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Anotace 

V práci jsou vypracovány srovnávací analýzy tří metod biologického zpracování 

odpadů, které jsou podrobně rozebrány a porovnány pro vybrané státy EU a ČR. V úvodní 

časti, jsou podány nejobecnější východiska a řešení cílů práce. Následně je uvedena 

legislativa ČR a EU. V třetí části jsou vypracovány jednotlivé technologické metody 

nakládání s bioodpady. Následující část obsahuje problematiku zdravotních rizik a odbyt 

kompostu, podle kterých se hodnotí efektivita či nezávadnost těchto technologií. V páté 

části je zahrnuto porovnání kaţdé metody mezi čtyřmi zeměmi EU a ČR a vypracování 

výsledků do grafických podob. V závěru jsou uvedeny poznatky o nově zjištěných 

postupech ve srovnaných státech a také, kterou technologii bych upřednostnil v ČR. 
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Summary 

Comparative analyses of three methods for a biological waste treatment are 

described in this work, which are discussed in detail and compared with selected states of 

EU and the Czech Republic. The first part is an introduction to the administration dealt 

with the most general background and objectives of the work; followed by a Czech 

republic and EU legislation. In the third part, part ïndividual technological methods for 

biological waste treatments are compiled.. The following part includes the issue of health 

risks and disposal of compost, compost, which assess the effectiveness which assesses the 

effectiveness and safety of these technologies. The fifth section included a comparison 

between four states of EU and the Czech Republic and graphical processing of results. In 

conclusion the newly discovered techniques in the selected states are shown and also the 

technique which I would like to prefer in the Czech Republic. 
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Seznam pouţitých zkratek 

BP – bioplyn 

BPS – bioplynová stanice 

BRKO – biologicky rozloţitelný komunální odpad 

BRO – biologicky rozloţitelný odpad 

ČR – Česká republika 

ČSN – Česká státní norma 

EC – Evropská komise 

ES – Evropské společenství 

EU – Evropská unie 

MBÚ – mechanicko-biologická úprava 

OZE – obnovitelné zdroje energie 

PEZ – primární energetické zdroje 

TKO – tuhý komunální odpad 

ŢP – ţivotní prostředí 
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1. Úvod a cíl práce 

1.1 Úvod 

V dnešní době se nejenom u nás, ale i v celém světě mluví o problému, jak 

nejlépe, a co moţno nejšetrněji k přírodě, zpracovávat, odstraňovat a vyuţívat bioodpad. 

V mnoha zemích EU se tímto problémem zabývají uţ dlouhou dobu. Vyuţívají nové 

technologie nebo se je snaţí zdokonalit. V Německu je jak kompostovaní, tak anaerobní 

digesce a MBÚ na vysoké úrovni. Mnohé země EU s pomocí dotací a jiných opatření, 

začaly mohutně zlepšovat vyuţití těchto tří technologií s velkými úspěchy, jako např. 

Španělsko. 

Bioodpad je velice ceněná surovina. Biooodpad lze vyuţít nejen jako hnojivo, ale 

uţ ve většině státech našel i energetické uplatnění. V současné době je po celé Evropě 

velký stavební rozmach ve vybudování bioplynových stanic, které by slouţily nejenom 

k vytápění, ale hlavně k výrobě elektřiny, která by se prodávala do sítí. MBÚ je nová 

technologie, která se pouţívá k vytřídění biologické sloţky z komunálního odpadu na 

skládkách. Našla uplatnění v mnoha státech EU, ale má i své nevýhody, jako např. 

problémy likvidaci jejich nevyuţitelných zbytků.  

Kdyby po celé Zemi byl jiný pohled na tuto problematiku, jako je jiný systém 

nakládání s odpady jiţ od producentů odpadů a následných odběratelů, tak by se zvýšila 

efektivita a současný stav v odpadovém hospodářství po celém světě. 

1.2 Cíl práce 

Cílem mé bakalářské práce je vyhledat a zpracovat informace, jeţ se týkají oblasti 

nakládání s bioodpady v ČR, a srovnat poznatky se státy EU, které jsou různě vyspělé 

v této oblasti. Taky ukázat, ţe bioodpady se nemusí jen skládkovat. Dále vyzdvihnout 

některé metody biologického zpracování, popsat principy metod, technologie, jejich 

produkty, vyuţití a zdůraznit výhody či nevýhody kaţdé metody. 
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2. Současná legislativa v ČR a EU 

2.1 Současně platná legislativa ČR týkající se BRO 

Mezi legislativu odpadového hospodářství ČR týkající se BRO spadají tyto právní 

předpisy [2,4]: 

Zákony 

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

Zákon č. 156/1998 Sb., změna zákona o hnojivech 

Vyhlášky 

č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţití 

č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozloţitelnými odpady 

č. 381/2001 Sb., katalog odpadů 

č. 382/2001 Sb., o podmínkách pouţití upravených kalů na zemědělské půdě 

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Nařízení vlády 

197/2003 Sb., nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky 

Normy 

ČSN 465735 Průmyslové komposty 

2.2 Legislativa týkající se BRO v EU 

Pod legislativu EU řadíme více závazných dokumentů. Z přehledu uvedeného 

níţe vyplývá, ţe neexistuje ţádný oficiální dokument, který by zahrnul celkové nakládání 

s BRO. 

Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů. Tato 

směrnice rady ustanovuje pouze bezpečné a kontrolovatelné způsoby skládkování odpadů. 

S problémem sníţení globálního oteplování je nutné přijmout opatření ke sníţení vzniku 
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metanu na skládkách pomocí vytřídění biologicky rozloţitelného odpadu a je povinností 

zabezpečit kontrolu skládkových plynů. 

Směrnice evropského parlamentu a rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 

2008 o odpadech, stanoví pro členské státy přijmout opatření pro nakládání s biologickým 

odpadem. Jde především o oddělený sběr za účelem kompostování a anaerobní digesce  

a vyuţívání upravených biologických odpadů. [2,4] 

Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 

o hygienických pravidlech týkajících se vedlejších ţivočišných produktů, které nejsou 

určeny k lidské spotřebě. Toto nařízení platí v celé EU od 1. května 2003 a po vstupu ČR 

do EU 1. května 2004 se týká i naší republiky. 

Směrnice evropského parlamentu a rady 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008  

o integrované prevenci a omezování znečištění. Směrnice stanovuje hlavní zásady 

povolování a kontroly zařízení na zpracování biologického odpadu (zaloţených na 

nejlepších dostupných technikách) a stanovuje veškeré zpracování organického odpadu. 

Směrnice evropského parlamentu a rady 2004/8/ES ze dne 11. února 2004  

o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny. Týká se také spalování odpadu a BRKO 

a bioplynu. [2,4,17,18,19] 
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3. Nakládání s bioodpadem 

3.1 Aspekty biologického nakládání s odpady 

Řadu odpadů lze upravovat biologickými metodami tak, aby ztratily svou 

nebezpečnost nebo se staly znovu vyuţitelnými materiály. Tyto metody pracující 

s mikroorganismy jsou řízeny biologickými katalyzátory - enzymy. Na kaţdý proces je 

vhodný určitý druh mikroorganismu, určený pro zvolený způsob biologického nakládání. 

Další nezbytnou podmínkou je sloţení odpadu, kde se nesmí vyskytovat látky, jeţ 

jsou toxické pro mikroorganismy nebo brání urychlení potřebného biologického procesu. 

Je třeba také zajistit vhodné podmínky prostředí, které mikrobiální činnost umoţňují, jako 

jsou vhodná teplota, vyhovující pH,správná vlhkost atd. 

Pro biologickou úpravu odpadů neexistují mikroorganismy, které by byly 

všeobecně pouţitelné pro jednotlivé biologické metody nakládání. Pro biologické úpravy 

odpadů se vyuţívá velká řada mikroorganismů jako kupříkladu bakterie, kvasinky, plísně  

a niţší houby. Velkou výhodou některých biologických technologií je to, ţe dokáţou 

rozkládat nebezpečné a pro tělo toxické organické látky na neškodné produkty. 

