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ANOTACE 

Cílem této bakalářské práce je popsat řešení, jakým způsobem statutární město Olomouc 

plní požadavek Plánu odpadového hospodářství České republiky na omezování 

skládkování bioodpadu, který vychází z  legislativy EU.         

V první části se práce zabývá popisem  a charakteristikou biologicky rozložitelných 

odpadů. Pokračuje popisem způsobů třídění v jednotlivých lokalitách města a v další části 

pak způsoby zneškodnění těchto vyseparovaných odpadů. Závěrem je zhodnocení 

výsledků projektu, podpory environmentálního myšlení občanů a zlepšení životního 

prostředí v naší republice. 

 

Klíčová slova: biologicky rozložitelný odpad, bioodpad, komunální odpad, třídění, 

kompostování, skládkování, spalování, anaerobní digesce, bioplyn 

 

ANNOTATION 

The aim of this bachelor thesis is to describe a solution how statutory city of Olomouc 

performs the requirement of the Waste Management plan of the Czech Republic to reduce 

landfilling of biological waste, which is based on EU legislation. 

In the first part of the thesis describe and characterize the biodegradable waste. 

Second part is a description of the classifications in different locations of the city. The 

following section concerns with methods of disposal these sorted waste. The conclusion of 

this work is the evaluation of results of a project promoting environmental thinking 

citizens and improving the environment in our country.  

 

Keywords: biologically degradable waste, biowaste, communal waste, classification, 

composting, landfilling, combustion, anaerobic digestion, biogas. 
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POH ČR Plán odpadového hospodářství České republiky 
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CeHO               Centrum pro hospodaření s odpady 
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1. ÚVOD 

Biologicky rozložitelný odpad je významnou skupinou v odpadovém 

hospodářství. Vznik tohoto odpadu se datuje už od počátku naší civilizace. S postupným 

zdokonalováním života se jeho množství neustále zvyšuje. Nakládání je rozčleněno na 

skládkování, spalování, kompostování a anaerobní digesci. [5]  

Neuvážené ukládání tohoto odpadu na skládkách a jeho anaerobní rozklad vede 

k tvorbě skleníkových plynů a tím k celkovému poškozování životního prostředí. 

Přitom jejich podstatná část je využitelná k látkovému nebo energetickému zpracování. 

Směrnicí č. 1999/31/ES, která omezuje ukládání BRO, vytříděného z komunálního 

odpadu na skládky. Do roku 2010 na 75% hmotnosti tohoto druhu odpadu vzniklého v 

roce 1995, do roku 2013 na  50% hmotnosti a do roku 2020 na 35%.[17] 

Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou separace a využití tohoto 

odpadu v Olomouci. V Olomouci vyprodukuje za rok průměrně jedna osoba 200 kg 

odpadu, z toho asi 70 kg tvoří bioodpad. Technické služby Města Olomouce a. s., ve 

spolupráci s odborem životního prostředí Magistrátu města Olomouce zajišťují sběr, 

svážení a využití tohoto vyseparovaného bioodpadu, který občané shromažďují ve 

speciálně upravených  nádobách   o velikosti 240 litrů. Bioodpad se od obyvatel  zdarma 

sbírá a odváží pravidelně každých 14 dní.  Tento vytříděný BRO využívá Kompostárna 

SPRESO s. r. o. Kralice na Hané. 

 Spalování je využíváno hlavně při zneškodňování komunálního odpadu, a 

pokud ten obsahuje 40 – 80 % BRO, který nebyl vytříděn, dochází při tomto procesu ke 

vzniku emisí, skleníkových plynů a současně  vzniká i další nový  druh odpadu – 

toxického popele. Anaerobní digesce, při které vzniká bioplyn, který spalováním 

v kogeneračních jednotkách vytváří elektrickou a tepelnou energii, současně 

s kompostováním  zajišťuje účelně optimální využití BRO a za podmínek, kterými jsou 

stanovené požadavky na hnojiva, využívají výsledného produktu pro aplikaci do půdy a 

její obohacení o humusovou složku.  
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2. CHARAKTERISTIKA A POPIS BRO  

  

Za biologicky rozložitelný odpad je považován každý odpad, který je aerobně a i 

anaerobně rozložitelný. 

Mezi ně hlavně patří odpady z čištění odpadních vod, údržby veřejné zeleně, 

tržnic, úprav zahrad, lesnictví a zpracování dřeva, odpady ze zpracování potravin, 

zbytky z kuchyní a stravoven,  lihovarnictví a papírenského průmyslu. 

