Zahradní bioodpad Fryčovice, únor 

2010 (zdroj: autorka) 

Obrázek 3.15: Kuchyňský vytříděný bioodpad, únor 

2010 (zdroj: autorka) 
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Obrázek 3.16: VŽP Fryčovice, únor 2010 (zdroj: 

autorka) 

Obrázek 3.17: Textil Fryčovice, únor 2010 (zdroj: 

autorka) 

 

Další tabulka 3.21 uvádí analýzy SKO v obcích Frýdecká skládka. Zde má nejvýznamnější 

podíl kuchyňský vytříděný bioodpad  v průměru za celý rok 24%, zahradní bioodpad a 

VŢP jsou zastoupeny výrazně méně s 4% resp. 3%. Výsledek však můţe být ovlivněn 

zavedením odděleného sběru zahradního a kuchyňského vytříděného bioodpadu v obci 

Sviadnov a Sedliště. 

 

Tabulka 3.21: Podlí složek biomasy ve SKO Frýdecká skládka (zdroj: autorka) 

Vzorek 07/09 08/09 09/09 10/09 03/10 

Biomasa SV* SE* SE* MO DO RA JA SV* DO MO 

Zahradní 0 0 5 1 20 0 0 7 0 0 

Kuch.vytříděný 42 33 20 29 16 15 5 31 32 21 

VŢP 22 3 0 3 0 2 9 3 0 2 

Vzorek 03/10 Průměr + sm. odchylka 

Biomasa SV RA HU JA PVO PVK Suma 

Zahradní 0 0 14 7 4+7 4+6 4+6 

Kuch.vytříděný 21 21 17 30 24+12 24+6 24+9 

VŢP 2 0 0 0 5+7 1+1 3+6 
Poznámka: * obec má sběrné místo na zahradní a kuchyňský vytříděný bioodpad, PVO – průměr vegetační období, PVK 

– průměr vegetační klid; SV, SE, MO, DO, RA, JA, HU viz tabulka 3.10 
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Obrázek 3.18: Kuchyňský vytříděný bioodpad 

Frýdecká skládka, červenec 2009 

Obrázek 3.19: VŽP Frýdecká skládka, červenec 

2009 

 

V literatuře se s dělením biomasy na zahradní, vytříděný kuchyňský bioodpad a VŢP 

nesetkáváme a z výše citovaných autorů jen někteří rozdělují biomasu na zahradní a 

kuchyňský odpad (viz tabulka 3.22). V Radíkově, Pravčicích a Kroměříţi je poměr 

kuchyňských odpadů významně vyšší neţ zahradních, naopak Mařatice (Benešová L. et al. 

2007) vykazují vyšší podíl zahradních BRO.  

Tabulka 3.22: Podíl složek BRKO ve SKO v obcích ČR 

Obec 
Biomasa (hm.%) Sběr 

biomasy 

Datum 

analýzy Celkem Kuchyňský Zahradní 

   PVO PR PVO PR    

Radíkov
 
(RD) 31 25  6  VOK 25.6.2008 

  27 15  12  VOK 27.8.2008 

Pravčice (VeZ) 29 20  9  x 11.6.2008 

UH-Mařatice(RD) 60  21  39 SD 2005-06 

Kroměříţ (ViZ) 23 18  5  x 4.6.2008 
Poznámka: PVO – průměr vegetační období, PR – průměr kalendářní rok, PVK – průměr vegetační klid, RD – rodinné 

domy, Vez – vesnická zástavba, ViZ – vilová zástavba, VOK – velkoobjemový kontejner, SD – sběrný dvůr 

 

Sloţením bioodpaů z domácností (tzn. ne zahradní) ve SKO městské části s vesnickou 

zástavbou  Ostrava – Bártovice, se zabýval Belda K. et al. (2008). Z výsledků vyplývá, ţe 

kuchyňské odpady vytříděné jsou zastoupeny 48%  a  VŢP 44%.  Na podíl jednotlivých 

sloţek v bioodpadech z domácností se zaměřil také Altman V. et al. (2009), který uvádí, ţe 

VŢP tvoří 12% a vytříděné kuchyňské 75%, (zbývající část jsou rostlinné odpady, papír, a 

ostatní bioodpad). 

Souhrnem lze uvést, ţe výrazná převaha zahradního odpadu je pouze ve Fryčovicích a 

Mařaticích (Benešová L. et al. 2007). Vysoký podíl zahradního odpadu ve Fryčovicích 

mohl být způsoben načasováním analýzy SKO, která byla prováděna v drtivé většině 

v periodě svozu bez dešťových sráţek (vyšší pravděpodobnost zahradních prací v týdnu 

bez sráţek). Zda je tento důvod rovněţ příčinou vysokého podílu zahradního odpadu 

v Mařaticích není zřejmé, autorky analyzované periody svozu blíţe nespecifikují.  
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Kuchyňské odpady vytříděné a VŢP jsou ve Fryčovicích a v Bártovicích zhruba v poměru 

1:1, v obcích Frýdecká skládka se VŢP vyskytují ve výrazně menším poměru, a to 

v průměru cca 5:1 a rovněţ studie Altman V. et al. (2009) naznačuje výraznou převahu 

vytříděných kuchyňských bioodpadů cca 6:1. Také Váňa J. (2008a) uvádí, ţe podle 

sledování prováděných v některých obcích ČR představuje vytříděný kuchyňský odpad 

průměrně 73% celkové hmotnosti kuchyňských odpadů.  

Celkový vysoký podíl vytříděného kuchyňského odpadu spolu se zahradním bioodpadem 

má význam vzhledem k legislativním poţadavkům na VŢP v ČR tzn. odklon poměrně 

velkého podílu BRO ze SKO za relativně nenáročných (finančně i organizačně) 

technologií. 

3.4 SOUHRN KAPITOLY 

 

Tato kapitola se zabývala analýzou SKO v obcích Frýdecká skládka a Fryčovicích, 

srovnáním těchto výsledků s hodnotami zjištěnými v jiných obcích uváděných v dostupné 

literatuře či poskytnutých oslovenými organizacemi. Následně vyhodnocuji způsob 

provedení a prezentace výsledků analýzy SKO tak, aby obce mohly korektně stanovit 

poměr sloţek KO resp. BRKO a následně zvolit nejvhodnější opatření, které povedou ke 

sníţení mnoţství bioodpadů ukládaných na skládky. Na základě zpracování získaných dat 

analýzy SKO z různých obcí rovněţ stanovuji průměrné sloţení biomasy, papíru a textilu. 

 

Analýzou směsných komunálních odpadů se zřetelem na bioodpady se zabývala řada 

autorů. Srovnání je však značně problematické vzhledem k odlišným metodikám analýz a 

specifikaci dalších doprovodných údajů a proto můţe být bráno pouze jako orientační.  

Přesto jsem se pokusila vybrané údaje vyhodnotit a to: podíl biomasy v obcích s vesnickou 

zástavbou resp. zástavbou s drtivou převahou rodinných domů se zahradami činí cca 30%, 

papír cca 10% a textil cca 5%. Srovnání takto analyzovaných údajů s podílem BRKO v EU 

resp. ČR uvádí tabulka 3.23. 

Naměřené hodnoty v obcích Frýdecká skládka a Fryčovicích jsou v porovnání se standardy 

uváděné pro ČR dle Kotoulová Z. et al. (2000) a Benešová L. et al. ( 2002) vyšší.  Rovněţ 

výsledky rozborů z jiných obcí naznačují převáţně významně vyšší zastoupení BRKO 

v KO a přibliţují se spíše hodnotám naměřeným ve vesnicích Frýdecká skládka a 

Fryčovice. Na rozdíl od standardů Kotoulová Z. (2000) a Benešová L. et al. (2002) jsem 

vycházela z širšího souboru dat resp. obcí a tyto analýzy jsou v drtivé většině poměrně 

aktuální, lze předpokládat, ţe tyto výsledky odpovídají skutečnému podílu (resp. jeho 

odhadu) biomasy, papíru a textilu v dané zástavbě. Tomu rovněţ odpovídají údaje 

zahraničních autorů Amlinger F. et al. (2009) a Calabró P.S. (2009), kteří uvádějí podíl 

biomasy v EU cca 35%, coţ odpovídá mé prezentaci. Naopak standardy pro ČR, se pro 

biomasu cca 10% významně odlišují. Naopak papír, jakoţ i celkové BRKO ve SKO, je 

oproti EU niţší jak u standardů ČR, tak z mého vyhodnocení.  
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Pro stanovení mnoţství BRKO ve SKO můţe obec provést vlastní analýzy směsného 

komunálního odpadu např. podle metodiky Kotoulová Z. (2008) nebo SWA-Tool 

(Horanová L´. 2006). Protoţe analýza komunálního odpadu je velmi časově, organizačně a 

finančně náročná činnost mají obce moţnost při plánování v odpadovém hospodářství 

vyuţít standardy (měrné ukazatele zjištěné v jiných obcích České republiky). Na základě 

vlastní produkce směsných KO a standardů dle typů zástaveb mohou obce odhadnout 

mnoţství vyprodukovaných BRKO na svém území. Srovnání analýz z různých zdrojů 

v tomto textu však naznačuje, ţe pouţití standardů můţe být zavádějící.  

 

Srovnání jednotlivých dat a jejich vyuţití pro odpadové hospodářství jiných obcí je 

problematické nejen z důvodu pouţití odlišných metodik, ale také vzhledem k různorodosti 

KO, který se mění v závislosti na řadě faktorů a ty nejsou vţdy autory specifikovány. 

Především bioodpady mají výraznou proměnlivost v průběhu roku v závislosti na 

vegetačním období, topné sezóně, ale také charakteru počasí v termínu odběru vzorku resp. 

periodě svozu. Proto je nutná informace o období provádění odběru vzorků. Dalším 

faktorem ovlivňujícím skladbu KO je charakter zástavby se zřetelem na způsob vytápění. 

Běţně se rozlišují městská, vilová, smíšená a vesnická. Především pak vesnice se mohou 

lišit základními charakteristikami ovlivňující skladbu SKO. A to ve způsobu vytápění, kdy 

řada vesnic je z velké části plynofikována popř. vyuţívá jiný ušlechtilý způsob vytápění. 

Význam můţe mít také změna hospodaření obyvatel popř. vznikající „satelitní“ části 

s novým obyvatelstvem, kde převaţují rekreační zahrady nad uţitkovými. Dalším 

doprovodným údajem, který dokresluje skladbu SKO je záznam o odděleně sbíraných 

sloţek KO popř. jiná opatření (např. kampaň na podporu domácího kompostování), protoţe 

jejich opomenutí můţe vést k zavádějícím závěrům. Výše uvedené specifikace jsou zvlášť 

významné při plánování v odpadovém hospodářství obce, které vychází ze 

stanovení jednotlivých sloţek za pomocí standardů. 

 

Při provádění vlastních analýz doporučuji výše uvedené údaje sledovat a zaznamenat. Je-li 

prováděna analýza SKO za účelem sníţení mnoţství bioodpadů odváţených na skládku, je 

vhodné, vzhledem k rozdílným legislativním poţadavkům na bioodpady rostlinného 

charakteru a VŢP v ČR, ze kterých plynou nepoměrně náročnější technologické nároky na 

nakládání s VŢP, uvádět podíly těchto skupin bioodpadů odděleně. 

 

Významným faktorem, který ovlivňuje i nakládání s BRO je podíl inertního materiálu 

v BRO, jak ukazují spalovací zkoušky a výsledky analýzy dle  ČSN P CEN/TS 145440 

(duben 2007). Reálný obsah biomasy, v ručně separované biomase ze SKO, (vč. vlhkosti) 

je ve Fryčovicích 1sk. Resp. 2.sk  niţší o 24% resp. 15%, v obcích Frýdecká skládka niţší 

o 5% . 
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4. OPATŘENÍ  PRO ODKLON BRKO ZE SKLÁDEK 

 

Při návrhu sniţování mnoţství BRKO odváţených na skládku je nutné přihlédnout 

k zákonu o odpadech 185/2001 Sb. v platném znění a postupovat v následovaném 

hierarchickém pořadí: předcházení vzniku odpadů, materiálové a energetické vyuţití 

odpadů, odstranění odpadů. Váňa J. (2008c) navrhuje pro sníţení BRKO tato opatření: 

1. Prevence vzniku bioodpadů 

2. Zintenzivnění sběru odpadu papíru 

3. Zavádění separovaného sběru BRKO 

4. Budování nových kapacit na vyuţití BRO 

5. Vyuţití biosloţky ze směsného nebo reziduálního komunálního odpadu 

První čtyři body představují opatření, která mohou být uskutečněna v rámci obce popř. 

svazku obcí. Pátý bod představuje finančně náročné technologie (např. energetické vyuţití, 

mechanicko-biologická úprava), které vyţadují koordinaci odpadového hospodářství 

v rámci vyššího územního celku jako je např. kraj. Kaţdá z uvedených alternativ má také 

specifické důsledky pro ţivotní prostředí. Výběr alternativy musí být zaloţen na objektivně 

a vyváţeně zjištěných ukazatelích. Jenom tímto způsobem lze vytvořit vhodné návody, jak 

je předpokládá Strategie prevence a recyklace odpadů EU  (Matějů V. 2006).   

V této kapitole se zabývám prvními čtyřmi moţnostmi. Vycházím z předpokladu, ţe 

integrovaný přístup v managementu  odpadového hospodářství vyţaduje sérii akcí a 

technologií, které za prvé směřují k minimalizaci produkce odpadů u zdroje, vedou ke 

zlepšení jeho vyuţití nebo zpracování,  dále sniţují rizika v souvislosti s veřejným zdravím 

a poškozením ţivotního prostředí (Calabrò P.S. 2009). Z tohoto pohledu povaţuji 

technologii domácího kompostování jako krok k minimalizaci odpadu a oddělený sběr za 

předběţnou úpravu před následujícím zpracováním. Konečnými technologiemi jsou 

kompostování nebo anaerobní digesce. Ostatními technologiemi nakládání s BRKO se 

nezabývám (např. mechanicko-biologická úprava, spalování). 

Volba technologie odklonu BRKO ze skládek odpadů je závislá na chování a postojích 

obyvatelstva resp. jejich ochotě s obcí spolupracovat (Williams I. D. et al. 2003), zvláště 

pokud nejsou ovlivněny legislativou a poplatky.  Pro zjištění způsobu nakládání 

s bioodpady v domácnostech a názorů občanů na případné změny v této oblasti, jsem 

sestavila dotazník a zorganizovala dotazníkové šetření ve dvou obcích s vesnickou 

zástavbou -  v Brušperku a Krmelíně. V Brušperku se na průzkumu podílela obec a 

v Krmelíně místní základní škola.  

4.1 CHOVÁNÍ A POSTOJE OBYVATEL K NAKLÁDÁNÍ S BRKO 

 

Chování a postoje obyvatel ve vztahu ke sledování toků BRKO v obcích s vesnickou 

zástavbou byly sledovány v Brušperku a Krmelíně, které leţí v Moravskoslezském kraji 

v okrese Frýdek-Místek. Brušperk a Krmelín jsem vybrala proto, ţe v Brušperku byl 

ochoten spolupracovat městský úřad (dokonce proběhlo losování dotazníků s odměnou 

zproštění poplatku za KO) a v Krmelíně byla moţnost spolupráce se základní školou. Tyto 

obce mají obdobný charakter tj. typ zástavby, hustota zalidnění, vytápění, zastoupení 

institucí a podnikatelských subjektů, atp. Převáţnou část tvoří domy se zahradami, obce 

jsou plynofikovány, drtivou část tvoří obyvatelé původní zástavby. Z dotazníkového 
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průzkumu vyplynulo, ţe 61% domů vlastní kotel na tuhá paliva. Základní ukazatele spolu 

s údaji o nakládání s komunálním odpadem ukazuje tabulka 4.1 (údaje  k 31.12.2007,  

informace  podaly obce a  Český statistický úřad). 

 
Tabulka.4.1:  Produkce tříděných odpadů v Brušperku a Krmelíně (zdroj: autorka) 

Obec Brušperk Krmelín 

P.obyvatel 3741 

  

  

2031 

  

  

  

Rodin.domy 

(byty) 
892 (1154) 457 (590) 

Bytové domy 

(byty) 
27 6 

Plynofikace 80%  80% 

  Forma sběru kg/os./rok t/rok 

Forma 

sběru kg/os./rok t/rok 

SKO  

platba          

za nádobu 228,35 854,25 

platba          

na občana 139,12 282,55 

Biomasa NE* x x NE* x x 

Papír VOK,sběrna 12,51 46,80 škola 2,18 4,42 

Plast pytle, VOK 9,65 36,09 pytle,VOK 2,55 5,18 

Sklo VOK  14,64 54,77 VOK 7,10 14,42 

Ţelezo sběrna 35,61 133,22 NE x x 
Poznámka: VOK – velkoobjemový kontejner, * mimo výjimečné jednorázové akce 

 

Pro výzkum nakládání s BRKO v obou obcích jsem vytvořila dotazník. V dotazníkovém 

šetření bylo vyhodnoceno 129 dotazníků coţ představuje cca 10% z cílové skupiny (domy 

se zahradami).  Věkovou strukturu respondentů uvádí tabulka 4.2.   

 
Tabulka 4.2: Struktura respondentů v dotazníkovém průzkumu (zdroj: autorka) 

Věk 0-25 let 25-40 let 41-50 let 51-65 let 66 a více let 

Počet 1 40 16 47 25 

 

Pro stanovení toku bioodpadů jsem zvolila dva dotazy, které byly zaměřeny na kuchyňský 

a zahradní odpad (s ohledem na rozdílné legislativní a technologické poţadavky), a to: 

„Jakým způsobem odstraňujete zahradní odpad“ resp. „…kuchyňský odpad“. Dotazovaní 

měli vybrat z několika moţností jak a v jakém mnoţství (nepatrnou část, cca polovinu, 

převáţnou část) nakládají se svými bioodpady. Zastoupení jednotlivých odpovědí ukazuje 

obrázek 4.1 a obrázek 4.2. Z obrázků je patrné, ţe velká část bioodpadů zůstává 

v domácnostech. Nejuţívanějším způsobem nakládání se zahradními bioodpady je 

kompostování, kdy 65% dotazovaných převáţnou část a dalších 10% cca polovinu těchto 

odpadů vyuţívá pro kompostování.  

Druhý významný způsob je odstraňování prostřednictvím nádob na SKO, avšak 

domácnosti jej převáţně (29%) vyuţívají pro nepatrnou část svých zahradních bioodpadů, 

11% pro převáţnou část a 8% pro polovinu. Naopak z dotazníku plyne, ţe 53% nádobu na 

směsný komunální odpad pro odstranění zahradních bioodpadů nevyuţívá a 20% 

dotazovaných uvedlo, ţe nepatrnou část zahradních odpadů spaluje. 
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Obrázek 4.1: Nakládání se zahradním odpadem v domácnostech – výsledky dotazníkového průzkumu    
Poznámka: hromada – uložení bioodpadů na hromadu např. v lese, poli, zahradě, atp.(zdroj:autoka) 

 

Kuchyňské bioodpady jsou nejčastěji zkrmovány domácími zvířaty. Převáţnou část 

kuchyňských bioodpadů vyuţívá ke zkrmování 34% dotazovaných, 3% cca polovinu 

produkce a 12% pouze pro nepatrnou část. Odkládání do nádob na SKO je druhý 

významný způsob nakládání s kuchyňskými odpady.  Tuto moţnost pro převáţnou část 

produkce vyuţívá 14% dotazovaných, 10% takto nakládá s polovinou a 28% s nepatrnou 

částí kuchyňských bioodpadů. Naopak z dotazníku plyne, ţe nádobu na SKO pro tyto 

bioodpady nepouţívá 48% dotazovaných. Kompostování zde není tak významné jako 

v případě zahradních bioodpadů a řadí se na třetí místo. Převáţnou část kompostuje 22% 

dotazovaných, dále 10% cca polovinu a 10% nepatrnou část.  
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Obrázek 4.2 : Nakládání s kuchyňským odpadem v domácnostech  - výsledky dotazníkového průzkumu 

(zdroj: autorka) 

 



Martina Hájková: Metodika pro výběr optimální technologie nakládání s BRO pro obce s vesnickou zástavbou 

2010  38   

Občané sledované oblasti odpovídali v dotazníkovém průzkumu na otázku zda kompostují, 

za jakých podmínek by začali kompostovat a zda se někdy s kompostováním setkali (např. 

tradice v rodině). Celých 80% respondentů má vlastní kompostoviště, pouhých 5% se 

s kompostováním nikdy nesetkalo. Skupina, která nekompostuje vybírala ze čtyřech 

moţností za jakých podmínek by byli ochotni začít kompostovat: ochrana ţivotního 

prostředí; finanční a odborná pomoci obce (dotace na nákup kompostoviště, odborná a 

praktická pomoc poskytována bezúplatně, atd.); sníţení poplatku za odvoz komunálního 

odpadu; nikdy bych kompostovat nezačal (důvod). Na první tři moţnosti odpověděl 

přibliţně shodný počet respondentů a to cca 30%. Nikdy kompostovat nezačne 13% 

dotazovaných, důvody jsou různé např. nedostatek místa, nulová produkce bioodpadů, u 

starších občanů nemohoucnost, atd. Odpovědi znázorňuje obrázek 4.3. 

životní prostředí

29%

finanční a 

odborná pomoc

33%
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za KO

25%

nikdy nebudu 

kompostovat

13%

 
Obrázek 4.3: Za jakých podmínek jsou respondenti ochotni začít kompostovat – výsledky dotazníkového 

průzkumu (zdroj: autorka) 

 

Obce Krmelín a Brušperk neorganizují sběr biomasy, aţ na výjimečné jednorázové akce. 

Jak domácnosti sledované oblasti vnímají otázku odděleného sběru bioodpadů ukazuje 

obrázek 4.4. Respondenti odpovídali na otázku, zda by odstranění zahradního resp. 

kuchyňského bioodpadu prostřednictvím speciální nádoby uvítali, pravděpodobně 

nevyuţili nebo neuvítali. Z odpovědí vyplývá, ţe nádobu na zahradní (kuchyňský) 

bioodpad by uvítalo 57% (24%), pravděpodobně nevyuţilo 30% (57%) a neuvítalo 12% 

(16%) dotazovaných. 
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Obrázek 4.4:  Zájem obyvatel o tříděný sběr – výsledky dotazníkového průzkumu (zdroj: autorka) 
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Dále občané odpovídali na otázku, kolik by byli ochotni za odstranění zahradního resp. 

kuchyňského odpadu zaplatit, výsledky ukazují obrázky 4.5 a 4.6. Z odpovědí vyplývá, ţe 

29% resp. 55% není ochotno za odstranění zahradního resp. kuchyňského odpadu zaplatit. 

U respondentů, kteří uvedli, ţe by odstranění zahradních resp. kuchyňských odpadů uvítali 

je ochotno zaplatit min. 100 Kč/rodina/rok 83% resp. 50%. 

 

0

10

20

30

40

50

60

0 50 100 200 nad 200 bez

odpovědi

Kč/rodina/rok

p
o
č
e
t 
o
d
p
o
v
ě
d
í 
v
 %

zahradní

kuchyňský

 
Obrázek 4.5: Ochota platby za odstranění BRKO – výsledky dotazníkového průzkumu (zdroj: autorka) 
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Obrázek 4.6: Ochota platby za odstranění BRKO respondentů, kteří by odstranění uvítali- výsledek 

dotazníkového průzkumu (zdroj: autorka) 

 

Občané měli také odpovídat na otázku: Při odstranění bioodpadu raději: 

a) vynaloţíte vlastní úsilí při kompostování 

b) raději za odstranění bioodpadu zaplatím 

Výsledky ukazuje obrázek 4.7, 65% respondentů raději vynaloţí vlastní úsilí při 

kompostování, 19% raději zaplatí a 5% respondentů uvedlo obě moţnosti. 
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Obrázek 4.7: Přístup domácností k servisnímu a vlastnímu způsobu nakládání s bioodpadem – výsledky 

dotazníkového průzkumu (zdroj: autorka) 

 

Z dotazníkového výzkumu vyplývají následující závěry: 

 Převáţná část zahradního a kuchyňského odpadu zůstává v domácnostech tj. není 

součástí  SKO. Nejvíce respondenti kompostují a to ze 78% resp. 42% zahradní 

resp. kuchyňský bioodpad, zkrmování uvedlo 49% (kuchyňský) a ostatní způsoby 

jsou vyuţívány minimálně.  

 V případě zavedení sběru zahradního bioodpadu ve sledovaných obcích, lze 

očekávat kladný postoj obyvatel. V průzkumu 57% resp. 12%  respondentů  by 

oddělený sběr uvítalo resp. neuvítalo. Dotazovaní, kteří odpověděli 

„pravděpodobně nevyuţili“ (30%), tvoří skupinu, která se můţe připojit v pozdější 

fázi. Tato úvaha vychází ze zkušeností řady obcí, kdy po zavedení odděleného 

sběru dochází v časové řadě ke zvýšenému zájmu ze strany občanů a s tím 

spojené navyšování mnoţství sesbíraného BRO a s rozšiřováním sběrných míst 

resp. nádob.  

 

Nevýhodou zavedení odděleného sběru zahradního odpadu, je jeho nárůst od občanů, kteří 

dříve se svým zahradním BRO nakládali jiným způsobem neţ uloţením do nádob na 

směsný komunální odpad (např. kompostování, uloţení na hromadu, spalování, atd.).  

Částečně lze tento jev sníţit kampaní na podporu domácího kompostování (i přes tradici, 

která zde existuje) a následné zpoplatnění jeho sběru. Přičemţ 65% respondentů uvedlo, ţe 

raději budou kompostovat neţ by měli za odvoz zaplatit a 71% resp. 45% je ochotno za 

sběr zahradních resp. kuchyňských bioodpadů zaplatit z čehoţ 83% resp. 50% by zaplatilo 

více neţ 100 Kč na domácnost. Dle dotazníku by mohla obec přimět k domácímu 

kompostování aţ 62% cílové skupiny. Další skupinu (25%) by bylo moţno motivovat ke 

kompostování sníţením poplatku za komunální odpad, praktické provedení je však náročné 

a to vzhledem k obtíţné vymahatelnosti resp. kontrole. 

Zavedení sběru kuchyňského odpadu má na rozdíl od zahradního odpadu, významně menší 

podporu.  Uvítalo by jej pouze 25% respondentů, ačkoli na druhé straně, v odpovědi 

neuvítali se liší pouze o 4% v neprospěch kuchyňských odpadů. Významný rozdíl mezi 

postoji ve sběru kuchyňského a zahradního odpadu je patrný ve skupině pravděpodobně 

nevyuţili. Tato skutečnost můţe být dána tím, ţe občané kuchyňské odpady vyuţívají jako 

krmivo svých zvířat, a to jako nejčastější způsob nakládání s těmito bioodpady. 
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Celkově lze konstatovat, ţe postoje a chování obyvatel ve sledovaných obcích ve vztahu 

k nakládání s bioodpady je velmi příznivé. Domácí kompostování je rozšířeno popř. jsou 

občané ochotni svůj podíl na kompostování zvýšit. Nakloněni jsou rovněţ separovanému 

sběru a z velké míry i se zpoplatněním. 

4.2 DOMÁCÍ A KOMUNITNÍ KOMPOSTOVÁNÍ 

 

Domácí a komunitní kompostování je významný nástroj ke sníţení mnoţství BRKO 

ukládaného na skládky. Je to jednoduchý způsob jak omezit podíl zahradního a 

kuchyňského bioodpadu ve směsném komunálním odpadu.  Amlinger F. et al. (2010) 

uvádějí, ţe domácí kompostování je základní instrument pro nakládání se zahradním 

odpadem v domácnostech. V oblastech s velkým mnoţstvím zahrad se můţe stát důleţitým 

nástrojem odpadového hospodářství. 

Při komunitním kompostování občané třídí své odpady a vytříděný bioodpad přinášejí na 

kompostoviště, které je společným zařízením příslušné komunity. Je vhodné především pro 

sídliště, další moţností jsou zahrádkářské kolonie nebo společné kompostování několika 

majitelů zahrad. Ze zkušenosti vyplývá, ţe organizace bezproblémového komunitního 

kompostování není jednoduchou záleţitostí. Předpoklad úspěchu je dobrá informovanost 

účastníků a závazný provozní řád. Kompostoviště by mělo být uzavřeno dalším subjektům 

mimo účastníků, v opačném případě se stane samoobsluţným sběrným dvorem. 

Zpracování odpadu přímo u zdroje má několik výhod. Především šetří finanční prostředky 

v organizaci nakládání s odpady, kompost má vysokou kvalitu (zejména u domovního 

kompostování), zvyšuje u občanů povědomí vlastní zodpovědnosti za nakládání s odpady. 

V zemích s velkým odklonem BRO ze skládek je domovní a komunitní kompostování 

široce uţíváno a podporováno.  

Jak ukazuje dotazníkový průzkum v Brušperku a Krmelíně 78% domácností kompostuje 

svůj zahradní bioodpad (kuchyňský 41,7% ). V České republice obdobný průzkum 

prováděl Kropáček I. Et al. (2008) ve Dvoře Králové nad Labem a Vávrová V. et al. (2008) 

v Ostopovicích (1394 obyvatel, 383 rodinných domů, 17 bytových).  Ve Dvoře Králové 

kompostuje BRO  68% obyvatel, v rodinných domech 70%. V Ostopovicích má své 

kompostoviště 56%, pouze u obyvatel rodinných domů je podíl 73%.  

V Evropské unii se zabývali domácím kompostováním např. v Dolním Rakousku Amlinger 

F. at al. (2010), v obci Palárikovo (SR) Moňok B.(2006) a ve Flandrech  Buysse J. et al. 

(2004). Ve všech zmíněných lokalitách je kladen silný důraz na domácí kompostování, 

které je silně podporováno a rozvíjeno. V Dolním Rakousku má 58% domácností  

kompostoviště, přičemţ ve venkovských oblastech je to 80-90% (v některých obcích i 

více), v Palárikově (4 380 obyvatel,  z toho je 1 165 rodinné domy, 34 bytových domů 

s cca 600 obyvateli) se domácího a komunitního kompostování účastní 90% domácností a 

ve Flandrech jeho systematickou podporou dosáhli zvýšení z 19% v roce 1997 na 35% 

v roce 2002 (text nespecifikuje o jaké typy zástavby popř. jejich poměry se jedná).  

Z výše uvedeného vyplývá, ţe v ČR se do domácího kompostování zapojuje kolem 70-

80% domácností se zahradou, coţ je poměrně vysoké číslo, avšak v některých oblastech 

v zahraničí dosahují účasti i více neţ 90% tj. potenciál pro navýšení participace českých 

domácností na vlastním kompostování je ve venkovských oblastech aţ kolem 20%. 