Díky svým přednostem dosáhly metody kompostování odpadů, anaerobní digesce 

s cílem získání bioplynu, mechanicko-biologická úprava odpadů, ale i další neuvedené 

metody nejširšího uplatnění. [1] 

3.2 Terminologie týkající se nakládání s BRO 

Anaerobní digesce – mikrobiální přeměna látek bez přístupu vzduchu za vzniku 

bioplynu a digestátu. [8] 

Bioplyn – je směs metanu, oxidu uhličitého, dusíku, vodíku a dalších plynů, jeţ 

vznikají aerobním zpracováním biologicky rozloţitelných materiálů, které mají schopnost 

hořet. [16] 

Digestát (produkt anaerobní digesce) – stabilizovaný výstup z anaerobního 

zpracování biologicky rozloţitelných materiálů. [16] 
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Kompost – stabilizovaná, nepáchnoucí, hnědá aţ černá homogenní hmota, 

drobtovité aţ hrudkovité struktury. Vzniká biologickým aerobním zráním rozloţitelných 

odpadů. Je bohatý na humusové látky a rostlinné ţiviny. [4] 

Kompostování – biologická metoda vyuţívání biologicky rozloţitelných odpadů, 

kterou se za kontrolovaných podmínek aerobních procesů (za přístupu vzduchu) a činností 

mikroorganismů přeměňuje biologicky rozloţitelný odpad na kompost. [4] 

Mechanicko-biologická úprava – pod tímto pojmem se rozumí úprava směsného 

komunálního odpadu, netříděných nebo jiných BRO nevhodných ke kompostování nebo 

k anaerobní digesci s cílem stabilizovat a sníţit objem odpadů. [16] 

3.3 Kompostování 

V současnosti se neustále dostáváme do problému, co s odpadem, který podléhá 

biologickému rozkladu. Jednou moţností, jak tuto skutečnost vyřešit je kompostování, 

jejímţ produktem je kompost. Kompost je substrát vyuţitelný nejen pro aplikaci do půdy, 

ale nalézá i mnohá jiná uplatnění. Kompost je nejstarším a nejpřirozenějším prostředkem 

ke zkvalitnění a obohacení půdy o většinu prvků a minerálních látek, které půda ztratila 

vlivem zemědělské činnosti ale také díky dalším nevhodným zásahům člověka. 

Kompostování je tedy způsob vyuţití BRO k výrobě organického hnojiva, 

přičemţ přeměnu organické hmoty na nehumusové sloţky zabezpečují z převáţné části 

aerobní organismy, čímţ přispívají k vzniku humusu. Převáţnou část odpadů z různých 

aglomerací tvoří odpady biologicky rozloţitelné. V kaţdé tuně se průměrně vyskytuje 

zhruba 410 kg biologicky rozloţitelných látek, z toho 170 kg bioodpadu, 130 kg papíru  

a 110 kg odpadu ze zeleně. 

Nejvíce BRKO končí na skládkách, coţ je velice neefektivní. Nejen ţe se 

zbavujeme moţnosti jej vyuţít jinak, ale touto cestou vznikají procesy, kdy se při rozkladu 

zbytečně uvolňují některé plyny, které jsou nám i ţivým organismům nepříjemné. Mnohé 

studie ukazují, ţe řada z nich vyvolává klimatické změny, kterým by se při efektivnějším 

nakládání s BRKO dalo alespoň částečně předejít. Díky těmto skutečnostem byla přijata 

směrnice 1999/31/ES, která vyţaduje postupné sniţování biodegradovatelných odpadů 

ukládaných na skládky v členských státech EU aţ na minimum například metodou aerobní 

kompostování. [1,5,6,7] 
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Při kompostování dochází k procesu rozkladu organické hmoty za přístupu 

vzduchu, který je obecně označován jako tlení. Pro tlení jsou typické určité druhy 

mikroorganismů. Na začátku rozkladu jsou aktivní bakterie, které rychle rozkládají 

organickou hmotu a snadno stabilizují cukry, patří zde druhy Bacillus spp., Pseudomonas 

spp. aj. V pozdějším stádiu pokračují plísně, které rozkládají dřevité jádra materiálů  

a proteiny. Patří zde například druh Thermomyces lanuginosus. Nakonec aktinomycety, jeţ 

tvoří svojí stavbou a schopnostmi přechod mezi bakteriemi a plísněmi, zde se řadí 

Streptomyces spp. Při tlení jsou zneškodňováni původci chorob nejen vysokými teplotami 

vznikajících při procesu, nýbrţ také tvorbou řady přírodních antibiotik. Opakem tlení je 

hnití, coţ je proces, kdy se přeměňuje organická hmota za nepřístupu kyslíku a je 

doprovázen nepříjemnějším zápachem, neţ u tlení, a to díky uvolňujícím se plynům, jako 

např. sirovodík a čpavek. [5,7] 

3.3.1 Materiály vhodné ke kompostování 

Od kvality vstupního materiálu se odvíjí i výsledná kvalita konečného produktu. 

Z tohoto důvodu by odpady vhodné ke kompostování měly svými vlastnostmi odpovídat 

poţadavkům normy ČSN 46 5735 Průmyslové komposty. [4] 

V zásadě pro kompostování jsou vhodné všechny typy odpadů, které vznikají 

buď v zahradách, anebo v domácnostech jako organické odpady, zejména [7]: 

 všechny druhy zahradních rostlinných odpadů (celé rostliny, košťály, listí, 

zbytky po řezu stromů a keřů, posekaná tráva aj.), 

 organické odpady z domácností (květiny, zbytky ovoce, zeleniny a brambor – i 

zkaţené, kávová sedlina a vyluhované sáčky čaje, vaječné skořápky, popel ze 

dřeva, zmačkaný papír, v malém mnoţství i novinový papír atd.), 

 jiné organické odpady (podestýlka hnůj z chovu drobného zvířectva, výlisky, 

sláma, piliny, hobliny apod.). 

Následné uvedené obrázky č. 1, 2 znázorňují příklady typů materiálů vhodných ke 

kompostování. 
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Obr. č. 1: Materiály vhodné ke kompostování [13] Obr. č. 2: Příklad materiálu v kompostéru [24] 

Nevhodné materiály ke kompostování zabraňující procesu tlení [7]: 

 cizorodé látky jako sklo, kovy, všechny umělé hmoty, textilie, 

 materiály vykazující vyšší obsah škodlivých látek (obsah sáčků z vysavačů, 

popel z uhlí a briket, barevné časopisy atd.), 

 dřevo, které bylo ošetřeno lakem, přípravky na ochranu dřeva nebo jinými 

chemikáliemi na ochranu. 

3.3.2 Faktory ovlivňující průběh kompostování 

Zabezpečení optimálních podmínek pro existenci mikroorganismů je hlavní 

podmínkou pro správný průběh kompostovacího procesu, čímţ se dosahuje poţadované 

kvality výsledného produktu. Podobné procesy probíhají při přeměně organické hmoty 

v půdě. Avšak kompostováním lze dosáhnout aţ několikanásobně vyššího mnoţství 

přeměněné hmoty ve srovnání s půdou. Dochází k urychlení procesu humifikace.[10,11] 

Mezi hlavní faktory ovlivňující průběh procesu tlení patří [6]: 

 poměr uhlíku k dusíku (C:N) v kompostovaném materiálu, 

 vlhkost a provzdušnění, 

 homogenizace a zrnitost substrátu, 

 pH materiálu a teplota, 

 půdní mikroorganismy a přítomnost fosforu. 
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Poměr uhlíku k dusíku (C:N) 

Tento klíčový ukazatel určuje rychlost rozkladu organických materiálů. 

Mikroorganismy vyuţívají uhlík nejen jako zásobní energii, avšak také ke svému růstu, 

zatímco dusík je nezbytný k jejich rozmnoţování. [6] 

Správný poměr C:N zralého kompostu, kterého chceme dosáhnout, je v rozmezí 

30–35 : 1. Ve fázi zrání ubývá část uhlíku jako oxid uhličitý a poměr C:N se zmenšuje. 

Odpady se širokým poměrem C:N (piliny, papír, dřevní štěpka) jsou více odolnější 

mikrobiologickému rozkladu neţ odpady s úzkým poměrem C:N. Nadměrně široký poměr 

C:N v čerstvém kompostu prodluţuje jeho zrání a v případě aplikace kompostu s širokým 

poměrem C:N do půdy pokračuje rozklad kompostu v půdním prostředí. Přičemţ se 

spotřebovává půdní dusík, který pak postrádají pěstované rostliny. Při příliš úzkém C:N 

v čerstvém kompostu převyšuje obsah dusíku metabolickou potřebu mikroorganismů, 

vznikají ztráty čpavkového dusíku, doba zrání se prodluţuje a efektivita tvorby 

humusových látek klesá.[4] 

Z toho plyne, ţe optimální vlastností zralého kompostu dosáhneme jeho 

vyváţenou skladbou poměru C:N. Tento proces se projevuje zápachem, který tlení 

doprovází, a je povaţován za podstatnou nevýhodu této metody. [6] 

Vlhkost a provzdušnění 

Základním předpokladem správného kompostování je udrţení optimální vlhkosti 

kompostové hromady jiţ od počátku a během celého procesu. Vlhkost kompostu je závislá 

především na pórovitosti zpracovaného materiálu. Jestliţe se podíl organické sloţky 

v kompostu zvyšuje, projeví se to také na jeho pórovitosti a zároveň s tím roste potřeba 

vyšší vlhkosti. 