2.2. Popis BRO 

Biologicky rozložitelné odpady se aerobně i anaerobně rozkládají. Patří mezi ně 

zemědělské a lesnické odpady, odpady z potravinářství, papírenství a dále ze zpracování 

dřeva, kůží a textilu. Zastupují  zhruba 23 % veškeré produkce odpadů v ČR.  Patří 

k nim odpady z papíru,  odpad z kuchyní a stravoven, rostlinné zbytky jako je tráva, listí 

či zbytky větví ze zahrad a parků, část odpadů z textilního materiálu, dřevo a také část 

odpadu směsného. [1] 

Ve vyhlášce č. 383/2001 „ o podrobnostech nakládání s odpady“,  v příloze č. 8 

jsou uvedeny odpady, které nejsou povoleny ukládat na skládky všech skupin. Pod 

bodem 16 jsou kompostovatelné odpady a v odstavci 14 je přehled odpadů, které  se 

mohou ukládat na skládky jen v určitém režimu včetně stanovení času omezení a 

podmínek vztahujících se na biologicky rozložitelný podíl komunálního odpadu, který 

je v příloze č. 9 této vyhlášky. Dle ní je zakázáno skládkování využitelných odpadů 

včetně složek vytříděných odpadů a kompostovatelných odpadů . [7]   

2.3. Charakteristika BRKO 

 Biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO) se rovněž řadí do  

kategorie BRO, ale jsou i množstevně důležitou směsných odpadů viz tabulka č. 1. 

Jejich množství  je ve vazbě na oblast kolem 40 procent. BRKO je velmi různorodý 

svým složením. Proto je jeho  sběr, zpracování a zneškodňování velmi složité. Může mít  
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i nepříznivý vliv na životní prostředí, to hlavně v případě tvorby skleníkových plynů při 

spalování a kyselých výluhů při hydrologických procesech ve skládkování.  Jsou 

nevhodné k další spotřebě. [6] 

Mezi ně patří separované odpady z komunálního dopadu, odpady z údržby 

zeleně, biologicky rozložitelné odpady z domácností. 

 

 

Tabulka č. 1 Druhy odpadů tvořící BRKO, dle Katalogu odpadů  

 

Kód odpadu Název druhu odpadu 
Koeficient 

biologického rozkladu 

20 01 01 Papír a lepenka 1 

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z 

kuchyní a stravoven 

1 

20 01 10 Oděvy 0,60 

20 01 11 Textilní materiály 0,50 

20 01 38 Dřevo neuvedené pod č. 20 01 37 1 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 1 

20 03 01 Směsný komunální odpad 0,54 

20 03 02 Odpad z tržišť 0,80 

20 03 07 Objemný odpad  0,50 
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3. ZPŮSOB TŘÍDĚNÍ BRO MĚSTA OLOMOUC 

 

Plán odpadového hospodářství statutárního města Olomouce (dále POH) byl 

v souladu se zákonem o odpadech přijat Zastupitelstvem města Olomouce v říjnu roku 

2005. Nejzávažnější problém stanovený v POH je požadavek na omezování skládkování 

bioodpadu, který vychází z požadavků legislativy EU. Povinností původců odpadů, tedy 

i statutárního města Olomouce, je plnit harmonogram redukce sumy biologicky 

rozložitelných komunálních odpadů (dále BRKO nebo „bioodpad“) ukládaných na 

skládku, tak aby množství  činilo v roce 2010 - 75 % hmotnostních z celkového 

množství BRKO zjištěného v roce 1995. Harmonogram je dále vztažen k rokům 2013 

(50 % hmotnostních) a 2020 (35 % hmotnostních). Splnění všech stanovených cílů bude 

vyžadovat dalekosáhlá koncepční, především regionálně zaměřená a finančně náročná 

opatření. Celou problematiku je nutno řešit ve dvou rovinách: 

1. Separace využitelného BRKO (odpad z údržby zeleně apod.) 

2. Zajistit využívání směsného komunálního odpadu (kat.číslo 200301), který 

obsahuje tvoří  40 - 45 % biologicky rozložitelné složky.      

POH ČR ukládá pro snížení množství BRO z komunálního odpadu (BRKO) 

ukládaných na skládky následující opatření: 

a) tvořit podmínky pro oddělenému shromažďování   biologicky rozložitelných odpadů 

z domácností, živností, průmyslu a úřadech, mimo směsný komunální odpad; 

b) redukovat znečišťování BRO  odpady,  které mají nebezpečné vlastnosti; 

c) zvedat   materiálové využití druhů odpadů tvořících BRKO separovaných z 

komunálního odpadu, (papír a lepenka); 

d) vytvořit Realizační program České republiky pro BRO, celkově  řešení nakládání s 

nimi, hlavně na  snižování množství BRKO ukládaného na skládkách; 

e) plánovat a tvořit společná řešení v rámci  i několika krajů, která budou výhodná jak 

ekonomicky, tak technicky pro požadované snížení  množství BRKO ukládaného na 

skládkách; 
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f) podpora tvorby regionálních zařízení pro nakládání s komunálními odpady (výstavbu 

kompostáren,   anaerobní digesci a mechanicko-biologickou úpravu) tak, aby bylo 

dosaženo   snížení množství BRKO ukládaných na skládky;   

g) vypracovat z informací z krajských koncepcí nakládání s odpady rozbor kapacitních, 

provozních a technologických podmínek  současných zařízení pro  využívání BRKO a  

vymezit postup pro jejich uvedení do shody s legislativou České republiky; 

h) preferovat kompostování a anaerobní rozklad BRO, kromě odpadů materiálově 

využitelných (papír, lepenka), a  využití konečného výrobku zejména v zemědělství a 

při rekultivacích; odpady, které jsou nepoužitelné pro toto zpracování, využívat 

energeticky; 

i) respektovat požadavek zákazu ukládání na skládky separované BRO s výjimkou 

řešení  situací, které jsou zapříčiněny živelnými pohromami a jinými neobvyklými 

událostmi; 

j) na základě hlášení o produkci odpadů každý rok vyhodnotit množství a míru 

snižování podílu BRKO uloženého na skládky a výsledky vyhodnocení zveřejňovat  ke  

30. září dalšího roku ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. 