Českým obcím lze proto propagaci domácího kompostování doporučit, protoţe podle  

http://biom.cz/cz/o-biomu/autori/jan-buysse
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Amlingera F. et al. (2010) podpora domácího kompostování nejen zvyšuje počet 

domácností, které se ho účastní, ale také je důleţitá pro udrţení jeho stávající vysoké 

úrovně. To je pro ČR velice aktuální vzhledem ke zvyšující se ţivotní úrovní 

v řadě domácnostní a z ní plynoucího přechodu z uţitkových na okrasné zahrady. 

Domácím kompostováním se zabývá řada organizací (např. 

www.growingwithcompost.org, www.ekodomov, www.hnutiduha.cz), které vyuţívají 

různé způsoby propagace s podrobnými popisy prostředků, které můţe obec vyuţít. 

Amlinger F. et al. (2010) podporuje domácí kompostování ve třech různých oblastech:  

 informace a vzdělávací aktivity 

 aktivní podpora domácností 

 distribuce nástrojů  

 

Informace a vzdělávací aktivity 

Nejvýznamnějším prvkem při zavádění a následném dlouhodobě úspěšném domovním a 

komunitním kompostování je dobrá informovanost občanů. Do této fáze mají být zahrnuti 

nejen občané, ale také představitelé obcí, učitelé, lidé profesně blízcí tomuto tématu 

(Amlingera F. et al. 2010). Nejdříve je nutné informovat o důvodech zavedení opatření 

sniţující mnoţství BRO ve směsném komunálním odpadu (důsledky na ţivotní prostředí, 

legislativní rámec) a představit plánované změny v managementu odpadového 

hospodářství obce. Dále by měla být veřejnost informována o správné kompostářské praxi 

tj. co, jakým způsobem a v čem kompostovat, moţnosti vyuţití hotového kompostu, atp. 

Informační prostředky mají nejrůznější podobu – místní noviny, televize, rozhlas, letáky, 

broţury o kompostování, diskuse a propagace na veřejných akcích, soutěţe. Základním 

činitelem propagace jsou projekty ve školách, které nejen ovlivní děti, ale mají také velmi 

silný dopad na jejich rodiče (Amlingera F. et al. 2010). 

 

Aktivní podpora domácností 

Zde jsem zařadila systém platby občanů za nakládání s komunálním odpadem v obci, který 

bude motivovat obyvatele ke kompostování. Systém můţe mít různou podobu. Pokud je 

poplatek za osobu, lze jej sníţit u obyvatel kompostujících na vlastním kompostovišti.  

Podle Amlingera F. et al. (2010) by neměla sleva přesáhnout 20-25% základního poplatku. 

Další finanční motivací, kterou zavedli např. v Luzernu (Švýcarsko) jsou příspěvky na 

zaloţení kompostoviště za kaţdou zapojenou domácnost a dotace za vyprodukovaný 

kompost (Hnutí duha 2006). Finanční podpory vyuţívají některé obce. Lze předpokládat, 

ţe praktické provedení je náročné, a to vzhledem k obtíţné vymahatelnosti resp. kontrole. 

Jinou moţností je změna systému platby za obyvatele na poplatek za mnoţství 

vyprodukovaného odpadu.  

Další způsob jak aktivně podpořit domácí kompostování je ustanovení poradců tzv. mistr 

kompostář (v zahraničí označování jako Compost Counsellors nebo Master Composters). 

Jsou to vyškolení lidé v problematice kompostování, kteří mají za úkol podávat informace 

a praktické rady obyvatelům v otázkách z této oblasti. Informování občanů můţe probíhat 

také formou tzv. zelené linky tj. bezplatná telefonická poradna. V Luzernu (Švýcarsko), 

aby podpořili komunitní kompostování, zavedli povinnost rezervovat u kaţdého nového 

bytového domu plochu pro komunitní kompostování, aby domácnost měla moţnost si 

http://www.ekodomov/
http://www.hnutiduha.cz/
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kompostárnu zřídit (Hnutí duha, 2006). V neposlední řadě je domácí kompostování 

podporováno vhodným systémem sběru biomasy (pokud je v obci zaveden) více v oddíle 

sběr. 

 

Distribuce nástrojů 

Mezi nejdůleţitější nástroje patří bezplatné zapůjčení štěpkovače a distribuce dotovaných 

kompostérů domácnostem. Štěpky jsou důleţitým materiálem pro proces kompostování, 

pro majitele zahrad je obtíţené větve rozdrtit a zapůjčený drtič je účelnou pomocí. Je 

doporučováno víkendové bezplatné zapůjčení do domácností např. 2x ročně, na jaře a na 

podzim (Amlinger F. et al., 2010). Nadrcené štěpky mají zůstat v domácnosti jednak proto, 

ţe jsou důleţité pro kompostování, ale také proto, ţe jinak by se obci zvyšovaly náklady na 

jejich sběr.  

Distribuce dotovaných kompostérů do domácností zahájilo v ČR několik velkých měst i 

malých obcí. Tento nástroj doporučuje např. Hnutí duha a je rovněţ podporováno 

Evropskou unií (formou dotací).  Amlinger F. et al. (2010) od tohoto způsobu odrazuje, 

protoţe je finančně velmi nákladný a obyvatelé si mohou kompostér pořídit vlastním 

úsilím za neúměrně niţší náklady a součastně vlastnoručně vyrobené kompostéry jsou 

v procesu kompostování efektivnější.  

Protoţe distribuce kompostérů do domácností je skutečně nákladná, provedla jsem vlastní 

šetření v obcích, které zvolily tuto formu podpory s cílem prověřit účinnost tohoto nástroje. 

Přitom jsem vyuţila referenčního listu významného dodavatele kompostérů na českém trhu 

JELÍNEK-TRADING spol. s r.o. dostupný na  www.kompostery.cz. Významnou část obcí  

Tabulka 4.3: Obce dotující domácí kompostéry a některé jejich charakteristiky (zdroj: autorka) 

Obec Počet o. Počet kompostérů 

Věcov 670 250 ks 

Bílovec 7489 150 ks 

Zašová 2840 200 ks 

Jablůnka 2030 170 ks 

Nový Jičín 26 500 470 ks 

Havlíčkův Brod 24296 660 ks, pokrytí 26% rodinných domů 

Kotvrdovice 860 pokrytí 20% 

Netolice 2702 60 ks 

Lysá nad Labem 1339 pokrytí 10% 

Brumov-Bylnice 5910 pokrytí 30% 

Velké Meziříčí 12 000 600 ks, pokrytí ¼ rodinných domů 

Liberec 97400 od r.2001 70-100 ks ročně 

Vsetín 28350 55 ks 

Valašské Meziříčí 27410 650 ks, pokrytí 20% rodinných domů 

Chorušice 480 65 ks 

Blatná 6693 76 ks 

jsem oslovila (tabulka 4.3) a kladla zástupcům obcí předem připravené dotazy: základní 

charakteristika obce, pokrytí kompostéry, způsob jejich financování, spoluúčast občanů na 

nákladech, ostatní formy podpory domácího kompostování, výsledky na sníţení podílu 

BRO ve SKO a jiné přínosy popř. překáţky. Odpovědi na výše uvedené otázky byly velmi 

různorodé. Finance na nákup kompostérů obce získaly z fondů EU, kraje a některé pouze 

http://www.kompostery.cz/


Martina Hájková: Metodika pro výběr optimální technologie nakládání s BRO pro obce s vesnickou zástavbou 

2010  44   

z vlastních prostředků. Následná spoluúčast občanů se pohybuje od nuly aţ k prodeji za 

velkoobchodní ceny nebo jsou kompostéry pronajímány za symbolickou částku a po určité 

době přecházejí do vlastnictví nájemce.  K propagaci obce nejčastěji vyuţívají místní 

noviny, televizi, ale také školy, infostánky, slevy na poplatcích za nakládání s odpadem, 

mistry kompostáře a další nástroje doporučované výše. Velmi účinný prvek kampaně 

domácího kompostování uváděný některými obcemi je přímé oslovení občanů s pochůzkou 

dům od domu. Brumov-Bylnice dokonce vyuţila doporučení psychologů a do této formy 

propagace zapojili starší děti a studenty, kteří působí na obyvatele velmi pozitivně.  

Společným prvkem převedení kompostérů na občana je smlouva, která zajišťuje účelné 

vyuţití předané věci. Z podmínek uváděných ve smlouvách vybírám nejdůleţitější: 

pozemek na katastru obce, faktické uţívání kompostéru popř. zákaz vhazování BRO do 

SKO, moţnost vstupu na pozemek za účelem kontroly.  Nedodrţování podmínek by mělo 

být vázáno smluvní pokutou popř. odejmutí výhod (např. slevy na poplatcích). Brumov-

Bylnice pouţívá vícestupňovou formu vymáhání smluvních podmínek – v první fázi 

upozornění, v druhé odejmutí výhod a poslední označení nádoby na SKO se zákazem 

vkládání BRO. Některé obce faktické uţívání kompostérů neověřují, jiné obce např. 

Liberec provádí namátkové kontroly na různých pozemcích několikrát ročně, jinou formu 

vyuţívá např. Lysá nad Labem – pověřila svozovou společnost ke kontrole nádob na 

směsný komunální odpad. 

Z oslovených obcí velká část nebyla schopna stanovit dopad distribuce kompostérů do 

domácností na sníţení podílu BRO ve SKO. Ţádná z obcí neprováděla před tímto 

opatřením analýzu SKO popř. dotazníkové šetření a proto případné vyhodnocení je 

stanovováno na základě sníţení mnoţství celkového SKO. Takovýto způsob vyhodnocení 

není moţný u velkých měst, kde domky se zahradami tvoří malou část zástavy a v těch 

obcích, kde současně s kampaní na podporu domácího kompostování probíhají i jiná 

opatření ke sníţení SKO např. výstavba sběrného dvoru, zavedení odděleného sběru 

biomasy, atp. Z obcí, kterým výše uvedené skutečnosti nebránily ve vyhodnocení dopadu 

nákupu kompostérů na podíl BRO ve SKO, má nejlepší výsledky obec Věcov se sníţením 

celkového mnoţství SKO o 20% a Havlíčkův Brod, kde odborným odhadem (sníţení 

mnoţství biomasy ve sběrném dvoře) byl stanoven pokles o 50%. Některé z obcí 

nezaznamenaly ţádný pozitivní výsledek, mezi ně patří např. Zašová a Jablůnka. Jiné 

dosáhly zastavení narůstajícího trendu mnoţství SKO.  Z dotazníkového šetření nelze 

vysledovat, proč některé obce byly úspěšné a jiné ne. Příčinou je jednak velikost vzorku 

resp. počet obcí, které je moţno oslovit. Ten je příliš malý, protoţe v současné době je 

v obcích ČR podpora domácího kompostování spíše ojedinělou záleţitostí. Dalším 

důvodem je velká různorodost podmínek, za kterých kampaň probíhá (odlišné je pokrytí 

kompostéry, spoluúčast občanů na nákupu kompostérů, doprovodná opatření v odpadovém 

hospodářství obce, způsoby propagace, aj.). 

4.3 SEPAROVANÝ  SBĚR  KUCHYŇSKÝCH  A  ZAHRADNÍCH BRKO 

  

Zásadní otázkou vyuţití biotechnologií (kompostování, bioplynové stanice) je zajištění 

sběru BRO a jeho dopravy na místo zpracování (Altmann V. et al. 2005). Separovaný sběr 

BRKO má cíl oddělit uţitečný materiál ze SKO a sníţit mnoţství odpadů vyváţených na 

skládky.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompostov%C3%A1n%C3%AD
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Podle evropské směrnice o skládkách odpadů oddělený sběr bioodpadů reprezentuje 

strategii, která vede k dosaţení vysokého recyklačního cíle a sníţení skládkovaných 

bioodpadů (Amlinger F. et al. 2010). V dalším textu uvádím parametry, které oddělený 

sběr ovlivňují resp. ty parametry, které vedou ke stanovenému cíli separovaného sběru 

BRKO se zaměřením na kuchyňský a zahradní bioodpad. Vyuţila jsem výsledky vlastního 

výzkumu.  Pro vlastní výzkum jsem zvolila metodu dotazování především proto, ţe 

oddělený sběr je organizačně velmi náročný a je plně v pravomoci obcí přičemţ výsledky 

se dostavují aţ po několika letech. 

 

Systémy odděleného sběru 

Obec má moţnost pro separaci vyuţitelných sloţek KO pouţít různé systémy sběru. 

Vhodnost jeho pouţití je závislá na mnoha faktorech, které by měly být před zavedením 

separovaného sběru vzaty v úvahu: 

 druh separované sloţky 

 poţadavky technologie zpracování (kompostování, BPS) 

 vývojové trendy společnosti a ţivotní úroveň obyvatelstva 

 velikost sídla a charakter zástavby 

 zvyklosti a postoje obyvatel aj. 

Systémy odděleného sběru BRKO je moţné rozdělit následovně (Slejška A. 2005), 

(Jelínek A. et al. 2001) viz tabulka 4.4. 

Tabulka 4.4: Systémy odděleného sběru (Slejška A. 2005, Jelínek A. et al. 2001) 

Dle vzdálenosti od domovních dveří 

donáškové systémy (nádoby, sběrný dvůr, 

mobilní sběr) 

odvozový (sběr na prahu)  

Dle frekvence svozu 

intenzivní   (  > 1 x týdně ) 

standardní ( 1-2x  za 14 dní ) 

extenzivní ( < 1 x za 14 dní ) 

Dle technického prostředku 

nádoby (nádoby např.120 l, 240 l, 

kontejnery 770 l aţ  3200 l, kbelíky) 

pytlové systémy (polyetylenové, papírové, 

jutové o objemu 40-120 l), bez nádobový 

Dle sbíraného bioodpadu  

zahradní + kuchyňský odpad 

zahradní odpad 

kuchyňský odpad 

Níţe jsou obecně shrnuty výhody a nevýhody různých systémů vyuţitelných sloţek KO 

(tabulka 4.5).  V případě donáškového sběru se optimální docházková vzdálenost do 

sběrného místa určuje pro cca 200 obyvatel na jedno sběrné místo, donášková vzdálenost 

by neměla překročit 150 m. Dosavadní praxe v ČR ukazuje, ţe donáškovým sběrem je 

moţné získat ve vesnické zástavbě 10-25% dané sloţky v komunálním odpadu.  Na sběrné 

(recyklační) dvory by mělo být optimálně napojeno 2000-20000 obyvatel v okruhu 3-5km 

(Jelínek et al. 2001). 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
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Tabulka 4.5: Systémy sběru složek KO (podle Jelínek A. et al. 2001) 

Nádobový sběr Pytlový sběr Beznádobový 

Výhody 

- moţnost volby velkosti 

nádob pro různé typy 

zástaveb 

-niţší investiční 

náklady 

-nízké investiční náklady 

- pohodlí pro občany -operativnost nasazení -výtěţnost srovnatelná 

s nádobovým sběrem 

Nevýhody 

-vysoké investiční náklady -obtíţné umisťování 

pytlů v domácnostech 

-nezbytné trvalé 

informování 

-nezbytnost pečlivě volit 

stanoviště nádob 

  

-moţnost znečištění 

komunikací 

-moţnost znečišťování 

okolí 

  -obtíţné pouţití pro 

vícepodlaţní zástavbu 

Donáškový sběr Odvozový sběr („od domu“, „na prahu“) 

Výhody 

-niţší investiční náklady 

v porovnání s odvozovým 

způsobem 

-největší akceptace občany 

-pro občany známý  a 

akceptovaný způsob 

-vyšší výtěţnost a kvalita sloţek KO v porovnání 

s donáškovým sběrem 

Nevýhody 

-horší dostupnost pro 

občany v porovnání 

s odvozovým způsobem 

-vysoké investiční náklady 

  

-niţší výtěţnost a kvalita 

sloţek KO 

 

Obecně platným cílem, který si musí klást kaţdý způsob separovaného sběru, je získání co 

největšího mnoţství sloţek KO v nejlepší kvalitě za ekologicky přijatelných podmínek při 

nejniţších nákladech (Jelínek A. et al. 2001). Tento tradiční náhled na separaci 

vyuţitelných sloţek komunálního odpadu je v případě odděleného sběru zahradních a 

kuchyňských bioodpadů nutné rozšířit a doplnit. Specifikou zahradních a kuchyňských 

odpadů je nestabilita vzhledem k jejich intenzivnímu rozkladu a následné projevy tj. 

zápach, výluhy a mikrobiální rizika. Proto je zde kladen nepoměrně vyšší důraz na čistotu 

sběru (vzhledem k ztíţenému dotřídění) a volbu takových sběrných prostředků, které 

zamezují fermentaci biomasy. 

Další specifikou je skutečnost, ţe tuto biomasu jako jedinou z vyuţitelných sloţek KO 

mohou domácnosti samy plnohodnotně recyklovat, coţ z významné části, jak vyplývá 

z dotazníkového průzkumu, také dělají. Nevhodným nastavením systému sběru můţe dojít 

k odklonu zahradních a kuchyňských BRO z vlastního vyuţití v domácnostech do systému 
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odpadového hospodářství obce. Takováto změna chování obyvatel vede k zvýšení 

nákladům na celý systém bez zvýšení podílu recyklace a současně nemusí dojít ke sníţení 

jeho podílu ve SKO. 

 

Zkušenosti odděleného sběru v zahraničí 

V ČR je proces vyuţití BRKO a jeho sníţení ve SKO na začátku. Naopak dochází 

k nárůstu jeho skládkování a oddělený sběr provádí jen několik obcí. Proto je vhodné uvést 

zkušenosti v této oblasti ze států, kde je proces nakládání s bioodpady na vysoké úrovni.  

Zahraniční zdroje uvádějí, ţe při celkovém pokrytí obyvatelstva systémem odděleného 

sběru biologického odpadu, se podařilo z domovního odpadu vytřídit dle studií z okresu 

Limerick (Irsko) kolem 30% biologického odpadu, avšak např. V Bapaume udávají 50% a 

v Montejurra (Španělsko) 55% (Slejška A. 2002), Favoino E. (2009a) uvádí sníţení 

mnoţství BRO (vč.papíru) ve SKO odděleným sběrem o 73%. Slejška A. (2002) připisuje 

různou úspěšnost skladbě odpadu v daném regionu a procentu obyvatel, kteří jsou ochotni 

se odděleného sběru biologických odpadů účastnit (např. V oblasti Montejurra je to 

70%).Vyšší čistota sběru je připisována systémům sběru odvozovým narozdíl donáškovým 

(mimo dozorovaný) viz obrázek 4.8. 

 
Obrázek 4.8: Čistota sběru v závislosti na způsobu sběru a velikosti sídla (Faviano E. 2009) 

 

Thomas C. (2001) uvádí, ţe sníţení BRKO závisí nejen na počtu účastníků v obci, ale také 

jakým způsobem občané k separovanýmu sběru přistupují. Tucker P. (1993) za nejběţnější 

omezení recyklace povaţuje: nedostatek kontejnerů a špatnou informovanost o 

recyklačním zařízení a způsobu pouţití.  Krogmann U. (1992) upozorňuje na značnou 

proměnlivost kvality bioodpadů, která souvisí s dostatečným objemu kontejnerů. Price 

J.L.( 2001) zjistil, ţe pro obyvatele Velké Británie je absence trestu za neúčast na recyklaci 

demotivující. Slejška A. (2005), Amlinger F. et al. (2010), Favoino E. (2009b) doporučují 

oddělený sběr kuchyňského a zahradního odpadu vzhledem k jejich rozdílnému sloţení a 

struktuře.   
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Kuchyňské odpady mají vyšší objemovou hmotnost (tabulka 4.6), fermentovatelnost a 

vlhkost neţ zahradní odpady, nevykazují výraznou sezónní proměnlivost (Amlinger F. at 

al. 2010).  Pro dosaţení maximální efektivity sníţení BRO v směsném KO a současně při 

zachování ekonomické udrţitelnosti je zapotřebí vyuţít rozdílných vlastností kuchyňských 

a zahradních bioodpadů a zavést odlišný systém jejich svozu.  Amlinger  F. at al. (2010) 

doporučují sběr kuchyňských odpadů pouze do velkých měst, do menších měst s velkým 

mnoţstvím řadových domů popř. na předměstí s venkovským charakterem. Pro malé 

vesnice s počtem obyvatel do 1500 obyvatel se oddělený sběr kuchyňských bioodpadů 

nedoporučuje. 

 
Tabulka 4.6:  Základní charakteristika kuchyňského a zahradního bioodpadu (Amlinger F. et al. 2010) 

BRKO 
Obj.hm. 

(kg/l) 

Vlhkost 

(hm%) 
Stlačování při svozu 

Kuchyňský odpad 0,5-0,7 80-90 Ne 

Zahradní odpad 

(nedrcený) 0,15-0,25 40-80* Ano 
Poznámka - *vyšší hodnota pro seče trávy 

Systém sběru kuchyňských bioodpadů 

Vysoká fermentovatelnost a vlhkost kuchyňských bioodpadů vyţaduje přizpůsobení 

systému a frekvence svozu tak, aby byl čistý, pohodlný a pro uţivatele příjemný. Budou-li 

občané se systémem spokojeni, zvýší se tak jejich spoluúčast na odděleném sběru, coţ 

povede k výraznému sníţení BRKO ve SKO. Proto sběr kuchyňských biodpadů vyţaduje 

paropropustné sběrné sáčky do domácností (popř. jiné větratelné sběrné prostředky) a 

vysokou frekvenci svozu (1x aţ 2x týdně). Samozřejmě jsou to opatření, která přinášejí 

zvýšené náklady v systému. Naopak vysoká hustota kuchyňských bioodpadů umoţňuje 

pouţití menších sběrných vozů bez kompresního systému (při zachování stejné pracovní 

kapacity) na rozdíl od sběru zahradního odpadu, který vyţaduje kvůli sníţení nákladům na 

dopravu zhutňování. Tyto vozy jsou velmi důleţitý a uţitečný nástroj vzhledem 

k významně niţší pořizovací ceně a vzhledem k jejich velikosti a také niţší spotřebě 

pohonných hmot (Amlinger F. at al 2010).  Výhodou pro sběr kuchyňských bioodpadů je 

poţití malé nádoby (6,5-30l) jejichţ výklop trvá podstatně kratší dobu (20-60 s), coţ 

zkracuje dobu sběru a přináší další úsporu (Favoino E. 2009b).  Posledním významným 

nástrojem vedoucím ke zvýšení ekonomické efektivity intenzivního odděleného sběru 

kuchyňských bioodpadů je sníţení frekvence svozu zbytkového směsného komunálního 

odpadu. Ten by měl být zahájen aţ po výrazném sníţení kuchyňských BRKO ve SKO. 

Pouţití tohoto nástroje umoţňuje jednak sníţení celkového mnoţství domovního odpadu 

v nádobách po odseparování kuchyňských bioodpadů a rovněţ (ze stejného důvodu) 

eliminaci zápachu. Analýzy směsného komunálního odpadu v zemích (např. Německo, 

Rakousko), kde byl zahájena sběr kuchyňských odpadů dokumentuje  průměrné mnoţství 

BRO ve SKO ve výši 15% (Amlinger F. et al. 2010).  

Podobné výsledky z Itálie uvádí Habart J. (2003), který uvádí, ţe z ekonomické kalkulace, 

je patrné, ţe je levnější provádět intenzivní sběr bioodpadů (2x týdně) a extenzivní sběr 

zbytkového SKO (1x za 14 dní) viz tabulka 4.7. Investiční a provozní náklady na velké 

sběrné vozy s lineárním stlačováním jsou několikanásobně vyšší neţ náklady na malé 

sběrné vozy s otevřenou korbou. V první fázi můţe být nákladovost svozu vyšší (avšak při 

zvýšení poplatků za skládkování niţší neţ svoz SKO) viz obrázek 4.9. 
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Tabulka 4.7: Srovnání nákladů na sběr kuchyňského odpadu a SKO v lokalitě o 11 800 obyvatelích (ceny 

přepočteny na Kč), (Habart J. 2003) 

 
 

Obrázek 4.9.: Vývoj nákladů na sběr kuchyňských bioodpadů ve východním Miláně (Favoino E., 2009a) 
 

 

Systém sběru zahradních bioodpadů 

Zahradní odpad nevyţaduje takový intenzivní sběr, nezapáchá a nepřitahuje mouchy či 

hlodavce a nevede k tak intenzivní produkci výluhů. Můţe být bez obtíţí kompostován 

nebo mulčován. Prioritou nakládání se zahradním odpadem je, aby zůstal v domácnostech 

popř. zavedení jeho extenzivního sběru. Nevýhodou odděleného sběru zahradního odpadu 

je (Amlinger F.  et al., 2010): 

 demotivace domovního kompostování (zvláště je-li sběr zdarma) 

 přívod jeho nadměrného mnoţství do toku komunálních odpadů  

 sezónní výkyvy (v mnoţství i sloţení) 

 zvýšení nákladů při jeho nadměrném sběru 

Favoino E. (2009a) rovněţ upozorňuje, ţe při extrémní výtěţnosti zahradních odpadů je 

celý systém ekonomicky i ekologicky neudrţitelný a uvádí příklady výtěţnosti z Itálie viz 

obrázek 4.10.  
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Obrázek 4.10: Výtěžnosti sběru bioodpadů v Itálii (Favoino E. 2009a) 

Z výše uvedených důvodů vyplývají pro zahradní bioodpad tato doporučení:  

 podpora domácího kompostování 

 separace ve sběrných dvorech 

 odvozový systém s nízkou frekvencí (1x14dnů, 1x měsíčně).  

Za optimální povaţují 14ti denní svoz zahradních BRKO Williams I. D. et al. (2003), kteří 

se zbývali jeho sběrem ve Wyre (Velká Británie). Amlinger F. et al. (2010) velmi důrazně 

doporučuje jeho zpoplatnění.  Aby se předešlo tomu, ţe lidé, kteří dříve kompostovali, 

raději vyuţijí pohodlnější separovaný sběr, je vhodné provést rok před zavedením 

separovaného sběru kampaň na podporu domácího kompostování (Amlinger F. et al. 

2010). Extenzivním sběrem zahradních dopadů dosáhli v městě Wieselburg (Horní 

Rakousko) za šest let jeho sníţení ve SKO ze 40% na 10%. Město pouţívá kontejnery ve 

sběrných dvorech nebo mají lidé moţnost zavolat sluţbu, která bioodpad odveze za 

poplatek. Značný podíl na tomto úspěchu má intenzivní osvěta, která mj. probíhala osobně 

„dům od domu“ (Odpady 11/2008, str.12). Zahradní odpady vzhledem ke kuchyňským 

tvoří 98% (Odpady č.12/2008, str. 11). Amlinger F. et al. (2010) dokládá vývoj nakládání 

se zahradním bioodpadem v Dolním Rakousku, kde po deseti letech propagace domácího 

kompostování a odděleného sběru mají lidé tendenci spíše vyuţívat separovaný sběr, za 

který si zaplatí (často však mají na zahradě rovněţ vlastní kompostoviště). Na závěr 

Potenciální problém – zachycení velkého mnoţství 

zahradního odpadu 

 

kg/obyvatel*rok 

 

Zahradní odpad 

 

Kuchyňský odpad 
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uvádím různé systémy nakládání se zahradním bioodpadem ve vztahu k výtěţnosti a 

čistotě viz tabulka 4.8 (Amlinger F., et al. 2010). 

 
Tabulka 4.8 : Systémy nakládání se zahradním BRKO ve vztahu k čistotě a výtěžnosti sběru (Amlinger F. 

2010) 

Schéma 

sběru 

Intenzivní 

(odvozový) 

Donáškový 

(kontejnery 

na ulici) 

Donáškový 

(sběrné dvory) 

Domácí 

kompostování 

Výtěţnost 

zahradního 

odpadu 

(kg/ob.*rok) 

70-160 20-70 30-70 - 

Čistota hm % Dobrá Špatná Velmi dobrá Velmi dobrá 

 

Oddělený sběr v ČR 

Zahraniční zkušenosti lze s přihlédnutím na místní specifika uplatnit i v ČR. Rozdílnost 

odpadového hospodářství jednotlivých zemí je ovlivněna (vyššími poplatky za 

skládkování), socioekonomickými podmínkami (např. náklady nemusí být ve stejném 

poměru jako příjmy – technologie pouţívané v ČR jsou obvykle zahraniční výroby tzn. 

vyšší ceny, avšak příjmy za příjem odpadů vychází z ekonomické síly v ČR, jsou niţší) a 

konečně rozdíly v národní legislativě jednotlivých zemí EU. ČR zapracovala do své 

legislativy na rozdíl od jiných států EU odlišným způsobem podmínky nakládání 

s kuchyňskými odpady resp. jeho část spadající pod nařízení 1774/2002 ES (např. ryby, 

maso, aj.), které navyšují náklady spojené s hygienizací těchto odpadů a omezují jejich 

zpracování např. na kompostárnách bez hygienizační jednotky, které patří k nejvíce 

vyuţívaným technologiím pro zpracování BRKO. Tyto důvody jsou také pravděpodobně 

příčinou toho, proč se většina obcí v ČR zabývá výhradně sběrem zahradních a 

kuchyňských vytříděných bioodpadů. Z obcí uvedených v tabulce 4.9 sběr veškerého 

BRKO včetně VŢP organizuje pouze Úpice. V současné době však Ministerstvo ţivotního 

prostředí problematiku kuchyňských odpadů podléhajících nařízení 1774/2002 ES 

konzultuje s evropskou direktivou a zvaţuje přehodnocení.  

Mezi odbornou veřejností v ČR existují pochybnosti o efektivitě odděleného sběru 

bioodpadů resp. zahradních a kuchyňských BRKO a současně není k dispozici studie, která 

vyhodnocuje úspěšnost obcí ČR na sníţení podílu BRKO v SKO. Z těchto důvodů jsem 

zaměřila svůj výzkum na obce, které zavedly systémy odděleného sběru zahradních a 

kuchyňských bioodpadů.   

Vlastní výzkum probíhal formou osobních rozhovorů popř. e-mailovou komunikací 

s představiteli obcí nebo svozových organizací na předem připravené dotazy. Některé 

informace dotazníkového průzkumu jsou uvedeny v tabulce 4.9.  Dotazy se týkaly 

základních charakteristik obcí, způsobu zavedení a systému svozu, vlastností sbíraných 

BRKO, případných pozitivních či negativních zkušeností se systémem a především 

sníţením mnoţství SKO v přímé souvislosti se zavedením separovaného sběru zahradních 

či kuchyňských BRKO. Oslovené obce resp. organizace spolu s některými 

charakteristikami svozu uvádí tabulka. Výzkum byl zaměřen především na odvozový popř. 

donáškový (kontejnery na sběrném místě) způsob sběru.  



