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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá způsoby nakládáním a zpracováním  odpadů 

z veřejného stravování. Jsou zde uvedeny zákony a nařízení, které   by se měly ve 

veřejném stravování dodrţovat. V práci jsou uvedeny příklady zařízení, jako např. 

kompostárna a bioplynové stanice. Dále jakým způsobem se dá odpad odstranit a jejich 

energetické vyuţití.  
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Summary 

This thesis deals with methods of handling and processing of waste from catering. 

They are listed here laws and regulations that should be observed in public catering. The 

paper presents examples of devices, such as composting and biogas plants. Furthermore, 

how can eliminate waste and energy use. 
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1 Úvod 

S rozvojem ţivotní úrovně konzumní společnosti stále vzrůstá produkce odpadů. 

Mnoţství odpadů vznikajících při zpracování potravin, přípravě jídel ve stravovacích 

zařízeních, prodejnách fast food, školách, nemocnicích, v domácnostech a dalších 

společenských zařízení je obrovské, a proto je stále větší pozornost věnována jejich 

zpracování a vyuţití. Zákony, kterými se musí provozovny řídit, jsou pro většinu z nich 

velice těţce dosaţitelné. Odstraňování těchto odpadů je přesně stanoveno daným způsobem 

dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, které se musí přesně 

splňovat i normy a nařízení Evropské unie.  

Odpadovým hospodářstvím se rozumí „činnost zaměřenou na předcházení vzniku 

odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, 

a kontrola těchto činností“.[40] Za odpad se povaţuje vše, co při výrobě nebo jiné lidské 

činnosti nebylo z prvotního zdroje vyuţito a co ani po další úpravě vyuţito nebylo. 

Hlavním cílem odpadového hospodářství nadále zůstává stanovení a dodrţování 

pravidel nakládání s odpady. Velmi významná je především problematika zabývající se 

zabráněním vzniku a omezením mnoţství vzniku odpadů, zejména nebezpečných odpadů a 

způsobu jejich bezpečného, materiálového a ekonomicky výhodného vyuţití.  

Cílem bakalářské práce je charakteristika odpadů vznikajících při provozování 

veřejného stravování a dále způsob nakládání s těmito odpady a jejich následné vyuţití. 
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2 Legislativní podmínky nakládání s odpady z veřejného 

stravování 

V zákonech a vyhláškách o odpadech je uveden pojem původce odpadů. I stravovací 

zařízení jsou zdrojem odpadů, a proto jsou povinny je shromaţďovat a zabývat se jejich 

likvidacím. Zákon taky nařizuje jak nakládat s odpady a jak je likvidovat. Tato činnost je 

určena pouze specializovaným firmám.[1]  

Níţe je uveden výběr zákonů, nařízení a vyhlášek týkajících se stravovacích zřízení. 

 Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 o vedlejších ţivočišných 

produktech, které nejsou určeny k lidské spotřebě  

 Vyhláška č. 137/2004 Sb. O hygienických poţadavcích na stravovací sluţby 

 Vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech pro nakládání s odpady 

 Vyhláška č.341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s BRO 

 Zákon č.166/1999 Sb. o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů 

(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin  

 Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění 

pozdějších předpisů [40] 

2.1 Zařazení přebytků jídel mezi odpad 

Jídelny a stravovací zařízení vyprodukují velké mnoţství odpadů. Veškeré suroviny 

určené k úpravě a vaření jsou dodávány v obalech a ty, jsou buď vratné, recyklovatelné nebo 

jsou myšleny jako odpad. 

Mezi odpad patří sklo, papír, plasty, kovy.Ve stravovacích zařízeních jsou to 

převáţně zbytky jídel. Těch je největší mnoţství. Podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. katalog 

odpadů ve znění pozdějších předpisů jsou jídelny a stravovací zařízení povinny odpad 
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rozdělit na jednotlivé druhy odpadů. Ty se musí skladovat odděleně od sebe, nelze je míchat 

dohromady. [2] 

Nařízením EP a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin, je řešena problematika 

nakládání s odpady jen z hlediska dodrţování hygienických poţadavků.  

Povinnosti můžeme shrnout: 

 odpady je nutno co nejrychleji odstranit z prostor, kde se nacházejí potraviny 

 odpady se musí skladovat v uzavíratelných nádobách, které se buď likvidují s odpadem, 

nebo pravidelně čistí a dezinfikují 

 úloţiště odpadů musí být udrţováno v čistotě a zabezpečeno 

 odpady musí být likvidovány hygienickým a ekologickým způsobem ve smyslu platné 

legislativy a nesmějí představovat přímý ani nepřímý zdroj kontaminace 

 

Nařízení EU 

Vzhledem k tomu, ţe jsme členským státem EU, jsme vázáni na všechny evropské 

normy. Existují dva typy předpisů v rámci EU: směrnice a nařízení, například č.1774/2002 o 

vedlejších produktech, které nejsou určeny k lidské spotřebě. Definuje kuchyňský odpad 

jako veškerý potravinářský odpad včetně pouţitého stolního oleje, který pochází z restaurací, 

stravovacích zařízení a kuchyní včetně ústředních kuchyní a kuchyní v domácnosti. V tomto 

nařízení se dělí ţivočišné materiály do tří skupin, kde kuchyňský odpad patří do 3. kategorie 

(čl. 6 odst. 1 písm. i), z toho vyplývá, ţe s kuchyňským odpadem je třeba nakládat jako s 

odpadem. [2] 

Materiály 3. kategorie patří mimo jiné:  

 vedlejší ţivočišné produkty vznikající při výrobě produktů určených k lidské spotřebě, 

včetně odtučněných kostí a škvarků;  

 zmetkové potraviny ţivočišného původu nebo zmetkové potraviny obsahující produkty 