Předcházení vzniku komunálního odpadu tříděním recyklovatelných složek a 

separací biologicky rozložitelného odpadu se významně sníží jeho množství. Tím se 

zmenší i náklady na jeho likvidaci a podstatně se omezí spalované i skládkované 

kvantum těchto odpadů.  Odpad předávat na  zařízení,  kde se využívají   biologicky 

rozložitelné odpady viz tabulka č. 2 a obrázek č. 6. [9]   
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Tabulka č. 2 Seznam zařízení na využití biologicky rozložitelných odpadů  - 

Olomoucký kraj 
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3.1. Donáškový způsob sběru BRKO 

Donáškový způsob sběru BRKO byl v roce 2006  započat v městské části 

Radíkov (296 obyvatel) tím, že byly pravidelně týdně dováženy velkoobjemové, 

uzamykatelné kontejnery. V dohodnutém čase mezi 15. – 18. hodinou každou sobotu 

donášeli občané z rodinné zástavby bioodpad do těchto kontejnerů, kde jej přebírala 

obsluha. Viz obrázek č 1.  

Realizace probíhala v období měsíce dubna až října 2005 a předcházela mu 

anketa občanů této části města, ve které odpovídali na otázky týkající se třídění 

bioodpadu, způsobu sběru. Osloveno bylo 180 osob a odpovědělo 25% dotázaných. Ti 

se zajímali o realizaci sběru. Pro vlastní sběr sloužily dva speciální kontejnery o objemu 

5,5 m
3 (tráva, listí) a 20 m3

 (větve, dřevní hmota).  

Dřevní odpad se využíval ve výtopně na biomasu v ZOO Olomouc na Svatém 

Kopečku. Ostatní bioodpad se využíval v kompostárně v Mrsklesích. V tomto období 

bylo shromážděno 22,37 t bioodpadu, náklady včetně investice na nákup a úpravu 

kontejnerů byly ve výši cca 150 tisíc Kč.   

Opět proběhla anketa, tentokrát se již zapojilo 40% dotázaných, kteří chtěli 

pokračování sběru. Jako pozitivní přínos lze hodnotit snížení počtu černých skládek 

v okolí této části města a omezení spalování bioodpadu ze zahrad a tím i podstatné 

zlepšení kvality ovzduší. 

 Rozšíření tohoto projektu proběhlo v  roce 2007 i do dalších městských částí - 

Svatý Kopeček (778 obyvatel) a Lošov (632 obyvatel). Třídění provádělo celkem 1706 

osob a bylo vytříděno, při výtěžnosti 22 kg/osobu/rok, 38,82 t. Investice během dvou let 

(2006 – 2007) dosahovaly asi 500 000 Kč. Realizace se na základě požadavků občanů 

mimořádně rozšířila od května 2008 v omezeném rozsahu i v městské části Droždín a 

Chomoutov. Všechen kompostovatelný odpad byl Technickými službami města 

Olomouce a.s.  odvážen. na využití v  kompostárně firmy Spreso v Kralicích na Hané. 

[11]  
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Obrázek č. 1 Sběr bioodpadu do velkoobjemových uzamykatelných kontejnerů (foto 

materiál TSMOl) 

 

3.2. Sběr do speciálních nádob (compostainerů) 

Sběr do speciálních nádob (compostainerů) začal v dubnu 2008 v městské části 

Neředín. Sběrný systém bioodpadu v zástavbě rodinných domků (389 domů), kde bylo 

na základě informační kampaně dodáno cca 260 kusů speciálních provětrávaných nádob 

firem Schäfer a Elkoplast  o objemu 240 l.  Nádoby byly v této době pouze v nájmu a po 

ekonomickém a provozním vyhodnocení byly v říjnu 2008  zakoupeny  od společnosti 

Elkoplast.  

Každá domácnost byla v informační kampani navštívená pověřeným 

pracovníkem, který seznámil občany s projektem a dojednal postup zapojení do sběru.  
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Celá kampaň proběhla s mimořádným zájmem občanů, nejen z této místní části. 

Údaje o projektu se zveřejňovaly ve všech místních médiích a i na webových stránkách 

města.  

Během projektu se z této městské části sesbíralo zhruba 114 t bioodpadu. 

Průběžné kontroly při sběru potvrdily, že občané neporušují pravidla třídění a ani 

provozovatel kompostárny SPRESO s. r. o., Kralice na Hané neměl k odpadu žádné 

připomínky.  

V projektu bylo naplánováno 15 svozů bioodpadu, které proběhly bez 

komplikací. Sběr byl prováděn každých 14 dnů a celková úroveň výdajů na projekt byla 

cca 550 tisíc Kč, včetně zakoupení nádob. Sběr se prováděl běžnými svozovými vozidly 

na odpad, se zřetelem na zamezení úniku tekutin z bioodpadu, bylo vyhodnoceno 

nejnovější vozidlo s nástavbou Haller.  [11] 

3.3. Podpora domácího kompostování 

Podporou domácího kompostování byl další pilotní projekt, který začal na 

základě požadavku občanů části Droždín v roce 2008. Na jaře  tohoto roku proběhla 

informační kampaň. Občanům byly osvětleny cíle projektu a zjistil se jejich zájem na 

jeho uskutečnění.  