Martina Hájková: Metodika pro výběr optimální technologie nakládání s BRO pro obce s vesnickou zástavbou 

2010  52   

Tabulka 4.9: Svoz zahradních a kuchyňských BRKO v obcích ČR (zdroj. autorka) 

Zdroj Obec Způsob sběru 
Frekvence 

sběru 

Výtěţnost 

kg/os/rok 

obec, Depos 

Horní Suchá a.s. Albrechtice PY,O 

VO1xt,OVK 

1xm 59,70 

obec, Depos 

Horní Suchá a.s. Horní Suchá PY,O 

VO1xt,OVK 

1xm 111,10 

obec, Depos 

Horní Suchá a.s. Petřvald PY,O 

VO1xt,OVK 

1xm 108,23 

obec, Depos 

Horní Suchá a.s. Stonava PY,O 

VO14xd,OVK 

1xm 109,05 

obec, Depos 

Horní Suchá a.s. Těrlicko PY,O 

VO1xt,OVK 

1xm 98,93 

obec,  

Asompo, a.s. Mořkov VOK 770l, D  

VO1xt,OVK 

ne 24,20 

obec,  

Asompo, a.s. Suchdol VOK 770l, D  

VO1xt,OVK 

ne 34,00 

obec,  

Asompo, a.s. Štramberk VOK 770l, D  

VO1xt,OVK 

ne 34,90 

obec,  

Asompo, a.s. Veřovice VOK 770l, D  

VO1xt,OVK 

ne 73,80 

Asompo, a.s. Jeseník n.Odrou VOK 770l, D  

VO1xt,OVK 

ne 28,90 

Asompo, a.s. Kujavy VOK 770l, D  

VO1xt,OVK 

ne 38,10 

Asompo, a.s. Heřmánky VOK 770l, D  

VO1xt,OVK 

ne 32,35 

Asompo, a.s. Heřmanice VOK 770l, D  

VO1xt,OVK 

ne 47,10 

ZERA 2008, 

OZO Ostava 

s.r.o. 

Ostrava-

Radvanice,Bártovice 

nádoba 120l, 

D, SD 1x t 7 

obec Olomouc-Radíkov VOK 5 m
3, 

 1 x t 

74,7( 04 – 

11/08) 

obec 

Olomouc – Sv. 

Kopeček C,O 1 x 14d 

84 (04-06 

2009) 

obec Olomouc-Lošov VOK 5 m
3
 1x14d 

18,8( 04 – 

11/08) 

obec Olomouc-Droţdín 

VOK 5 m
3
 ,

 

DK 1x14d 

9,47( 04 – 

11/08) 

obec Olomouc-Neředín C,O 1x14d 

86,5 ( 04 

– 11/08) 

obec 

Olomouc – 

Chomoutov + Nový 

Svět C, DK 1x14d 

15,6( 08 – 

11/08) 

ZERA 2008 Praha-Dolní Chabry C,O 1x14d 100,59 
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ZERA 2008, 

Ekodendra Bílina-Na Výsluní 

PY, C 

120,240, 

nádoba 10l, O, 

DK 1x t 319 

ZERA 2008 Březník 

VOK 10m3, C 

240l, D 1xm,1x14d 

150 aţ 

200 

technické sluţby 

Chomutov Chomutov C 120l, O 1x14d x 

Odas odpady, 

s.r.o. Sázava VOK, D   15 

obec Uherské Hradiště C,O, SD,D 1x14d x 

obec Úpice C 120l,240l, O 1x t x 

Odas odpady, 

s.r.o. 

Ţdírec nad 

Doubravou VOK 1100l, D 1x14d 

51,4 (04-

10/2009) 

Odas odpady, 

s.r.o. Svratka 

C 240l, O, 

VOK 1100l, D 1x14d 

109,8(04-

10/2009) 

obec Chorušice 

bez nádob, O, 

DK jaro, podzim x 
Vysvětlivky: x údaj není k dispozici, C  compostainer, O odvozový, D donáškový, PY pytle,VOK-kontejner, 

VO vegetační období, OVK – období vegetačního klidu (zima), DK podpora domácího kompostování 

 

Jak ukazuje tabulka obce vyuţívají různé kombinace systému svozu biomasy. Nejčastěji 

jsou na sběrných místech uţívány kontejnery od 770 do 1100 l, méně 240 l nádoby. Velmi 

často obce pouţívají compostainery u domů, beznádobový způsob mají pouze Chorušice. 

V některých obcích jsou rovněţ sběrné dvory nebo probíhala propagace na podporu 

domácího kompostování popř. je zaveden poplatek za mnoţství vyprodukovaného SKO. 

Svoz probíhá nejčastěji 1x týdně nebo 1x za 14 dnů, v zimě (období vegetačního klidu) 

buď sběr neprobíhá vůbec, nebo je jeho frekvence sníţena. Výtěţnost sběru je také různá 

od 10 kg (Olomouc-Droţdín) na obyvatele a rok aţ po 200kg (Březník), nicméně lze 

vysledovat vyšší výtěţnost u odvozového systému sběru na rozdíl od donáškového. 

Některé obce tedy dosáhly výtěţnosti, která přesahuje efektivitu systému, jak uvádí např. 

Favoino E. (2009a) viz obrázek 4.10.  

 

Efektivita zavedení separovaného sběru zahradních a kuchyňských BRKO 

Ke stanovení sníţení podílu zahradních a kuchyňských BRKO na základě celkové 

hmotnosti SKO vyváţeného na skládku jsem přistoupila především proto, ţe analýzy SKO 

prováděla pouze minoritní část obcí, přičemţ ani tyto obce z různých důvodů nebyly 

schopny jejich výsledky poskytnout. Při stanovení sníţení podílu biomasy za pomocí 

celkové hmotnosti SKO byly obce upozorněny na moţnosti, které pokles SKO mohou 

zapříčinit a měly poté uvést, zda došlo k poklesu hmotnosti SKO skutečně v souvislosti 

zavedení separovaného sběru. Obce, které pokles zaznamenaly si byly jisty, ţe je příčinou 

separovaný sběr. 

Otázka zvýšení recyklace biomasy v obci s vesnickou zástavbou je úzce spojena se 

sníţením jeho podílu ve SKO. Jak uvádím výše, domácnosti vesnické zástavby se na 

vyuţití své biomasy významně podílejí a navýšení recyklace zahradních a kuchyňských 

BRKO nelze výhradně spojovat s výtěţností sběru, jak je tomu u jiných komodit např. 
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papíru, plastu, skla, aj. Tomu nasvědčují i výsledky mého výzkumu, kdy řada obcí 

s vysokou výtěţností biomasy na obyvatele sníţení mnoţství SKO nedosáhla nebo 

zaznamenala pouze jeho stagnaci.  

Naopak však existují obce, které dokázaly mnoţství SKO po zavedení separovaného sběru 

významně sníţit. Mezi nejúspěšnější patří Olomouc (městská část Svatý Kopeček) a 

Stonava – sníţení mnoţství SKO cca o 30%, Bílina (Na Výsluní) cca 35% a Chomutov při 

pokrytí 25% domácností sníţení SKO za město jako celek cca 10% (tzn. teoreticky 

v případě pokrytí 100% sníţení SKO o 40%). U těchto obcí nemám k dispozici analýzy 

SKO, ale vezmeme-li průměrnou hodnotu z kapitoly 3. (srovnání analýz SKO viz tabulka 

3.17) 30% podílu biomasy (tj. zahradní a kuchyňské bioodpady) ve SKO, celkové sníţení 

odpovídá poţadavkům EU na sníţení BRKO ve SKO o 75%. Obce jsou tedy ve svém úsilí 

velice úspěšné. Jejich společnou charakteristikou je odvozový způsob sběru, sběr 

zahradních a kuchyňských vytříděných bioodpadů, intenzivní informační kampaň a svoz 

těchto biodpadů zdarma. Co se týče výtěţnosti sběru Svatý Kopeček a Stonava mají dle 

obrázku 4.10 optimální výtěţnost sběru,  Bílina tuto optimální výtěţnost významně 

přesahuje. 

Ve shodě drtivá většina obcí z tabulky zaznamenala po zahájení separovaného sběru 

biomasy navýšení celkového mnoţství komunálních odpadů. Je tedy evidentní, ţe občané 

dříve nakládali s těmito odpady jiným způsobem neţ odkládáním do nádob na směsný 

komunální odpad. A protoţe řada obcí uváděla jako další efekt odděleného sběru eliminaci 

černých skládek či zlepšení kvality ovzduší (vzhledem k omezení spalování biomasy) lze 

přepokládat v tomto směru pozitivní změnu chování obyvatel. Je však rovněţ 

pravděpodobné, ţe došlo i k negativním změnám chování a to přechod od domácího 

kompostování k vyuţívání sběrných nádob.  

Náklady plynoucí ze zvýšení KO sběrem biomasy obce kompenzují rozdílem cen za 

zpracování BRKO na kompostárnách a uloţení SKO na skládky, které jsou značně niţší 

resp. vyšší. Významné sníţení nákladů dosáhly obce Olomouc a Stonava zavedením 

střídavého svozu SKO a biomasy s frekvencí 1x za 14 dnů pro kaţdý z nich, a aby předešly 

stíţnostem občanů, současně došlo k navýšení sběrných kapacit (kontejnerů) ostatních 

vyuţitelných sloţek KO. Tento nástroj je velmi efektivní a zásadní pro odpadové 

hospodářství obce, jak rovněţ uvádějí zahraniční autoři. Vyuţít jej lze pouze v oblastech 

s převáţnou zástavbou rodinných domů. U zástavby, kde zahradní odpad vytváří minoritní 

počet domácností jej nelze vyuţít (není-li sbírán veškerý kuchyňský BRKO viz zahraniční 

zkušenosti).  

 

Čistota sběru 

Nároky na čistotu materiálů vychází z poţadavků technologií na vstupy zpracovávaných 

materiálů a především poţadavky na výstupy z technologií.  Jiné nároky na čistotu 

sbíraného materiálu budou při výrobě kompostu určenému k prodeji v obchodních sítích a 

jiné na komposty určené k rekultivaci skládek. V případě vysokého poţadavku (podle 

Benešová L. et al. 2007) je přijatelné znečištění (ostatním komunálním odpadem) 

v rozmezí 1-5% hm.  

Velice významným parametrem kvality sběru (a vůbec zapojení obyvatel do systému 

odděleného sběru bioodpadů) je způsob provedení osvětové kampaně. Stejnou důleţitost 

má čas, po který si občané vytvářejí návyk odděleně sbírat biologicky rozloţitelné odpady 
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ze své domácnosti. Podle Kotoulové Z. (2008) změny systému odděleného sběru a 

závislost na zavedeném systému jsou dlouhodobou záleţitostí a dosaţení uspokojivé 

kvality u nového systému lze dosáhnout po 3 aţ 5 letech. V mém průzkumu se skutečně 

některé obce nechaly odradit vysokým znečištěním odpadů v prvních dvou letech po 

zavedení odděleného sběru, naopak jiné obce po překonání této fáze dosáhly vysoké 

čistoty, mezi ně patří např. obce Březník a Sázava. Jak jsem zjistila, problémy s kvalitou 

sbíraného BRKO v prvních letech, měly především obce s donáškovým systémem sběru. 

 

Co se týče organizace svozu je s ohledem na vysokou kvalitu často volen systém od domu 

popř. donáškový při němţ dozoruje pověřená osoba (ať jsou to kontejnery na sběrném 

místě či ve sběrném dvoře popř. mobilní svoz), takovýto způsob přináší vyšší finanční 

zátěţ. 

Levnější donáškový sběr bez dozoru, s sebou nese vyšší rizika znečištění např. sběr před 

několika lety v Šumperku vykazoval znečištění ostatním KO 60%, coţ se v podstatě rovná 

směsnému odpadu (Stejskal B. 2008), ale existují obce, které dosáhly i při tomto způsobu 

uspokojivé čistoty např. obce pod svozovou firmou Asompo, a.s. v okr. Nový Jičín nebo 

obec Sázava v kraji Vysočina. Podle informací zmíněných úspěšných obcí dosáhly 

poţadovanou čistotu pečlivým výběrem sběrného mísa tj. umístění sběrné nádoby musí být 

co nejvíce adresné s minimálním pohybem nemístních obyvatel např. mimo 

frekventovanou komunikaci (místa s vyšší anonymitou nebudou pravděpodobně pro 

odvozový způsob příliš vhodná) a současně s intenzivní osvětou místních obyvatel. 

Osvětou lze veřejnost seznámit s pozitivními aspekty sběru bioodpadů, ale také upozornit 

na význam čistoty materiálu a případné sankce za nedodrţení kázně např. zrušení této 

sluţby. Samozřejmostí má být výrazné označení kontejnerů, ze kterého jasně plyne druh 

sbíraného materiálu (bioodpad). Vhodným krokem je umístění kontejnerů v blízkosti 

domů, jejichţ obyvatelé projeví o tuto sluţbu zájem.  

 

Informování veřejnosti 

Informování o odděleném sběru BRKO má obdobný charakter jako propagace domácího 

kompostování tzn. má sdělit občanům důvody zavedení odděleného sběru (legislativní 

povinnost, dopady skládkování BRO na ţivotní prostředí) a charakter plánovaných 

opatření, zvlášť důleţité jsou konkrétní informace k zavedenému systému sběru. Podle 

průzkumu zabývajícím se obecně postoji k separovanému sběru mezi obyvateli ČR, které 

zveřejnilo Odpadové fórum (6/2009, str.17) by občané uvítali více informací o tom jak 

třídit, konkrétní způsob zpracování vytříděného odpadu a konkrétní a praktické informace 

o třídění domovního odpadu např. data svozu, přesné umístění separačních kontejnerů. 

Některé obce rovněţ přímo na sběrnou nádobu (zvláště na sběrných místech – kontejnery 

v ulicích) uvádějí tyto konkrétní informace vč. druhů sbíraných resp. nesbíraných 

bioodpadů (často v grafické podobě). Propagační prostředky zahrnují články v místních 

novinách, šoty v televizi a rádiu, propagace na webových stránkách, letáky a mezi 

nejúčinnější opět patří adresné propagace dům od domu ve spolupráci se studenty a 

výchova ve školách. 
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Prostředky sběru 

Mezi prostředky sběru nejčastěji pouţívány v domácnostech pro kuchyňský bioodpad patří 

běţné kbelíky nebo biodegradabilní (kompostovatelné) sáčky (s moţností upevnění do 

speciálního koše) např. z materiálu Mater-Bi firmy HBABio, s. r. o., které umoţňují 

proudění vzduchu, potlačují fermentaci čímţ eliminují zápach a tvorbu výluhů. Specialitou 

kompostovatelných sáčků vyrobených z plastu Mater-Bi je jejich paropropustnost. Pokud 

je sáček umístěn tak, aby kolem něj mohl proudit vzduch, dochází k vysychání bioodpadu 

uvnitř sáčku. Úbytkem vlhkosti se můţe dosáhnout sníţení hmotnosti odpadu aţ o 40 % za 

týden, coţ jiţ můţe mít reálný ekonomický dopad při svozu a platbách za zpracování 

bioodpadu. Nevýhodou je jejich vyšší cena v porovnání s konvenčními plasty z fosilních 

zdrojů (HBABio, s. r. o., 2004). Plusem biodegradabilních sáčků je komfort sběru, 

k čemuţ přispívá nejen eliminace zápachu, ale také moţnost je odloţit spolu s obsahem do 

sběrných nádob aniţ by v následném biologickém zpracování (na rozdíl od konvenčních 

plastů) způsobovaly znečištění. 

Mezi nádoby pro venkovní umístění jsou doporučovány odvětrávané sběrné nádoby  tzv. 

compostainery 120, 240l např. firmy  Elkoplast nebo  Schäfer. Jejich výhodou je speciální 

konstrukce, díky níţ je materiál uvnitř odvětráván čímţ nedochází ke hnití a tedy ani 

nezapáchá. Pouţitím compostainerů na rozdíl od standardních nádob přinášení úspory ve 

sníţení hmotnosti o cca 13% a úsporu ve sníţeném počtu manipulací (odvozu). Vytříděný 

bioodpad z compostainerů lze odváţet jen 1 x za 14 dnů, naproti tomu bioodpad tříděný do 

standardních nevětraných nádob je nutné z hygienických důvodů odváţet minimálně 1 x 

týdně (a přesto jejich zápach obtěţuje) (Němec J., 2005). Dalšími prostředky sběru pro 

venkovní umístění jsou speciální kompostovatelné nebo tradiční polyetylenové, papírové 

(obsah papíru do 10% není kompostovacímu procesu na závadu), jutové pytle. Nevýhodou 

spec. kompostovatelných a papírových pytlů je, ţe při jejich naplnění nemůţe v nich zůstat 

bioodpad delší dobu, jinak dojde k jejich poškození.  

Kontejnery různých velikostí se umisťují do sběrných míst, sběrných dvorů popř. na místa 

s velkou produkcí biomasy (např. hřbitovy, hřiště, atp.). Podle zkušeností některých 

svozových organizací jsou vhodnější menší nádoby o objemu 770l a to vzhledem k jejich 

váze (zejména při podzimní produkci ovoce), kdy manipulace s většími resp. těţšími 

kontejnery můţe způsobovat obsluze problémy. 

 

Další faktory odděleného sběru v obci 

Předcházející text se zabýval především separovaným sběrem zahradních a kuchyňských 

bioodpadů od občanů, který je v mnoha ohledech nejvíce náročný. V obci se však 

vyskytují další zdroje biomasy, které musí do svého záměru zahrnout a to je především 

obecní zeleň. Dále můţe obec do nakládání s biomasou resp. sběru začlenit také 

podnikatelské subjekty, potom by měla znát zdroje výskytu, mnoţství a produkci tohoto 

bioodpadu na svém území. Obec musí rovněţ zváţit své potřeby a cíle, finanční moţnosti a 

celkovou úroveň odpadového hospodářství obce popřípadě širšího územního celku. Jestliţe 

se obec rozhodne pro oddělený sběr zahradních/kuchyňských bioodpadů doporučuje se 

před zahájením celoplošného sběru provést zkušební sběr pouze na menší části území. 

 

 

http://www.ssi-schaefer.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
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4.4 VARIABILNÍ  PLATBY  ZA  NAKLÁDÁNÍ  SE  SKO V OBCI 

 

Dalším nástrojem, který motivuje k domácímu kompostování, extensivnímu sběru 

zahradních odpadů a k intenzivnímu sběru kuchyňských bioodpadů, jsou variabilní platby 

za produkci SKO. Variabilní platby vycházejí např. z 1 kg odpadu, 1 svozu, 1 sběrné 

nádoby. Jelínek A. et al. (2001) uvádí, ţe v oblastech se zavedenou evidencí a váţením 

nádob výskyt netříděného KO klesá o 20-30%. Z mnoha studií vyplývá, ţe lidé, kteří platí 

za svou skutečnou produkci odpadů kupují produkty s menším mnoţstvím obalů, více 

recyklují, a redukují svůj podíl na skládkování odpadů (Salkie et al. 2001).  

Ze studie provedené u 4000 obcí v ČR vyplynulo, ţe v obcích s místním poplatkem podíl 

tříděného odpadu dosahuje 11,1% a v obcích s variabilním poplatkem činí 15,2% resp. 

14,3% (podle jeho typu) (Slavík J. 2010). Změna zavedení platby z místního poplatku na 

obyvatele na variabilní platbu však v obcích vyvolává obavy z negativních efektů jako jsou 

černé skládky, spalování, odkládání odpadu do nádob na veřejných prostranstvích či nádob 

sousedů, atp.  

V ČR nebyl takto zaměřený výzkum proveden (Slavík J. 2010), ale např. Menell P. (2004) 

provedl šetření u 212 obcí s variabilními platbami a zjistil, ţe při přechodu na tuto platbu 

48% obcí nezaznamenalo nelegální způsoby nakládání s KO, 19% obcí uvedlo nárůst 

nelegálního nakládání s KO, 6% zaznamenalo dokonce pokles tohoto chování a 27% obcí 

nedovedlo na tuto otázku odpovědět. Kinnaman T.C. et al. (2010)  ve studii 

z Charlottesville zjistili, ţe 28% pozorované redukce SKO lze přisoudit neţádoucím 

efektům. Rovněţ Kurinec M. (2005) publikuje studii z USA (rozhovory s více neţ 1000 

samospráv), kde po zavedení variabilní platby měla ¼ problémy, ale současně všechny 

uvedly, ţe se jednalo o přechodnou, krátkodobou záleţitost. S negativními jevy se 

vyrovnaly především zavedením pokut a osvětou. Současně uvedly, ţe obavy z negativních 

efektů, by neměly být překáţkou zavedení variabilní platby, protoţe existuje řada 

efektivních nástrojů, kterými lze tomuto problému čelit. Mezi nejúčinnější patří udělování 

vysokých pokut a zavedením celoplošných, pohodlných systémů separovaného sběru a 

kompostování. Mezi další nástroje patří např. uzamykání sběrných nádob, nařízení 

zakazující spalování odpadu, pravidelná a dobře cílena výchova občanů, aj. Slavík J. 

(2010) doporučuje při změně na variabilní platbu za SKO obezřetnost, protoţe ne všechny 

obce mají vhodné podmínky pro implementaci tohoto nástroje,  např. ty, které mají vysoký 

podíl fixních nákladů svého odpadového hospodářství a rovněţ je zapotřebí zohlednit 

místní historicko-společenské podmínky. V případě necitlivého zavedení variabilních 

plateb, mohou být z hlediska ochrany ţivotního prostředí kontraproduktivní. 

4.5 SOUHRN  KAPITOLY 

 

Domácí kompostování a oddělený sběr jsou jedny ze základních postupů nakládání 

s BRKO v obcích s vesnickou zástavbou. Při plánování strategie v odpadovém 

hospodářství ve vztahu k zahradním a kuchyňskými BRKO si musí obec uvědomit tři 

základní cíle, kterých musí dosáhnout: 

1. sníţení podílu ve SKO 

2. zvýšení podílu recyklace 

3. poţadovaná čistota 
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Splnění těchto tří cílů při zachování ekonomické i ekologické efektivity není vůbec 

jednoduché. Hlavními faktory, které zvyšují nároky na propracovanost systému jsou: 

 chování a postoje obyvatel 

 moţnost vlastní recyklace zahradních a kuchyňských BRKO 

 jejich fermentabilita se všemi svými projevy. 

Těmto faktorům by měla obec věnovat zvýšenou pozornost. 

Z pohledu chování a postojů obyvatel jsou pro obec zásadní: 

- aktuální chování a postoje (účast na domácím kompostování, ochota podílet se na 

recyklaci, motivace ke změně chování např. vztah k ţivotnímu prostředí, ochota 

platby za sběr zahradních BRKO, aj.) 

- moţnosti jejich změny: zde patři osvěta (mezi nejúčinnější nástroje patří 

informování dům od domu, výchova ve školách, ale také články v místních 

novinách, letáky, broţury, aj.), motivační a restriktivní opatření (benefity, pokuty, 

odebrání výhod, atp.), změny v systému odpadového hospodářství (zavedení 

variabilních plateb), aj.  

- doba adaptace na změnu (pro uspokojivé dosaţení výše zmíněných cílů je obvykle 

zapotřebí 3 aţ 5 let) 

 

Moţnost vlastní recyklace zahradních a kuchyňských BRKO 

Skutečnost, ţe zahradní a kuchyňské BRKO jsou jediné odpady, které domácnosti mohou 

plnohodnotně recyklovat, coţ také z velké části dělají, klade zvláštní poţadavky na: 

 systém jejich odděleného sběru 

 způsob hodnocení sníţení jejich podílu v SKO a zvýšení celkového podílu 

recyklace 

Systém odděleného sběru musí vykazovat udrţitelnou ekonomickou i ekologickou 

efektivitu, tohoto cíle lze dosáhnout: 

 Minimalizací přívodu zahradních bioodpadů do toku odpadového hospodářství 

obce resp. maximalizací vlastního zhodnocení tohoto materiálu občany. Hlavními 

nástroji jsou: podpora domácího kompostování, extenzivní způsob odděleného 

sběru a jeho zpoplatnění popř. zavedení variabilních plateb za SKO. 

 Integrací separovaného sběru zahradních a kuchyňských BRKO do současného 

systému sběru KO namísto jeho nástavby tzn. zavedení jejich střídavého svozu se 

SKO (pokud to místní podmínky umoţňují), v případě sběru kuchyňských odpadů 

pouţití vhodných prostředků (malé a paropropustné prostředky sběru, malé sběrné 

vozy). Střídavý svoz by měl být v případě nutnosti doplněn navýšením 

separovaného sběru ostatních vyuţitelných odpadů.  

 

Způsob hodnocení sníţení jejich podílu v SKO a zvýšení podílu recyklace 

Po zavedení nových prvků do systému odpadového hospodářství by mělo být pro obec 

zásadní zajistit zpětnou vazbu pro vyhodnocení účinnosti pouţitých opatření. Kromě 

ekonomické efektivity a kvality materiálu vzhledem k jeho pouţitelnosti v následných 
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technologiích, by mělo být sledováno především sníţení podílu biomasy ve směsném 

komunálním odpadu a zvýšení recyklace.  

V případě zahradních a kuchyňských bioodpadů nelze, na rozdíl od ostatních 

recyklovatelných materiálů, usuzovat zvýšení podílu recyklace resp. jejich sníţení ve SKO 

z výtěţnosti sběru. Hlavním důvodem jsou: 

 Lidé se významně podílejí na recyklaci této biomasy (jak vyplývá z dotazníkového 

průzkumu 78% resp. 42% domácností kompostuje zahradní resp. kuchyňské 

bioopady).  

 Domácí kompostování klade vyšší nároky na občana neţ pohodlný a levný svoz 

(lze proto předpokládat, ţe po zavedení pohodlného sběru biomasy dojde ke změně 

chování směrem od domácího kompostování k vyuţívání sběrných nádob).   

Proto navrhuji ověřit úspěšnost zavedených opatření prostřednictvím analýzy SKO, 

mnoţství celkového SKO a dotazníkovým šetřením. Kaţdá ze zmíněných moţností má své 

přednosti a omezení, proto v ideálním případě je dobré pouţít jejich kombinaci. 

Analýza směsného komunálního odpadu. 

- velmi časově a organizačně náročná činnost 

- obtíţné zajištění standardních podmínek:  

 SKO vykazuje velkou různorodost a proměnlivost  

 do vzorkování zasahují vlivy, které často nelze předvídat a ani zpětně 

identifikovat (vzhledem k velikosti vzorku mají vliv i malé obtíţně 

identifikovatelné změny) 

 jednotlivá měření vykazují značnou odchylku a mohou se významně lišit, 

aniţ by byla příčinou změna celkového toku BRKO (jak ukazuje kapitola 

analýza SKO) 

- vliv intenzifikace sběru ostatních sloţek KO: při současné intenzifikaci sběru 

ostatních sloţek KO dochází ke zkreslení změny podílu BRKO v SKO 

 

Celkové mnoţství SKO v obci 

- jednoduchý a levný způsob 

- snadnější identifikace ostatních vlivů: vzhledem k velikosti vzorku (celková 

hmotnost  SKO), mají vliv pouze významné změny často v řádech desítek tun 

z čehoţ vyplývá snadnější identifikace 

- omezené stanovení úspěšnosti při působení ostatních vlivů: je-li zjištěna působnost 

ostatních vlivů (např. intenzifikace sběru ostatních vyuţitelných sloţek KO, atp.) 

nelze tuto metodu vyuţít anebo jen velmi omezeně 

 

Dotazníkové šetření 

 relativně jednoduchý a levný způsob 

 závislý na pravdivosti odpovědí 
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 subjektivní hodnocení občany: lidé mají tendenci své ekologické chování 

nadhodnocovat 

 umoţňuje identifikovat změnu chování a postojů obyvatel 

 

V závěru lze konstatovat, ţe domácí kompostování a oddělený sběr zahradních a 

kuchyňských bioodpadů má v obcích ČR s převáţnou částí vesnické zástavby vysoký 

potenciál splnit cíle sníţení jejich podílu ve SKO. 

Domácí kompostování je v obcích vesnického typu poměrně rozšířené, i přesto lze 

pravděpodobně jeho kapacitu dále navýšit aţ o cca 20% (navýšení bude zřejmě závislé 

nejenom na formách propagace, ale také na místních podmínkách). Navýšení účasti na 

domácím kompostování není jediným důvodem k jeho propagaci. Tím je rovněţ zachování 

stávajícího stavu (zvyšující se ţivotní úrovní dochází k přeměně uţitkových na okrasné 

zahrady coţ ovlivňuje změnu chování občanů, a to od tradičního způsobu recyklace vlastní 

biomasy k vyuţití sběrných nádob KO) a omezení přenosu tohoto odpadu do odpadového 

toku obce při zavedení separovaného sběru. Všechny tři důvody by měly obce vést 

v patrnosti a domácímu kompostování věnovat patřičnou pozornost. 

Oddělený sběr není prozatím v ČR příliš rozšířen a dokonce existují mezi odbornou 

veřejností pochybnosti o jeho účinnosti. Z mé studie však jasné vyplývá, ţe čtyři obce 

dosáhly sníţení hmotnosti směsného komunálního odpadu o 30% v přímé souvislosti se 

zavedením separovaného sběru. Při zastoupení této biomasy 30% ve SKO, je sníţení 

podílu BRKO v souladu s poţadavky Směrnice Rady 1999/31/EC o skládkách odpadů na 

sníţení BRKO ve SKO na 75% pro cílový rok 2020. Jejich společným prvkem je 

odvozový způsob sběru a intenzivní informační kampaň. Dvě obce vyuţily efektivního 

nástroje střídavého svozu 1x14 dní BRKO a SKO pro kaţdý z nich. Tyto obce rovněţ 

dosáhly optimální výtěţnosti do 100 kg/osobu. Ekonomiku odděleného sběru také zlepšuje 

podstatný rozdíl cen ve zpracování odpadu na kompostárnách a likvidací na skládkách. 

Naopak nevýhodou je obvykle celkové navýšení mnoţství produkovaného komunálního 

odpadu. Z dotazníkového průzkumu rovněţ vyplynulo, ţe občané jsou jak domácímu 

kompostování, tak separovanému sběru zahradních a kuchyňských bioodpadů příznivě 

nakloněni. 
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5. TECHNOLOGIE KOMPOSTOVÁNÍ A ANAEROBNÍ DIGESCE 

 

Biologicky rozloţitelný odpad resp. zahradní a kuchyňské bioodpady získané odděleným 

sběrem popř. další BRO lze velmi efektivně zpracovat kompostováním v kompostárnách a 

anaerobní fermentací (digescí) v bioplynových stanicích (BPS). Ze všech způsobů 

zpracování bioodpadů mají biologické způsoby nejvyšší potenciál rozvoje. Tyto 

technologie mohou zabezpečit účinnou hygienizaci bioodpadu a mohou oddalovat 

důsledky globálních disfunkcí poškození ţivotního prostředí zvýšenou sekvestrací uhlíku 

v půdě. Technologií anaerobní digesce je moţno získat ještě navíc obnovitelnou energii 

bioplynu, snadno transformovatelnou na elektrickou energii“ (Váňa J. 2005). 

Kompostování a anaerobní digesce tedy není jen technologií zpracovávající biologicky 

rozloţitelné odpady, které uloţené na skládce mají významný negativní dopad na ţivotní 

prostředí, ale současně svými výstupy (produkty) pozitivně ovlivňují řadu problematických 

oblastí ţivotního prostředí, a to především půdu a klima, ale i další. 