Optimální hodnota vlhkosti materiálu se nachází v rozmezí 50% – 60%, ale toto 

rozmezí je samozřejmě závislé od určitého typu materiálu, velikosti hromad a na 

klimatických podmínkách. U materiálu s vysokým obsahem vlhkosti hrozí nebezpečí 

vytvoření anaerobních podmínek, coţ můţe způsobit hnití odpadů, které je doprovázeno 

nepříjemným zápachem. Naopak u příliš suchých dochází k velice pomalému rozkladu  

a celý proces se prodluţuje a to není příliš ekonomické. [6] Uvedené obrázky č. 3, 4, 5 

znázorňují popsané typy vlhkosti kompostu. 
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Obr. č. 3: suchý kompost [25] Obr. č. 4: mokrý kompost [3] Obr. č. 5: ideální kompost [27] 

Homogenizace a zrnitost substrátu 

Tyto dvě vlastnosti jsou významným identifikačním faktorem urychlujícím zrání 

kompostu. Jelikoţ některé odpady musí projít úpravou, neţ je budeme aplikovat do 

kompostu, jako jsou dřevní odpady (úprava drcením, stěpkováním, řezáním) a některé jako 

např. tráva se kompostují rychleji, je efektivnější je promíchat - homogenizovat. To zaručí 

lepší vlastnosti konečného produktu, urychlí dobu tlení a téměř vyloučí neţádoucí proces 

hnití. [4] Následující tab. č. 1 zpracovává vlastnosti kompostovatelných materiálů. 

Tab. č. 1: Vlastnosti pouţívaných kompostovatelných materiálů [5,6]; údaje v původní hmotě se značí *  

Surovina 
Vlhkost Org. látky P2O5 

Materiál  C:N 
(%) (% sušiny) 

chlévská mrva - skot 75 - 82 78 - 85 1,1 - 1,4 močůvka 2:1 

chlévská mrva - kůň 68 - 73 86 - 92 1,0 - 1,3 kejda skotu 10:1 

močůvka 96 - 99 0 - 3* 0,0 - 0,1 drůbeţí trus 10:1 

kejda prasat 91 - 98 72 - 78 3,5 - 4,2 hnůj skotu 25:1 

kejda skotu 94 - 99 70 - 81 1,6 - 2,0 zahradní odpad 40:1 

sláma obilovin 13 - 20 92 - 96 0,1 - 0,3 sláma (ţito) 60:1 

sláma řepky 15 - 18 95 - 97 0,2 - 0,3 sláma (pšenice) 100:1 

nať bramborová 25 - 60 88 - 91 0,2 - 0,3 kůra 120:1 

listí 15 - 40 88 - 94 0,1 - 0,2 Materiál - ↑ 

obsah dusíku 
C:N 

odpad zeleniny 80 - 90 85 - 90 0,8 - 1,3 

kuchyňský odpad 65 - 80 75 - 88 0,3 - 0,7 posečená tráva 19:1 

piliny 40 - 70 97 - 99 0,0 - 0,1 kuchyňský odp. 15:1 

stromová kůra 40 - 70 94 - 98 0,0 - 0,2 koňský hnůj 25:1 

popel ze dřeva 5 -40 4 - 10 2,0 - 4,0 Materiál - ↑ 

obsah uhlíku 
C:N 

vytříděný bioodpad 37 - 64 69 - 82 0,2 - 0,5 

kostní šrot 5 - 20 17 - 23 28 - 33 listí 40 - 80:1 

rašelina 60 - 80 55 - 90 0,1 - 0,2 papír 170:1 

jateční odpad 70 - 85 75 - 95 0,2 - 0,4 dřevo a piliny 300 - 700:1 
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Teplota a pH materiálu 

Výběr správné technologie kompostování by měl zabezpečit teploty vyšší neţ  

45 °C po dobu alespoň 5 dnů. Teploty vyšší neţ 55 °C eliminují semena plevelů a zárodky 

chorob rostlin. V základkách niţších neţ 120 cm (při domácím kompostování) dochází jiţ 

ke značným tepelným ztrátám a k teplotám, které jsou optimální, se pak jen obtíţně 

dopracováváme. Pokud teploty dosahují hodnot vyšších neţ 75 °C (při kompostování 

odpadů ze zeleně), můţe nastat poškození nezbytných mikroorganismů.[4] 

Správný poměr C:N nám pomáhá udrţovat pH pod kontrolou. Ovšem optimální 

hodnota pH u čerstvých materiálů se pohybuje v rozmezí od 6 do 8.Toto rozmezí vytváří 

nejlepší podmínky pro správný rozvoj a růst mikroorganismů. Pokud nastane vysoká 

kyselost surovin či materiálů, je vhodná úprava pH před homogenizační překopávkou, 

např. vápencem, jehoţ přebytek nevadí. [6] 

Půdní mikroorganismy a přítomnost fosforu 

Pokud je sloţení kompostu, jeho vlhkost a pH příznivé pro rozvoj vhodné 

mikroflóry je nutné zaručit přítomnost těchto mikroorganismů také v zakládce. Základka 

kompostu je směs organického původu zaloţená ve stejném termínu na jedné či více 

hromadách. Naočkování hromady půdními mikroorganismy lze docílit přidáním alespoň 

minimálního mnoţství zeminy či vyzrálého kompostu. Správného procesu se nedosáhne 

pouze aplikací močůvky či hnoje. Neboť tyto materiály neobsahují půdní, ale střevní 

mikroflóru. [6,20] 

Pro optimalizaci surovinné skladby je nutno přihlíţet k tomu, aby kompostová 

zakládka obsahovala minimální obsah fosforu, pro metabolickou potřebu mikroflóry 

k zabezpečení tvorby humusu. Toto minimum se uvádí 0,2 % P2O5 v sušině. Tento obsah je 

většinou v kompostech zabezpečen v odpadech ze zeleně. [12] 

3.3.3 Fáze kompostování 

Při kompostování probíhá přeměna na organické látky principiálně podobně jako 

v půdě, ovšem s tím rozdílem, ţe ji můţeme technologicky ovládat. Z tohoto důvodu lze 

kompostování definovat jako proces řízený, který je nepřetrţitý, a nelze přesně určit 

jednotlivé fáze děje. I přesto se člení na 3 hlavní fáze [4,6]: 
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1. Fáze rozkladu 

Toto stádium trvá asi 3 týdny, kdy dochází k intenzivnímu provzdušňování 

materiálu. U kompostovacích základek se můţe tato doba protáhnout aţ na 2 měsíce. 

Dalším typickým znakem je, ţe dochází k nárůstu teploty a k objemové redukci primárního 

materiálu. Teplota se pohybuje v rozmezí 50 °C aţ 70 °C, a to v závislosti na sloţení 

hromad. Dochází zde k rozkladu snadno rozloţitelných sloučenin (cukry, bílkoviny, 

škroby). Tato fáze bývá někdy označována hydrolýzní, mineralizační anebo horká fáze. 

2. Fáze přeměny 

Následující fáze se vyznačuje poklesem teploty na 40 aţ 45 °C a jinou skladbou 

mikroorganismů, která obvykle nastává mezi 4. aţ 8 týdnem. Materiál mění svou strukturu 

a barvu, díky činnosti ţíţal a jiných drobných ţivočichů vzniká drobtovitá struktura  

s lehkou vůní po lesní zemině. Kompost ještě není připraven k přímému pouţití. 

3. Fáze zrání 

Při fázi zrání teplota uvnitř hromad klesá na okolní teplotu, a pokud je toto 

stádium dozrávání dostatečně dlouhé, kompost získává zemitější strukturu (pevnější vázání 

ţivin v kompostu a zvyšuje se postupné uvolňování ţivin do okolí). 

3.3.4 Technologické způsoby kompostování 

Z technologického hlediska se rozlišují tyto základní způsoby výroby kompostů 

[4,9,10,11,21]: 

 kompostování na volné ploše  

 kompostování v pásových hromadách: tato technologie je ideální pro 

řízený proces kompostování, dále umoţňuje vysoký stupeň mechanizace 

s vyuţitím vysoce výkonné techniky. Při tradičním (neřízeném) 

kompostování v pásových hromadách kompost běţně zraje tři aţ šest, někdy 

i 12 měsíců (v závislosti na podmínkách hromad). Pokud budeme urychlovat 

proces kompostování např. tím, ţe optimalizujeme surovinou skladbu, 

mechanizujeme, zakryjeme hromadu textilií a nezapomeneme na procesní 

podmínky, hovoříme o řízeném kompostování. [9] 
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 kompostování v plošných hromadách: je to nejstarší kompostovací 

technologie, v minulosti se uplatňovala zejména proto, ţe nebyla dostatečná 

mechanizace k zakládání pásových hromad. Kompost se zakládal po 

vrstvách (chlévská mrva, sláma a další odpady) do výšky 0,5 m a nejčastěji 

se zavlaţoval močůvkou. Tento kompost se převrstvoval pluhem a takto 

vzniklá plocha kompostu byla vhodná pro pěstování krmných anebo 

teplomilných rostlin, jejichţ obdělávání nahrazovalo překopávání kompostu. 