Zpočátku se zapojilo 52 domácností, další se přidávaly průběžně. Základem bylo 

snížení nákladů spojených se sběrem bioodpadu a podpořit jeho zpracování v 

kompostéru na pozemku fyzické osoby, vlastníka  nemovitosti. S občany se smluvně 

dohodlo vypůjčení  kompostéru pro domácí kompostování o objemu 720 l, které dodala 

firma  Jelínek Trading viz obrázek č. 2. 

Smlouvou byla dána pravidla pro využívání kompostéru a o pravidelné kontrole 

o plnění účelu. Investice na nákup kompostérů pro tuto městskou část byly zhruba 120 

tisíc Kč.   
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Obrázek č. 2 Komposteiner pro domácí kompostování (foto reklamní materiál  firmy 

JELÍNEK-TRADING spol. s r.o., Zlín) 

 

3.4. Rozšíření projektu 

Zapojení dalších částí Chomoutov s 332 domy a Nový Svět s 237 domy  

proběhlo v srpnu 2008. Během července 2008 proběhla opět informační kampaň 

zaměřená na jednotlivé domácnosti a občané těchto městských částí si vybrali, jakým 

způsobem budou provádět třídění bioodpadu. Zda využijí sběr do speciální nádoby o 

objemu 240 l s vývozem (viz obrázek č. 3) nebo kompostér pro domácí kompostování o 

objemu 400 l a 700 l. V obou částech proběhla analýza a na jejím základě bylo dodáno 

102 nádob a 107 kompostérů a následně se v tomto roce sebralo 211 t bioodpadu. [11] 
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Obrázek č. 3 Sběrová nádoba na 240 l pro vytříděný BRO  (foto Petr Zapletal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4 Informace na sběrové nádobě na bioodpad (foto Petr Zapletal) 
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3.5. Shrnutí  

Uvedené projekty probíhají i v dalších letech, pouze donáškový způsob sběru 

byl vyhodnocen jako ekonomicky nevýhodný a byl nahrazen kombinovanou metodou 

třídění bioodpadu. Celkově proběhly všechny pilotní projekty svozu biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu v pěti městských částech města Olomouce. Ve 

čtyřech lokalitách byly zapojeny do systém sběru bioodpadu  velkoobjemové kontejnery 

o objemu 5 m
3
 a ve třech lokalitách byly občany využívané bionádoby o objemu 240 l. 

Domácí kompostování bylo ve třech lokalitách podpořeno formou zapůjčení  

kompostérů o objemu 720 l nebo 400 l. [11] 

 

Tabulka č. 3: Přehled lokalit sběru bioodpadu na území statutárního města Olomouce 

v r. 2008 (Autor J. Matzenauerová) 

 

 
Radíkov 

Svatý 

Kopeček 
Lošov Droždín Neředín Chomoutov Nový Svět 

Délka 

projektu 
04-11/08   04– 11/08 04-11/08 04– 11/08 04– 11/08 08– 11/08 08– 11/08 

Způsob 

sběru 

Velko 

objemový 

kontejner  

5 m3 

Velko 

objemový 

kontejner  

5 m3 

Velko 

objemový 

kontejner  

5 m3 

Velko 

objemový 

kontejner  

5 m3 

Bio 

Nádoby 

 240 l 

Bio 

nádoby  

240 l 

Bio 

nádoby  

240 l 

Četnost 

svozu 
1 x týdně 1 x týdně 1 x 14 dní 1 x 14 dní 1 x 14 dní 1 x 14 dní 1 x 14 dní 

Celkový 

počet svozů 
29 30 13 13 16 7 7 

Kompostér  ne ne ne ano, 720 l ne ano, 720 l ano, 400 l 
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3.6.  Vyhodnocení množství BRKO ve sledovaných lokalitách 

V tabulce č. 4 je uvedeno  množství BRKO připadající na jeden svoz,  na jednu 

osobu a celkem  svezeného z příslušné lokality v r. 2008. Je z ní zřejmý počet obyvatel 

ve svozové oblasti a jeho vliv na množství vytříděného bioodpadu.  

 

Tabulka č. 4: Údaje o množství BRKO svezeného z příslušné lokality v r. 2008 (Autor J. 

Matzenauerová) 

 

 
Radíkov 

Sv. 