Kompost má řadu pozitivních efektů:  

- dodává ţiviny, lze jím nahradit minerální hnojiva, zvyšuje efektivnost vyuţití 

minerálních hnojiv (půda s dostatečným mnoţstvím humusu je schopna pojmout 

daleko lépe minerální hnojiva a postupně je zpřístupňuje rostlinám; tímto jednak 

brání vyplavování umělých hnojiv do spodních či povrchových vod a jejich 

následné eutrofizaci, ale také sniţuje potřebu umělého hnojení), 

- zvyšuje vodní jímavost: zvyšuje retenční schopnost krajiny (ochrana proti 

povodním), předcházení erozi, 

- zlepšuje fyzikální vlastnosti půdy: zlepšuje tepelnou regulaci půdy, zvyšuje 

pufrační schopnost půdy (schopnost vyrovnávat negativní vlivy na půdu např. 

kyselé deště, vliv těţkých kovů, aj.), sniţuje riziko zhutňování půdy (Habart J. 

2010), aj. 

- působí proti chorobám a škůdcům rostlin, 

- nahrazuje rašelinu (ochrana krajiny) a jako náhrada minerálních hnojiv šetří 

neobnovitelné zdroje potřebné na jejich výrobu. Jedná se především o úspory 

primárních surovin a energie na výrobu hnojiv a sníţení bilance zahraničního 

obchodu (Habart J. 2010) 

Při úvahách o moţnosti vyuţití BRKO je nutné vycházet jednak z legislativních podmínek 

a technologických poţadavků, ale také z potřeb, moţností a cílů obce. 

V této kapitole uvádím zařízení, které obec můţe vyuţít dle legislativních podmínek vč. 

jejich předností či omezení, dále je zde stručný úvod do problematiky kompostování a AD 

a konečně se zabývám moţností vyuţití biologicky rozloţitelných odpadů z obcí vesnické 

zástavby na základě vlastního výzkumu. 

5.1 LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VYUŢITÍ BRO 

Legislativní podmínky pro vyuţívání bioodpadů jsou dány především zákonem o odpadech 

185/2001 Sb., vyhláškou 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky 

rozloţitelnými odpady a  nařízením Evropského parlamentu a Rady 1774/2002 (ES), které 

stanoví hygienická pravidla pro VŢP, které nejsou určeny k lidské spotřebě.  
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Nároky na zařízení (provoz, vybavení, atd.), ve kterých mají být biologicky rozloţitelné 

odpady zpracovány, se odvíjí zejména od charakteru přijímaných odpadů a moţnosti 

vyuţití výstupních produktů (kompostu, digestátu). 

Podle tohoto kritéria můţe obec pro zpracování BRO vyuţít: 

1. komunitní kompostování (ve smyslu zákona o odpadech 185/2001 Sb.) 

2. malá zařízení 

3. kompostárny a BPS 

4. kompostárny a BPS podléhající nařízení 1774/2002 (ES) 

 

Pro všechny čtyři moţnosti platí, ţe pouţití kompostu a digestátu na zemědělskou nebo 

lesnickou půdu, a rovněţ, jsou-li uváděny na trh jako hnojivo, musí splnit podmínky 

vyplývající ze zákona o hnojivech 156/1998 Sb. v platném znění. Pokud tyto výstupy 

zákon o hnojivech nesplňují (tzn. nemají registraci či souhlas dle § 3a), potom pro ad 1. 

vyuţití na obecní zeleň v intravilánu obce (zákon 185/2001 Sb.), ad 2 aţ ad 4 status 

rekultivačního kompostu (digestátu) a vyuţití dle parametrů uvedených ve vyhlášce 

341/2008 Sb.  

5.1.1 Komunitní kompostování  (ve smyslu zákona o odpadech) 

 

Obec můţe ve své samostatné působnosti (tzn. bez nutnosti vyjádření dalších orgánů), jako 

opatření pro předcházení vzniku odpadů, stanovit obecně závaznou vyhláškou systém 

komunitního kompostování a způsob vyuţití zeleného kompostu k údrţbě a obnově 

veřejné zeleně na svém území (vzor vyhlášky je uveden v metodickém návodu o 

podrobnostech nakládání s biologicky rozloţitelnými odpady vydaném ve věstníku MŢP 

částka 12/2008).  Ve smyslu zákona o odpadech je komunitní kompostování způsob 

předcházení vzniku odpadů, není proto zařízením pro nakládání s odpady a povinnosti 

vyplývající ze zmiňovaného zákona se tedy na tyto zařízení nevztahují (např. není nutné 

vést evidenci pouţitých materiálů).  

Podmínky provozu: zákonem jsou stanoveny pouze obecné podmínky – nesmí být 

ohroţeny sloţky ţivotního prostředí, musí být zajištěn aerobní rozklad. Odborníky je 

doporučováno oplocení tohoto zařízení (v opačném případě hrozí nelegání ukládání 

odpadů třetích osob). 

Výhody: minimální investiční náklady, není nutný souhlas ţádného pověřeného úřadu,  

mimo výše uvedené nejsou zákonem stanoveny poţadavky na jejich provoz. 

Nevýhody: zpracování pouze rostlinných zbytků (tzv. zelený kompost), příjem bioodpadů 

jen z území obce, pouţití kompostu pouze na veřejnou zeleň v intravilánu obce (pokud 

nemá status organického hnojiva dle zákona156/1998 Sb. v platném znění). Ve výše 

zmíněném metodickém návodu (věstník MŢP částka 12/2008) je doporučené vyuţití resp. 

dávkování zeleného kompostu, kde se rozlišuje kompost na povrch půdy (dávka max. 30t/h 

původní hmoty) a do půdního profilu (rozlišné dávkování dle hloubky zaorání kompostu). 

Poznámka: komunitní kompostárna ve smyslu zákona o odpadech = zařízení obce; obecný význam 

komunitní kompostárna = zařízení určité komunity (byty v panelovém domě, zahrádkářská kolonie, aj.), je 

chápáno stejně jako domácí kompostování. 
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5.1.2 Malá zařízení 

 

Zákon o odpadech stanoví, ţe malá zařízení jsou zařízení na vyuţití vybraných biologicky 

rozloţitelných odpadů, provozována na základě kladného vyjádření obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností. Malé zařízení zpracovává vyuţitelné biologicky rozloţitelné 

odpady pro jednu základku v mnoţství nepřekračující 10 tun těchto odpadů, roční 

mnoţství bioodpadů zpracovávaných malým zařízením nesmí přesáhnout 150t. V malém 

zařízení mohou být zpracovány pouze materiály rostlinného původu, definované 

v seznamu B přílohy č.1 vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s BRO a 

další suroviny či odpady rostlinného původu nebo materiály, které prokazatelně zlepšují 

kvalitu procesu kompostování a kvalitu výsledného kompostu (např. nekontaminovaná 

zemina, přípravky k úpravě pH apod.). 

Výhody: minimální investice, zjednodušené podmínky na zařízení a jeho provoz (např. 

není nutná vodohospodářsky zabezpečená plocha, není poţadována váha – hmotnost lze 

určit na základě odborného odhadu), niţší nároky na hygienizaci a její kontrolu, příjem 

odpadů není omezen (na rozdíl od komunitního kompostování).  

Nevýhody: lze kompostovat pouze vybrané druhy bioodpadů (uvedené v seznamu ve 

vyhlášce 341/2008 Sb.), omezené mnoţství bioodpadů, které lze zpracovat na jednu 

základku a jeden rok.  

5.1.3 Kompostárny a bioplynové stanice 

 

Kompostárny a BPS mohou zpracovávat bioodpady uvedené v seznamu A přílohy č.1 

vyhlášky č. 341/2008 Sb. Tato vyhláška také definuje poţadavky na kvalitu vstupujících 

odpadů, technické poţadavky na vybavení a provoz, hodnocení a zařazování upravených 

bioodpadů do skupin podle způsobů jejich materiálového vyuţívání. 

 

Kompostárny 

Pro kompostování s roční produkcí kompostu 50-500t  resp. s roční produkcí kompostu 

minimálně 500t se uţívá označení komunální resp. průmyslové kompostování. Na těchto 

zařízeních se provádí kompostování většinou na kompostových základkách nebo 

v biofermetorech. 

Výhody: pouţitelné od malých kapacit, snadno zvládnutelné, relativně nízké investiční 

náklady, vysoká flexibilita, moţnost diskonituálního provozu, vhodný zejména pro 

materiály rostlinného charakteru (Habart J. 2009a). 

Nevýhody: příjmy pouze za zpracování odpadu (příjmy za prodej kompostu jsou velmi 

nízké). 

 

Bioplynové stanice: 

Výhody:  příjmy za prodej elektřiny a tepla, vhodné i pro velmi vlhké materiály. 
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Nevýhody: relativně náročné na kontinuální příjem surovin, sloţení vstupních surovin lze 

měnit jen pozvolna a jen do jisté míry, reálné od kapacity cca 10000 tun/rok (Habart J. 

2009a). 

5.1.4 Kompostárny a BPS podléhající nařízení 1774/2002 (ES) 

 

V případě, ţe jsou v zařízení zpracovávány zemědělské odpady ţivočišného původu nebo 

vedlejší ţivočišné produkty postupuje se dle nařízení 1774/2002 (ES). Výjimku má 

vytříděný kuchyňský odpad z kuchyní, jídelen a stravoven a určité zmetkové potraviny. 

Tímto vytříděným odpadem se rozumí odpad pouze rostlinného charakteru (např. zbytky 

ovoce a zeleniny), který nepřišel do kontaktu se surovinami ţivočišného původu (např. se 

syrovým masem, syrovými produkty rybolovu, syrovými vejcem nebo syrovým mlékem). 

Z hlediska obce jsou nejvýznamnějšími odpady, podléhající nařízení 1774/2002 (ES), 

označované jako catering-waste (tzn. pocházející z ţivností, restaurací a jídelen) a 

bioodpady z domácností, v nichţ jsou obsaţeny zbytky mléka nebo masa. Takové odpady 

musí splňovat zvláštní poţadavky, mj. drcení odpadů na 12 mm a hygienizace teplotou 

70°C po dobu 60 min. (Šťastná J. 2008), coţ splňuje pouze kompostování v bioreaktorech 

vybavených automatickým měřením teplot a pouze digesce na bioplynových stanicích 

s hygienizačním stupněm. Chce-li se obec poţadavkům nařízení 1774/2002 (ES) vyhnout, 

musí informovat občany, ţe do separovaného sběru mohou dát jen materiály rostlinného 

původu.  

Výhody: lze zpracovat veškeré BRO (mimo BRO z mezinárodní přepravy). 

Nevýhody: investičně náročné, drcením odpadů vzniká kaše, která se velmi těţko 

provzdušňuje, takţe proces kompostování nemusí probíhat vţdy dobře (Habart J. 2009a). 

5.2 KOMPOSTOVÁNÍ 

 

Kompost je organické hnojivo vzniklé kompostovacím procesem, barvy hnědé, šedohnědé 

aţ černé, drobtovité aţ hrudkovité struktury, bez nerozpojitelných částic mající 

deklarované kvalitativní znaky (Hejátková K. et al. 2002). Kvalita kompostu je závislá na 

mnoha faktorech jako jsou charakter vstupního materiálu včetně podílu jednotlivých 

surovin, průběh kompostovacího procesu, typ kompostovacího zařízení, doba zrání 

(Hargreaves J.C et al. 2008).  

Kompostování je definováno jako biologický rozklad biologické hmoty za kontrolovaných 

aerobních podmínek na stabilní humus – jako konečný produkt (Farrell M. et al. 2009). 

Proces umoţňují mikroorganismy, které se dynamicky mění jak v čase tak prostoru (Swan 

J.R.M. et al. 2002). Kompostování je tedy biologická metoda, která vyuţívá BRO za 

kontrolovaných podmínek aerobních procesů a činností mikroorganismů přeměňuje tyto 

BRO na stabilizovaný materiál bohatý na humusové látky a rostlinné ţiviny. Tato metoda 

sniţuje objem bioodpadů, ničí patogeny, odstraňuje zápach a sniţuje klíčivost plevelů na 

polích (Jakobsen S. 1995). Kompostování je jedna z nejběţněji uţívaných alternativ ke 

skládkování (Colón J. et al., 2010). 

Průběh kompostování můţeme rozlišit na tři fáze: mineralizaci, přeměnná a fáze dozrávání 

kompostu. Tyto fáze se od sebe liší obsazením rozdílnými organismy, průběhem různých 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V24-4W8TJD4-2&_user=822117&_coverDate=10%2F31%2F2009&_alid=1155081149&_rdoc=32&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5692&_sort=r&_st=4&_docanchor=&_ct=4052&_acct=C000044516&_version=1&_urlVersion=0&_userid=822117&md5=9be77dc03bdc765717b94f5d893d1bc3#bib80
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V24-4W8TJD4-2&_user=822117&_coverDate=10%2F31%2F2009&_alid=1155081149&_rdoc=32&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5692&_sort=r&_st=4&_docanchor=&_ct=4052&_acct=C000044516&_version=1&_urlVersion=0&_userid=822117&md5=9be77dc03bdc765717b94f5d893d1bc3#bib80
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T3Y-4PK8MC6-1&_user=822117&_coverDate=01%2F31%2F2008&_alid=1154886832&_rdoc=31&_fmt=full&_orig=search&_cdi=4959&_sort=r&_st=4&_docanchor=&_ct=37344&_acct=C000044516&_version=1&_urlVersion=0&_userid=822117&md5=ade9f5c301782bd5b46537a6ee7f2f69#bib33
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teplot a vlastnostmi materiálu, obrázek 5.1 znázorňuje látkové bilance v jednotlivých 

fázích. 

 
Obrázek 5.1: Sankeyovův diagram – látková bilance kompostování (Jelínek A. et al. 2001) 

 

Kompostování vyuţívá přírodní biodegradabilní procesy, které jsou řízeny tak, aby 

bioodpad byl rozloţen v co nejkratší době, bez negativních projevů (např. zápach) za 

vzniku kvalitního produktu (kompostu), proto je takto definované kompostování nazýváno 

téţ rychlokompostování nebo kontrolované mikrobiální kompostování. 

5.2.1 Příprava a zpracování materiálu 

 

Pro optimální průběh kompostovacího procesu musí být splněny dvě základní podmínky: 

 vhodné fyzikální a chemické parametry kompostovaného materiálu (neboli 

základky) 

 zajištění vhodných podmínek v průběhu procesu.  
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Fyzikální a chemické parametry kompostování 

Materiál základky musí mít především odpovídající poměr C/N a vlhkost, dále je zapotřebí 

minimální obsah fosforu, příznivé pH a zrnitost. Protoţe vstupní bioodpady mají obvykle 

různé vlastnosti je zapotřebí výše zmíněné podmínky zajistit jejich mícháním ve vhodném 

poměru. 

 

Poměr uhlíku a dusíku 

Jedna z nejdůleţitějších podmínek, která vyplývá ze surovin (odpadu) přidávaných na 

kompost je poměr C/N. Ten zásadně ovlivňuje intenzitu činnosti mikroorganismů, a tím 

dobu zrání kompostu, tvorbu humusových látek a výslednou kvalitu kompostu (Hejátková 

K. et al. 2002). Pro úspěšný průběh biodegradace organického odpadu je potřebné, aby 

vstupní suroviny pro kompost měly poměr uhlíku a dusíku 30-35:1 (Váňa J. 1994). 

Nadměrné mnoţství dusíku (úzký poměr C:N) v kompostovaném materiálu způsobuje jeho 

únik ve formě amoniaku. Tento jev je charakteristický zápachem, který kompostování 

doprovází. Ztráty dusíku ve formě plynného amoniaku mohou představovat aţ 20% 

(Hejátková K. et al. 2002) Při příliš úzkém poměru C:N (pod 20:1) převyšuje obsah dusíku 

metabolickou potřebu mikroorganismů, přeměňujících organické látky na látky humusové. 

Doba zrání kompostu se tím prodluţuje a produktivita tvorby humusových látek klesá.  

V případě, ţe v kompostovaném materiálu je nadměrné mnoţství uhlíku (široký poměr 

C:N) proces kompostování se prodluţuje. Je-li do půdy aplikován kompost s širokým 

poměrem C:N, pokračuje jeho rozklad v půdě. Při rozkladu se spotřebovává půdní dusík, 

který pak chybí rostlinám (Váňa J. 1994).  

V průběhu procesu kompostování je produkován oxid uhličitý, jeho únikem se část uhlíku 

obsaţeného v základce ztrácí. Z tohoto důvodu je poměr C:N v základce vyšší, neţ ve 

finálním zralém kompostu. Ztráty uhlíku do vzduchu ve formě CO2  činí 30% (Hejátková 

K. 2002).  

Poměr C:N optimalizujeme při sestavování surovinové skladby na 30-35:1 tak, ţe 

k hmotám se širokým poměrem (sláma, kůra, piliny, listí, pazdeří, papír) přidáváme 

odpady s úzkým poměrem (kejda, drůbeţí trus, chlévská mrva, fekálie) nebo je moţno 

přidávat dusík v dusíkatém hnojivu (síran amonný, močovinu) nebo ve formě odpadních 

čpavkových vod (Váňa J. 1994). Pro výpočet můţeme pouţít rovnice (Slejška A. 2006a).   

 

Kde: n – počet komponent,  Mi – mnoţství jednotlivých komponent   [kg], Ci – obsah uhlíku, C, v sušině 

[%hm.], Ni – obsah dusíku, N, v sušině [%hm.], Wi – vlhkost [%] 

 

V kompostářské praxi se vychází z faktu, ţe obsah uhlíku představuje cca polovinu obsahu 

organické hmoty. To umoţňuje sestavení optimální surovinové skladby kompostu (s C:N 

30-35:1),  a to buď podle výsledku základních chemických rozborů odpadů nebo podle 

tabulkových údajů. Čerstvá tráva i bioodpady z domácností mají C:N pro kompostování 

optimální (Váňa J. 1994). 
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Vlhkost 

Jeden z nejdůleţitějších parametrů kompostování BRKO je vlhkost. Mikrobiální rozklad 

organické hmoty probíhá hlavně v tenkém vodním filmu vytvořeném okolo povrchu částic 

(Krogmann U. et al. 2000).  Pro růst a aktivitu mikroorganismů, kteří jsou zapojeni do 

kompostovacího procesu, by měla být vlhkost BRKO okolo 40-60%, niţší pod 40% 

inhibuje aktivitu mikroorganismů (Nayono S. E et al. 2009) a způsobuje vývoj nevhodné 

mikroflóry s převahou plísní a aktinomycet (Váňa J. 1994). Vlhkost nad 60% naopak vede 

k anaerobním procesům a emisím zápašných látek. Různé bioodpady mají rozdílnou 

vlhkost. Čerstvý BRO vykazuje relativně vysokou vlhkost více neţ 60%, coţ je pro 

kompostování příliš mnoho. Proto musí být smíchán se strukturním materiálem (např. 

dřevní štěpka) nebo v zahraničí např. v SRN některé kompostárny vyuţívají pro odstranění 

přebytečné vody lis, tak aby výsledná vlhkost byla 55% a méně (Nayono S. E et al. 2009). 

Optimální vlhkost je taková, při níţ je 70% pórovitosti čerstvého kompostu zaplněno 

vodou (Váňa J. 1994).   

 

Fosfor a pH  

Optimální obsah fosforu (P2O5) v surovinách pro výrobu kompostu je 0.2 % (v sušině), pH 

se v případě potřeby upravuje vápněním (Hejátková K. et al. 2002).  

Při optimalizaci surovinové skladby kompostu z hlediska C:N, vlhkosti a zabezpečení 

minima fosforu se vychází ze skutečných chemických rozborů odpadů nebo z tabulkových 

odhadů (Váňa J. 1994). Tyto tabulkové hodnoty lze najít např. v textech Váňa J. (1994), 

Čermák O. et al. (2008). Pro usnadnění úvah o vlastní výrobě kompostů uvádí tabulka 5.2 

některé surovinové skladby základky z nejběţnějších hmot (v % hmotnosti kompostové 

zakládky). V textu Plíva et al. (2006) jsou rovněţ uvedeny příklady výpočtů směsí či lze 

k tomuto účelu vyuţít webovou stránku http://stary.biom.cz/java.html s programem pro 

výpočet surovinové skladby základky. 

 

Úprava zrnitosti 

Materiál ukládaný do základky vyţaduje rozmělnění či podrcení. Drtí se dřevní odpady 

z údrţby zeleně, kůry, atp. (Hejátková K. et al. 2002). Poţadovaná velikost částic je dána 

charakterem suroviny a obecně platí, ţe: 

- čím jsou částice menší, tím je vyšší styčná a oxidační plocha coţ způsobuje vyšší 

účinnost biodegradabilního procesu. Na druhou stranu příliš malé částice působí 

negativně na strukturu základky (především v souvislosti s nedostatečnou 

pórovitostí, která neumoţňuje přirozené proudění vzduchu, proto také drcený 

strukturní materiál např. dřevo, sláma jsou důleţitým prvkem základky) 

- čím lépe se materiál rozkládá, tím mohou být částice větší 

- čím jsou poţadovány menší částice, tím jsou ekonomické náklady na jejich 

rozmělnění větší 

Zrnitostní úpravy odpadů ze zeleně a jejich dokonalá homogenizace jsou významným 

intenzifikačním faktorem urychlujícím zrání kompostu (Kotoulová Z. et al. 2001). 

http://stary.biom.cz/java.html
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Zajištění vhodných podmínek procesu kompostování 

Zjištění vhodných podmínek procesu kompostování spočívá především v jejich 

provzdušování, kontrole teploty a optimalizace vlhkosti materiálu. Provzdušňování 

substrátu a vytváření aerobních podmínek je hlavní zásadou kompostování. Aerace má 

prokazatelný vliv na teplotní dynamiku procesu, ovlivňuje mikrobiální aktivitu, a tím 

rychlost rozkladu látek a mikrobiální kompetici (Habart J. 2010). Závislost činnosti 

organismů na intenzitě aerace ukazuje obrázek 5.3.  

 

 
Obrázek 5.3: Mikrobiální aktivita v závislosti na intenzitě aerace (Habart J. 2010) 

Poznámka 1: Mikrobiální aktivita může být hodnocena spotřebou kyslíku. Graf znázorňuje hodnoty spotřeby 

kyslíku získané během experimentů (jako ukazatele mikrobiální aktivity) 

Poznámka 2: A1 – nejnižší, A2 – střední, A3 – nejvyšší aerace 

 

 

Technologie kompostování musí umoţnit výměnu plynů mezi zrajícím kompostem a 

okolním tak, aby v substrátu bylo dostatek čerstvého vzduch s kyslíkem (Kotoulová Z. et 

al. 2001). Výměna vzduch je prováděna u krechtových kompostáren (na volné ploše) 

překopáváním kompostu, jiné systémy vyuţívají nucené větrání (např. kompostování za 

pomocí vaků). Překopávky zabezpečují nejen zvýšenou výměnu plynů ale i homogenizaci 

a rozpojení kompaktních hmot v kompostu. Hejátková K. et al. (2002) doporučuje frézové 

kontinuální překopávače (nakladače jen jako nouzové řešení) a vyšší četnost překopávek 

(např. kompostárna Náměšť nad Oslavou s kapacitou 1000t/rok, u čerstvého materiálu 

první týden 3x, během následujících 14-ti dnů 4x a v poslední fázi dozrávání 1-2x  a uvádí 

dobu zrání kompostu 35 dní).  Váňa J. et al. (2007) ve své metodice pro malá zařízení 

doporučuje minimálně dvě překopávky a  dobou zrání 2-3 měsíce, přičemţ překopávky je 

moţno provádět veškerými nakladači a frézovými mechanismy. 

 

Teplota základky je nejjednodušeji měřitelným ukazatelem zrání kompostu, který 

koresponduje s intenzitou činnosti mikroorganismů. Měření a evidence teplot je proto 

základní podmínkou kontroly správného kompostovacího procesu. Optimální průběh 

teploty při kompostování je zobrazen na obrázku 5.4. Kaţdá výrazná odchylka od tohoto 

průběhu signalizuje závadu v kompostovacího procesu (Hejátková K. et al. 2002),  

nedostatečná aerace, nevhodná vlhkost materiálu či jeho skladba, aj. Závislost mezi 

intenzitou provzdušňování (aerace) základky a teplotou ukazuje obrázek 5.5. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
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Obrázek 5.4: Průběh teplot v jednotlivých fázích kompostovacího procesu 

(zdroj:http://www.agrocar.cz/agrocar/abeceda/proces.jpg) 

 

 

 
Obrázek 5.5: Vliv intenzity aerace na průběh teplot (Habart J., 2010)Poznámka: A1 – nejnižší, A2 – střední, 

A3 – nejvyšší aerace  

 

5.2.2 TECHNOLOGIE KOMPOSTOVÁNÍ – TECHNICKÉ PROSTŘEDKY 

 

Kompostování můţeme rozdělit z hlediska (Čermák O. 2005): 

- zpracovaného objemu: 

A. otevřené (uloţení do hromad trojúhelníkového nebo lichoběţníkového tvaru) 

B. uzavřené (zastřešené) 

C. kontejnerové 

-provzdušňování: 

 A. s přirozeným 

 B. s mechanickým  

 C. s nuceným (přetlak, podtlak) 
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Plíva P. et al. (2005) technologie rozděluje na: 

- kompostování v pásových hromadách, 

- kompostování v plošných hromadách, 

- intenzivní kompostovaní technologie 

  A. kompostování v biofermentorech (bioreaktorech) 

B. kompostování v boxech nebo ţlabech 

- kompostování ve vacích (Ag Bag kompostování) 

- vermikompostování 

 

Kompostování na malých hromadách (krechtové) 

Kompostování na malých hromadách je nejrozšířenější způsob zpracování zahradních 

bioodpadů, proto zde uvedenou technologii rozepisuji šířeji. Při tomto způsobu se 

kompostovaný materiál vrství na hromadu. Provzdušňování se zajišťuje tím, ţe se hromada 

v pravidelných intervalech přehazuje (Groda B. 1995). Doba kompostovacího cyklu u 

klasických kompostáren je obvykle 3-4 měsíce. U komunitních kompostáren je cyklus 

delší a závisí na konkrétním mnoţství, druhu materiálu a kvalitě zpracování (Vendolský  Z. 

et al. 2008). Při intenzivním kompostování je doba zrání kompostu 35 dní (Hejátková K. 

2002). Technologie vyţaduje: 

 vodohospodářsky zabezpečenou plochu se záchytnou jímkou (mimo komunitní 

kompostování a malé zařízení), 

 prostředek k překopání kompostu (překopávač, nakladač), 

 drtič, štěpkovač, 

 popř. další zařízení (např. prosévací zařízení, váha) 

 zařízení k monitorování procesu např. teploměr 

Kompostování je finančně náročné s ohledem na investiční náklady do vodohospodářsky 

zabezpečené plochy, které se pohybují od 800 do 2000 Kč/m
2
  (Plíva P. 2009a) viz obrázek 

5.6. Sníţení těchto nákladů je moţné vyuţitím vodohospodářsky zabezpečených zařízení, 

která jiţ neplní svůj účel např. bývalá hnojiště, sklady, jímky, stáje, atp.  

Mechanizace pouţívaná při kompostování odpadů tvoří soustavu většinou jednoúčelových 

strojů, které i na velké kompostárně nebývají dostatečně vyuţity a finanční odpisy těchto 

prostředků vytvářejí neúměrné fixní náklady. V případě pouţití univerzálních 

mechanizačních prostředků – nakladačů, není moţno zabezpečit takovou kvalitu 

prováděných technologických operací jako u pouţití jednoúčelových strojů a jednotkové 

náklady mzdové a na pohonné hmoty jsou u nakladačů značně vyšší neţ u jednoúčelové 

výkonné mechanizace. Tento problém je u zahraničních kompostáren řešen půjčovnami 

výkonných strojů na krátké období. V České republice spíše připadají v úvahu mobilní 

technologické linky, které se přepravují v dohodnutých termínech od kompostárny ke 

kompostárně, formou placené sluţby provádějí technologické operace, většinou štěpkování 

a prosévání vyrobeného kompostu. Z ekonomického hlediska je tento způsob výhodnější, 

neţ zabezpečení vlastní mechanizace. Další moţností vyuţívání mobilních linek je 
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sdruţování několika provozovatelů kompostáren v daném regionu, nebo provozování 

několika kompostáren jedním subjektem (Kotoulová Z. et al. 2001). Mobilní technologické 

linky jsou schopny obslouţit aţ 6 kompostáren o roční kapacitě 120 tis. Tun zpracovaných 

bioodpadů (Váňa J. 2001) 

 

 

 

Obrázek 5.6: Schéma vodohospodářsky zabezpečené plochy (Plíva P. 2008) 

 

Investiční náklady, na vodohospodářsky zabezpečenou a plně vybavenou kompostárnu 

(nakladač, překopávač, drtič, rotační bubnové síto, atd.) viz obrázek 5.7, se obvykle 

pohybují od 1000 do 3500 tis. Kč na 1 tunu instalované kapacity zařízení za rok (Habart J. 

et al. 2009b). Optimální kapacita takové kompostárny je podle zkušeností Zery – 

Zemědělské a ekologické agentury o.s. (Jalovecký J. 2008) od 3000 t instalované kapacity 

zpracovaného BRO za rok. 

 

 
 

Obrázek 5.7: Schéma kompostovaní linky (Plíva P. 2008) 
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Váňa et al. (2007) uvádí, ţe pro malá zařízení postačuje pouze nakladač a  min. 2 

překopávky základky kompostu, potom provozní náklady činí 80-100 Kč na tunu hotového 

kompostu.  

 

Biofermentory 

Biofermentory zajišťují zrání čerstvého kompostu v řízených podmínkách intenzivní 

aerace při dodrţování spolehlivých hygienizačních teplot 65-75 ºC. Uplatňují se při 

kompostování hygienicky rizikových odpadů, zejména čistírenských kalů a zvířecích 

fekálií a přídavkem vhodných strukturních materiálů a s moţností zpracování odpadů ze 

zeleně. 

Jde o zcela uzavřené aparáty kontejnerového typu ve tvaru boxu nebo válce, které jsou 

často tepelně izolované. Přívody kyslíku se realizuje provzdušňováním kompostované 

vrstvy od spodu. Kromě jednoho či více reaktorů tvoří kompostovaní linku zpravidla 

zásobníky, drtič, mísič a dopravníky, příp. manipulační a nakládací mechanismy. Skladba 

celé linky a její uspořádání jsou závislé na druhu zpracovaných odpadů a na poţadavcích 

na mechanizaci celé technologie (Groda B. 1995). Substrát po krátkodobé fermentaci nemá 

charakter vyzrálého kompostu s vytvořenými humusovými látkami. Náklady na výrobu 

kompostu s pouţitím biofermentorů jsou ve srovnání s výrobou na kompostových 

zakládkách minimálně dvojnásobné (Váňa J. 1994) 

 

Kompostovaní boxy  

Kompostovaní boxy jsou kovové nebo plastové hranaté kontejnery. Mohou být 

přizpůsobené pro přemísťování manipulační technikou. Tomu také odpovídá velikost 

kontejnerů. Menší s moţností přemisťování jsou asi do 10 m
3
. Po naplnění se tyto 

kontejnery přemístí do obsluţného prostoru a zde se napojí na zdroj stlačeného vzduchu. 