Dnes se vyuţívá tato metoda hlavně ve velkých kompostárnách u městských 

aglomerací na zpracování BRKO. [9] Obrázky č. 6, 7 znázorňují typy 

komponovacích ploch. 

     

Obr. č 6: Kompostování na volné ploše [15] Obr. č. 7: Kompostování na zastřešené ploše [15] 

 

 intenzivní kompostování (v uzavřeném či polouzavřeném zařízení) 

 kompostování v bioreaktorech: dochází k urychlení a optimalizaci 

kompostování. Proces fermentace probíhá v tepelně izolovaných zařízeních. 

Výhodou je výrazné urychlení procesu fermentace, omezení plochy potřebné 

pro kompostování, devitalizace semen plevelů, automatizovaný provoz aj. 

Mezi nevýhody patří náchylnost k poruchám a vysoký obsah CO2 

v uzavřeném systému. Asi po 6 aţ 10 dnech fermentace v bioreaktoru je 

nutné dokončit dozrávající proces běţně kompostováním na zakládkách po 

dobu přibliţně 4 týdnů. 

 kompostování v ţlabech a boxech: kompostování ve ţlabech 

uplatňuje technologii, kde se vyuţívá podlouhlých ţlabů. Ty jsou plněny 

kompostem. Nad ţlaby se pohybuje překopávač, mobilní a provzdušňovací 



ROSTISLAV PETEREK: Porovnání nakládání s bioodpady v ČR a v zemích EU 

2011 13 

zařízení. Kompostování v boxech má s kompostováním ve ţlabech společné, 

ţe jsou řazeny pod polouzavřená zařízení. V boxech je celý postup plně 

automatizovaný. Z důvodu moţnosti převlhčení zakládky, se ţlaby budují 

pod uzavřenými prostory. Většinou obsahují jeřábové dráhy s uskladňovacím 

šnekovým dopravníkem, zavlaţovací zařízení a ventilátory. 

 kompostování ve vacích – AgBag kompostování. vše je zaloţeno na 

vytvoření uzavřeného prostoru v polyetylenových vacích, které se plní 

bioodpadem. Ten je následně drcen na určitou velikost pomocí lisu. Při plnění 

organickým smíšeným odpadem je zapotřebí zvýšit provzdušňování. Tím se 

zajistí optimální přísun kyslíku, který je nezbytný pro optimální zrání 

kompostu. K výhodám této technologie se řadí to, ţe zabraňují k úniku 

neţádoucích pachů (amoniak), minimalizuje se přístup hlodavců a dalších 

škůdců, nízké investiční náklady a nezávislost na přírodních podmínkách. Mezi 

vybavení patří drtiče, čelní nakládač, plnící lis, separátory, překopávače, 

ventilátory a různě velké AgBag vaky. Komposty vyrobené touto technologií 

lze vyuţít k rekultivacím, v zahradnictví, při hnojení veřejné zeleně. Jako 

příklad je uveden obrázek 8. 

 

Obr. č. 8: Kompostování v Agbag vacích [30] 

 vermikompostování – technologie, kdy kompost se získává s přispěním ţíţal 

rodu Eisenia Foetid – kalifornský červený hybrid dosahuje vyššího stupně 

přeměny organické hmoty odpadu neţ běţné komposty. Při tomto způsobu 

kompostování je nutné zabezpečit optimální teplotu prostředí 19 aţ 22 °C. Při 
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teplotě pod 7 °C a nad 33 °C jsou ţíţaly netečné a pod teplotou 0 °C a nad  

42 °C hynou. Závisí i na celé řadě dalších podmínek jako nutnost neutrální 

hodnoty pH, krmiva s dostatkem vzdušného kyslíku aj. Naopak ţíţaly zabíjí jiţ 

nízké koncentrace pesticidů a nesnášejí vítr a sluneční paprsky. 

3.3.5 Úrovně kompostování 

Kompostování odpadních materiálů se z organizačního hlediska můţe provádět na 

následujících úrovních [13,22]: 

1. domácí kompostování - do této skupiny řadíme kompostování bioodpadu 

jako je pouţívání kompostu v zahradách, patřících soukromým 

subjektům. 

2. komunitní kompostování - při této organizační úrovni kompostování občané 

třídí své odpady a vytříděný bioodpad dopravují na kompostovišně, 

které je společným zařízením příslušné komunity. Komunitní 

kompostování je vhodné pro sídliště, kde občané nemají vlastní 

zahrady. 

3. centrální kompostování - neboli průmyslové kompostování organizují obce, 

jejich technické sluţby a další většinou soukromé subjekty. Centrální 

kompostování se zajišťuje na kompostovišti (s roční produkcí 

kompostu 50 – 500 t) nebo na průmyslové kompostárně (roční 

produkce kompostu minimálně 500 t). Tato centrální zařízení musí 

splňovat celou řadu legislativních přepisů a musí být zabezpečeny tak, 

aby neohroţovaly ŢP a organismy. 

Hlavním rozdílem mezi těmito druhy kompostování je jejich kapacita a produkce 

kompostu. Centrální kompostování se liší od předchozích dvou tím, ţe je organizováno 

obcemi nebo firmami. 
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3.3.6 Stroje a zařízení v kompostárnách 

K dosaţení správného postupu kompostování je zapotřebí vybavení kompostárny 

specifickými technickými stroji. Mezi ně patří [9,14]: 

 drtiče - (pro jemnou dezintegraci kompostovaných surovin zakládaných do 

pásových hromad), 

 překopávače kompostu - ( provzdušňování a promíchávání hromad), 

 prosévací zařízení - (prosévaní jiţ hotového kompostu), 

 zařízení pro aplikaci kapalin - (zvlhčování kompostu), 

 adaptér na přikrývání kompostovací plachtou (mikroklima v hromadě), 

 ostatní zařízení - (související s provozováním kompotování). 

Následující obrázky č. 9, 10, 11 slouţí jako ukázka strojní techniky kompostárny. 

  

Obr. č. 9: Překopávač kompost[28] Obr. č. 10 Drtič kompostu [29] 

 

Obr. č. 11: Promíchavací a prosévací zařízení kompostu [31] 
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3.4 Anaerobní digesce 

Anaerobní digesce, pro kterou se pouţívají synonyma anaerobní fermentace či 

anaerobní vyhnívání, představuje technologii efektivního vyuţívání BRO z různých 

odvětví jako obnovitelné zdroje energie. Anaerobní digesce je několikastupňový přírodní 

proces probíhající bez přístupu kyslíku, kdy dochází k rozkladu organických látek pomocí 

mikroorganismů (kultury příslušející k čeledím Eubakterium, Streptococcaceae, 

Syntrophobacter aj.). Z technologického hlediska je nejdůleţitější, aby zpracovávaný 

odpad byl hermeticky uzavřen bez přístupu vzduchu a byl dobře homogenizován. 

Výsledný produkt je bioplyn (BP). V přírodě můţe vznikat samovolně (např. v močálech, 

baţiništích) nebo řízenou cestou v bioplynových stanicích (dále jen BPS). [6,32] 

Rozhodujícím kritériem pro výběr technologie zpracování BRO jsou investiční 

náklady. Pořizovací náklady na výstavbu nové BPS jsou dvakrát aţ třikrát vyšší oproti 

kompostovací technologii. Základ fermentačních technologií má jednoznačně své počátky 

z procesů čištění splaškových odpadních vod. Následné technické úspěchy bioplynu 

v tomto oboru vedly ke snaze o rozšíření aplikace i na jiné organické substráty neţ na kaly 

z odpadních vod. To mělo vliv na pouţití fermentačních technologií i na nejrůznější 

potravinářský a zemědělský odpad. [6] 

Vhodné zdroje odpadů pro vyuţití v BPS [33]: 

a) fytomasa – siláţe, senáţe, rostlinné zbytky, energetické plodiny, 

neprodejná zemědělská produkce, 

b) výstupy z chovu hospodářských zvířat (kejda, hnůj atd.), 

c) bioodpady zpracovatelského a potravinářského průmyslu (jatka, mlékárny, 

cukrovary atd.), 

d) domovní a komunální bioodpady, 

e) bioodpad ze zahrad a údrţby veřejné zeleně kromě dřeva, 

f) zbytky z jídelen, restaurací a hotelů, 

g) další odpady (masokostní moučka, kaly apod). 

Nevhodné materiály pro vyuţití vBPS: 

h) dřevo, sláma, papír, další lignocelulosové materiály. 



ROSTISLAV PETEREK: Porovnání nakládání s bioodpady v ČR a v zemích EU 

2011 17 

3.4.1 Produkty a vyuţití anaerobní digesce 

Anaerobní digescí BRO vznikají tři hlavní produkty [4,6,32,34]: 

 bioplyn – je to směs 65 % metanu (hlavní sloţka), 30 % oxidu uhličitého a 5 % 

ostatních sloţek (dusík, vodík, vodní pára, stopy sulfanu). 