Kopeček 
Lošov Droždín Neředín 

Chomoutov 

+Nový Svět 

celkové 

množství 

BRKO (t) 

21,82 25,36 11,88 9,98 114,15 27,91 

celkový 

počet svozů 
29 30 13 13 16 7 

množství 

BRKO na 1 

svoz (t/svoz) 

0,752 0,845 0,914 0,768 7,134 3,987 

počet osob 292 774 632 1066 1320 1786 

množství 

BRKO na 1 

osobu 

(kg/osoba) 

74,7 32,8 18,8 9,4 86,5 15,6 
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3.7. Rozvoj sběru v roce 2009 

Z projektu vyplynulo, viz tabulka č. 5,  že donáškový způsob sběru bioodpadu 

do velkoobjemových kontejnerů, se z finančních a provozních důvodů jeví jako 

neudržitelný.  Jelikož měli občané v částech Svatý Kopeček, Lošov, Radíkov, kde tento 

způsob sběru probíhal, trvalý zájem pokračovat ve třídění bioodpadu, proběhla opět 

informační a  dotazníková akce s nabídkou výběru z jiných dvou možností. A to buď 

kompostér nebo bioonádoba s vývozem 1x14 dní. Zdůrazňována byla výhoda omezení 

vývozu komunálního odpadu. Z těchto částí se prováděl střídavý svoz směsného odpadu 

a bioodpadu v sudé a liché týdny viz obrázek č. 5. [11] 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5: Svoz bioodpadu (foto Petr Zapletal) 

Změna se projevila již v první polovině roku  ve snížení množství směsného 

komunálního odpadu (cca o 30%) a samozřejmě i po ekonomické stránce za uložení 

směsného komunálního odpadu na skládku. Obdobným způsobem byla od roku 2009   

zapojena i rodinná zástavba v městské části Lazce, kde je už vyšší  zastoupení sídlištní 

zástavby viz tabulka č. 6  a graf  č. 1. [11] 
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Tabulka č. 5 Množství bionádob a kompostérů v r.2009 (Autor J. Matzenauerová) 

 

 

KMČ BIO nádoba kompostér 

Droždín 0 37 

Chomoutov 77 81 

Lazce 154 110 

Lošov 61 53 

Neředín 285 1 

Nový Svět 85 23 

Radíkov 70 37 

Svatý Kopeček 117 42 

Celkem 849 384 
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Tabulka č. 6 Množství svezeného bioodpadu (t) v  r. 2009  (Autor J. Matzenauerová) 

 

 

Datum 

svozu  

Množství (t)    Datum 

svozu  

Množství (t)  

1. 4. 2009  4,200    3. 6. 2009  11,520  

8. 4. 2009  7,790    10. 6. 2009  11,550  

15. 4. 2009  6,850    17. 6. 2009  11,970  

22. 4. 2009  11,210    24. 6. 2009  11,730  

29. 4. 2009  9,540    1. 7. 2009  13,770  

6. 5. 2009  10,410    8. 7. 2009  16,130  

13. 5. 2009  8,100    15. 7. 2009  15,840  

20. 5. 2009  13,230    22. 7. 2009  15,680  

27. 5. 2009  10,290    29. 7. 2009  12,380  
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Graf č. 1 Vývoj množství svezeného bioodpadu v r. 2009  (Autor J. Matzenauerová) 

 

 

 

 

 

3.7. Rozdíl ve svozu v zimním a letním období 

  V zimním období v minulém roce svoz neprobíhal. Byl ukončen v listopadu 

2010. Bylo to z důvodu minimálního množství separovaného bioodpadu. Pouze v únoru 

2011 byli občané vyrozuměni o mimořádném svozu před zahájením sezony. Tento svoz 

proběhl ve všech zapojených částech. 

Od roku 2011 bude svoz probíhat v průběhu celého roku jednou za 14 dní, mimo 

 období od  listopadu do dubna, kdy  bude svoz omezen na jednou měsíčně. 
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4. POPIS A ZPRACOVÁNÍ BRO A TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ    

 

 Způsoby nakládání jsou uvedeny v tabulce. Je z ní zřejmé kolik procent 

z celkového množství uvedený druh odpadu zaujímá a jakým způsobem byl využitý.  

Největší objem zaujímá recyklace a odstraňování skládkováním. Naproti tomu nejmenší 

množství se využívá energeticky a skladuje. [3] [2] 

 

Tabulka č. 7 Způsoby nakládání s jednotlivými druhy BRKO (Zdroj MŽP  ČR) 

  

 

 

Druh odpadu 

Materiálové 
využití 
(recyklace) 

Energetické 
využití 

Odstraňování 
skládkováním 

Úprava 
skladování 
ostatní 

Podíl z celkového množství v % hmotnosti 

Papír a lepenka 91 1 0,5 7,5 

BRO ze stravoven 68,6 13,6 8,3 9,5 

Oděvy a textilní 
materiály 

67,2 0,8 2,1 29,9 

Dřevo 30,7 11,8 38,1 19, 4 

BRO ze zahrad 74,5 1,2 8,1 16,2 

Směsný KO 0,1 12 87,1 0,8 

Odpad z tržišť 35,3 0,5 57,4 6,8 

Objemný Odpad 4,3 0,6 93,4 1,7 
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Obrázek č. 6 Mapa zařízení na využití biologicky rozložitelných odpadů  - Olomoucký 

kraj (zdroj KÚ Olomouckého kraje) 
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 4.1. Kompostování 

 

 Kompostování je jedním z nejzákladnějších a nejšetrnějších způsobů využití a 

snížení množství bioodpadu. Z ekologického hlediska prezentuje přirozené zpracování 

biologicky rozložitelných odpadů.  