Po dosaţení teplotního maxima se kontejner odpojí a materiál se vyloţí na dozrávací 

plochu. U větších bioreaktorů se počítá se stálým uloţením a s plněním mechanickou lţící. 

Velikost stabilně umístěných bioreaktorů je aţ do 50m
3
. Nevýhodou je, ţe materiál uvnitř 

reaktoru nevykonává ţádný pohyb. Vzduch přiváděný dnem kontejneru můţe vytvořit 

zkratové kanály, kterými po celou dobu neefektivně uniká část vzduchu (Groda B. 1995). 

Investiční náklady se pohybují od 1500 – 5000 Kč na tunu instalované roční kapacity 

(Habart J. et al. 2009b).  

 

Vermikompostování 

Je kompostování s pouţitím ţíţal (obrázek 5.8). Vermikompostování je náročná 

technologie, ale takto vyrobený kompost dosahuje vyššího stupně přeměny organické 

hmoty odpadu neţ běţné komposty. V našich podmínkách se pro toto kompostování 

vyuţívá druh Eisenia Foetid kalifornských červený hybrid (Kotoulová Z. et al. 2001).  
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Obrázek 5.8: Vermikompostování  (zdroj: on-line 
http://www.magicwiggler.com/Magic_Pics/PitsInC.jpg 

Obrázek 5.9: Kompostování ve vacích 

(http://www.crs-marketing.cz/image/568.jpg) 

 

Kompostování ve vacích 

Základem technologie jsou vaky z fólie (obrázek 5.9), ve kterých probíhá kompostování. 

Součástí je prostředek k přepravě stroje na plnění vaků, podavač pro plnění a směšování 

materiálu, přístroje k monitorování (teplota, kyslík), zařízení pro rozřezávání fólie a 

provzdušňovací zařízení. Kompostovaní cyklus trvá 3-4 měsíce (8 týdnů kompostování, 6-

8 týdnů sušení). Umoţňuje 2-3 kompostovaní cykly za rok. Výhody tohoto systému jsou: 

eliminuje přenašeče chorob, zápach, úniky tekutiny, plochu, závislost na počasí (Plíva P. 

2005b). 

5.2.3 Kritéria výběru stanoviště a stanovení kapacity kompostárny 

 

Umístění kompostárny 

Návrh zpracování receptury a umístění kompostárny musí vycházet ze zpracované bilance 

biologických odpadů (mnoţství, druh) podle jejich sezónnosti a ve vztahu k rozmístění 

jednotlivých producentů v daném regionu, s ohledem na optimalizaci svozu. Při vytipování 

vhodných stanovišť se dále přihlíţí na vhodnou dostupnost pro dopravní a manipulační 

techniku, moţnost napojení na inţenýrské sítě a vzdálenosti od obytné zástavby, 

dostupnost, směr převládajících větrů, apod. Volbu stanoviště je třeba zváţit také 

s ohledem na související činnosti zařízení, které často napomáhají k finanční udrţitelnosti 

např. obchodní činnosti. Vhodná stanoviště kompostárny bývají v blízkosti čistíren 

odpadních vod, skládek odpadů a mechanizačních středisek pro údrţbu zeleně. V případě 

nutnosti vodohospodářsky zabezpečené plochy je účelné zváţit moţnost vyuţití stávajících 

zařízení v obci, které tuto plochu mají např. bývalá hnojiště, vodní jímky, stáje 

hospodářských zvířat, atp. Samozřejmostí je postup dle platné legislativy např. územního 

plánování, přírodních poměrů (ochranná pásma vod, záplavová území, aj.).  

Pro větší kompostárny je moţné při hledání vhodné lokality postupovat dle metodiky 

Nováková et al. (2003). Je-li zvaţována menší obecní kompostárna, bude rozhodující, zda 

není příliš daleko za obcí (musí být přístupná jak pro občany tak i pro pracovníky udrţující 

obecní zeleň) avšak současně je zapotřebí zváţit, zda umístění v blízkosti obytné zástavby 

nemůţe vyvolávat negativní ohlasy z řad občanů (Vendolský  Z. et al. 2008). 
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Kapacita kompostárny 

Při výpočtu údajů potřebných pro návrh velikosti kompostovaní plochy a mnoţství BRO se 

můţeme setkat se dvěma postupy řešení: je známé mnoţství zpracovávaných odpadů a je 

zapotřebí vypočítat plochu anebo máme kompostovaní plochu a je zapotřebí určit její 

kapacitu. Výpočty pro obě moţnosti lze nalézt v textu Technika pro kompostování 

v pásových hromadách (Plíva P. et al. 2005b), který je dostupný na webových stránkách 

Výzkumného ústavu zemědělské techniky Praha. 

5.2.4 Ekonomika, management a marketing kompostování 

 

Hlavními ekonomickými přínosy kompostování je zpracování odpadu a výroba kompostu. 

Pro obce to mohou být i finance, které by za zpracování odpadu uhradily soukromé firmě. 

Je-li cena za skládkování v rozmezí 1100 – 1500 Kč/t a náklady na kompostování 400 – 

800 Kč/t, pak úspora vzniklá kompostováním můţe dosahovat 600 – 1100 Kč/t (Vendolský 

Z. et al. 2008). 

Ekonomika centrálních kompostáren je v současné době značně problematická. Rovněţ 

uplatnit na trhu kompost je v současné době značný problém. Podle Habrta J. (2010) v ČR 

existuje řada kompostáren, které nemají odbyt pro vyrobený kompost i přesto, ţe jej nabízí 

za ceny třetinové v porovnání s cenou obsaţených ţivin. Kompostování tak podle 

odborníků nebývá výnosnou činností a často je úspěchem dosaţení vyrovnaného rozpočtu. 

Pro zvýšení celkové efektivity je proto velmi důleţité maximální sníţení především 

investičních nákladů, ale také vhodná strategie v managementu a marketingu prodeje 

hotových výrobků. Velký význam má také, vzhledem k ekologické a ekonomické 

efektivitě, vzdálenost zdroje bioodpadů od  ygieničce e  zařízení, která by měla být dle 

zkušeností odborníků do 10 km (Jalovecký J. 2008). 

 

V zahraničí je kompostování často velmi podporováno ze strany státních úřadů (ať jsou to 

přímo dotace pro vyuţití kompostů nebo zvýšení ceny za skládkování, atp.) a speciálně 

k tomuto účelu vytvořených organizací.  

Také Tucker P. et al. (1998) a Petts J. (1997) se shodují, ţe management a marketing 

jakékoli recyklace musí být, pro dosaţení vysoké úrovně účasti, podporován (a dále 

udrţován) na národní i lokální úrovni. V Rakousku je úspěch zemědělského 

kompostovacího hnutí silně spjat se zaloţením Zemědělské kompostárenské asociace 

(Agricultural Composting Association – ACA). Ta byla partnerem pro jednání 

s komunitami, provinciální správou a místními autoritami, stejně jako s oblastními 

asociacemi pro nakládání s odpadem, ministerstvem ţivotního prostředí, dalšími 

zemědělskými zájmovými skupinami a standardizačními komisemi ( Amlinger  F. 2004). 

Ve Vlámsku (Belgie) za účelem vytvoření příznivé situace na trhu kompostů bylo v roce 

1992 zaloţeno Vlámské kompostárenské sdruţení (VLACO). VLACO zajišťuje spolupráci 

mezi Veřejnou agenturou odpadového hospodářství Flandry, soukromými výrobci 

kompostů, obcemi, distributory, kompostů a výrobci pěstebních substrátů (Buysse J. et al. 

2004). V České republice obdobná organizace neexistuje, jsou zde pouze organizace, které 

působí spíše v oblasti poskytování informací např. Výzkumný ústav vodohospodářský T. 
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G. Masaryka, Biom.cz, ZERA- Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s., 

Ekodomov, aj. 

V zahraničí je rovněţ vyuţití kompostu v zemědělství často udrţováno dotační politikou, 

je prováděna osvěta farmářů a zahradníků o významu aplikace kompostování a je 

doporučováno provozování kompostáren v zemědělských podnicích (Váňa J. 2008b).  

V ČR v současné době je kompostování resp. celkově vyuţívání bioodpadů podporováno 

z Operačního programu Ţivotního prostředí, ze kterého je moţno získat dotaci na výstavbu 

kompostárny. 

 

Jak uţ bylo výše naznačeno, zásadní otázkou vyuţití BRO kompostováním je zajištění 

odbytu kompostu (Crowe M. et al. 2002). Potenciál odbytu kompostů ve vybraných 

sektorech ČR uvádí Habart  J. (2010) viz tabulka 5.1. 

 

Tabulka 5.1: Potenciál odbytu kompostů ve vybraných sektorech ČR  2008 (Habart J. 2010) 

Odbytový sektor 

tis. T 

Min. Max. 

Zahradnictví a hobby – náhrada rašeliny 70 80 

Zahradnictví a hobby – náhrada kůry 40 70 

Ekologické zemědělství 150 300 

Zemědělství – orná půda 900 1400 

Stavební práce 30 50 

Revitalizace povrchových dolů 40 70 

 

Nejvyšší potenciál pro vyuţití kompostů je v zemědělství. Lze však předpokládat, ţe 

zemědělci budou vyuţívat především svůj vlastní kompost. Proto se kompostárny 

v některých zahraničních regionech zaměřují na jiné odbytové sektory. Habart J. et al. 

(2005) uvádějí, ţe zisk moderních kompostáren je z větší části tvořen prodejem výrobků, 

které mají vysokou přidanou hodnotu (zkušeností z některých regionů Německa, Belgie, 

Dánska a Norska). Hlavní principy marketingu těchto kompostáren jsou: 

- Cílovou skupinou nejsou zemědělci, ale maloodběratelé, především ţeny ve 

středním věku s vlastní domácností a zahradou. 

- Komposty a především substráty z kompostů konkurují konvenčním produktům 

(např. vyrobených z rašeliny), protoţe jsou šetrnější k ţivotnímu prostředí tzn. jsou 

to produkty se značkou ekologicky šetrný výrobek 

- Výroba různých kompostů (z různých surovin), které slouţí na výrobu speciálně 

určených substrátů (pro pěstování pokojových rostlin, okrasné zahradní mulče nebo 

výsadbu mladých rostlin) 

- Zaměření na regionální odbytiště, nejlépe přímo na kompostárně přičemţ prodejní 

část kompostárny funguje jako zahradnické centrum s širokým sortimentem 

doplňkového zboţí (květináče, zahraní nábytek, atp.) 
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Komposty ze zelených bioodpadů jsou vhodné k pouţití v zahradnictví a hobby sektoru, 

zejména jako náhrady rašeliny, jejíţ velkoobchodní cena je cca 320 Kč/m
3
 a roční spotřeba 

přes 250 tis. M
3
. Jiţ dnes existuje poptávka po cca 120 tis. M

3
 kvalitního kompostu, pokud 

jeho cena bude niţší neţ 150 Kč/m
3
, resp. cca 250 Kč/t. Avšak toto mnoţství kompostů 

v poţadované kvalitě není k dispozici. Komposty ze zelených odpadů mohou být rovněţ 

náhradou kůry, které je na trhu nedostatek. Její cena činí cca 150 Kč/m
3
 aţ 250 Kč/m

3
. Asi 

polovina spotřeby kůry k zahradním účelům můţe být bez problémů nahrazena kvalitními 

komposty ze zelených odpadů, tzn. cca 50 – 80 tis. T při ceně do 400 Kč/t. (Habart J. 

2010). Hejátková K. et al. (2002) uvádí jako příklad hospodářství se zaměřením na 

zahradnictví, které nemá dostatečný přísun vlastního hnoje, spotřebuje 15-20 t organických 

hnojiv ročně na kaţdý hektar. Hodnotu hnojiv dle obsahu ţivin uvádí tabulka 5.2 (Habart J. 

2010) 

Na venkově nebo v oblasti malých měst je podle Amlingera F. (2004) velmi vhodné tzv. 

decentralizované kompostování, kde zpracování BRKO probíhá ve spolupráci se 

zemědělci. Farmáři se rovněţ podílejí na sběru bioodpadů. Tento systém je velmi rozšířen 

v Rakousku. Decentralizované kompostování je klíčové tam, kde je moţné uplatnit domácí 

kompostování a decentralizované řešení. Podle Habarta J. (2010) budou nejčastěji vznikat 

komposty ze zelených odpadů na extenzivně zařízených kompostárnách s průměrnou 

kapacitou 800 t/rok. Vhodnou integrací kompostárny do zemědělského podniku by 

k vyuţití kompostů postačovala plocha 80 ha (při obvyklé dávce 40 t/ha za 4 roky).   

 

Některé výhody decentralizovaného kompostování: 

- pro zemědělce další příjem v jejich ekonomické bilanci 

- sběr bioodpadů je prováděn samotnými farmáři tzn. úspora finančních prostředků, 

které je obvykle nutné uhradit externí firmě zabezpečující sběr 

- kompostující zemědělec spojuje ekologicky příznivou recyklaci bioodpadu a 

hospodaření s půdou v regionu 

- nejsou potíţe s odbytem, 80 % kompostu je pouţito na půdě zemědělců 

- efektivní sníţení SKO aţ na 40 %, je-li separace bioodpadu kombinována 

s účinnou kampaní domácího kompostování a tříděného sběru suchých 

recyklovatelných materiálů 

- zabezpečení celého systému vyuţití bioodpadu decentralizovaným způsobem, který 

je zaloţen na odstranění anonymity a vytvoření důvěry v systém nakládání 

s odpady 

- minimální dopravní vzdálenosti, jelikoţ „recyklace“ probíhá v regionu. To sniţuje 

náklady (odpovídá principu blízkosti) 

- nenákladné „Low Tech“ řešení šetrné k ţivotnímu prostředí (zemědělci vyuţívají 

technické prostředky jak pro zemědělskou činnost, tak pro nakládání 

s bioodpadem) 

- nejniţší moţné poplatky za odpad pro spotřebitele 
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Pro úplnost uvádím cenovou kalkulaci kompostu na základě obsahu ţivin viz tabulka 5.2 a 

ekonomickou bilanci aplikace kompostu na zemědělskou půdu (tabulka 5.3). 

 

Tabulka 5.2: Cenová kalkulace hodnoty kompostu na základě obvyklého obsahu živin 2008 (Habart J., 2010) 

Ţivina 

kg ţiviny v 1 t 

kompostů při 50 % 

sušiny 

Cena 

ţivin 

(Kč/kg) 

Cena ţivin v 1 t 

kompostu (Kč/t) průměr 

min max min max 

N 7 15 22,7 158,7 340 249,3 

P 1,2 2 93 111,6 186 148,8 

K 5 13 22,1 110,7 287,8 199,2 

Ca 3 5 0,3 1 1,7 1,3 

Mg 2 4 16,7 33,5 66,9 50,2 

S 1,25 2 10 12,5 20 16,3 

Mikroprvky 0,5 1 20 10 20 15 

Organická hmota 280 350 0,1 28 35 31,5 

Celkem 466 957 718 

 

Ekonomická bilance aplikace a dopravy kompostů na zemědělskou půdu (při ceně 

kompostů 300 Kč/t) je velmi dobrá viz tabulka 5.3 -  vyrovná se nákladům na nákup a 

aplikaci minerálních ţivin (v kalkulaci byla zanedbána cena organické hmoty kompostů a 

pozitivní vliv na půdní úrodnost, které však v reálných podmínkách zanedbat nelze) 

(Habart J. 2010).  

 

Tabulka 5.3: Ekonomika dopravy a aplikace kompostů (Habart J. 2010) 

Obsah ţivin Dopravní vzdálenost km 

nadprůměrný 70 

průměrný 30 

podprůměrný 10 

 

Uplatnění kompostů na zemědělské půdě při ceně 300 Kč/t  tedy není omezeno 

ekonomickou barierou, ale nedostatkem informací a často nedostatečnou kvalitou 

kompostů (nejen ve vztahu k potenciálně rizikovým prvkům, ale také ve vztahu např. ke 

klíčivým semenům plevelů, obsahu nedostatečně rozloţených suroviny apod.) (Habart J. 

2010).  

Právě kvalita hraje klíčovou úlohou managementu a marketingu kompostárenství, přičemţ 

má být zabezpečena standardní úroveň kvality všech elementů systému (technických 

poţadavků na kompostárny, kontrolu procesu, certifikaci produktů v těsné spolupráci se 

všemi dotčenými subjekty) (Amlinger F. 2004).  V Evropě lze vyuţít Systém zabezpečení 

kvality (QAS), který má za cíl garantovat kvalitu kompostárenských produktů výrobcem, 

aby nedocházelo ke zklamání zákazníků. Na konci celého procesu je výrobek s velkou 

přidanou hodnotou, který má ekoznačku ( Habrt J. et al. 2005).  
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5.3 ANAEROBNÍ DIGESCE 

 

Anaerobní fermentace (digesce) je komplexní proces, ve kterém anaerobní bakterie 

rozkládají organickou hmotu za nepřístupu kyslíku (Karagiannidis A. et al. 2009), za 

současného vývoje bioplynu (směs metanu a oxidu uhličitého s nepatrným mnoţstvím 

dalších příměsí).  V současné době je anaerobní digesce stále více vyuţívána v souvislosti 

se zpracováním biologicky rozloţitelných odpadů včetně zemědělských, průmyslových a 

komunálních odpadů a jako takové jsou pouţívány po celém světě (Themelis N.J. 2002b,  

Karagiannidis A. et al. 2009). Anaerobní digesce přináší nejen pozitivní environmentální 

efekt, ale má rovněţ komerční vyuţití (T. Forster -Carneiro et al. 2007). Při AD vzniká 

energeticky vyuţitelný metan a digestát, který lze (při splnění legislativních ukazatelů) 

pouţít jako hnojivo (Hartmann H. et al. 2005).   

Ve státech EU, je anaerobní digesce vyuţívána v oblasti komunálních bioodpadů 

především ke zpracování kuchyňských odpadů z veřejného stravování, dále ke zpracování 

odpadů z údrţby travních ploch a bioodpadu ze sběru separovaného domovního odpadu. 

Stejným způsobem se zpracovávají i odpady z cukrovarů, pivovarů, lihovarů a 

konzerváren. V České republice však chybí kapacity pro zpracování těchto odpadů (Slejška 

A. et al. 2006). 

5.3.1 BPS v ČR 

 

BPS a výroba bioplynu obecně má řadu pozitivních a celospolečenských přínosů. Bioplyn 

je podle zákona č.180/2005 Sb. hodnocen jako obnovitelný zdroj energie a elektrická a 

tepelná energie z něj vyrobená je tedy ekologicky šetrná. Hlavní přínosy lze shrnout 

následovně (Bačík O. 2008): 

 z hlediska obnovitelných zdrojů má ČR právě v bioplynu jeden z největších a navíc 

rychle mobilizovatelných potenciálů 

 jeho uplatnění můţe nejen významně pomoci při plnění závazku ČR vůči EU 

v oblasti obnovitelných zdrojů, ale také můţe přispět ke sníţení závislosti ČR na 

fosilních palivech a na jejich dovozu z nestabilních zemí 

 pro obce a města jsou BPS ve vhodných lokalitách efektivním způsobem řešení 

zpracování bioodpadů a jejich aktivního odklonu ze skládek v souladu s poţadavky 

legislativy 

 pro venkov jsou BPS jednou z moţností, jak zajistit jeho rozvoj a podporu 

zaměstnanosti.  

 

Dostupný potenciál výroby a vyuţití bioplynu v ČR a jeho naplňování uvádí tabulka 5.4. 

Z tabulky vyplývá, ţe potenciál produkce 140 mil. m
3
 ze zpracování odpadů je naplňován 

7,7 mil. m
3
 (pro rok 2009) tj. z 5,5% (Váňa J. 2009).    

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Methan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD
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Tabulka 5.4: Výroba a využití bioplynu v ČR (Váňa J. 2009) 

 

5.3.2 Princip bioplynové stanice 

 

Anaerobní fermentace je vyuţívána v průmyslových reaktorech – bioplynových stanicích 

(BPS). Celkový proces AD můţe být dělený do čtyř stupňů (Themelis N.J. 2002): 

předúprava, anaerobní fermentace, čištění plynů a  zpracování digestátu.  

Většina bioplynových stanic vyţaduje předúpravu odpadu k docílení stejnorodého 

vstupního materiálu. Předúprava zahrnuje odstranění nerozloţitelných materiálů a drcení. 

Odpad přijatý do fermentační nádrţe je tříděný obvykle u zdroje nebo mechanicky, 

přičemţ je preferován oddělený sběr. Separace zabezpečuje odstranění nevhodných nebo 

recyklovatelných materiálů jako sklenice, kovy, kameny atd. (Themelis N.J., 2002). 

Dalším důvodem předúpravy je zvýšení biologické rozloţitelnosti materiálu za tímto 

účelem jsou uţívány různé fyzikálně-chemické a biochemické metody. Vsázka do 

bioreaktoru je ředěna tak, aby dosáhla poţadovaných obsahů sušiny a zůstává ve vyhnívací 

nádrţi potřebnou  dobu tzv. doba zdrţení. Jako roztok k ředění substrátu můţe být pouţita 

například čistá voda, splaškový kal, nebo zpětně vedená odpadní voda z vyhnívací nádrţe 

(fugát).  

 

Základním prvkem anaerobní digesce je biofermentor, v němţ za nepřístupu vzduchu a při 

řízené teplotě a pH probíhá anaerobní fermentace.  

AD má čtyři fáze, které na sebe navazují: hydrolýza, acidogeneze, acetogeneze a 

methanogeneze (Straka F. et al. 2006). V kaţdé fázi pracují odlišné mikroorganizmy za 

specifických podmínek, které postupně rozkládají a přeměňují materiál. Produkty jedné 

fáze se stávají důleţitou ţivotní podmínkou pro vývoj mikroorganismů ve fázi následné. 

Poslední a nejdůleţitější je methanogeneze, kde dochází k vývoji metanu. Ve fermentorech 

dochází k odbourání cca 50 – 70 % organické sušiny materiálu, která se přemění na 

bioplyn a konečný nerozloţený zbytek nazýváme digestát (nebo fermentační zbytek). 

Velikost nádrţí je dána mnoţstvím a kvalitou materiálu, mnoţstvím aktivní biomasy 

v reaktoru a poţadovanou dobou zdrţení (Ochodek T. et al. 2007). Součástí zařízení je 

rovněţ skladování digestátu a bioplynu. Je-li fermentační zbytek separován na tuhou a 
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kapalnou fázi/fugát je nutné koncipovat uskladňovací systém pro obě frakce. Tuhá frakce 

se běţně uskladňuje na vodohospodářsky zabezpečených plochách. Fugát resp. 

neseparovaný fermentační zbytek se uskladňuje ve vhodně dimenzovaných jímkách. 

Skladování bioplynu probíhá v plynojemech. Jejich základní funkcí je vyrovnávání rozdílů 

mezi výrobou a spotřebou (Krbek J. et al. 1999) 

Obvykle je potřebný výměník tepla k udrţování teploty ve vyhnívací nádrţi. K docílení 

optimální kvality je bioplyn čištěn. Digestát je zbaven vody a aerobně stabilizován, voda je 

recyklovaná pro opětovné pouţití k ředění vstupních surovin. Digestát lze vyuţít pokud 

splňuje poţadavky zákona o hnojivech 156/1998 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) jako 

organické hnojivo, a nebo jako rekultivační digestát  (např. na zeleň u sportovních zařízení, 

rekultivaci skládek, aj.) podle vyhlášky 341/2008 Sb.  

5.3.3 Srovnání  technologií AD 

 

Bioplynové technologie lze rozlišovat podle: 

- způsobu plnění na dávkový nebo průtokový 

- mnoţství stupňů výrobního procesu na jednostupňový nebo vícestupňový 

- konzistence substrátu na pevný (suchá fermentace) nebo kapalný (mokrá 

fermentace) 

- teploty ve fermentoru (termofilní a mezofilní fermentace). 

 

U jednostupňových BPS probíhají všechny fáze fermentačního procesu v jednom reaktoru 

a jsou odděleny pouze časem. Vícestupňové technologie oddělují fáze fermentačního 

procesu v prostoru. Mají několik reaktorů, avšak nejčastěji dva, kdy v prvním probíhá 

obvykle hydrolytická nebo hydrolytická a acidogenní fáze, ve druhém reaktoru potom 

acetogeneze a methanogeneze (Straka F. et al., 2006). Zjednodušené schéma dvoustupňové 

technologie ukazuje obrázek 5.10. Ve světě jsou jednostupňové systémy zřetelně více 

zastoupeny neţ vícestupňové. Jednostupňové procesy mají převahu především kvůli 

jednoduché konstrukci reaktoru a nízkým investičním a provozním nákladům.  

Vícestupňové procesy poskytují vyšší biologickou stabilitu, protoţe je oddělena 

acitogeneze a methanogeneze a umoţňují vyšší nakládací rychlosti bez otřesu pro 

methanogenní bakterie a příznivější podmínky pro reakci nízkocelulózních materiálů (jako 

hnůj, drůbeţí odpad). Nicméně, vícestupňové systémy jsou komplikované a výhody 

nevyrovnají vysoké investiční náklady.  

Dávkový systém by byl vhodný spíše pro rozvojové země, jsou levné a snadné pro 

obsluhu. Mezi nevýhody patří, ţe mají velký poţadavek na plochu a při vyprazdňování 

reaktoru zde existuje nebezpečí výbuchu (Themelis N.J. 2002). 
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Obrázek 5.10: Schéma dvoustupňového systému (Slejška A. 2007) 

 

Suché a mokré procesy 

Suché a mokré procesy jsou rozlišovány na základě podílu sušiny fermentačního materiálu 

resp. hranice míchatelnosti a čerpatelnosti fermentačního materiálu. Pro tuto hranici různí 

autoři uvádějí odlišné hodnoty např. Urban J. (2009) 13%, Straka (2006) 15%-20% a 

Bonzonella D. et al (2005) 20-35%. 

V ČR jsou většinou realizovány BPS s mokrým procesem s obsahem sušiny 6-12% 

(obrázek 5.11). Mokré technologie mají širší uplatnění, jsou historicky rozšířenější, 

technicky propracovanější a jsou dobře provozně prověřené, coţ je dáno historickým 

vývojem, kdy BPS byly převáţně stavěny u čistíren odpadních vod a intenzivních chovů 

zvířat. Suché technologie jsou zpravidla vyuţívány u bioplynových stanic, které 

zpracovávají komunální a domovní odpady (obrázek 5.12). V zemědělství je lze 

zaznamenat jen zcela výjimečně (Krbek, J. et al. 1999). Nedostatek referencí suchých 

metod pravděpodobně způsobí v nejbliţších letech spíše rozvoj mokrých BPS (Urban J. 

2009). Nevýhodou je rovněţ jejich cena,  která je  2x vyšší neţ u mokrých procesů (Habart 

J. 2009a) 

V současné době se stále více začíná vyuţívat pro konečnou úpravu fermentačního zbytku 

kompostování (Straka F. et al. 2006) viz obrázek 5.13. Usťak S. et al. (2005) uvádí, ţe 

v Německu jsou BPS na domovní odpad vybaveny kompostárnou, kterou se řeší otázka 

odbytu digestátu. Ten je jinak prakticky neprodejný a jeho zkompostováním 

s lignocelulózovými bioodpady (převáţně ze zeleně) má takto vyrobený produkt (kompost) 

vyšší naději na prodej. 



Martina Hájková: Metodika pro výběr optimální technologie nakládání s BRO pro obce s vesnickou zástavbou 

2010  83   

 
Obrázek 5.11: Mokrá technologie, zemědělská BPS (Habart J. 2009) 

 

 
Obrázek 5.12: Suchá vsázková technologie (Slejška A.  2007), příklad je v Moosdorfu 

 

 

 
Obrázek 5.13 : Schéma BPS s mokrým procesem ukončen kompostárnou  (Habart J.  2009) 

 

Termofilní a mezofilní fermentace: 

Zařízení pracující v termofilních nebo mezofilních podmínkách mají teplotu okolo 55°C 

(50-65°C) resp. 35 °C (20–45 °C) (Karagiannidis et al. 2009). Anaerobní fermentace 

probíhá tradičně za mezofilních podmínek. V posledních 15 letech se začíná rozšiřovat 

termofilní fermentace. Předností termofilního procesu jsou vyšší reakční rychlosti (potřeba 

menšího objemu a kratší doby zdrţení), hlubší rozklad organických látek, a tím i vyšší 
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specifická produkce bioplynu. Nejdůleţitější její předností je vysoký hygienizační efekt a 

lepší rozloţitelnost některých cizorodých látek. Nevýhodou termofilní anaerobní 

stabilizace je dosahování vyšších koncentrací nedisociovaného amoniaku. Téměř 96% 

z pouţitých termofilních anaerobních procesů je aplikováno na suchou fermentaci (Straka 

F. et al. 2006). 

5.3.4 Typy BPS dle zpracovávaného materiálu 

 

Dle metodického pokynu MŢP (8 – 9/2008) kategorizujeme BPS na zemědělské, 

čistírenské a ostatní. 

 

Zemědělské:  Zpracovávají vstupy rostlinného charakteru a statkových hnojiv resp. 

podestýlky. Není zde moţné zpracovat materiály, které spadají pod dikci zákona o 

odpadech č. 185/2001 Sb. a nařízení 1774/2002 (ES) o VŢP. 

Čistírenské: zpracovávají pouze kaly z čistíren odpadních vod a jsou nedílnou součástí 

čistíren odpadních vod. 

Ostatní: zde můţeme zařadit kofermentační a komunální BPS. 

Kofermentační BPS (také průmyslové BPS), které zpracovávají výhradně nebo v určitém 

podílu rizikové vstupy, např. jateční odpady, kaly ze specifických provozů, tuky, 

masokostní moučku, krev z jatek apod. Pro fermentaci těchto vstupů je nezbytné pečlivě 

zvolit technologii zařízení a zpracovat kvalitní provozní řád zařízení. Zejména je třeba 

vyţadovat důsledné plnění poţadavků z nařízení EP a Rady č. 1774/2002, které stanovuje 

hygienická pravidla na nakládání s vedlejšími ţivočišnými produkty. 

Komunální BPS, které jsou speciálně zaměřeny na zpracování komunálních bioodpadů, 

zejména z údrţby zeleně, vytříděných bioodpadů z domácností a restaurací a jídelen. 

Vlastnický podíl v těchto zařízeních by měly mít často přímo obce.  

 

Zemědělské BPS jsou svým konceptem jednodušší v poţadavcích na technologii i řízení 

provozu (Habart J. 2008), coţ se odráţí mj. v investičních nákladech cca110 – 130 tis. 