Hlavní způsoby vyuţití BP jsou: 

 přímé spalování a ohřev teplonosného média (např. topení, vaření, chlazení), 

 výroba elektrické energie a ohřev teplonosného média (kogenerace), 

 výroba elektrické energie, tepla a chladu (trigenerace), 

 palivo pro pohon mobilních energetických prostředků, 

 neenergetické vyuţití BP (chemická výroba sekundárních produktů z BP). 

Dnes nejrozšířenějším způsobem vyuţití BP je kogenerace, kdy se vyuţívá BP na 

kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla. Zařízení, která k této činnosti slouţí se 

nazývají kogenerační jednotky. Perspektivnějším způsobem vyuţití BP je trigenerace, 

která navíc vyrábí chlad. 

 digestát (vyhnilý kal) – je tuhá nerozloţená frakce organických látek, mnohdy 

označován jako biologicky stabilní substrát. 

Vyuţití substrátu: 

 Přímá aplikace na zemědělskou půdu s vysokým hnojivým účinkem, 

 Kompostování tuhé frakce ze substrátu za účelem následného 

zhodnocení, 

 Dosušování a lisování substrátu do podoby briket či pelet 

s přídavným materiálem (dřevní štěpka, sláma) lze transformovat na 

biopalivo. 

 perkolát (fugát) – tekutý zbytek, patří mezi výstupní produkt a je moţné jej 

vyuţít v zemědělství případně pro výrobu alternativních paliv. 
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3.4.2 Faktory ovlivňující proces 

Limitující faktory procesu 

Kaţdý anaerobní proces je limitován určitými faktory, které se musí dodrţet, aby 

se zaručila kvalita jeho průběhu. Tyto faktory jsou následující: 

 teplota procesu – závisí na kultuře mikroorganismů, které jsou pro konkrétní 

proces vyuţívány, 

 pH – důleţitý faktor pro růst kultur. Optimální pH se pohybuje v neutrální 

oblasti okolo 6,5 - 7,5, 

 přítomnost ţivin – díky tomu můţe docházet ke zvyšování metanogenní aktivity 

s přispěním některých stopových prvků. Metanogenní aktivita je proces, kdy za 

pomoci metanotvorných bakterií dochází k výrobě BP, 

 přítomnost toxických a inhibujících látek – látky, které díky své přítomnosti 

mohou potlačit nebo zcela zastavit proces. Jde o látky jako amoniak a mastné 

kyseliny. 

Hlavní faktory nestability procesu 

 změny teploty, 

 změny zatíţení organickými látkami, 

 expozice toxickými látkami, 

 změny ve sloţení zpracovávaného substrátu aj. [22] 

3.4.3 Základy anaerobního rozkladu 

Mikrobiální tvorba metanu je způsobena čtyřmi hlavními skupinami 

mikroorganismů, které jsou typické pro tu fázi rozkladu, v níţ se vyskytují [6,32]: 

 hydrolytické bakterie (kultury Eubakterium, Streptococcaceae aj.), 

 acidogenní mikroorganismy (Bifidobacterium, Eubacterium aj.), 

 autogenní mikroorganismy (Syntrophobacter, Syntrophus aj.), 

 metanotvorné bakterie (Methanobacterium, Methanococcus apod.). 
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Proces anaerobní digesce znázorňuje obrázek č. 12, který se skládá ze čtyř na sobě 

závislých fázích, které se liší nejen podílejícími se ţivými kulturami a vznikajícími 

produkty, ale i podmínkami pro jejich existenci: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č 12: Čtyřfázový model anaerobního vyhnívání [35] 

1. Hydrolýza 

 s přispěním enzymů dochází k rozkladu makromolekulárních látek, lipidů 

polysacharidů a proteinů na látky jednodušší, 

 předpokladem pro nastartování tohoto procesu je optimální vlhkost (50 % 

hmotnostního podílu). 

2. Acidogeneze 

 fáze okyselení, 

 acidofilní bakterie zpracovávají rozloţené a rozpuštěné látky na mnohem 

jednodušší organické látky (alkoholy, kyseliny, H2 a CO2). 

3. Autogeneze 

 zvláštním případem acidogeneze, přeměna produktů látkové výměny především 

na kyselinu octovou, 

 spojovací článek pro tvorbu metanu. 

MONO–A OLIGOMERY 

cukry, peptidy, aminokyseliny atd. 

MEZIPRODUKTY 

alkoholy, laktát, mastné kyseliny 

H2 + CO2 acetát 

Hydrolýza 

Fermentace 

Anaerobní oxidace 

CH4 + CO2 

KOMPLEXNÍ ORGANICKÝ MATERIÁL 

celulóza, hemicelulóza, bílkoviny atd. 
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4. Methanogeneze 

 metanogenní acetotrofní bakterie rozkládají kyselinu octovou na metan a oxid 

uhličitý a hydrogenotrofní bakterie produkují metan z vodíku a oxidu 

uhličitého. 

Rozdíl mezi methanogenními bakteriemi je, ţe autotrofní rostou pomaleji a ţe se 

podílejí aţ 2/3 na vzniku metanu v BP. Naopak hydrogenotrofní mají kratší generační 

dobu, tj. rostou rychleji a plní funkci samoregulátoru. 

3.4.4 Technologie bioplynových stanic 

Anaerobních fermentačních technologií známe velké mnoţství, ale nejčastějším 

rozdělením je na mokré a suché procesy. Tyto technologie BPS se odlišují vlhkostí 

materiálu a teplotním reţimem fermentoru [32,33]: 

 Mokrá fermentace – nejpouţívanější technologie výroby bioplynu, zpracovává 

substráty s výsledným obsahem sušiny menším neţ 12 %, 

 Suchá fermentace – zpracovává substráty s obsahem sušiny v rozmezí 30-35 % 

a optimálním pH v rozmezí 6,5-7,5. Tuto technologie vyuţívají především BPS, 

které zpracovávají domovní a komunální odpad. 

Mokré technologie jsou ve srovnání se suchými technologiemi rozšířenější, mají 

rozsáhlejší uplatnění, vyšší výtěţnost BP a jsou technicky propracovanější. Obrázek č. 13 

znázorňuje schéma BPS. 

 

Obr. č. 13: Schéma bioplynové stanice [36] 
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Technika vyuţívaná při fermentaci BRO 

V následujícím seznamu jsou uvedeny hlavní komponenty zařízení, která se 

pouţívají při fermentaci BRO [6,33]: 

 skladovací nádrţe, jímky – jde o nádrţe, kde dochází k úpravě sušiny kejdy na 

poţadovanou hodnotu nebo lze je vyuţít pro uskladnění digestátu, který nelze 

aplikovat na zemědělskou půdu kdykoli, neboť nemusí splňovat kritéria pro 

hnojení těchto půd, 

 aplikátory – stroje pro aplikaci a rozmetávání kejdy po povrchu pozemku, 

 fermentor (reaktor) – základní technologická část anaerobního procesu, probíhá 

zde kultivace mikroorganismů, samotná anaerobní digesce a tvorba BP, 

 plynojem – hermeticky uzavřené nádrţe (bez přístupu vzduchu), kde se 

skladuje vzniklý BP, 

 kogenerační jednotka – zařízení pro energetické vyuţití BP, kogenerační 

jednotky jsou zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie. 

Obrázky č. 14, 15 příklady technického vybavení BPS. 

 

Obr. č. 14: Fermentor (reaktor) Potsdam SRN [37] 

 

 Obr. č. 15: Kogenerační jednotka Jistebnice ČR 

[38] 

 

Problematika zápachu BPS 

Moţné komplikace a nevoli občanů ţijících u BPS by mohl vyvolat zápach z BPS. 

Ty mohou být provozovány i zcela bez zápachu. Zápach můţe být způsoben [33]: 

 špatným návrhem technologie (špatný návrh receptury, neuzavřené jímky atd.), 
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 provozní nekázní a nedostatky (přetíţení procesu, špatná manipulace se siláţí, 

příjem jiných neţ uváţených materiálů na fermentaci apod.). 

3.5 Mechanicko-biologická úprava 

Dříve bylo povaţováno za nejlepší dostupnou technologii nakládání 

s komunálním odpadem spalování. Nevýhodou spalování jsou ovšem potřeby vysoké 

koncentrace odpadů v relativně malé oblasti a vysoké investiční náklady. To vedlo 

k vyvinutí mechanicko-biologické úpravy (MBÚ) odpadů, především pro venkovské 

oblasti s menší produkcí odpadů. [1] 

MBÚ je tedy určena především na zpracování zbytkového komunálního odpadu. 