Nevyžaduje žádnou další přídavnou energii,  doplňuje koloběh prvků v přírodě a 

dodává nezastupitelný humus do půdy. Je to vlastně přirozený způsob recyklace. [8] 

 

 Skládá se ze tří základních fází: 

1. Rozklad 

 polysacharidů, bílkovin a tuků obsažených v odpadech. Uvolňuje se při ní teplo 

a kompost se zahřívá na teplotu 50-65°C.  Doba trvání je  zhruba 21 dní. 

2. Přeměna  

složení mikroorganismů, vznikají humusové látky a ve zrajícím kompostu nejde 

rozeznat původní odpady. Teplota se snižuje na 40-45°C.  

3) Dozrávání  

kompostu, ten dosahuje hnědé barvy, snižuje se kyselost, molekulární váha 

humusových látek se zvyšuje. 

   

Organizace kompostování 

- domácí kompostování (v rodinných zahradách) 

- komunitní kompostování (zahrádkářské kolonie) 

- centrální kompostování (průmyslové kompostování) 
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Obrázek č. 7 Příprava kompostovací zakládky v Kompostárně SPRESO Kralice  

(foto Petr Zapletal) 

 

Průběh kompostování záleží na prvotní skladbě a namíchání surovin. Zelené, 

vlhké suroviny jsou bohatší na dusík. Hnědé suroviny jsou  tvrdší, suché a bohaté na 

uhlík. Poměr C:N ovlivňuje intenzitu činnosti mikroorganismů a tvorbu humusových 

látek, s tím i dobu zrání a kvalitu kompostu. Optimální poměr C:N je v rozmezí 25 - 

30:1. Provzdušňování se provádí překopávkou kompostu, tlakovou aerací nebo 

odsáváním. Při špatném provzdušňování kompostu probíhají anaerobní procesy – hnití a 

s ním spojený zápach. [12] 
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Podmínky pro kompostování: 

• výběr vstupních surovin, 

• příprava surovin do zakládek kompostu viz obrázek č. 7 

• sledováním procesních podmínek 

• měření fyzikálně–chemických vlastností viz obrázek č. 8 (teplota, vlhkost, 

stupeň provzdušnění apod.) 

• využívání zařízení zajišťujících vhodné procesní podmínky 

• provzdušňování a promíchávání kompostu – překopávání, 

úprava vlhkosti kompostu [15] 

 

Obrázek č. 8 Sledování hodnot v kompostovacím procesu (dle Plívy) 
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Podle zařazení v procesu kompostování v technickém vybavení nesmí 

kompostárna postrádat zařízení pro úpravu odpadu, drtič nebo  štěpkovač. Nezbytným 

prostředkem je  i překopávač kompostu, který  zakládky homogenizuje a provzdušňuje. 

Prosévací mechanismus  v konečné fázi kompostování  třídí kompost na různé frakce a 

nadsítní část se po vytřídění vrací zpět do kompostu.. Je využívaná jako očkovací látka 

do  nové zakládky. Pro ovlivňování vlhkosti a aplikaci biotechnologických prostředků 

slouží mechanismus na postřik zakládky. Nezbytné jsou pro tyto provozy specifické 

nakladače a převozní mechanismy. Plán  linky na kompostování je na obrázku č. 5. [14] 

 

 

 

 

Obrázek č. 9 Plán linky na kompostování (dle Plívy)  
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Speciální je metoda vermikompostování, která je  převážně aerobní fermentace 

organických materiálů, využívá značného potenciálu některých druhů dešťovek 

přeměňovat organickou hmotu na kvalitní hnojivo s relativně vysokým podílem 

humusových látek a s obsahem regulátorů růstu.Pro vermikompostování jsou vhodné 

např. tyto druhy dešťovek: Eiseniafoetida, E.andrei, Lumbricusrubellus. [14] 

 

Komposty /organická hnojiva/ se do oběhu uvádí za podmínky, že jejich jakostní 

znaky odpovídají vyhlášce č. 474/2000 Sb. „o stanovení požadavků na hnojiva“ a byla 

zaregistrována ÚKZÚZ Brno (Oddělení registrace hnojiv Praha). Udržování koloběhu 

látek při kompostování v době kdy se řeší problém skleníkového efektu a nastupujících  

klimatických  změn a při zajištění  výživy ve světovém měřítku je možné  označit 

kompostování jako technologii trvale udržitelného života. [4] 

 

 

 

Obrázek č. 10 BRO navezené ke kompostování (foto Petr Zapletal) 
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4.2. Anaerobní digesce 

Anaerobní digesce (fermentace) je biodegradační proces, který je nejčastěji 

využíván v bioplynových stanicích. Organická hmota je rozkládána mikroorganismy za 

nepřístupu vzduchu v reaktorech, při  optimálních  řízených podmínkách (např. obsah 

sušiny, reakční teplota, pH). Hlavní produkt této transformace je energeticky využitelný 

bioplyn, který obsahuje zhruba 55 – 70 % methanu. Ten se spaluje v kotlích a vyrobená    

tepelná energie se vyžívá na vytápění budov a ohřev vody. Další možností je  výroba 

elektrické energie v kogenerační jednotce Dalším produktem je digestát, hnojivý 

substrát využitelný pro výrobu kompostu a hnojiv. Podle obsahu sušiny ve 

zpracovávaném materiálu rozeznáváme dva druhy  

· Mokrá fermentace (obsah sušiny max. 12 %) 

· Suchá fermentace (obsah sušiny 20 % až 60 %) 

Anaerobní digescí je výrazně redukována přirozená pachová zátěž z rozkladu 

organické hmoty obsažené ve zpracovávaných odpadech. Proces totiž probíhá v 

plynotěsném reaktoru a není doprovázen žádnými dalšími emisemi nežádoucích 

chemických komponent. 