Kč/kWel u zemědělských a ostatních resp. kofermentačních cca 210 – 230 tis. Kč/kWel 

(mokrá AD). Vyšší investiční náklady ostatních BPS jsou dány nutností hygienizační 

jednotky, technických opatření k odsávání a filtraci zápašných plynů a k uzavření 

zásobníku na digestát, vyšší spotřebou tepla a elektrické energie při hygienizaci a drcení 

BRO a VŢP, zajišťování termofilního reţimu fermentace, prokazování hygienizace a vyšší 

náklady při nakládání s digestátem (Váňa J. 2009).  

Výše uvedené investiční náklady jsou orientační, protoţe určit měrné investiční náklady na 

jednotku instalovaného elektrického výkonu není snadné. Ty jsou dány řadou vlivů a 

okolností jako např. lokalita výstavby, moţností vyuţití stávajících zařízení (jímky, siláţní 

ţlaby apod.), vybudovanou infrastrukturou v místě realizace, vlastnostmi zpracovávaného 

substrátu (Muţík O. et al. 2009) a v neposlední řadě jaké firmy bioplynovou stanici 

projektují, jaké technologické prvky jsou na výstavbu pouţity a jaké dodavatelské firmy 

výstavbu zajišťují (Kára J. et al. 2007b). Sníţení investičních nákladů je moţné přechodem 

z technologií high-tech na farm-tech (tzn. celkové zjednodušení s vyuţitím běţně 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kva%C5%A1en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vedlej%C5%A1%C3%AD_%C5%BEivo%C4%8Di%C5%A1n%C3%A9_produkty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
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dostupných materiálů a zařízení) a dále přestavbou či repasí starých zařízení (nevyuţívané 

siláţní, senáţní a kejdové věţe, cisterny na lehký topný olej apod. mohou být přestavěny 

na anaerobní reaktory; ţumpy je moţné přebudovat na vstupní nebo výstupní zásobník 

organického materiálu; naftové motor-generátory (např. staré záloţní generátory el. 

proudu) je moţné po úpravě nasadit jako kogenerační zařízení atd. (Křenek V. 2010). 

 

Komerčně vyuţívané vyhnívací nádrţe jsou v rozsahu od 70m
3
 aţ 5000m

3
.  Menší 

vyhnívací nádrţe pouţívají vygenerovaných bioplynů (tj. směs CH4 a CO2) pro vytápění 

nádrţe zatímco větší jednotky generují aţ 2 MW elektřiny (Themelis N.J. 2002). 

Zásobování surovinou takto velké BPS však zvyšují náklady na dopravu, coţ nevychází 

ekonomicky příznivě (pro odpady z komunální sféry je vhodná svozová vzdálenost max. 

20 km). Vývoj ve světě dává přednost BPS o instalovaném elektrickém výkonu 500 kW 

elektrických (kWe) aţ 1000 kWe. Z údajů ze zahraničí i z ČR vyplývá, ţe ekonomicky 

rozumnější je stavět BPS od instalovaného elektrického výkonu cca 400 kWe, měrné 

náklady na jednu kilowatu se s rostoucím instalovaným výkonem sniţují, od této hranice 

uţ měrné náklady klesají pouze pozvolně (obrázek 5.14).  

 

 
Obrázek 5.14:  Závislost mezi instalovaným elektrickým výkonem a měrnými investičními náklady (Kára J. et 

al. 2007) 

 

 

V současné době se staví převáţně zemědělské BPS (Šťastná J. 2008). Doposud 

realizované ostatní BPS (zpracovávají např. odpady z kuchyní a jídelen, kaly z ČOV, část 

separovaného sběru BRKO od obyvatel) jsou zařízení vyuţívající mírně upravenou 

technologii zemědělských bioplynových stanic, doplněnou některými základními 

technologiemi pro příjem a zpracování bioodpadů (Dvořáček T. 2009). Rozvoji ostatních 

BPS brání mj. obtíţná vymahatelnost práva v oblasti odpadového hospodářství (jak je 

uvedeno výše, s kuchyňskými odpady není nakládáno v souladu s právními předpisy a jsou 

často zkrmovány), nízkými výkupními cenami el. energie (ta je niţší na rozdíl od 

zemědělských BPS mj. z důvodu příjmu za zpracování odpadu, ten je však v současné 

době problematický), přísným podmínkám registrace digestátu jako hnojiv, aj. (Dvořáček 

T. 2010). 

Rentabilita bioplynové stanice závisí na vstupní surovině, technologickém procesu a 

hlavně na způsobu vyuţití energie bioplynu. 
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5.3.5 Vstupní suroviny pro AD 

 

Biologická rozloţitelnost závisí na chemickém sloţení substrátu, na obsahu snadno 

rozloţitelných sacharidů, tuků, proteinů a na obsahu celulózy, hemicelulózy a ligninu a na 

poměru jednotlivých komponent. Vzhledem k tomu, ţe poměr těchto komponent je 

v různých druzích odpadu rozdílný, je odlišná i jejich rozloţitelnost a výtěţnost metanu. 

Výtěţnost bioplynu významně závisí také na kvalitě surovin. Kvalita surovin je dána 

obsahem sušiny, mnoţstvím organických látek v sušině a neţádoucími příměsmi 

(antibiotika, desinfekční prostředky, těţké kovy, aj.). Proces AD ovlivňuje i doba 

skladování bioodpadu. Tento jev je mj. vysvětlován tím, ţe během skladování čí přepravě 

začínají probíhat rozkladné procesy, vytváří se např. těkavé mastné kyseliny, které inhibují 

průběh anaerobní digesce atd. (Raclavská H. et al. 2007). 

 

Produkce bioplynu z jednotlivých druhů vstupů do BS se výrazně liší. Na obrázku 5.15 

jsou uvedeny hodnoty teoretické výtěţnosti u jednotlivých surovin. Proto v případech, kdy 

mají být jako vstupní surovina do BPS pouţity nestandardní substráty či směsi, je vhodné 

provést zkoušky výtěţnosti bioplynu. 

Pro společnou fermentaci několika druhů odpadů je pouţíván termín kofermentace nebo 

také co-digesce (Osman Nuri Ağdağ et al. 2007). Výhody kofermentace jsou ve zředění 

potenciálně toxických látek (např. nízké koncentrace těţkých kovů nepůsobí na organickou 

hmotu inhibičně), vylepšení nutriční bilance, synergickém efektu mikroorganismů, zvyšují 

fermentační zatíţení.  Další výhody jsou hygienická stabilizace a zvýšení fermentační 

rychlosti (Sosnowski P. et al. 2002). Kofermentace organické frakce KO s čistírenským 

kalem produkuje vysoce kvalitní bioplyn (BP) coţ má za následek odpovídající 

obnovitelný zdroj energie (Kiely G. Et al. 1997) a podle Favoino E. et al. (2003) AD 

vyţaduje integrované řešení BRKO a čištění odpadních vod. Podobný názor má i 

Sosnowski P. et al. (2002). 

Kofermentace je vhodná také pro dodrţení důleţité podmínky fermentace materiálů, a to 

dodrţení vhodného poměru C:N ve směsi. Optimální poměr C:N pro anaerobní fermentaci 

organické frakce tuhého odpadu se pohybuje okolo 25 aţ 30, vztaţeno na biologicky 

rozloţitelný uhlík. Různé druhy organického opadu mají rozdílné mnoţství dusíku, proto je 

výhodné kombinovat zpracovávané materiály s vysokým a nízkým obsahem, tak aby 

výsledný poměr se blíţil optimálnímu.   

Výtěţnost bioplynu významně závisí jednak na vlastnostech a kvalitě vstupního materiálu, 

a jednak musí být vţdy vyhodnocena podle konkrétních podmínek (např. způsob provozu 

zařízení, výše a stabilita teploty v reaktoru, doba zdrţení). Z tohoto důvodu dochází i u 

stejných substrátů ke značným rozptylům hodnot ve výtěţnosti bioplynu.  
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Obrázek 5.15.: Teoretická výtěžnost bioplynu z biomasy (zdroj: Desatero bioplynových stanic) 

 

Všechny systémy AD nejsou obecně pouţitelné, kaţdá surovina má svá specifika. 

Výsledkem mohou být problémy s tvorbou krusty či pěny v reaktorech, nedostatečné 

kapacity a konstrukce dopravních systémů ve stanici, problémy v odvodnění (Urban J., 

2009). Suroviny s vyšší energetickým obsahem (oleje a tuky biologického původu, atp.) 

vyţadují delší dobu zdrţení, a tomu odpovídající dimenzování fermentačních nádrţí 

(Voříšek T. 2001), apod. Je tedy nutné pečlivě váţit pouţitou technologii tak, aby celý 

proces mohl bezproblémově fungovat.  Voříšek T. (2001) doporučuje ověřit vsázku u 

příslušného dodavatele technologie před jejím skutečným vyuţitím v běţném provozu. 

Ověřenou skladbu surovin k fermentaci potom důsledně dodrţovat a pravidelnými 

chemickými rozbory kontrolovat. Jinak hrozí nejenom nízká výtěţnost BP, provozní 

problémy, ale i obtěţování okolí zápachem či potíţe s vyuţitím digestátu, aj.   

 

Jsou-li zpracovávány neznámé materiály, je nezbytné provést důkladné laboratorní rozbory 

popř. poloprovozní testy, které zhodnotí nejenom výtěţnost BP, ale také stabilitu celého 

biologického procesu (Dvořáček T., 2008). Podle Urbana J. (2009) je u nás dostatek 

dodavatelů s dostatečnými referencemi pro různé surovinové skladby. Vyuţít lze také 

zahraničního dodavatele, pak je zapotřebí zváţit i ostatní faktory ovlivňující především 

zavedení a provoz BPS. Ty totiţ bývají pro ČR specifické.  Je to zejména legislativní 

rámec povolovacích procesů, dotační politika, státní podpora, financování a provozní 

ekonomika (ovlivňuje návratnosti vloţených investičních prostředků), ale také, zajištění 

servisu a oprav zařízení před a po uplynutí záruční doby, monitoring zařízení atd. (sluţby 

ze zahraničí mohou být podstatně vyšší neţ v ČR). U dodávek BPS je vhodné ekonomické 

posouzení jak investičních nákladů, tak i nákladů provozních – s ohledem na pouţitou 

technologii a místní podmínky (nejlépe ve variantách). 
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5.3.6 Vlastnosti bioplynu 

 

Princip vzniku bioplynu je ve všech procesech anaerobní digesce stejný, avšak jeho 

fyzikální a chemické vlastnosti závisí na materiálových a procesních parametrech. 

Hlavními sloţkami jsou metan (CH4) a oxid uhličitý (CO2).  Minoritní sloţky jsou: vodík 

(H2), dusík (N2), sulfan (H2S), voda (H2O) a amoniak (NH3). Výhřevnost bioplynu je dána 

podílem metanu v BP, ostatní plyny mají prakticky zanedbatelný energetický význam. 

Obvyklé provozní pásmo BPS je pro podíl metanu 50-70% tj. 17,9 – 25,6 MJ/m3 (Kára J. 

et al. 2007b) viz tabulka 5.5 a 5.6, obrázek 5.16. 

 
Tabulka 5.5: Podíl metanu v bioplynu z různých technologických procesů (Dohányos M. 2000) 

Bioplyn Obsah CH4 (obj.%) 

Čištění odpadních vod 50-85 

Stabilizace kalů 60-70 

Agroindustrální odpady 55-75 

Skládky 35-55 

 

 
Tabulka 5.6: Základní vlastnosti BP a jeho složek (Jelínek A. et al. 2001) 

Vlastnost 
Bioplyn  

(60% CH4, 40% CO2) 
CH4 CO2 H2 H2S 

Objemový podíl (%) 100 55-70 27-47 1 3 

Výhřevnost (MJ/m
3
) 21,5 35,8  10,8 22,8 

Práh vzplanutí (obj.%) 6-12 5-15  4-80 4-45 

Teplota zapálení (°C) 650-750 
650-

750 
 585  

Měrná hmotnost (kg/m
3
) 1,2 0,72 1,98 0,09 1,54 

 

 

 

 
Obrázek 5.16:  Výhřevnost BP v závislosti na obsahu metanu (Jelínek et al. 2001) 
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Způsoby energetického vyuţití bioplynu: 

Pro orientační výpočet produkce energie z bioplynu můţeme počítat, ţe 1m
3
 bioplynu 

(65% metanu) odpovídá cca 6 kWhtepelným. Účinnost kogeneračních jednotek vyrábějící 

elektrický proud bývá 30-39% tzn. z 1m
3
 bioplynu získáme 1,8-2,34 kWh elektrické 

energie a stejné mnoţství tepla, zbytek jsou ztráty (Habart J. 2009a). Jak bylo uvedeno 

výše, různé substráty vykazují odlišnou produkci BP, tak zatímco z tuny kejdy (sušina 5-

7%) lze získat cca 100kWh, z jedné tuny kukuřičné siláţe 10x více tj. 1 MWh a v případě 

oleje či tuku biologického původu aţ 3,5 MWh. Avšak preference substrátů s vyšším 

energetickým ziskem klade vyšší nároky na provoz a technologii BPS (Voříšek T. 2007). 

Zábranská J. (2005) vypočítává (na základě sloţení SKO evropských států: 30-40% 

kuchyňských bioodpadů, papír a lepenka 20% a zahradní BRKO 10%), ţe AD je vhodná 

pro 35-75% komunálního odpadu a podle typu sběru je schopna produkovat  550-880 

kWh/t vstupních odpadů. 

Moţné způsoby vyuţití BP: 

- přímé spalování (vaření, svícení, chlazení, topení, sušení, ohřev uţitkové vody 

apod.) 

- výroba elektrické energie a ohřev teplonosného média (kogenerace) 

- výroba elektrické energie a ohřev teplonosného média, výroba chladu (trigenerace) 

- pohon spalovacích motorů nebo turbín pro získání mechanické energie, 

- vyuţití bioplynu v palivových článcích. 

Poměrně investičně náročné technologie na čištění bioplynu a stávající legislativa příliš 

zatím nepomáhá jinému způsobu jeho vyuţití neţ na výrobu elektrické energie a tepla 

(Urban J. 2009). ČR podporuje vyuţití bioplynu zejména na základě zákona o podpoře 

výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů č.180/2005 Sb. systémem stanovených výkupních 

cen nebo tzv. zelenými bonusy. Prodejce energie si volí pro kaţdý kalendářní rok jednu 

z těchto variant. Zelený bonus – Prodejce můţe obchodovat s energií na volném trhu a 

distributor je povinen mu uhradit zelený bonus. Na ten má právo i v případě, vyuţije-li 

elektřinu uvnitř podniku. 

Garantovaná výkupní cena – Elektřina vyrobená z obnovitelného zdroje energie (kde patří 

rovněţ bioplyn) musí být distributorem nebo správcem distribuční soustavy vykoupena za 

stanovenou cenu dle kaţdoročního rozhodnutí energetického regulačního úřadu.  Jsou pro 

zařízení uvedené do provozu v daném roce garantovány po dobu 15 let. 

Výše výkupní ceny i zelených bonusů se odvíjí od suroviny, kterou BPS zpracovává. 

Vyhláška o biomase 485/2005 Sb. v platném znění (novela 453/2008 Sb.) rozděluje 

kategorie BPS na: 

- AF1 „zemědělské BPS“ – Zpracovávají více neţ 50% sušiny cíleně pěstované 

biomasy a nezpracovávají ţádné odpadní suroviny viz obrázek. 

- AF2 „ostatní“ – Nesplňují podmínky AF1. 

Tabulka 5.7 uvádí rozdělení kategorií dle zpracovaného materiálu pro stanovení výkupních 

cen a zelných bonusů, tabulka 5.8 uvádí tyto výkupní ceny a bonusy. Podle Dvořáčka T. 

(2009) by byla optimální cena za kWh 3,9 Kč (vzhledem k nízkým příjmům za zpracování 

odpadů). 
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Tabulka 5.7: Zařazení BPS do kategorií pro stanovení výkupních cen a zelených bonusů (Habart J. 2009a) 

> 50% 
cíleně pěstované plodiny a jejich oddělené části původem v zemědělské 

výrobě, které jsou primárně určeny k energetickému vyuţití a neprošly 

technologickou úpravou (senáţ, siláţ) 

< 50% 

znehodnocené zrno potravinářských obilovin a semeno olejnin, vč. zbytků 

ostatních rostlinných pletiv, které prošly technologickou úpravou, travní 

hmota z údrţby, výpalky z lihovarů pro potravinářské účely a 

z pěstitelských pálenic, kejda, hnůj, mrva, močůvka, hnojůvka, separovaná 

kejda, trus, nedoţerky, nepouţité oleje z olejnatých rostlin a pokrutiny 

vzniklé při lisování rostlinného oleje 

 

 
Tabulka 5.8: Výkupní ceny el.energie dle kategorie BPS 

Kategorie 
2008 2009 2010 Zel.bonusy (2010) 

Kč/kWh 

AF1 3,9 4,12 4,12 3,15 

AF2 3,3 3,55 3,55 2,58 
Poznámka: 2008 a 2009 pode (Habart J. 2009a), 2010 dle Cenové rozhodnutí Energetického regulačního 

úřadu č.4/2009 

Výstavba BPS je rovněţ podporována formou investičních dotací např. z operačních 

programů resortů ministerstev ţivotního prostředí, zemědělství a průmyslu (Habart J. 

2009). 

Důleţitou podmínkou hospodárného provozu BPS je moţnost vyuţití tepla produkovaného 

kogenerační jednotkou. Teplo lze vyuţít k centrálnímu zásobování teplem v obcích, ohřevu 

teplé uţitkové vody, vytápění stájí nebo sušení zemědělských produktů či dřeva. Neméně 

důleţité je nalézt odbytiště pro další z produktů anaerobní digesce – tzv. digestátu. Zde se 

opět nabízí spojení se zemědělstvím, kde vzniká nejvíce zbytkové biomasy a zároveň 

poskytuje moţnost pro vyuţití digestátu jako statkového hnojiva (Muţík O. et al. 2009). 

Bohuţel v současné době není moţné s příjmem za digestát počítat, jedná se většinou o 

nákladovou poloţku (Dvořák T. 2009) 

5.4 SOUHRN ODDÍLŮ KOMPOSTOVÁNÍ A ANAEROBNÍ DIGESCE 

 

Na závěr uvádím stručné srovnání technologií kompostování a anaerobní digesce a to tak, 

aby si představitelé obcí byli schopni udělat představu o poţadavcích těchto technologií na 

zpracování BRO (tabulka 5.9). 

 
Tabulka 5.9 Srovnání požadavků na technologie kompostování a AD 

Parametry technologie Kompostování (krechtové) Anaerobní digesce 

Cena 

Odvíjí se od konkrétní 

kompostárny. Nejniţší u 

vodohospodářsky nezabezpečené 

s nakladačem a drtičem,  průměrné 

pořizovací náklady 1000-3500 tis. 

Kč na tunu instalované kapacity za 

rok. 

Cca u mokrých technologií 

110-250 tis.na kWe  

(optimum výstavby BPS o 

instalovaném el. výkonu 400 

kWe), suché 2x draţší 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%99evo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anaerobn%C3%AD_digesce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Digest%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biomasa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Digest%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Statkov%C3%A9_hnojivo
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Náročnost na technické 

vybavení 

Podle typu od jednoduchých aţ po 

náročné 
Náročné 

Náročnost na provoz Nenáročné Náročné 

Poţadavek na kvantitu 

vstupu 

Variabilní dle typu kompostárny 

(pro vodohospodářsky 

zabezpečené, plně vybavené 

kompostárny optimální od 4000 t) 

Min. 10 000 t BRO na vstupu 

(mokré technologie), 5000t 

(suché) 

Poţadavek na vstupy – 

z hlediska sloţení 

C:N 30-35:1, vlhkost 40-60%, 

strukturní materiál 

C:N 20-40:1, obsah ligninu 

menší 15%, CHSK 1,5 g/g 

Poţadavek na kvalitu 

vstupu resp. výstupu 

Vstupy zásadně ovlivňují výstupy. Výstupy jsou regulovány 

poţadavky legislativy (pouţití kompostu, digestátu) především 

vyhl. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s BRO,zákon o 

hnojivech 156/1998 Sb a vyhl. 474/2000 Sb. o stanovení 

poţadavků na hnojiva. Dále ovlivňují kvalitu výstupu vzhledem 

k poţadavku trhu (kvalita kompostu), rentabilitě technologie 

(výtěţnost metanu) a poţadavků na techniku (např. poţadavky 

kogeneračních jednotek na podílu metanu v BP) 

Vyuţití výstupů 

Rekultivační kompost, organické 

hnojivo, mulč, náhrada rašeliny. 

Nevýhody (v současné době špatně 

rozvinutý trh s komposty).  

Elektrická a tepelná energie 

(v současné době nízké 

výkupní ceny za el. energii, 

problematické vyuţití tepla), 

špatně rozvinutý trh s BRO 

(nízká příjmová sloţka 

především u technologií 

zpracující kuch.odpad resp. 

VŢP), digestát  

(problematické uplatnění, 

většinou nákladová poloţka) 

Optimální svozová 

vzdálenost 
10 km 20 km 

Některé další podmínky 

Vhodné pro jednotlivé obce Vhodné pro svazky obcí 

Špatně rozvinutý trh s BRO (především ze strany podnikatelských 

subjektů lze očekávat nezájem) 

  

Mnoţství a kvalita vstupních 

BRO musí být dlouhodobě 

zaručeny,  výtěţnost metanu 

ověřena. Generální dodavatel 

s referencemi. 

  
Skladbu lze měnit pouze 

pozvolně a jen do jisté míry 

Sezónní výkyvy (významné u technologií zaměřených na zahradní 

BRO) 
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5.5. TECHNOLOGICKÉ POŢADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ BRO  

 

Technologické poţadavky jsou obecně platné (tabulka 5.10), musí zajistit v případě 

kompostování aerobní přeměnu odpadů na stabilizovaný konečný produkt – kompost, 

v případě bioplynových stanic -  produkci bioplynu a stabilizovaného digestátu. 

Rozhodujícím faktorem pro výběr technologie aerobního a anaerobního zpracování je 

obsah organické sušiny a poměr C/N (Schulz H. et al. 2004). Výsledky sledovaných 

parametrů ručně vyseparované frakce BRKO z Fryčovic a obcí Frýdecká skládka jsou 

uvedeny v tabulkách 5.11 a 5.12. 

 

Tabulka 5.10:  Poţadované parametry pro technologie nakládání s BRO (zdroj: autorka) 

Parametr Anaerobní digesce Kompostování 

Obsah organické sušiny 22 – 25 % tuhé odpady  

Pastorek Z. et al. (2004)   

40 – 60 % 

Obsah anorg. Sloţky 

(%)  

minimální  

pH 7 – 7.8  

C:N 20:1 – 40:1 30 – 35:1 Váňa J. (1994) 

CHSK:C:N                     300:6.7:1– 500:6.7:1  

Kajan H. et al. (2006)   

 

Skupenství Kapalné, pevné  pevné 

CHSK – sušiny Min. 1.5 g/g  

Obsah ligninu  < 15 %  Converti et al. (1999)  

 

Tabulka 5.11: Vybrané vlastnosti ručně vyseparované frakce BRKO Fryčovice (zdroj: autorka) 

Vzorek 08/08 09/08 10/08 03/09 04/09 06/09 07/09 
Průměr ± 

sm.odchylka 

Org. Sušina (%) 57,42 51,36 48,47 32,3 47,52 40,86 18,46 42,34±13,21 

Obsah biomasy* 

(%) 28,87 21,94 13,84 9 14,48 18,9 17,59 17,8+6,39 

Spalné teplo 

(kJ/kg) 
7695 7329 7095 4179 7950 7766 2704 6388+2077 

C/N 15,73 14,26 14,94 23,06 21,58 13,33 14,84 16,82+3,85 

C (%) 20,13 19,53 19,72 16,14 23,74 20,39 9,20 18,41+4,62 

N (%) 1,28 1,37 1,32 0,70 1,10 1,53 0,62 1,13+0,35 

Obsah ligninu (% 

spal.látek) 
15,9 13,8 17,7 25,5 11,2 13,5 30,5 18,3+7,1 

CHSK(mg/l)sušiny 823,53 373,55 529,41 430 440 400 260 0,583+0,29 

Poznámka * - Stanovení obsahu biomasy s pouţitím selektivní metody rozpouštění podle ČSN P 

CEN/TS15440 
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Téměř všechny vzorky vykazují zhruba polovinu poţadovaného mnoţství uhlíku, pouze 

vzorky Fryčovice 03/09, 04/09 a DO 09/09 jsou vyšší, avšak ani ty nedosahují poţadavku 

pro optimální poměr C/N. Při pouţití BRKO sledovaných obcí, jako základní vstupní 

suroviny pro výrobu kompostů, bez přídavku jiné biomasy nebyly splněny jakostní znaky 

rekultivačního kompostu: poměr C/N (min.20 – max.30), který se v průběhu kompostování 

ještě zmenší. Uhlík můţe být dodán materiály s jeho vyšším podílem např. při  

kompostování to můţe být dřevní štěpka, kůra, piliny, sláma, suché listí atd. Nepříznivé 

vlastnosti pro anaerobní digesci jsou ovlivněny vysokým obsahem minerální příměsi, které 

jsou především ve vzorcích biomasy z Fryčovic. Jak uvádím výše, balastní inertní materiál 

v biomase je způsoben znečištěním ostatními odpady (suť, půda, popel, atd.), které byly 

rovněţ přítomny ve SKO. Sekundární odstranění těchto inertních látek při odběru vzorku 

nebylo reálné. Je pravděpodobné, ţe odděleným sběrem biomasy bude obsah popelovin 

resp. organických látek niţší resp. vyšší. Balastní anorganické sloţky můţou být pozitivní 

při procesu kompostování, kde naopak působí jako vhodný materiál k provzdušnění (pokud 

se nejedná o stavební suť). Vysoký je rovněţ podíl ligninu, ve vzorcích z Fryčovic resp. 

Frýdecká skládka, kdy 4 ze 7mi resp. 7 ze 13ti vzorků dosahují nebo přesahují kritickou 

hodnotu pro AD 15%.  

 

Z hodnot CHSK byla podle rov. (6.2) vypočtena teoretická produkce metanu 

z vyseparovaného BRO. Teoretickou měrnou produkci metanu YCH4 lze vyjádřit rovnicí 

(Archem et al. 1990): 

 

YCH4 = 0,35 * (CHSK – N – S), l/g substrátu 

 

Kde: CHSK – chemická spotřeba kyslíku  (g/g sušiny), N – kyslíkový ekvivalent dusitanového a 

dusičnanového dusíku N = 2,86 *(N-NO3 + N-NO2), S – kyslíkový ekvivalent síry  S = 2 * Scelk ( g/g sušiny) 

 

Skutečná produkce metanu byla ověřena v laboratorním fermentoru firmy B-BRAUN 

(obsah nádoby 10 l). Materiál byl v bioreaktoru po dobu 34 dní při teplotě 38
o
C . 

Teoretickou a skutečnou produkci metanu uvádí tabulky 5.3 a 5.14.  

 

Tabulka 5.13:  Srovnání teoretické a skutečné produkce metanu v BRKO Fryčovice (ml CH4/g  celkové 

sušiny vyseparovaného BRKO) (zdroj: autorka) 

Vzorek 08/08 09/08 10/08 03/09 04/09 06/09 07/09 Průměr + STD 

Teoretická produkce 288 131 185 151 154 140 91 163 + 62 

Skutečná produkce 92 56 79 89 64 57 49 69,4+17,2 

Poznámka: STD – standardní směrodatná odchylka 

 

Produkce metanu byla v průměru pro Fryčovice 42% a Frýdeckou skládku 41% teoretické 

produkce. To můţe být ovlivněno vysokým obsahem anorganických látek, ligninu, nízkým 

obsahem sacharidů, případně látek, které mohou způsobovat inhibici (těţké kovy). 

V následujícím textu jsem se zaměřila na produkci metanu vzhledem k obsahu ligninu a 

těţkých kovů. 
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Tabulka 5.14:  Srovnání teoretické a skutečné produkce metanu v BRKO Frýdecká skládka (ml CH4/g  

celkové sušiny vyseparovaného BRKO) (zdroj: autorka) 

Vzorek 
07/09 08/09 

SV SE JA RA DO MO SE 

Teoretická produkce 197 153 382 291 185 242 290 

Skutečná produkce 58 67 132 111 69 72 125 

Vzorek 

09/09 10/09 03/10 

Průměr+ STD JA RA DO MO SV FM 

Teoretická produkce 417 357 279 258 275 393 286 + 82 

Skutečná produkce 217 136 117 89 131 215 118 + 51 
Poznámka: SV, SE, JA, RA, DO, MO viz tabulka 3.10, FM – průměr vzorků Frýdecká skládka březen 2010 

Lignin je rozloţitelný pouze v aerobním prostředí, v prostředí bez přístupu kyslíku je jeho 

rozklad inhibován cca trojnásobně, coţ odpovídá koeficientu 0.028 v níţe 

uvedených Chandlerových rovnicích.  

Rozklad organických látek při dlouhodobější degradaci v anaerobních podmínkách 

Chander et al. (1980): 

B = 0.83 – 0.028 Xi 

Kde: B = biodegradabilní frakce, Xi – původní obsah ligninu jako % z těkavých organických látek  

 

Vliv ligninu na sníţení podílu biodegradabilní frakce Chander et al. (1980):   

Podíl biodegradabilní frakce = 0.73 – (0.028 x lignin %sp.l.) 

Kde: lignin % sp.l. – obsah ligninu jako % spalitelných látek. 

 

Obsah ligninu v různých druzích biomasy uvádí tabulka 5.15. 

Tabulka 5.15: Obsah ligninu v různých druzích biomasy (zdroj: autorka) 

Biomasa Lignin hm.% v sušině 

Otruby pšeničné 4 

Straka F. et al (2006) 

Chléb bílý stopy 

Brambory 0,8 

Fazole 3 

Jablka 0,01 

Sláma 14-17 

Dřevo listnaté 18-25 

Dřevo jehličnaté 25-30 

Trávy 13-22 

Kuchařová J. (2007) 

  

Typické BRKO (zelenina, ovoce, 

zahradní odpad) 
12-20 

Vanbroekhoven K. et al. (2008) 

 

Jak je výše uvedeno v tabulce 5.11 a 5.12, zastoupení ligninu ve vzorcích z Fryčovic a obcí 

Frýdecká skladka, je mezi 12,6-28,2% (průměr 19%) resp. 11,2-30,52% (průměr 18%), coţ 

odpovídá hodnotám v tabulce 5.15 pro typické BRKO, trávy a dřevo.  
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Ve vzorcích z Fryčovic i z Frýdecká skládka téměř 50 % vzorků dosahuje nebo přesahuje 

kritickou hodnotu obsahu ligninu pro AD 15%.  

Výtěţnost metanu negativně ovlivňují také obsahy některých prvků. Tabulka 5.16 uvádí 

hodnoty některých prvků obsaţených v BRKO ve vsázce do anaerobního reaktoru 

Fryčovice a Frýdecká skládka spolu s hodnotami, které někteří autoři označují za inhibiční 

či toxickou hladinou na proces anaerobní digesce. 