Hlavním cílem MBÚ je předúprava odpadů před uloţením na skládky a částečné vyuţití 

některé sloţky těchto odpadů. [4] MBÚ zahrnuje kombinaci dvou hlavních 

technologických procesů. Jedná se o kombinaci mechanického vytřídění různých sloţek 

z komunálního odpadu (kovů, plastů, včetně biologicky rozloţitelné frakce) a následné 

zpracování biologické frakce. [39] 

Díky jednotlivým frakcím jsou biodegradabilní materiály stabilizovány 

biologickými metodami. Takto stabilizované odpady jiţ na skládce nepodléhají biologické 

degradaci. Tím je sníţena tvorba skleníkových plynů, zápachu a nebezpečných výluhů. [4] 

Výstupy MBÚ jsou: 

1. lehká frakce – palivo (má vysokou výhřevnost, nízký obsah popela, nízký obsah Cl – 

musí být vyloučeno PVC). Palivo můţe být upravováno do briket nebo pelet, 

2. stabilizovaný bioodpad, 

3. kovy, 

4. těţké minerály (kamínky, sklo). 

Linky MBÚ mohou mít odlišná uspořádání podle technologického postupu. 

V následujícím obrázku č. 16 je uspořádání MBÚ, kdy prvním technologickým krokem je 

mechanická úprava, která je ovšem předřazena biologické úpravě. Dochází zde k hrubému 

přetřídění, následuje předdrcení. Různými mechanickými postupy (např. přes síta, 

separátory) je oddělena biologická frakce, která je zbavena ţelezného materiálu 

k materiálovému vyuţití a spalitelných látek (papír, plast, textil atd.) k energetickému 
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vyuţití. Druhý technologický krok je biologická úprava – aerobní a anaerobní úprava  

s aerobním dotlením, kdy stabilizace probíhá v boxech, tunelech nebo anaerobní digescí 

mokrou nebo suchou cestou. Třetím krokem můţe být mechanická doprava. [40] 

 

 

Obr. č. 16: Schéma jednoho typu uspořádání třídící linky MBÚ [40] 

 
 

Cíle mechanicko-biologického zpracování odpadu: 

 – redukce organického potenciálu, 

 sníţení ukládaného mnoţství a zlepšení stlačitelnosti odpadů, 

 sníţení tvorby skládkových plynů a znečištění prosakující vody. 
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3.6 Porovnání vlastností metod nakládání BRO 

V následující tab. č. jsou zhodnoceny klady a zápory metod nakládání s BRO. 

Tab. č. 2:Výhody a nevýhody metod nakládání s BRO,* kal lze uţít k závlaze pro výrobu kompostu [23,35,41] 

Metoda Výhody Nevýhody 

KOMPOSTOVÁNÍ  výroba humusu a návrat 

organických ţivin do půdy 

 zpracování aktivního kalu ze 

sekundárních sedimentačních 

nádrţí* 

 potřeba separace odpadu na 

organický a anorganický 

 potřeba homogenizace odpadu 

 velké nároky na plochu 

ANAEROBNÍ 

DIGESCE 
 omezení emisí skleníkových 

plynů 

 sníţení znečištění ŢP 

 recyklace základních ţivin 

pro výrobu rostlin 

 ekonomické výhody plynoucí 

z moţnosti výroby energie 
 

 vysoké finanční náklady na 

technologická zařízení a jeho 

provoz 

 náročnost sběru a svozu BRKO 

 moţnost výskytu 

nebezpečných plynů )sulfan, 

amoniak) 

 zápach při nedodrţení 

správných technologických 

postupů 

MECHANICKO-

BIOLOGICKÁ 

ÚPRAVA 

 ne příliš nákladné zpracování  

 ekonomicky únosná i pro 

menší kapacity - dokonce i 

pod 10 000 tun 

 je flexibilní (dle potřeby lze 

závod přeměnit na 

kompostárnu) 

 potřeba intenzivního 

odděleného sběru odpadu a to 

zejména nebezpečných odpadů 

 ţádné řešení problémů 

likvidace ukládaných 

nevyuţitelných zbytků 
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4. Zdravotní rizika a odbyt kompostu 
Zdravotní rizika BRO v kompostu 

Při sběru, skladování, zpracování BRO a při jejich aplikaci do ekosystémů ŢP, 

především do zemědělské půdy, vznikají při nedostatečném zpracování BRO tyto hlavní 

moţná zdravotní rizika [2]: 

 mikrobiologická rizika pro člověka, zoocenózy a fytocenózy z přítomných 

patogenních a podmíněně patogenních mikroorganismů, 

 biologické a chemické, toxické a ekotoxické látky, 

 toxicita způsobena akumulací těţkých kovů a dalších nebezpečných látek ve 

vodě a v půdě, které přecházejí do rostlin, zvířat a lidí, 

 přímá nebo latentní forma mikrobiální kontaminace potravního řetězce a vody. 

Za zatím největší zdravotní riziko, které v ČR při nakládání s BRO vzniká, je 

nutno neustále povaţovat riziko moţné kontaminace prostředí infekčními zárodky, 

přítomnými ve směsi některých materiálů BRO. Dalším rizikem je moţný výskyt těţkých 

kovů v kompostech, jejichţ problematika je dnes dostatečně známa, ovšem nesmí se 

zanedbat sledování případné kontaminace chemickými polutanty. 

V případě, ţe mezi BRO jsou brány i kaly z ČOV, lze za největší zdravotní riziko 

počítat obsah patogenních mikroorganismů a toxických chemických látek v kalech. 

BRO pravidelně obsahují patogenní mikroorganismy (organismy, které vyvolávají 

chorobu). Platí to i o materiálu pro zakládku kompostu. Bakterie rodu Streptococcus, 

Enterobacter, Pseudomonas aj. jsou obsaţeny ve většině vzorků domovních odpadů, 

v menší skupině vzorků byly nalezeny i rody bakterií Salmonella. Nejběţnějšími alergeny 

při kompostování a manipulaci s bioodpady jsou spóry plísní, jejichţ růst podporuje teplo, 

které vzniká při hnití bioodpadu. [2] 

Mikroorganismy z BRO mohou ohrozit lidské zdraví [2]: 

 vyvoláním infekčních onemocnění, 

 vyvoláním alergií a produkcí toxických látek. 
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Odbyt kompostu v ČR: 

Komposty ze zelených odpadů jsou svojí kvalitou a strukturou vhodné k pouţití 

v zahradnictví a hobby sektoru, kde je dnes vyuţívána zejména rašelina s velkoobchodní 

cenou cca 320 Kč/m
3
 a roční spotřebou přes 250 tis. m

3
. Dnes existuje poptávka po cca  

120 tis. m
3
 kvalitního kompostu, pokud jeho cena bude niţší neţ 150 Kč/m

3
, tzn. cca 250 

Kč/t. Bohuţel na trhu toto mnoţství kompostů v poţadované kvalitě není, a proto odbyt 

kompostu v ČR nedosahuje takových čísel jako v jiných zemích EU.[42] 

Komposty mohou být také kvalitní náhradou kůry, které je na trhu nedostatek, 

protoţe se vyuţívá v energetice. Cena čerstvé kůry je závislá především na výkupní ceně 

elektrické energie z biomasy, v současnosti se cena kůry vykupuje za 150 Kč/m
3
 a zejména 

v letních měsících si konkuruje se zahradnickým sektorem, kdy ceny dosahují hodnot 

okolo 250 Kč/m
3
. [42] 

Tab. č. 3: Potenciál odbytu kompostů ve vybraných sektorech v ČR v roce 2008 [42] 

Odbytový sektor 
Min. Max. 

tis. t 

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 

 

Tab. č. 4: Cenová kalkulace hodnoty kompostu vČR na základě obsahu ţivin (ceny z dubna 2008) [42] 

Ţivina 

kg ţiviny v 1 t 

kompostů při 50 % 

sušiny max 
Cena ţivin 

(Kč/kg) 

Cena ţivin v 1 t 

kompostu (Kč/t) 
max průměr 

min min 

N 7 15 22,7 158,7 340,0 246,3 
P 1,2 2 93,0 111,6 186,0 148,8 
K 5 13 22,1 110,7 287,8 199,2 
Ca 3 5 0,3 1,0 1,7 1,3 
Mg 2 4 16,7 33,5 66,9 50,2 
S 1,25 2 10,0 12,5 20,0 16,3 
Mikroprvky 0,5 1 20,0 10,0 20,0 15,0 
Org. hmota 280 350 0,1 28,0 35,0 31,5 
Celkem    466 957 718 

Asi polovina kůry k zahradním účelům můţe být nahrazena kvalitními komposty, 

tzn. 50–80 tis. t při ceně 400 Kč/t. Tab.č. 3 uvádí odhadované odbytové kapacity kompostu 

v ČR. A pro úplnost v tab. č. 4 je uvedeno obvyklé sloţení kompostů s cenami ţivin. [42] 



ROSTISLAV PETEREK: Porovnání nakládání s bioodpady v ČR a v zemích EU 

2011 27 

5. Diskuze výsledků 
Tato kapitola obsahuje analýzu porovnání zkoumaných metod nakládání 

s bioodpadem ve státech EU. Zaměřil jsem se na srovnání čtyř států EU se situací 

nakládání s BRO v ČR. Pro srovnání s ČR jsem zvolil Německo, které je v této oblasti 

nakládání na vysoké úrovni. Dále Španělsko, které v této sféře je ještě nevyzrálé, ale má 

velkou snahu o rozvoj technologií  BRO. Slovensko, protoţe je to země s podobným 

pohledem na tuto problematiku jako ČR a nakonec Švédsko, protoţe mne zajímá vyspělost 

nakládání s bioodpady ve Skandinávii. 