Fáze procesu: 

1.hydrolýza - hydrolytické mikroorganismy štěpí makromolekulární organické 

látky na menší molekuly schopné transportu do buňky, kde probíhají další fáze  

2. acidogeneze - produkty hydrolýzy jsou štěpeny na jednodušší látky - kyseliny, 

alkoholy, CO2, H2 

3. acetogeneze - tvorba kyseliny octové, CO2 a H2  

4. methanogeneze 
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Provoz bioplynové stanice  

 V bioplynové stanici se zpracovává kejda, hnůj a jiné odpady z živočišné 

výroby, fytomasa, odpady z rostlinné výroby, biologicky rozložitelný odpad z jídelen a 

kuchyní,   biologicky rozložitelný komunální odpad a čistírenské kaly.   

  Bioplynová linka  se skládá z přípravné nádrže na surový materiál. Odtud se  

přečerpává do fermentoru, kde se probíhá  proces anaerobní digesce a tvorby bioplynu. 

Bioplyn  se jímá   do zásobníku a upravuje  pro další využití.  

Aby proces anaerobní digesce probíhal správně, je třeba zajistit vhodné životní 

podmínky pro činnost mikroorganismů, anaerobní prostředí, optimální pH, stálá teplota 

a  vhodné složení substrátu. [16] 

4.3. Skládkování 

Skládky jsou zařízení, která slouží ke konečnému uložení odpadů. Neřeší tedy 

využití odpadů, ale pouze jeho uložení .Nesmí přitom dojít k ohrožení životního 

prostředí z hygienického, geologického, geomechanického, hydrogeologického 

hlediska. Podle vyhlášky MŽP o podrobnostech nakládání s odpady 383/2001 a 

vyhlášky 294/2005 Sb.o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 

povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 

se skládky dělí podle technického zabezpečení na 3 skupiny:  

• skupina S – S-IO   určená pro inertní odpady kategorie ostatní odpad, jejichž vodný 

výluh nesmí překročit v žádném z ukazatelů limitní hodnoty výluhové třídy č.I (dle 

normy) a limitní hodnoty koncentrace organických škodlivin v sušině uvedené v tabulce 

přílohy.  

• skupina S – S-OO1, SOO2 a S-OO3 určená pro odpady kategorie ostatní odpad, 

jejichž vodný výluh nesmí překročit v žádném z ukazatelů dané limitní hodnoty 

vodného výluhu.    

• skupina S – S-NO   určená pro nebezpečné odpady.   
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Další dělení skládek je z různých hledisek. Podle vztahu k  úrovni terénu  

rozlišujeme skládky podúrovňové, nadúrovňové  a  podzemní. Podle stavebního 

provedení jsou skládky netěsněné a skládky těsněné přírodním materiálem, jílem a 

bentonitem,  nebo syntetickým materiálem, nejčastěji  folií z PVC nebo polyethylenu. Z 

hlediska doby skládkové činnosti se skládky dělí na připravované, provozované a 

skládky s přerušenou či ukončenou činností..   

Ve vyhlášce č. 383/2001 „ o podrobnostech nakládání s odpady“,  v příloze č. 8 

jsou uvedeny odpady, které nejsou povoleny ukládat na skládky všech skupin. Pod 

bodem 16 jsou kompostovatelné odpady a v odstavci 14 je přehled odpadů, které  se 

mohou ukládat na skládky jen v určitém režimu včetně stanovení času omezení a 

podmínek vztahujících se na biologicky rozložitelný podíl komunálního odpadu, který 

je v příloze č. 9 této vyhlášky. Dle ní je zakázáno skládkování využitelných odpadů 

včetně složek vytříděných odpadů a kompostovatelných odpadů. [13]  

4.4. Spalování 

Spalování je využíváno hlavně při zneškodňování komunálního odpadu, pokud 

obsahuje 40 – 80 % BRO, který nebyl vytříděn. Dochází při tomto procesu ke vzniku 

emisí, skleníkových plynů a současně  vzniká i další nový  druh odpadu – toxický popel.  