Tabulka 5.16: Kovy  při anaerobní digesci (zdroj: autorka) 

 
Poznámka: a - A. Konzeli-Katsiri et al. (1986), b - Y. Chen et al. (2008) a W.L. Xu et al. (2006) 

 

Tabulka 5.16 obsahuje nejvyšší hodnoty ze všech analyzovaných vzorků Fryčovice a 

Frýdecká skládka (mimo vzorky za březen). Je však třeba mít na paměti, ţe kovy obsaţené 

v BRKO, nejsou všechny v přístupné formě pro anaerobní mikroorganismy. Jejich 

mnoţství, které ovlivňuje AD je tedy ve skutečnosti ještě niţší.  Pouze jediný vzorek SV 

10/09 dosahuje inhibičních hladin a to pro prvky Mg a Al. BRKO  SV 10/09 je celkově 

výjimečný vysokým obsahem kovů, avšak výnos metanu nevykazuje významnou odlišnost 
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od ostatních vzorků obcí Frýdecká skládka (je mírně podprůměrný).  Rovněţ jsem 

testovala závislost mezi obsahem rizikových prvků (uvedených v tabulce 5.18) v závislosti 

na výtěţnosti metanu avšak nebyly prokázány statisticky významné závislosti na hladině p 

0,1 a p 0,05. Coţ lze očekávat vzhledem ke skutečnosti, ţe nebylo dosaţeno inhibičních či 

toxických hladin těchto kovů v reaktoru. 

Podobný pokus provedl Li Dong et al. (2009), který vypočítal teoretickou výtěţnost 

metanu z BRKO podle formule Buswell et al. (1930). Rovněţ je zde patrný rozdíl mezi 

teoretickou a skutečnou produkcí viz  tabulka 5.17 (ad c 48-44 % pro rozplavený, 57-47% 

tříděný u zdroje, ad d 54-61= rozplavený, 69-62% tříděný u zdroje)  Přičemţ nebyla 

prokázána inhibice kovy, niţšími mastnými kyselinami a amoniakem.  

 
Tabulka 5.17: Skutečná a teoretická  produkce metanu z BRKO Li Dong et al. (2009) 

 
Poznámka: založeno na: c –elementárním složení (C, H, O, N), d – karbohydrátech, proteinech, lipidech 

 

Dále jsem provedla srovnání průměrných hodnot vybraných parametrů vzorků Fryčovice 

a Frýdecká skládka viz tabulka 5.18. 

Z tabulky 6.18 je zřejmý jiţ dříve zmíněný vyšší podíl organické sušiny pro obce Frýdecká 

skládka, z čehoţ rovněţ vyplývá vyšší výtěţnost metanu na celkovou sušinu BRKO neţ 

pro Fryčovice. Avšak vzhledem k organické sušině je výtěţnost metanu přibliţně shodná. 

Průměrný podíl ligninu je rovněţ v obou typech vzorků přibliţně shodný (Fryčovice 

překračují a Frýdecká skládka jsou na hranici kritického podílu ligninu pro proces AD).  

Výrazný rozdíl mezi vzorky Fryčovice a Frýdecká skládka je v obsahu kovů.  Celkově je 

podíl kovů v sušině ve Fryčovicích významně vyšší neţ ve vzorcích Frýdecká skládka 

(mimo As). Nejmarkantnější je potom z tohoto pohledu Zn, jehoţ podíl ve Fryčovicích je 

v průměru o dva řády vyšší neţ ve vzorcích Frýdecká skládka. Celkově se tedy jeví čistá 

biomasa v obou typech vzorků shodná (obdobná výtěţnost metanu na organickou sušinu, 

podíl ligninu) avšak vyšší znečištění vzorků (těţké kovy a minerální příměsi) připadají na 

vzorky z Fryčovic. Rozdílné znečištění pravděpodobně vyplývá z rozdílného způsobu 

odběru vzorku. Fryčovice byly odebírány po vysypání sběrného vozu (vyšší 

pravděpodobnost kontaminace způsobené mícháním odpadu ve voze), vzorky z obcí 

Frýdecká skládka jsou odebírány přímo ze sběrných nádob. Lze předpokládat, ţe při 

odděleném sběru BRKO u zdroje bude znečišťujících látek minimální mnoţství. 
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Tabulka 5.18: Průměrné hodnoty vybraných parametrů vzorků BRKO z Fryčovic a Frýdecké skládky 

(zdroj: autorka) 

 
Poznámka: TS – celková sušina, VS – organická sušina, * Stanovení obsahu biomasy s pouţitím selektivní 

metody rozpouštění podle ČSN P CEN/TS15440 

 

Anaerobní digescí biologicky rozloţitelných odpadů se zabývalo mnoho autorů. Za účelem 

srovnání výsledků jsem výtěţnost metanu, spolu s některými údaji o vstupním materiálu a 

procesu, vloţila do tabulky 5.19. Údaje, které v textu, ze kterého jsem čerpala nebyly 

uvedeny, jsou v tabulce bez záznamu. Převáţná část autorů uváděla výtěţnost metanu v ml 

vztaţenou na organickou sušinu, sjednotila jsem údaje a přepočetla je na tuto jednotku. 
 

Tabulka 5.19: Srovnání anaerobní digesce biologicky rozloţitelných odpadů různými autory (zdroj: autorka) 

Autor Materiál 
CH4 (ml/g 

VS) 

Popel 

hm. % 

sušina 

Proces 

(inokulum) 

Fryčovice BRKO, ručně tříděný 184 58 
MF, DR, TS 4% 

(kal čov) 

Frýdecká skládka BRKO, ručně tříděný 139 15 
MF, DR, TS 4% 

(kal čov) 

Raclavská H. et 

al. (2007) 

BRKO 07, ručně 

tříděný 194 59,24 MF, (kal čov) 

BRKO 07, rozplavený 217 37,76 MF, (kal čov) 

BRKO 06, rozplavený 67 28,42 MF, (kal čov) 

Baoning Zhu et al. 

(2009) 

BRKO (manuálnmě 

tříděný) 298/300/282   

TF, DR, TS a 

VS nad 50% 

BRKO + papír 282/313/308 26,1 

BRKO a biohmota 320/319/296 30 

papír + biohmota 261/300/304 26,1 

kuch.odpad   350 23 
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Zhang R.H. et al. 

(2007) kuch.odpad   486 4 
TF 

Li Dong et al. 

(2009) 

BRKO, rozplavený  273/283/314 38,4 
MF, DR, TS 

11.0- 16.0% 

(kal čov) 

BRKO, tříděný u 

zdroje 275–410 8–19 

BRKO, ručně tříděný   57 

T. Forster-

Carneiro et al. 

(2008) 

kuch.odpad 180 7,3  TF, 20% TS, 

DR (materiál 

BPS) 
drcený BRKO 50 31 

BRKO 80 42,1 

Rao M.S. et al. 

(2000) 
kuch.odpad 395 11,5 

 DR, MF, TS  

3,24 % 

(materiál BPS) 

Rao M.S. et al. 

(2004) 
kuch.odpad 315-325 11,5 

 DR, MF, TS  

4,5-13,5 % 

(materiál BPS) 

Molnar L. et al. 

(1988) ovoce, zelenina 215-341     

G. Lane (1984) 
zemědělské odpady 437,27     

Stroot P.G. et al. 

(2001) 

BRKO (simulované)     

MF, DR, 3,6%- 

12%  TS 

Exp.1 237-259 

cca 

10% 

  209-226 

cca 

10% 

Exp.2 270-330 

cca 

10% 

Zábranská J. 

(2005) ÚČOV Praha, 409    55
o
C 

Straka F. et al. 

(2006) papír 253     
Poznámka: DR - dávkový reaktor, TF termofilní (45-60

o
C), MF mezofilní (27-45 

o
C), TS - celková sušina, 

VS - organická sušina 

 
Z tabulky 5.19 je patrné, ţe autoři se zabývali různými biologicky rozloţitelnými odpady 

od „čistých“ materiálů (tříděných u zdroje, zemědělských, papír, atp.), přes simulované 

(BRKO namíchané na základě údajů o sloţení KO, kombinace různých druhů biomasy) aţ 

po různě upravené BRO ze SKO (ručně separované, rozplavené). Rovněţ rozdílné jsou 

podmínky procesu jako teplota (termofilní, mezofilní), podíl sušiny v reaktoru či inokulum. 

Zeleně jsem označila obdobné procesy tzn. obdobný materiál (BRKO, kuchyňské odpady, 

odpady ze zeleniny a ovoce) s mezofilní teplotou a mokrou fermentací (podle Straka F. at 

al. (2006) do 15-20% sušiny).  

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V24-4TN8BTN-1&_user=822117&_coverDate=02%2F28%2F2009&_alid=1154886832&_rdoc=46&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5692&_sort=r&_st=4&_docanchor=&_ct=37344&_acct=C000044516&_version=1&_urlVersion=0&_userid=822117&md5=6573d4589391a98e89ca97a535fbb151#bib26
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V24-4TN8BTN-1&_user=822117&_coverDate=02%2F28%2F2009&_alid=1154886832&_rdoc=46&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5692&_sort=r&_st=4&_docanchor=&_ct=37344&_acct=C000044516&_version=1&_urlVersion=0&_userid=822117&md5=6573d4589391a98e89ca97a535fbb151#bib26
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V24-4Y1WK1B-4&_user=822117&_coverDate=12%2F29%2F2009&_alid=1154886832&_rdoc=57&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5692&_sort=r&_st=4&_docanchor=&_ct=37344&_acct=C000044516&_version=1&_urlVersion=0&_userid=822117&md5=0cf6c31f53df0e20e6590b47fc5bd8a2#tblfn1
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V24-4Y1WK1B-4&_user=822117&_coverDate=12%2F29%2F2009&_alid=1154886832&_rdoc=57&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5692&_sort=r&_st=4&_docanchor=&_ct=37344&_acct=C000044516&_version=1&_urlVersion=0&_userid=822117&md5=0cf6c31f53df0e20e6590b47fc5bd8a2#tblfn1
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V24-4Y1WK1B-4&_user=822117&_coverDate=12%2F29%2F2009&_alid=1154886832&_rdoc=57&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5692&_sort=r&_st=4&_docanchor=&_ct=37344&_acct=C000044516&_version=1&_urlVersion=0&_userid=822117&md5=0cf6c31f53df0e20e6590b47fc5bd8a2#tblfn2
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Průměrný výnos metanu činí 250,6 ml/g organické sušiny (sm. odchylka + 80,6), výnos 

metanu Fryčovice a Frýdecká skládka je ve srovnání s jinými autory podprůměrný. Vliv na 

tento výsledek mohla mít celá řada faktorů mj. sloţení vsázky resp. BRKO,  který je velice 

heterogenní (mění se místo od místa) a můţe obsahovat širokou škálu samotné biomasy, 

ale také graulometrie vsázky, poměr C/N, aj.  

 

Nakonec jsem provedla srovnání výtěţnosti metanu z Fryčovic a Frýdecké skládky 

s dalšími druhy biomasy viz tabulka 5.20 resp. 5.21. Z uvedeného vyplývá, ţe nejvyšší 

výtěţnost metanu (na celkovou sušinu) mají kuchyňské odpady, následují odpady z těl 

zvířat (jateční odpady, šlachy, kosti), travina psineček velký, atd., BRKO z Fryčovic a 

Frýdecké skládky mají vůbec nejniţší výtěţnost. Obdobně vychází výtěţnost metanu 

z organické sušiny. Kára et al. (2005) uvádí, ţe výnos pro kuchyňský odpad je 

dvojnásobný neţ pro traviny. Srovnání výtěţnosti metanu v tabulce 5.21 tuto informaci 

nepotvrzují. Nicméně výnos travin záleţí na druhu a hnojení a rovněţ také na jejím 

skladování. Usťak S. et al. (2005) uvádí, ţe při otevření senáţních balíků travní fytomasy 

klesla za 30 dnů produkce BP o 50%. Rovněţ vzhledem k různorodosti kuchyňského 

odpadu lze předpokládat rozdíly ve výnosu metanu. 

 
Tabulka 5.20: Výnos metanu z různých druhů biomasy (celková sušina), zdroj: autorka 

Pořadí Původ biomasy 
CH4 (ml/g 

celkové sušiny) 
Zdroj 

1 Fryčovice 69 autorka 

2 Frýdecká skládka 118 autorka 

3 BRKO (ze SKO) 87 

Raclavská H. et al. 

(2007) 

4 BRKO (ze SKO) 177 Li Dong et al. (2009) 

5 BRKO (tříděný u zdroje) 295 Li Dong et al. (2009) 

6 Kuchyňský odpad 500 Rao M.S. et al. (2000) 

7 Travina (psiček velký) 480 
Kuchařová J. (2007) 

8 Travina (sveřeb horský) 380 

9 Odpady z jatek, šlachy, kosti 421 Kára J. et al. (2005) 

10 Hovězí hnůj 130 

Straka F. et al. 2006 
11 Čistírenský kal 280 

12 Dřevní biomasa 230 

13 Kukuřičná siláţ 214 
Poznámka: v případě, že autor uvádí několik hodnot či rozmezí je uváděn jejich průměr 
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Tabulka 5.21: Výnos metanu z různých druhů biomasy (organická sušina), zdroj: autorka 

Pořadí Původ biomasy CH4 (ml/g org. sušiny) Zdroj 

1 Fryčovice 184 
autorka 

2 Frýdecká skládka 139 

3 BRKO (ze SKO) 159 

Raclavská H. at al. 

(2007) 

4 BRKO (ze SKO) 290 Li Dong et al. (2009) 

5 BRKO (tříděný u zdroje) 343 Li Dong et al. (2009) 

6 Kuchyňský odpad 564 Rao M.S et al. (2000) 

7 Odpady z jatek, šlachy, kosti 601 Kára J. et al. (2005) 

8 Travní fytomasa 245 

Straka F. et al. (2006) 
9 Hovězí hnůj 230 

10 Vepřová kejda 340 

11 Čistírenský kal 395 
Poznámka: v případě, že autor uvádí několik hodnot či rozmezí je uváděn jejich průměr 

Usťak S. et al. (2005) označuje za nejvhodnější bioodpady pro AD kuchyňské odpady 

z restaurací, zbytky jídel a odpady z trţnic a skladů ovoce a zeleniny. U trávy se autoři  

Kuchařová J. (2007), Kára J. et al. (2005), Straka F. et al. (2008) shodují, ţe mají význam 

pouze jako přídavný substrát (kosubstrát). Pro BPS je energetický zisk travin pouhým 

příspěvkem. Fytomasa ale můţe stabilizovat proces produkce BP při kofermentaci 

s kejdou či masokostní moučkou a to vzhledem optimalizaci C:N. Dále lze fytomasu 

vyuţít jako stabilizační sloţku v kombinaci s kukuřičnou senáţí či kuchyňskými odpady 

v případě nedostatku jiných substrátů. Význam BPS pro traviny vyplývá rovněţ z 

prostého vyuţití nadbytečné zeleně z údrţby pozemků z pohledu „kam s ní“.  

BRKO z Fryčovic a Frýdecké skládky řeší pouze problém vyuţití BRKO, ale jeho 

energetický zisk je zcela minimální. 

5.6 LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VYUŢITÍ BRO NA KOMPOSTÁRNÁCH A BPS 

 

Pouţití kompostu a digestátu na zemědělskou nebo lesnickou půdu, a rovněţ, jsou-li 

uváděny na trh jako hnojivo, musí splnit podmínky vyplývající ze zákona o hnojivech 

156/1998 Sb. v platném znění. V ostatních případech se řídí zákonem o odpadech. 

185/2001 Sb. resp. vyhláškou 341/2008 Sb. Dle vyhlášky 341/2008 Sb. je moţné zařadit 

výstupy se zařízení na zpracování BRO (kompost, digestát) do 1. nebo 2. skupiny. 

 

1.skupina – organické hnojivo 

Výstupy podléhají zákonu 156/1998 Sb. o hnojivech. Takovýto kompost či digestát lze 

uvádět do oběhu a vyuţívat na zemědělskou nebo lesnickou půdu. Výstup podléhá kontrole 

Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). 
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2.skupina – rekultivační kompost  a digestát 

Výstupy podléhají vyhlášce 341/2008 Sb. a na základě skutečných vlastností, sloţení a 

způsobu vyuţití se skupina dále dělí na tři třídy (třída 1 – zeleň pro sportovní a rekreační 

zařízení, třída 2 – městská zeleň, třída 3 – rekultivace skládek). Do této skupiny nemohou 

zařadit své výstupy obecní kompostárny v reţimu komunitního kompostování dle zákona 

185/2001 Sb. 

 

Vzorky Frýdecká skládka byly podrobeny kompostovacímu procesu v kompostéru 

NatureMill. Dle návodu kompostéru je k BRKO přidáno 5% pilin. Parametry výsledného 

kompostu poţadované pro rekultivační kompost dle vyhlášky 341/2008 Sb. ukazuje 

tabulka 5.22. 

 
Tabulka 5.22: Srovnání parametrů kompostu Frýdecká skládka s vyhláškou 341/2008 Sb. 

Parametr 

Hodnota 

hm% 

07/09 08/09 

  

SV SE JA RA DO MO SE 

Vlhkost 40-65  39,50  44,60  42,40  48,90  46,70  48,20  41,50 

Spalitelné látky min. 25 37,56 62,85 73,12 72,86 69,84 63,15 66,72 

Celkový N min. 0,6 1,4 2,47 2,32 2,55 2,44 2,78 2,09 

C:N 20-30 12,54 11,16 13,73 12,61 11,70 8,70 14,29 

pH 6-8,5 cca 7-7,8 

Nerozloţitelné 

příměsi max. 2 0,98 1,43 1,26 1,86 1,74 2,54 1,48 

Parametr 

Hodnota 

hm% 

09/09 10/09 03/10 Průměr  + 

sm.odchylka JA RA DO MO SV ƩFM 

Vlhkost 40-65*  47,50  52,4  61,5  42,40  62,70  56,6  48,84+7,5 

Spalitelné látky min. 25 68,12 75,19 71,37 72,24 74,13 73,23 67,72 + 9,9 

Celkový N min. 0,6 2,54 2,29 1,52 2,47 2,36 0,99 2,17+0,53 

C:N 20-30 12,78 14,48 19,57 13,68 12,10 29,47 14,37+5,16 

pH 6-8,5 cca 7-7,8 

Nerozloţitelné 

příměsi max. 2 0,87 0,56 1,05 1,56 1,67 0,89 1,38+0,52 

Poznámka: SV, SE, JA, RA, DO, MO  viz tabulka 3.10, ƩFM – průměr vzorků Frýdecká skládka březen 2010 

Z tabulky je patrný významný problém s poměrem  C/N, kdy všechny vzorky (mimo 

03/10) nesplňují limit stanovený vyhláškou. Aby bylo dosaţeno poţadovaného poměru, 

musí se přidat k BRKO materiál s vyšším obsahem uhlíku (dřevní štěpka, piliny) a 

minimálním obsahem dusíku. Tabulka 5.23 uvádí nutné mnoţství pilin (materiálu 

s vysokým podílem uhlíku), které je zapotřebí dodat do základky k BRKO, aby poměr C:N 

vyhovoval vyhlášce 341/2008 Sb tj. s min. hodnotou 20.   
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Tabulka 5.23: Poměr mezi pilinami a  BRKO pro zajištění poměru  C/N =20  

07/09 08/09 

SV SE JA RA DO MO SE 

2:1 13:1 3:1 6:1 8:1 5:1 1:1 

09/09 10/09 Ʃ 03/10 piliny 

JA RA DO MO SV   C/N 

1:1 42:1 2:1 0:1 8:1 4:1 91,5 
Poznámka: zkratky viz tabulka 5.22 

Z výše uvedeného je patrné, ţe k tomu, aby byly splněny podmínky pro rekultivační 

kompost dle vyhl. 341/2008 Sb., musí se k BRKO přidat poměrně velké mnoţství 

materiálu s vysokým podílem uhlíku. Pro vzorky Frýdecká skládka vychází průměrně 7 

dílů pilin na 1 díl BRKO. Vznikají tak dva základní problémy, a to:  

 potřeba materiálu, který nemusí být k dispozici,   

 navýšení materiálu ke kompostování (mj. navýšení nákladů na technologii) spojené 

s výrobou velkého mnoţství kompostu (vzhledem ke špatně rozvinutému trhu 

s komposty problém s jeho uplatněním resp. prodejem).  

Dále byly komposty ze vzorků obcí Frýdecká skládka podrobeny prvkové analýze 

zaměřené na těţké kovy a to vzhledem k podmínkám stanoveným ve vyhlášce 474/2000 

Sb. (v platném znění) o stanovení poţadavků na hnojiva (tabulka 5.24) a vyhlášce 

341/2008 Sb. pro rekultivační komposty (tabulka 5.25). 
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Tabulka 5.24: Obsah rizikových prvků v kompostech ze vzorků  Frýdecká skládka dle vyhlášky   474/2000 Sb. 

1.skupina Frýdecká skládka 

  

Ukazatel 

Org. 

hnojivo 

07/09 08/09 

SV SE JA RA DO MO SE 

mg/kg sušiny 

As 20 - - - - - - - 

Cd 2 0,40 0,59 0,62 1,41 0,75 0,47 0,56 

Cr 100 20,10 24,12 19,86 37,56 31,12 28,64 22,16 

Cu 150 40,60 42,40 36,89 56,12 40,23 39,86 46,87 

Hg 1 0,07 0,02 0,04 0,10 0,07 0,08 0,06 

Mo 20 - - - - - - - 

Ni 50 10,74 12,38 15,84 17,38 11,56 12,75 14,89 

Pb 100 64,20 56,80 62,40 98,60 33,56 28,67 31,68 

Zn 600 476,00 524,00 542,00 473,00 466,00 554,00 589,00 

Ukazatel 

Org. 

hnojivo 

09/09 10/09  

Ʃ FM  

03/10 

Průměr 

sm. + 

odchylka 

 JA RA DO MO SV 

As 20 - - - - - - - 

Cd 2 0,86 1,21 0,54 0,37 0,90 0,39 0,7+0,3 

Cr 100 20,12 41,46 22,56 21,87 27,56 19,18 25,87+7,1 

Cu 150 34,87 51,87 40,57 41,87 36,21 40,58 42,23+6,1 

Hg 1 0,05 0,09 0,06 0,08 0,07 0,06 0,06+0,02 

Mo 20 - - - - - - - 

Ni 50 26,87 19,32 9,58 14,67 12,78 11,38 14,6+4,6 

Pb 100 25,69 112,40 22,12 38,47 18,56 22,78 47,38+30,1 

Zn 600 608 724 551 505 547 498 542,85+69,8 

Poznámka: SV, SE, JA, RA, DO, Mo, SE viz tabulka 3.10, Ʃ FM –  průměr vzorků Frýdecká skládka za 

březen 2010 
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Tabulka 5.25: Obsah rizikových prvků v kompostech ze vzorků obcí Frýdecká skládka dle vyhlášky   

341/2008 Sb. 

2.skupina Frýdecká skládka 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ukazatel Org. hnojivo 

07/09 08/09 

SV SE JA RA DO MO SE 

mg/kg sušiny 

As 10/20/30 - - - - - - - 

Cd 2/3/4 0,40 0,59 0,62 1,41 0,75 0,47 0,56 

Cr 100/250/300 20,10 24,12 19,86 37,56 31,12 28,64 22,16 

Cu 170/400/500 40,60 42,40 36,89 56,12 40,23 39,86 46,87 

Hg 1/1,5/2 0,07 0,02 0,04 0,10 0,07 0,08 0,06 

Ni 65/100/120 10,74 12,38 15,84 17,38 11,56 12,75 14,89 

Pb 200/300/400 64,20 56,80 62,40 98,60 33,56 28,67 31,68 

Zn 500/1200/1500 476 524 542 473 466 554 589 

Ukazatel Org. hnojivo 

09/09 10/09 03/10 Průměr+ 

sm. 

odchylka JA RA DO MO SV  ƩFM 

As 10/20/30 - - - - - - - 

Cd 2/3/4 0,86 1,21 0,54 0,37 0,90 0,39 0,7+0,3 

Cr 100/250/300 20,12 41,46 22,56 21,87 27,56 19,18 25,87+7,1 

Cu 170/400/500 34,87 51,87 40,57 41,87 36,21 40,58 42,23+6,1 

Hg 1/1,5/2 0,05 0,09 0,06 0,08 0,07 0,06 0,06+0,02 

Ni 65/100/120 26,87 19,32 9,58 14,67 12,78 11,38 14,6+4,6 

Pb 200/300/400 25,69 112,40 22,12 38,47 18,56 22,78 47,38+30,1 

Zn 500/1200/1500 608 724 551 505 547 498 542,85+69,8 
Poznámka: zkratky viz tabulka 5.22 

V obcích Frýdecká skládka kompost z hlediska těţkých kovů v drtivé většině vzorků 

vyhovuje poţadavkům pro organické hnojivo (mimo 09/09 JA pro Zn, 09/09 RA pro Zn, a 

Pb). Naopak vzorky nevyhovují z hlediska vyhlášky 341/2008 pro rekultivační kompost 

I.tř. a to kvůli nadlimitního obsahu Zn (mimo 03/10), který je pro rekultivační kompost 

I.skupiny přísnější neţ pro organické hnojivo. 

Pro Fryčovice jsem provedla odhad mnoţství rizikových prvků v kompostu, kdy vycházím 

z hodnot prvkové analýzy BRKO. Během procesu kompostování dochází k úbytku 

organické sloţky a organického uhlíku v rozmezí 6 – 32 % (Goyal S. et al. 2005,  Atkinson 

et al. 1996). Vyšší mnoţství odbouraného TOC (30 - 60 %) během kompostování  uvádí    

(Iannotti et al. 1994, Francou et al. 2005, Rekha P. et al. 2005).  Obsah rizikových prvků 

v sušině BRKO a odhad jejich mnoţství v kompostu pro 1. a 2. skupinu uvádí tabulky  

5.26 a 5.27. Z tabulek je zřejmé, ţe největší problém pro Fryčovice představují Hg a Zn, 

které jsou zvýšeny ve většině sledovaných vzorků. Po sníţení obsahu organické sloţky 

během kompostování (o cca 25 %), se koncentrace rizikových prvků ještě zvýší.  
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Tabulka 5.26:  Obsah rizikových prvků v sušině BRKO Fryčovice a odhad obsahu v produkovaném 

kompostu pro organické hnojivo 

1.skupina BRKO Fryčovice 
Kompost 

průměr Ukazatel 
Org. 

hnojivo 
08/08 09/08 10/08 03/09 04/09 06/09 07/09 

mg/kg sušiny 

As 20 < 0.7 < 0.6 1,3 1,2 1,7 0,9 1,1 1,20 

Cd 2 0,7 0,9 1,5 2,4 1,1 0,9 0,8 1,33 

Cr 100 46,8 101 68,7 132,8 81,4 84,4 102,1 98,61 

Cu 150 53,7 139 61,1 122,4 75,6 74,3 59,8 93,61 

Hg 1 1,7 6,1 2,7 1,6 1,4 1,2 1,1 2,52 

Mo 20 - - 

Ni 50 12,9 64,9 29,7 90,9 35,3 26,3 40,6 48,03 

Pb 100 83,4 43,5 43,4 38,3 315,8 - 23,3 87,51 

Zn 600 1290 1570 1890 2963 993,8 320,3 334,8 1495,76 
Poznámka: - pod mezí detekce 

 
Tabulka 5.27:  Obsah rizikových prvků v sušině BRKO (Fryčovice) a odhad obsahu v produkovaném 

kompostu pro rekultivační komposty 

Ukazatel 
2. skupina BRKO Fryčovice 

Kompost 

průměr Tř. I/II/III 08/08 09/08 10/08 03/09 04/09 06/09 07/09 

mg/kg sušiny 

As 10/20/30 < 0.7 < 0.6 1,3 1,2 1,7 0,9 1,1 1,20 

Cd 2/3/4 0,7 0,9 1,5 2,4 1,1 0,9 0,8 1,33 

Cr 100/250/300 46,8 101 68,7 132,8 81,4 84,4 102,1 98,61 

Cu 170/400/500 53,7 139 61,1 122,4 75,6 74,3 59,8 93,61 

Hg  1/1,5/2 1,7 6,1 2,7 1,6 1,4 1,2 1,1 2,52 

Ni 65/100/120 12,9 64,9 29,7 90,9 35,3 26,3 40,6 48,03 

Pb 200/300/400 83,4 43,5 43,4 38,3 315,8 - 23,3 87,51 

Zn 500/1200/1500 1290 1570 1890 2963 993,8 320,3 334,8 1495,76 

Při úvahách kontaminace BRKO Fryčovice těţkými kovy se nabízí, ţe by mohl být 

příčinou znečištění původ vzorků resp. jeho separace ze směsného komunálního odpadu. 

Faviono E. et al (2003) uvádí, ţe kompostování mechanicky vytříděné biologicky 

odbouratelné frakce SKO uplatňované v minulých letech v zahraničí, docházelo 

ke zvýšenému riziku kontaminace půdy těţkými kovy a dalšími polutanty. Obsah těţkých 

kovů v kompostech z bioodpadů z různých zdrojů sledovalo několik autorů, srovnání s 

legislativou ČR uvádí tabulka 5.28. Nejlepší výsledky vykazují komposty z domácího 

kompostování. Nejméně vyhovují komposty ze SKO a to vzhledem k vysokým hodnotám 

Cd, Cu, Hg, Pb a Zn by mohly být pouţity pouze pro rekultivaci skládek.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
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Sledováním základních charakteristik v kompostech z domácího kompostování v ČR se 

zabývalo sdruţení Ekodomov (Slejška A. et al. 2009), které analyzovalo 29 vzorků 

z různých domácností. Co se týče obsahu těţkých kovů, pro 1.skupinu nesplnil limitní 

hodnotu obsahem Zn 600 mg/kg  jeden vzorek. Pro 2. skupinu vyhovují všechny komposty  

I. třídě mimo 3 vzorky, které rovněţ nevyhověly obsahem Zn. 

5.7 SOUHRN ODDÍLŮ TECHNOLOGICKÉ POŢADAVKY ZPRACOVÁNÍ A 

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VYUŢITÍ BRO 

 

V této části textu byly sledovány parametry BRKO z obcí vesnické zástavby důleţité pro 

vyuţití v technologiích kompostování a anaerobní digesce. Materiál se zdá nevhodný jak 

pro kompostování tak pro AD,  a to kvůli nízkému poměru C:N, vysokému obsahu ligninu 

a nízkému výnosu metanu. 

V případě kompostování materiálu z Fryčovic či obcí Frýdecká skládka, pro dosaţení 

optimálního poměru C:N, musí být dodáno velké mnoţství surovin s vysokým podílem 

uhlíku (piliny, sláma, aj.), coţ pravděpodobně způsobí proces kompostování neefektivní. 