Produkce a perspektivy rozvoje uţití BRO ve státech EU 

Celkové roční mnoţství BRO v EU se odhaduje na 76,5 –102 mil. tun. Toto 

mnoţství zahrnuje zahradní odpad a odpad z potravin včetně BRKO. Z toho 37 mil. tun 

připadá na BRO z potravinářského průmyslu. 

Přibliţně 40 % směsného komunálního odpadu v Evropě je moţné zpracovat 

biologickými postupy – kompostováním nebo anaerobní digescí. Mnoţství odděleně 

vysbíraného a zpracovaného BRO je odlišné v kaţdém jednotlivém státě EU. 

Zhruba 29,5 % celkového odhadovaného mnoţství BRO je vytříděno u zdroje  

a zpracováno především technologií kompostování. Produkce kompostu v Evropě  

se pohybuje okolo 12 mil. tun za rok. Mnoho států EU má velkou produkci kalů, ze 

kterých vyrábí značné mnoţství kompostu. Mnoţství kompostu vyrobeného z kalů v celé 

Evropě bylo v roce 2008 přibliţně 1,4 mil. tun. 

Roční mnoţství BRO, které lze získat odděleným sběrem, se v Evropě odhaduje 

na 150 kg na obyvatele. Současné mnoţství vysbíraného BRKO a zeleného odpadu se 

odhaduje na 50 kg na obyvatele za rok. 

V nakládání s pevným BRKO se jednotlivé členské státy EU výrazně liší. Ve 

zprávě Evropské environmentální agentury se rozlišují tři hlavní přístupy: 

 Státy, které na sníţení mnoţství odpadů ukládaných na skládky ve větší 

míře vyuţívají spalování s vysokým stupněm zhodnocení materiálů. V těchto oblastech 

jsou poměrně dobře rozvinuté i strategie podporující biologickou úpravu odpadů: Dánsko, 

Švédsko, Belgie, Holandsko, Lucembursko, Francie. 
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 Státy s vysokou mírou zhodnocení materiálů, ale s relativně nízkou mírou 

spalování odpadů: Německo, Rakosko, Španělsko, Itálie. Dva z nich dosahují nejvyšší 

míry kompostování v EU (Německo, Rakousko), další rychle rozvíjejí kapacity na 

kompostování a MBÚ odpadů. 

 Státy, které z důvodu nedostatečných kapacit vyuţívají skládky odpadů, 

přičemţ sníţení mnoţství odpadů ukládaných na skládkách je pro ně nadále hlavní výzvou: 

řada nových členských států včetně ČR a Slovenska. 

Bioodpad je obvykle spalován jako součást tuhého komunálního odpadu. 

V závislosti na energetické účinnosti lze spalování pokládat za vyuţití, nebo za likvidaci 

odpadu. Ten se ovšem vyznačuje vysokou vlhkostí, coţ dělá spalování neefektivním. 

Spalování bioodpadů dosahuje ve Švédsku 47 % a v Dánsku 55 %. V obou státech se 

spalování BRO, který není odděleně sbírán, vykonává prostřednictvím kogenerace 

elektrické energie a tepla, coţ vede k vysoké účinnosti a vysokému energetickému 

zhodnocení. MBÚ se vyuţívá v zemích EU jako předběţná úprava, aby se splnila 

akceptační kritéria týkající se skládek nebo aby se zvýšila výhřevnost při spalování 

odpadu. V současnosti existuje asi 180 rozsáhlých zařízení s kapacitou 19,5 mil. tun, 

většina z nich se nachází v Německu, Španělsku a Itálii, avšak své uplatnění nachází  

i v jiných státech Evropy. 

Pokud jde o biologickou úpravu organického odpadu obecně, celkově bylo ve 

státech EU zjištěných přes 6000 zařízení, ze kterých bylo 3500 určených na kompostování 

a 2500 na anaerobní digesci (nejčastěji malá zařízení na farmách). V roce 2006 fungovalo 

124 zařízení na úpravu biologického odpadu, anebo komunálního odpadu anaerobní 

digesci a MBÚ s celkovou kapacitou 4 mil. tun s očekávaným nárůstem. 

V některých státech EU se recyklace podporuje separovaným sběrem (Německo, 

Švédsko, Katalánsko ve Španělsku), zatímco jiné členské státy (ČR, Dánsko, Francie) se 

zaměřují na kompostování zeleného odpadu a sběr kuchyňského odpadu s pevným 

komunálním odpadem. [43] 

5.1 Vývoj a současný stav uţití biomasy v 5 státech EU 

Současný stav vyuţití obnovitelných zdrojů z biomasy jednotlivých členských 

státech EU je značně odlišný. Podíl fosilních paliv převaţuje ve většině z nich. Nejvyšší je 
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v ČR (přes 60 %), následují pak Německo (50 %), Slovensko, Španělsko. Nejniţší podíl 

fosilních paliv mělo Švédsko. Biomasa představuje v průměru 70 % spotřeby 

obnovitelných zdrojů energie (OZE), jak v zemích střední Evropy, tak v celé EU, tedy 

mnou porovnávané (Německo, Španělsko, Švédsko, Slovensko). V ČR je to dokonce více 

neţ 90 % z celkového podílu OZE na primárních energetických zdrojích (PEZ). 

Následující graf č. 1 znázorňuje podíl OZE k podílu biomasy na celkové spotřebě PEZ pro 

jednotlivé vybrané státy EU. 
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Graf č. 1: Podíl obnovitelných zdrojů energie k podílu biomasy z celkových primárních zdrojů [44,45,46] 

 

Německo 

Německo je v popředí nakládání s BRO v zemích EU. Zkoumané technologie 

nakládání s BRO pouţívá v praxi uţ velice dlouho. Kompostování a anaerobní fermentaci 

uţívá jiţ několik desítek let, a proto lze vidět velikou vyspělost v jejich nakládání, 

provedení a ekonomice v této oblasti. V kompostování dokonce dosahuje nejvyšší míru 

zhodnocení a výroby kompostu, a to díky oddělenému sběru bioodpadu z domácností. 

MBÚ se začala v Německu rozvíjet aţ koncem 90. let 20. století, ale můţe se pyšnit velkou 

sítí MBÚ stanic s největšími zařízeními v EU. Níţe je uveden obrázek č. 17 MBÚ a 

obrázek č. 18 BPS v Německu. [51,53] 
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Obr. č. 17: MBÚ Cröbern, (největší MBÚ v SRN) 

[47] 

 Obr. č. 18: BPS v Lüchově na kukuřici (SRN)[48] 

 

 

Švédsko 

Tato skandinávská země má velice vyspělé nakládání s BRO a velice vyspělé 

technologie zpracování bioodpadu. První kompostárny ve Švédsku byly postaveny jiţ v  

80. letech 20. století. Současný stav je takový, ţe nejsou zajištěny dostatečné kapacity 

kompostáren a trh s kompostárenskými produkty není plně rozvinut. Zpracování 

bioodpadů je prováděno v upravených zemědělských BPS se značnou kapacitou v řádu 

mnoha desítek tisíc tun za rok. Ve švédských BPS není speciálně přímá podpora výroby 

elektřiny, ale bioplyn je vyuţíván především k vytápění a po úpravě na kvalitu zemního 

plynu se pouţívá k pohonu vozidel (např. BPS Linkoping, BPS Kristianstad). Ve Švédsku 

se MBÚ pouţívá jako třídění BRKO. Výsledný produkt MBÚ se uplatňuje k výrobě 

paliva, zatímco v Německu se zaměřuje na úpravu odpadů před uloţením na skládky. 

Následné obrázky č. 19, 20 znázorňují švédskou BPS Kristianstad. [49,] 

 
 

Obr. č 19: BPS Kristianstad - celkový pohled [49] Obr. č. 20: BPS Kristianstad - příjem odpadů [49] 
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Španělsko 

Kompostování převaţuje z vytříděné frakce na MBÚ. Sběr odděleného bioodpadu 

z domácností není dostatečně rozvinut. Dalo by se říct, ţe kompostování má podobné rysy 

jako ve Švédsku s tím rozdílem, ţe technologie není tak rozvinutá. V MBÚ se třídí 

výhradně směsný domovní odpad. Tříděná frakce se uţ nespaluje v takovém mnoţství ve 

spalovnách, ale uplatnění nalézá jako hnojivo na rozsáhlé zemědělské půdy Španělska. 