Proces spalování BRO je rozdělen do 4 fází: 

1. Hydrolýza – minimální vlhkost pro tuto fázi je 50%, je to enzymatický 

rozklad polymerů na jednodušší organické látky 

2. Acidogeneze – vytváří se anaerobní prostředí, dochází k tvorbě oxidu 

uhličitého, vodíku   

3. Acetogeneze – další rozklad a  produkce kyseliny octové. 
 

4. Metanogeneze – z  kyseliny octové, H2 a CO2 vzniká methan  
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Spalování BRO je velmi komplikované. Důvodem je velká různorodost tohoto 

materiálu, různé parametry, způsob hoření, obsah a množství popelovin. S tím jsou 

spojené vysoké náklady a náročná příprava spalovacího zařízení. [13] 
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5. DISKUSE 

 

Financování projektu probíhalo dle informací RNDr. Jany Matzenauerové, 

vedoucí odboru oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí Magistrátu města 

Olomouce, následovně: 

 Do roku 2011 byl projekt zavádění třídění bioodpadu realizován z prostředků 

statutárního města Olomouce. Investovalo se do nákupu sběrných nádob, kompostérů, 

svozu  i využití odpadu na kompostárně. V roce 2010 zažádalo město o přidělení dotace 

z Operačního programu OPŽP na pokračování projektu a rozšíření třídění bioodpadů do 

rodinné zástavby ve zbývajících městských částech. Žádost byla úspěšná a městu byla 

přiznána dotace na nákup sběrných nádob a svozového vozidla viz obrázek č. 11. 

Přiznaná dotace je ve výši 40% uznatelných nákladů. Projekt bude realizován v letech 

2011-2012. 

           V současné době je stav projektu zavádění separovaného sběru biologicky 

rozložitelných odpadů v Olomouci v tomto stádiu Projekt se rozšiřuje do dalších 

městských částí těmito postupy: 

1.  Celkem  je připraveno k rozmístění 4 800 ks sběrných nádob  

2. Byla provedena propagační kampaň a připraveno připojení zbývajících třinácti 

městských částí do projektu sběru separovaného bioodpadu. 

3. Pracuje se intenzivně na zapojení všech občanů do projektu v částech, kde už sběr byl 

zaveden a úspěšně probíhá.  

. V zimním období v minulém roce svoz neprobíhal. Byl ukončen v listopadu 

2010, pouze v únoru 2011 byl proveden mimořádný svoz před zahájením nové sezóny. 

Od roku 2011 bude svoz probíhat v průběhu celého roku 1x14 dní, v měsících listopad -

duben bude omezen na svoz 1x měsíčně. 
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Obrázek č. 11 Svozové vozidlo firmy TSMO Olomouc (foto Petr Zapletal) 
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6. ZÁVĚR    

 

Vzhledem k aktuálním poznatkům z projektu, meziročního srovnání a zkušeností 

z  vývoje projektů odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu 

v určitých  částech města Olomouce můžeme usoudit, že  je možná udržitelnost třídění a 

sběru bioodpadu v České republice.  

V území s rodinnou zástavbou  se sběrem do nádob v kombinaci s domácím 

kompostováním se dá dosáhnout vynikajících výsledků a to i dobrým vytříděným 

odpadem bez nežádoucích příměsí. Tímto způsobem lze snížit ukládání biologicky 

rozložitelného odpadu na skládku, zlepšit kvalitu životního prostředí a zlepšit i 

ekonomickou stránku při nakládání s odpady.  

           Na základě vyhodnocení informací ze sběru a ohlasů od občanů z částí, kde 

probíhal sběr separovaného bioodpadu jsem dospěl k těmto závěrům: 

1. Nejproblematičtější skupinou v tomto projektu se ukázaly části města ve kterých je 

větší procento majetnějších obyvatel. Docházelo k netřídění odpadu, k neoprávněným 

stížnostem na způsob a četnost sběru bioodpadů. 

2. Snížením  četnosti sběru komunálního odpadu z týdenního na čtrnáctidenní byli 

obyvatelé více donuceni  separovat bioodpad z komunálního odpadu. Toto opatření bylo 

velmi nepopulární.  

3. Množství komunálního odpadu se sice zmenšilo, ale naopak se zvýšilo  množství 

vytříděného bioodpadu, protože se sbírá i  bioodpad, který dříve občané odváželi na 

černé skládky nebo spalovali. Tím se podstatně zlepšilo ovzduší a  životní prostředí 

vůbec. .   

Podstatná je informační kampaň a výchova občanů během realizace projektu. Je 

nutné provádět průběžnou kontrolu kvality třídění a sběru komunálního  biologicky 
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rozložitelného odpadu. Okamžitě reagovat na nesprávné třídění a náležitě vysvětlit tyto 

nedostatky.    

Od občanů jsou ve větším měřítku kladné ohlasy na tento způsob sběru odpadů o 

čemž svědčí i zájem o třídění bioodpadů z jiných lokalit, kde tento způsob ještě nebyl 

zaveden.   

V současnosti je rozšiřování třídění bioodpadu do dalších městských částí 

s rodinnou zástavbou,  s průvodním omezením svozu směsného komunálního odpadu, 

jeden ze zásadních cílů v  plnění Plánu odpadového hospodářství města Olomouce   

Projekty tak podpořily environmentální myšlení občanů, pomohly k osvětě a 

samozřejmě ke zlepšení životního prostředí v naší republice. 

Sledováním tohoto projektu a jeho průběžným vyhodnocováním bych se chtěl 

zabývat i po dobu navazujícího studia. Poznatky bych chtěl uplatnit při experimentálním 

zavedení separace biologicky rozložitelného odpadu v mém bydlišti. Jelikož se jedná o 

městys s velikostí do 2000 obyvatel, kde je rozvinuté zahrádkaření, bude zajímavé, jaký 

systém separace se uplatní. Jestli domácí kompostování v komposteinerech, nebo 

svozový systém sběru.  
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