Pokud je BRKO zkompostován při neupraveném poměru, nevyhovuje kvalitativním 

poţadavkům pro rekultivační komposty dle vyhlášky 341/2008 Sb. Potom lze kompost 

registrovat jako organické hnojivo dle vyhlášky 474/2000 Sb., (kde tento parametr není 

vyţadován.) nebo lze zpracovat BRKO na komunitní kompostárně a následně vyuţít pro 

obecní zeleň v intravilánu obce (kvalitativní poţadavky takto zpracovaného a vyuţitého 

BRKO nejsou stanoveny). 

Z hlediska obsahu těţkých kovů je kompost z BRKO Fryčovice, podle odhadu, 

nevyhovující. Obsah Hg nesplňuje ani poţadavky III. třídy rekultivačních kompostů dle 

vyhlášky 341/2008 Sb. Příčinou vysokého obsahu těţkých kovů je zřejmě způsob odběru 

biomasy - ze SKO po vysypání sběrného vozu. Odděleným sběrem se výskyt těţkých kovů 

pravděpodobně sníţí. Komposty vyrobené z BRKO Frýdecká skládka vzhledem k obsahu 

těţkých kovů vyhovují poţadavkům na organická hnojiva dle vyhlášky 474/2000 Sb., 

paradoxně nevyhovují kvůli obsahu Zn I. třídě rekultivačních kompostů podle vyhlášky 

341/2008 Sb. 

Co se týče anaerobní digesce, materiál vykazuje velmi nízkou produkci metanu, 

v průměru pro Fryčovice resp. obce Frýdecká skládka  70 resp. 118 ml/g celkové sušiny. 

Pro AD můţe být vhodný spíše jako kosubstrát, který řeší problém vyuţití BRKO, ale 

jeho energetický zisk je zcela minimální. Nízký výnos metanu je částečně způsoben 

vysokým obsahem minerálních příměsí.  Dále je pravděpodobný vliv vysokého podílu 

ligninu, ten však nebyl jednoznačně prokázán. Obsah těţkých kovů nedosahoval 

toxických ani inhibičních hladin, tudíţ podole předchozích závěrů, pravděpodobně nemá 

na výnos metanu vliv.  

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzorek
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6. METODIKA NAKLÁDÁNÍ S BRO V OBCÍCH 

6.1 MODEL NAKLÁDÁNÍ S BRKO V OBCÍCH S VESNICKOU ZÁSTAVBOU 

Následující model postupů nakládání s BRKO v obcích s vesnickou zástavbou resp. 

s výraznou převahou domů se zahradami, vychází ze závěrů předchozích kapitol. 

Pro volbu optimální technologie pro nakládání BRO v obcích s vesnickou zástavbou je 

zásadní stanovení cíle, kterého chce obec dosáhnout. Tato metodika je vytvořena pro 

splnění podmínek, daných Směrnicí Rady 1999/31/EC  o skládkách odpadů, sníţit podíl 

BRKO v SKO, se zaměřením na biomasu od občanů a z obecní zeleně. Přičemţ vycházím 

ze zjištění uvedených v předchozích kapitolách a to: 

 

 Legislativa ČR vyţaduje přísné podmínky pro VŢP vč. kuchyňských bioodpadů 

avšak mimo vytříděný kuchyňský bioodpad (tzn. rostlinného charakteru) 

 Úspěšné obce v ČR dosáhly sníţení BRO ve SKO v souladu se směrnicí 

1999/31/EC 

 Optimální výtěţnost sběru je dle zahraničních zkušeností do 100 kg/osobu za rok 

(obrázek 4.10), vyšší výtěţnost je neefektivní a nadměrně zatěţuje systém 

odpadového hospodářství obce. 

 Úspěšné obce ČR s optimální výtěţností pouţívají: odvozový („od domu“) sběr 

zahradních a kuchyňských vytříděných bioodpadů, odvoz BRKO je střídavý se 

SKO s frekvencí 1x14 dnů pro kaţdý z nich, posílení sběru ostatních vyuţitelných 

sloţek KO. 

 Pro dosaţení optimální výtěţnosti a příznivých vlastností bioodpadů (čistota) při 

sběru je zapotřebí často delší časové období (3-5 let). 

 Podpora domácího kompostování je důleţitou sloţkou, především pro sníţení 

mnoţství zahradních odpadů do systému odpadového hospodářství obce. 

 Občané jsou příznivě naklonění jak domácímu kompostování, tak oddělenému 

sběru. 

 V ČR je špatně rozvinutý trh z BRO, podnikatelské subjekty mají o sluţby spojené 

s vyuţitím BRO malý zájem. 

 AD je náročná technologie, vhodná pro sdruţení obcí 

 AD je problematická: vzhledem k nízké výtěţnosti BRKO (především z fytomasy), 

přísným poţadavků na energeticky bohatý kuchyňský odpad, nízkým výkupním 

cenám ze elektrickou energii 

 Kompostování je nenáročná technologie, variabilní vzhledem k mnoţství a druhu 

BRKO, variabilní vzhledem k technickým prostředkům, je vhodné jak pro malé 

obce, tak pro sdruţení obcí 

 Kompostování je problematické vzhledem ke splnění podmínek pro rekultivační 

komposty dle vyhlášky 341/2008 Sb. (poměr C:N, popř. těţké kovy zejména Zn), 

registrace kompostu jako organického hnojiva dle 474/2000 Sb. vyhovuje kvalitě 

kompostů z BRKO. 

 Špatně rozvinutý trh s komposty, v ČR neexistuje jeho organizovaná podpora na 

rozdíl od zemí, které dosáhly významného odklonu BRKO s významnou podporou 

kompostování (např. Rakousko).  

 Sledování úspěšnosti zavedeného systému je vhodné provádět sledováním změn 

hmotnosti SKO a prostřednictvím změny chování a postojů obyvatel (dotazníky). 



Martina Hájková: Metodika pro výběr optimální technologie nakládání s BRO pro obce s vesnickou zástavbou 

2010  110   

Následující diagram na obrázku 6.1 znázorňuje postup, který můţe úspěšně dovést obec ke 

sníţení BRKO ve SKO.  

1. Výchozí podmínky v metodice jsou zaloţeny na základě nejúspěšnějších modelů sníţení 

BRKO ze SKO v ČR tzn. oddělený sběr zahradních a kuchyňských vytříděných bioodpadů 

s koncovkou kompostárny na volné ploše (v pásových hromadách). Dále vychází z 

informací nutných pro zpětnou vazbu zavedených opatření tj. sledování mnoţství SKO, 

chování a postojů obyvatel (získané prostřednictvím dotazníku). Samozřejmostí by mělo 

být sledování ekonomických ukazatelů. 

2. Následuje volba typu kompostárny (obrázek 6.2). Ta vychází z mnoţství, druhu BRO a 

jeho původce. Nezbytné je rovněţ při hodnocení přihlédnout k vyuţití výstupů (kompostu) 

a ekonomickým moţnostem obce. Dle Sankeyova diagramu (obrázek 5.1) po hmotnostních 

ztrátách BRKO 60% lze vypočíst mnoţství hotového kompostu a dále zváţit cesty jeho 

odbytu Přehled jednotlivých typů kompostáren, vč. jejich silných a slabých stránek, je 

uveden v oddíle 5.1 Legislativní podmínky vyuţití BRO .       

3. Minimálně rok před zavedením odděleného sběru je vhodné, aby proběhla kampaň na 

podporu domácího kompostování (viz oddíl 4.2). Celoplošnému sběru má předcházet tzv. 

pilotní projekt – sběr na menší části obce. Celoplošný oddělený sběr zahradních a 

kuchyňských vytříděných bioodpadů se provádí 1x14 střídavě se SKO (sníţení nákladů za 

svoz, redukce zavedení zahradního odpadu do systému odpadového hospodářství obce. A 

aby se předešlo stíţnostem občanů kvůli sníţené frekvenci svozu SKO, lze posílit tříděný 

sběr ostatních sloţek KO. 

4. V průběhu procesu sniţování BRKO ze SKO je zapotřebí sledovat zapojení obyvatel na 

domácím kompostování, odděleném sběru, výtěţnost zahradních bioodpadů a jejich 

čistotu. V případě odchylek od poţadovaného stavu je nutné zajistit nápravná opatření, ty 

lze nalézt především v kapitole 4. Opatření pro odklon BRKO ze skládek. Mezi 

nejúčinnější prostředky (podle zkušeností obcí ČR, ale i v zahraničí) jsou osobní rozhovory 

s občany. Dosaţení optimálního stavu nakládání s BRKO v obcích často trvá i několik let, 

coţ souvisí především s výchovou občanů. 

Uvedené kroky vycházejí ze stanoveného cíle sníţení BRKO ze SKO dle poţadavků 

směrnice rady 1999/31/ES s výstavbou vlastní kompostárny, se zaměřením na biomasu 

(dle definice v úvodu kapitoly) od občanů a obecní zeleně. Avšak tuto metodiku lze vyuţít 

i pro jiné modely nakládání s BRKO popř. obecně BRO jako takových. Ty budou odvislé 

od stanovení cíle, potřeb, finančních moţností a celkové úrovně odpadového hospodářství 

obce popřípadě širšího územního celku. 
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Obrázek 6.1: Snížení BRKO ze SKO pro obce s vesnickou zástavbou dle požadavku Směrnice Rady 

1999/31/ES

Zavedení sběru BRKO na celou obec. 

- posílení odděleného sběru 

ostatních tříděných sloţek 

- střídavý svoz BRKO a SKO 

(1x14dnů) 

Pravidelné hodnocení 

Identifikace odchylek a 

jejich příčin.  

 

Nápravná opatření 

3-5 let 

Sníţení podílu BRKO v SKO dle poţadavku Směrnice Rady 1999/31/ES 

Mnoţství BKO: 

- BRKO od občanů, 

- obecní zeleň, 

- popř. BRO podnikatelských subjektů. 

Kampaň na podporu domácího 

kompostování a odděleného 

sběru (min. 1 rok) 

Zavedení pilotního sběru na části 

obce 

(zpracování moţné na komunitní 

kompostárně) 

Výchozí podmínky: 

- parametry po vyhodnocení zpětné vazby 

(mn. SKO t/rok,  chování a postoje obyvatel 

– dotazník) 

- sběr zahradního a kuchyňského vytříděného 

bioodpadu 

Produkce kompostu: 

mnoţství BRO*0,4 

Volba typu kompostárny viz obr. 6.2 

Vyuţití kompostu:  

- plocha obecní zeleně 

- cesty odbytu pro 

rekultivační kompost či 

hnojivo 

-  

Proces výstavby kompostárny 
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6.2  STANOVENÍ MNOŢSTVÍ BRKO VE SKO FRYČOVICE 

 

Pro stanovení optimální strategie, která umoţní obci sníţení BRKO v KO je vhodné 

provést odhad celkového mnoţství bioodpadů vyváţených na skládku za jeden kalendářní 

rok (tabulka 6.1). Odhad vychází z  podílu BRKO v SKO. Vzhledem k metodice odběru 

vzorků SKO je podíl BRKO v SKO stanoven pouze ze vzorků Fryčovice 2. skupina 

(tabulka 4.10) biomasa 24%, papír 14%, textil 5%, pleny 4%.  V tabulce 6.1 je uveden 

rovněţ odhad mnoţství BRKO vč. korekce na skutečný podíl BRO resp. biomasy (dle 

ČSN P CEN/TS). Korekce vychází ze stanoveného mnoţství nebiomasy v biomase 

(tabulka 4.14), kde nebiomasa s popelem tvoří v sušině biomasy 82%. V „čerstvém“ 

vzorku biomasy tedy nebiomasa a popel tvoří 48%. Výsledný korekční faktor pro biomasu 

je 0,52 a skutečný podíl biomasy ve SKO Fryčovice 12%. Korekční faktor pro textil 

vychází z tabulky 3.4 (sloupec biologicky rozloţitelný obsah) a pleny dle Kotoulová Z. 

(2000). Dále je pro odhad důleţité mnoţství SKO v obci, ve  Fryčovicích bylo v roce 2008 

vyprodukováno 744,4 t směsného komunálního odpadu tj.  323,4 kg/os/rok.  

 
Tabulka 6.1: Odhad ročního podílu BRKO v SKO pro  obec Fryčovice (zdroj: autorka) 

Sloţky SKO 
Mnoţství 

(t/rok) 

Mnoţství BRO po 

korekci (t/rok) 
Korekční faktor BRKO 

Biomasa 179 93 0,52 dle autorka (ČSN P CEN/TS)  

Papír 104 104 bez korekce resp. 1 

Textil 37 19 0,5 dle Kotoulová Z. 2000 

Pleny 30 15 0,5 dle Kotoulová Z. 2000 

Celkem 350 230 

 

Z tabulky 6.1 vyplývá, ţe se v obci Fryčovice vyprodukuje 350 t odpadů za rok s podílem 

BRO tj. na osobu 152 kg. Nejvíce je zastoupena biomasa, následuje papír, textil a pleny. 

Skutečné mnoţství BRO v SKO, tj. po korekci, je 230t. Pro takto stanovené BRO nejvyšší 

část tvoří papír, následuje biomasa, textil a pleny.  Na obyvatele tak ve Fryčovicích připadá 

99,9 kg/rok skutečných BRO v SKO.  

6.3 OPATŘENÍ PRO ODKLON BRKO ZE SKLÁDKY VE FRYČOVICÍCH 

 

Je účelné, aby návrh opatření na sníţení mnoţství skládkovaného BRKO vycházel 

z jednotlivých druhů biomasy -  vzhledem k legislativním poţadavkům tzn. bioodpadů 

rostlinného původu (zahradní a vytříděný kuchyňský BRO) a VŢP. 

Z průměrných hodnot tabulky 3.20 vyplývá, ţe výraznou převahu ve Fryčovicích má 

zahradní bioodpad s 14% (54,2t/rok), následuje kuchyňský vytříděný 7% (27,2t/rok) a VŢP 

jsou nejméně zastoupeny se 3% (11,6t/rok) viz tabulka 6.2. 

 

 



Martina Hájková: Metodika pro výběr optimální technologie nakládání s BRO pro obce s vesnickou zástavbou 

2010  114   

 

Tabulka 6.2: Podíl složek biomasy v BRKO Fryčovice 

Druhy biomasy v SKO hm.% v SKO hm.% v biomase  t/rok* 

Zahradní 14 58,3 54,2 

Kuchyňský vytříděný 7 29,2 27,2 

VŢP  3 12,5 11,6 

Poznámka: * vychází ze skutečného BRO v SKO (po korekci) 

 

Z tabulky 6.2 je patrná výrazná převaha zahradního a kuchyňského vytříděného bioodpadu, 

coţ umoţňuje odklon významného mnoţství biomasy za legislativně nenáročných 

podmínek. Při odklonu veškerého zahradního a kuchyňského vytříděného BRKO ročně, 

dle odhadu, musí Fryčovice zpracovat cca 81t BRKO, na občana je to potom 35,4 kg/rok.  

Pro stanovení zařízení ke zpracování BRKO od občanů musí být rovněţ zahrnuta obecní 

zeleň cca 3t/rok. 

Pro rozhodovací proces volby zařízení ke zpracování tohoto mnoţství jsou klíčové 

následující parametry:  

- malé mnoţství bioodpadů rostlinného charakteru (tabulka 6.1),  

- výsledný kompost z BRKO nesplňuje limity pro rekultivační kompost (tabulka 

5.22) tzn. vyuţití vhodné buď pro obecní zeleň, nebo registraci jako organické 

hnojivo.  

- v dosahu 10 km (tabulka 5.9) je kompostárna v Příboře  

Z výše uvedeného je nejvhodnější technologií pro zpracování komunitní kompostárna. Pro 

komunitní kompostárny nejsou legislativou stanoveny podmínky provozu, avšak odborníci 

doporučují oplocení (pododdíl 5.1.1). Pro tento typ kompostáren lze přijmout 

technologický postup pro malá zařízení (pododdíl 5.2.2) min. dvě překopávky za pomocí 

nakladače jakéhokoli typu a min. technické vybavení dle tabulky 5.9 drtič a nakladač. 

Investiční náklady komunitní kompostárny ve Fryčovicích tak budou na oplocení, drtič, 

pokud obec nevlastní nakladač – tak za jeho pořízení či pronájem. Provozní náklady se 

pohybují  při dvou překopávkách kolem 80-100 Kč/t hotového kompostu (pododdíl 5.2.2). 

Při kompostování BRKO s hmotností ztrátou 60% (viz obrázek 5.1 - Sankeyův diagram) 

činí mnoţství kompostu 33,6t/rok,  tzn. celkové provozní náklady na zpracování BRKO ve 

Fryčovicích jsou velmi nízké cca 2688- 3360 Kč za rok. 

Stanovené mnoţství BRKO vychází z předpokladu odklonu veškerého BRKO rostlinného 

charakteru ze SKO a z nulového navýšení bioodpadů vstupujících do systému odpadového 

hospodářství Fryčovic tzn. mnoţství BRKO, které občané vyhazují do popelnic nyní, 

budou ve stejném mnoţství vhazovat do nádob na tříděný sběr bioodpadů.  

Celkový odklon BRKO ze SKO a skutečná výtěţnost bioodpadů se však bude odvíjet od 

zvolených postupů (a jejich úrovně) pro technologie domácího kompostování a odděleného 

sběru. 
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Následující klíčové parametry pro rozhodování jsou:  

- nebyl prokázán významný pokles BRKO ze SKO donáškovým sběrem (oddíl 4.3),  

- podporou domácího kompostování lze dosáhnout sníţení SKO aţ o 20%, zapojení 

domácností na domácím kompostování aţ 90% (oddíl 4.2),  

- odvozovým sběrem bioodpadů lze dosáhnout naplnění poţadavků směrnice 

1999/31/ES, avšak pravděpodobně dojde k nárůstu zahradních BRKO v toku 

odpadového hospodářství obce (oddíl 4.3). 

Přijatá opatření jsou: podpora domácího kompostování a odvozový sběr zahradních a 

kuchyňských vytříděných bioodpadů. 

 

Kalkulace odklonu BRKO ze SKO domácím kompostováním 

Z dotazníků plyne (obrázek 4.1 a 4.2), ţe 29% resp. 24% občanů vesnické zástavby 

pouţívá, pro významnou část (převáţnou část a polovinu) svých zahradní resp. 

kuchyňských bioodpadů, nádobu na SKO. Jestliţe by se podařilo obci zapojit 90% občanů 

k domácímu kompostování tj. 19% resp. 14% občanů významně uţívající pro BRKO 

nádobu na SKO. Při 54,2t zahradních resp. 38,8t kuchyňských vytříděných BRKO + VŢP 

(tabulka 6.2) dojde k poklesu zahradních resp. kuchyňských BRKO + VŢP na 18,7t  resp. 

16,1t. Celkové sníţení BRKO v SKO představuje 58,1 t/rok tj. cca 62%. Celkový pokles 

SKO bude z 744,4 t na 686,3t za rok tj. celkové sníţení o 7,8% hmotnosti SKO. Vzhledem 

k poplatku za uloţení SKO na skládku v roce 2008 935 Kč/t činí úspora 54 234 Kč za rok. 

 

Kalkulace odklonu BRKO ze SKO odvozovým sběrem 

Kalkulaci na výtěţnost sběru jsem provedla pro pět variant: 

0. Občané, kteří dříve vhazovali BRKO do nádob na SKO jej budou vhazovat do 

nádob na bioodpad, chování ostatních občanů se nezmění  

1. Obec dosáhne 90% účasti svých občanů na domácím kompostování, ostatní občané 

budou pouţívat nádoby na bioodpad 

2. Občané po zavedení odděleného sběru začnou vyuţívat nádoby na bioodpad a to 

vč. těch, kteří dříve s bioodpady nakládali jiným způsobem (kompostování, uloţení 

na hromadu, atd. viz dotazník obrázek 4.1 a 4.2) 

3. Obec se bude pohybovat v mezích optimální výtěţnosti pro oddělený sběr tj. do 

100 kg/obyvatele za rok (obrázek 4.10). 

4. Obec vyuţije nejbliţší kompostárnu v Příboře 

 

Ad 0. viz kalkulace komunitní kompostárny výše, úspora za uloţení BRKO (rostlinného 

charakteru) na skládku vč. provozních nákladů na komunitní kompostárnu je 73 421-

72 749 Kč za rok. 
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Ad 1. Na základě kalkulace pro domácí kompostování 10% tj. 230 občanů nebude 

kompostovat a za předpokladu, ţe tito lidé budou uţívat nádobu na bioodpad, vyprodukují 

18,7t zahradních a 11,3t kuchyňskských vytříděných BRKO, které budou odvezeny na 

komunitní kompostárnu. Celkové mnoţství BRKO na komunitní kompostárně vč. obecní 

zeleně činí 33t, přičemţ lze počítat s 13t kompostu a provozními náklady kolem 1040-1300 

Kč za rok. Úspora za odklon BRKO ze skládky (domácí kompostování + sběr) činí včetně 

nákladů na kompostárnu  85915-85655 Kč ročně (do kalkulace není započten svoz a 

investiční náklady na nakládání s BRKO). 

Ad 2. Na základě dotazníkového průzkumu (obrázek 4.1 a 4.2), 29% resp. 24% občanů 

uţívá nádoby na SKO pro významnou část BRKO. Vezmeme-li v úvahu, ţe tato skupina je 

původcem veškerých BRKO v SKO Fryčovice tj. 54,2t resp. 27,2 zahradních resp. 

kuchyňských vytříděných BRKO, potom na obyvatele vychází 81,2 kg resp. 49,2 kg za 

rok. Pokud tuto hodnotu vztáhneme na všechny obyvatele Fryčovic a připočteme 3t obecní 

zeleně, mnoţství bioodpadů ke zpracování na kompostárně dosahuje cca 303 t za rok. 

Produkce kompostu je 121 t/rok. Připustíme-li stejnou technologii pro malá zařízení (do 

150t) ) 2 překopávky nakladačem, potom náklady na  kompostárnu činí 9717 –12100 Kč 

za rok. Celková úspora za odklon BRKO (rostlinného charakteru tj. 81,4t) ze SKO vč. 

provozních nákladů na kompostrárnu je 66392-64009 Kč/rok (do kalkulace není započten 

svoz a investiční náklady na nakládání s BRKO). 

Ad 3. Tato varianta vychází ze zkušeností jiných obcí, které po zavedení odděleného sběru 

dosáhly optimální (únosnou pro odpadové hospodářství obce) výtěţnost zahradních BRKO 

do 100 kg/obyvatele za rok (obrázek 4.10). V tomto případě je celková produkce 

zahradních BRKO 230 t/rok + 3t obecní zeleň, produkce kompostu cca 93 t/rok. 

Připustíme-li stejnou technologii pro malá zařízení (do 150t) 2 překopávky nakladačem, 

potom náklady na provoz kompostárny činí 7440-9300 Kč/rok. Celková úspora za odklon 

BRKO (rostlinného charakteru cca 81,4t) ze SKO je 68669-66809 Kč/rok (vč. provozních 

nákladů za kompostárnu). Do kalkulace není započten svoz a investiční náklady na 

nakládání s BRKO. 

Ad 4. Nejbliţší kompostárna vzdálená cca 10 km od obce Fryčovice je v Příboře. 

Zpracování veškerého odpadu rostlinného charakteru (tráva, dřevo do 5cm, atp.) činí 480-

500 Kč/t. Tato cena je vůči ostatním konkurenčím kompostárnám v okolí nejniţší tabulka 

6.3. Kalkulace vycházející z vyuţití jiné stávající kompostárny v okolí pro varianty Ad 1-

Ad 2 spolu se srovnání vlastního zpracování na komunitní kompostárně uvádí tabulka 6.4. 
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Tabulka 6.3 Kompostárny v okolí Fryčovic 

Obec/Firma Vzdálenost, km Dřevo/Ostatní rostl. BRO, Kč/t 

Příbor/Sita CZ a.s. 10 480-500 (průměr 490)/totéţ 

Frýdek-Místek/ Frýdecká skládka 

a.s. 

20 1500/660 

Vratimov/Lesotechnika Vratimov 18 700/550 

 

 

Tabulka 6.4: Zpracování BRKO komunitní kompostárnou a kopostárnou v Příboře 

Varianta 

BRKO ke 

zpracování 

t/rok 

Náklady komunitní 

k. Kč/t 

Náklady Příbor 

fa Sita CZ a.s, 

Kč/t 

Ekonomika vůči 

skládkování 

Ad0 84 2688 - 3360 41 160 + 73 085 / +34 949 

Ad1 33 1 055 - 1 300 16 170 +85785 / +70 785 

Ad2 303 9717 - 12100 148 470 +65 201/ -72 361 

Ad3 233 7440 - 9300 114 170 +67 739/ - 38 061 

Poznámka: tam, kde je uvedeno rozmezí hodnot, při výpočtu použit jejich průměr 

 

6.4 NAPLNĚNÍ CÍLE SMĚRNICE 1999/31/ES 

 

Podle POH kaţdý občan v roce 1995 vyprodukoval průměrně 148kg BRO (pododdíl 

3.3.1), tabulka ukazuje přípustné mnoţství BRKO na jednoho obyvatele v ČR ukládané na 

skládky v jednotlivých letech. Současně uvádí mnoţství BRKO, které musí Fryčovice 

odklonit ze skládky, aby vyhověla poţadavkům 1999/31/ES. Výpočty za ČR pro naplnění 

směrnice 1999/31/EC vychází pouze z korekčních faktorů Kotoulová Z. (2000) a korekční 

faktor biomasy nebyl sledován resp. byla mu přiřazena 1. Je tedy nutné k této věci 

přihlédnout. Tabulka 6.5 uvádí hodnoty, kterých obec dosáhne odděleným sběrem 

zahradních a kuchyňských vytříděných BRKO (domácím kompostování, při 90% zapojení 

občanů) s korekčním faktorem pro biomasu i bez něho. 

Jak je patrné z tabulky 6.5 při odklonu veškerého zahradního a kuchyňského vytříděného 

BRKO nebo při zapojení 90% svých občanů na domácím kompostování naplní Fryčovice 

směrnici pro rok 2013. Aby dosáhla na mnoţství pro rok 2020, musí zavést rovněţ sběr 

papíru.  
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Tabulka 6.5: Splnění požadavků směrnice 1999/32/EC dle metodiky (zdroj: autorka) 

Rok 

Skládkované 

BRKO ČR 

(kg/os * rok) 

Sníţení 

BRKO 

Fryčovice 

kg/os.*rok 

Sníţení 

celkem 

BRKO t/rok 

Sníţení 

BRKO dle 

metodiky 

t/rok 

Skutečné 

sníţení dle 

metodiky 

(kor.faktor 

0,52) 

1995 148     

2008  139
KK

 350   

2010 111 -28 -64   

2013 74 -65 -150 -156 (-112) 81 (58) 

2020 52 -87 -200 
-270 PAP,  

(-216 PAP) 
 

Poznámka: K – hodnota s korekčním faktorem Kotoulová Z. (2000),  PAP započteno 104 t papíru (tabulka 

6.1), čísla v závorce – domácí kompostování 

 

 

6.5 SOUHRN KAPITOLY 

Tato kapitola představuje nejúčinnější model odklonu BRKO resp. zahradních a 

kuchyňských biodpadů ze skládky, podle zkušenosti v ČR i zahraničí. Následuje metodika 

aplikovaná na obci Fryčovice. Jako nejlepší zařízení pro zpracování je vybrána komunitní 

kompostárna, která bude zpracovávat zahradní a kuchyňský vytříděný bioodpad. Po 

kalkulaci několika variant účasti občanů na domácím kompostování a odvozovém 

odděleném sběru se zdá nejvýhodnější varianta, dle očekávání, vysoká účast na domácím 

kompostování a oddělený odvozový sběr.  Celková úspora, této varianty, pro odklon 

bioodpadů ze skládky, vzhledem k rozdílným cenám za zpracování BRKO a jeho uloţení 

na skládku, činí cca 86 000 Kč za rok. Kalkulace jsou provedeny na základě zjištěného 

podílu nebiomasy v biomase podle ČSN P CEN/TS a popela (ČSN P CEN/TS 15403) 

Důvodem je fakt, ţe nebiomasa a popeloviny jsou pravděpodobně původem z ostatních 

odpadů v SKO, které při ruční analýze SKO na jednotlivé sloţky, nebylo moţno 

odseparovat. Lze předpokládat, ţe odděleným sběrem nebude biomasa nebiomasou a 

popelovinami znečištěna. Rovněţ bylo provedeno srovnání vlastního zpracování BRKO v 

obci s kompostárnou ve vyhovující vzdálenosti (Příbor, firma Sita CZ a.s.), dle očekávání 

z hlediska provozních nákladů je vlastní kompostování obcí o cca 15 000 Kč ročně niţší 

neţ prostřednictvím firmy. Nicméně při vyšší výtěţnosti BRKO (varianta Ad2) je rozdíl jiţ 

cca 135 000 Kč/rok. 

Na závěr je zhodnoceno celkové sníţení BRKO v SKO, to je při opatřeních zaměřených 

pouze na biomasu ve Fryčovicích nedostatečné. Pro splnění podmínek směrnice je nutné 

zahájit rovněţ separaci papíru. 
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7. ZÁVĚR 

 

Ve své disertační práci jsem se pokusila sestavit metodiku, která efektivně povede k 

odklonu BRKO ze skládek odpadů v obcích s vesnickou zástavbou. Metodika je 

aplikována na obec Fryčovice, přičemţ jsem vycházela ze skutečného mnoţství BRKO 

v SKO, chování obyvatel vesnické zástavby, vlastností BRKO, poţadavků technologií a 

legislativních podmínek ČR. Mimo vlastní výzkum, je rovněţ celý text disertační práce 

koncipován tak, aby obce získaly veškeré informace nutné pro plánování při nakládání 

s BRKO na svém území, a mohly si sestavit vlastní model, podle svých  potřeb, cílů, 

moţností a stavu odpadového hospodářství obce či širšího územního celku. 

Celkově lze konstatovat, ţe obec můţe efektivně sníţit BRKO ze SKO zavedením 

odděleného sběru zahradního a vytříděného kuchyňského bioodpadu. V případě Fryčovic, 

aby dosáhla limitů Směrnice Rady 31/1999/ ES pro rok 2020, je rovněţ nezbytný odklon 

papíru. Jestliţe obec Fryčovice zavede střídavý svoz SKO se zahradním+kuchyňským 

vytříděným bioodpadem (s vhodnou osvětou) a současně zvolí vlastní způsob zpracování 

na komunitní kompostárně, nedojde k navýšení nákladů, ale naopak k úspoře aţ cca 86 000 

Kč za rok. Tyto finance můţe vyuţít pro osvětu domácího kompostování a odděleného 

sběru, motivační slevy pro občany, atp. 

Je tedy na rozhodnutí samotných obcí, jakou cestu zvolí, aby efektivně dosáhly 

stanovených cílů s minimálními dopady na občana a přitom své obyvatele maximálně 

motivovaly k aktivní účasti na odpadovém hospodářství obce. 

 