V roce 2006 bylo 15 % směsných domovních odpadů upraveno právě v MBÚ. 

V technologii anaerobní fermentace je Španělsko, co se týče kapacity z celkové produkce 

biodegradabilních podílů tuhého komunálního odpadu (TKO) v procentuálním zastoupení 

na prvním místě v Evropě. Na obrázku č. 21 je MBÚ ve Španělsku. [53,59] 

 

Obr. č. 21: MBÚ v Barceloně (Španělsko) kapacitou 240 000 t ročně [52] 

 

Slovensko 

Slovensko má nakládání s BRO podobné v mnoha směrech jako ČR. Mnoţství 

odděleně sbíraného bioodpadu má v procentuálním zastoupení úplně stejné jako ČR. Trend 

kompostáren a BPS má vzrůstající tendenci, ale není zde dostatečný odbyt kvalitního 

kompostu. Technologie MBÚ je stále v rozvoji a očekává se její uplatnění na skládkách 

jako třídící fáze. [43,45] Následující obrázek č. 22 znázorňuje BPS Treština na Slovensku, 

která se zaměřuje na výrobu elektrické energie. [45,60] 
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Obr. č. 22: BPS Treština na Slovensku o výkonu 1MWel [60] 

 

Česká republika 

Nakládání s kompostem v ČR jsem podrobněji rozebral jiţ ve 4. kapitole. Uvedl 

bych jen, ţe kompostování má v ČR nejstarší tradici v Evropě. I přes zlepšující se 

podmínky stále ČR výrazně zaostává ve vyuţívání anaerobní digesce zbytkové biomasy za 

nejvyspělejšími státy EU. Aktuální počet BPS v ČR je 228 o celkové kapacitě 112 MW. 

Další desítky nových zařízení se připravují, neboť tyto projekty mají veřejnou podporu. To 

díky výkupním cenám za elektřiny vyrobenou z bioplynu (v roce 2010 asi 0,16 € / kWh) a 

evropským dotacím. Pod textem jsou ukázky BPS v ČR. Technologie MBÚ a její vyuţití 

v ČR je ve fázi zkoumání. Existují projekty, které mají cíl začlenit MBÚ jako třídící proces 

na skládkách, ale prozatím ţádný z nich nebyl uskutečněn.[54,55,56,57,58] Obrázky č. 23, 

24 znázorňují BPS v České republice. 

  

Obr. č. 23: BPS Přibyšice na 20 000 t bioodpadu [49] Obr. č. 24: BPS Třeboň - nejstarší BPS (obě ČR) [57] 
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5.2 Závěrečné zpracování dat nakládání s BRO v EU 

V této poslední části jsou zpracovány a shrnuty informace jednotlivých metod do 

přehledných tabulek a grafů s komentáři  

Následující graf č. 2 znázorňuje počty zjištěných zařízení na úpravu BRO  

ve všech státech EU, který platil pro rok 2006. V něm je patrné, ţe největší zastoupení 

v EU má kompostování, následují bioplynové stanice a nejméně bylo v roce 2006 zařízení 

na MBÚ. 

Kapacita jednotlivých zařízení na zpracování BRO 

v EU
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Graf č. 2: Porovnání kapacit jednotlivých zařízení na zpracování BRO v EU [43] 

 

Následně jsem rozebral produkci kompostu vyprodukovaného v členských státech 

EU a zaměřil jsem se na 5 států z EU (Německo, Slovensko, Španělsko, Švédsko a ČR) a 

výsledné hodnoty jsou zpracovány v následující tab. č. 5. 

Tab. č. 5: Mnoţství kompostu produkovaného ve vybraných pěti státech EU v tisících tun [43] 

 
Celkové 

mnoţství 
Kompost z 

BRO 
% 

Kompost 

zelené 

hmoty 
% 

Kompost z 

kalů 
% 

Kompost 

směsný 

odpad 
% 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ČR 77 600 4000 5 21 600 28 52 000 67 0 0 
Německo 2 9696 935 2 089 139 70 848 486 29 29310 1 0 0 

Španělsko 855 000 35 000 4 0 0 180 000 21 640 000 75 

Švédsko 154 800 38 800 25 100 000 65 0 0 16 000 10 

Slovensko 32 938 1 836 6 27 102 82 4 000 12 0 0 



ROSTISLAV PETEREK: Porovnání nakládání s bioodpady v ČR a v zemích EU 

2011 34 

 

V následujícím grafu č. 3 je znázorněn podíl energie z bioplynu získanou 

z obnovitelných zdrojů energie. Z grafu lze vyčíst, ţe v roce 2010 mělo nejvyšší podíl 

energie vyrobenou z bioplynu Německo, naopak nejmenší Slovensko. Graf ukazuje  

i analýzu vývoje pro rok 2020. 
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Graf č. 3: Podíl energie z bioplynu vyrobený z OZE [61] 
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6. Závěr 
Záměrem této práce bylo zhodnotit jednotlivé metody zpracování BRO a porovnat 

je s různě vyspělými státy EU a dokázat, ţe tyto technologie dokáţou omezit skládkování 

TKO. Třeba svými postupy vyčlenění a následného vyuţití biodegradabilního odpadu ze 

sloţek těchto odpadů. Cílem bylo podrobněji rozebrat metodu kompostování a zaměřit se 

na produkci a odbyt kompostu. Následně zjistit, jak se nakládá s metodami anaerobní 

digescí, MBÚ, ale i kompostováním ve všech vybraných státech. 

Kaţdá metoda je specifická a vyznačuje se odlišnými vlastnostmi a metodikou 

nakládání. Myslel jsem si, ţe kompostování bude rozšířením a tradicí ve všech 

analyzovaných státech na prvním místě. Dosáhlo toho pouze Německo, které má 

nejvyspělejší a nejpropracovanější postupy kompostování v celé Evropě. Zarazila mne 

situace ve Švédsku, kde nestačí kapacity zařízení a není vyřešen stav odbytu kompostu. 

Podle mého očekávání má kompostování největší zastoupení v EU, ovšem výroba bioplynu 

anaerobní digescí jej velmi rychle dohání. MBÚ je zatím ve svých počátcích a nemá 

takové procentuální zastoupení. Překvapila mne situace ve Španělsku, kde MBÚ je uţ 

značně rozvinuta a anaerobní fermentace má nejvyšší procentuální zastoupení v celé 

Evropě. Podle mých dřívějších předpokladů bych Španělsko řadil mezi zaostalejší v tomto 

směru. Stav v ČR ve srovnání se Slovenskem mne nepřekvapil. Očekával jsem, ţe tyto 

země jsou přibliţně na stejné úrovni, s minimálními odchylkami vyspělostí v některých 

technologiích. Německo je ve všech směrech v popředí, jak co se týče technologií, tak i  

v myšlení na věc, a to hlavně německých občanů. 

Státy, které jsem si obecně vybral pro srovnání, mi ukázaly, ţe náš stát i mnohé 

jiné rozvojové země v EU, mají stále nad čím přemýšlet. Velice mě zaujala myšlenka 

odděleného sběru biomasy uţ přímo v domácnostech v Německu, ale nelíbilo se mi jejich 

řešení za neplnění těchto podmínek. Snad by se něco dalo uplatnit i v ČR, ale 

s propracovanější koncepcí sankcí při neplnění podmínek. Vyzdvihl bych vyuţití bioplynu 

ze Švédska, kde se upravuje a následně vyuţívá jako pohon pro motorová vozidla. Snad 

jen bych byl opatrný nad uplatněním metody MBÚ v ČR ve větším rozsahu, protoţe by 

mohlo dojít ke špatnému odbytu vytříděného BRKO ze skládek. Tento problém se vyskytl 
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po roce 2006 v Německu. V ČR by se to mohlo projevit zkrachováním některých firem na 

tuto technologii. Z počátku by vyuţívaly evropské dotace, ale neuvaţuje se na pozdější 

průběh.  

Jako kaţdá technologie má své výhody či nevýhody, tak i u těchto metod si 

musíme dávat pozor na zásady pro jejich správné dodrţování, aby nedošlo ke zbytečným 

komplikacím. Ty mohou značně zvýšit ekonomické výdaje, coţ se projeví i na ztrátách 

produkce, kvality, aj. problematických skutečností.  

Věřím, ţe má bakalářská práce navede lidi k jinému pohledu na dnešní situaci 

v nakládání s BRO, a třeba bude jim slouţit jako návod, k uplatnění některé z těchto 

technologií pro svůj podnik anebo zdokonalení svého projektu. 
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