ţivočišného původu s výjimkou kuchyňského odpadu, které z obchodních důvodů, z 

důvodů závady při výrobě nebo balení nebo jiné závady nepředstavující nebezpečí pro 

lidi nebo zvířata jiţ nejsou určeny k lidské spotřebě; 
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 čerstvé vedlejší produkty z ryb ze závodů vyrábějících rybí produkty k lidské spotřebě; 

 skořápky, vedlejší produkty z líhní a vedlejší produkty z porušených vajec zvířat, která 

nevykazovala klinické příznaky ţádných onemocnění přenosných prostřednictvím vajec 

na lidi nebo na zvířata; 

 krev, kůţe, kopyta, paznehty, peří, vlna, rohy, chlupy a koţešiny pocházející ze zvířat, 

která nevykazovala klinické příznaky ţádných onemocnění přenosných prostřednictvím 

těchto produktů na lidi nebo na zvířata 

 kuchyňský odpad vyjma odpadů z dopravních prostředků v mezinárodní dopravě. [3] 

[17] 

Podle Katalogu odpadů (vyhl. č. 381/2001 Sb.) jsou zbytky jídel ve skupině 20 00 00 

(komunální odpady), 

2.2 Povinnosti původce odpadů 

Kaţdý původce odpadů‚ (tedy i jídelny a stravovací zařízení) je povinen vést 

evidenci odpadů. Přikazuje jim to § 39 Zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů. Shromaţďovat odpady utříděné podle druhů a kategorií v nádobách k 

tomu určených, odpady předat pouze oprávněné osobě, zabezpečit odpady před 

znehodnocením, odcizením a únikem, vést průběţnou evidenci, umoţnit kontrolním 

orgánům přístup do objektů, předloţit dokumentaci a poskytnout pravdivé údaje, původce je 

odpovědný za nakládání s odpady do doby převedení do vlastnictví oprávněné osobě. [4] 

2.3 Kontrolní orgány 

Mezi kontrolní orgány patří: 

 Ministerstvo 

 Ministerstvo zemědělství 

 Ministerstvo zdravotnictví 

  inspekce  

 krajské úřady  
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 obecní úřady s rozšířenou působností  

 obecní úřady, resp. újezdní úřad 

 orgány ochrany veřejného zdraví 

 celní úřady 

 Policie České republiky [40] 

 

Předmět kontroly odpadového hospodářství 

 průběžná evidence (popř. roční hlášení) 

 doklady o předávání odpadu - potvrzení 

 smlouvy s obcí, s oprávněnou osobou 

 platné rozhodnutí kraje (souhlas dle §14 odst.1) 

 třídění odpadů dle katalogu 

 shromažďovací prostředky (popis nádob) umístění sběrových nádob [5] 

Plán odpadového hospodářství původce 

 Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech pro nakládání s odpady ve znění pozdějších 

předpisů   

 § 28 Plán odpadového hospodářství původce 

 podrobný popis stavu a výhledu nakládání s jednotlivými druhy produkovaných odpadů 

od jejich vzniku po vyuţití nebo odstranění, případně předání další oprávněné osobě a 

vyhodnocení souladu s poţadavky stanovenými v zákoně a prováděcích právních 

předpisech, 

 vyhodnocení souladu odpadového hospodářství původce se závaznou částí plánu 

odpadového hospodářství kraje nebo dotčených krajů, 

 přehled opatření, která budou v odpadovém hospodářství realizována k předcházení 

vzniku odpadů, omezování jejich mnoţství a nebezpečných vlastností, 
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 způsob organizačního zabezpečení řízení odpadového hospodářství včetně vnitřních 

dokumentů, 

 jméno a příjmení a kontaktní údaje odpadového hospodáře, je-li původce odpadů 

povinen odpadového hospodáře podle § 15 zákona ustanovit. [40] 

Kaţdý původce těchto odpadů (v tomto případě kaţdá jídelna a stravovací zařízení) by měl 

podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů sestavovat svůj Plán 

odpadového hospodářství. [41] 
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3 Charakteristika odpadů z veřejného stravování 

Za odpady ze stravování jsou povaţovány především odpady z provozoven, ve kterých 

je vyráběno jídlo k přímé spotřebě. To zahrnuje restaurace, jídelny a centrální i domácí 

kuchyně. A můţe to zahrnovat bufety, občerstvení a přípravny studené kuchyně, které vyrábí 

jídlo pro přímou spotřebu, ale netýká se maloobchodních prodejen (jako jsou supermarkety) 

a potravinářských podniků, které vyrábí výrobky pro maloobchodní prodej [6]. 

Kuchyňské odpady jsou definovány jako jakékoliv odpady potravin určených pro 

lidskou spotřebu restaurací, stravovacích zařízení nebo kuchyní, včetně domácností 

chovatelů, popřípadě z průmyslu zpracovávajícího maso. Na základě standardizace 

legislativy EU dochází k omezování zkrmování zbytků pochutin a prošlých potravin.  

Správný způsob nakládání s kuchyňskými odpady ve stravovacích zařízeních je 

důleţitý z důvodu bránění šíření infekcí. Potravinářské odpady, nepoţivatelné vedlejší 

produkty a jiný odpad musí být odstraňovány z prostor, kde se nacházejí potraviny, co 

nejrychleji, aby nedocházelo k jejich hromadění. Tyto odpady musí být ukládány do 

uzavíratelných nádob obr.č.1. Tyto odpadové nádoby jsou určeny pro sběr zbytků jídel, 

především ve velkých kuchyních, nemocnicích, domovech důchodců, restauracích atd.  

Nádoby musí mít vhodnou konstrukci a musí být udrţovány v řádném stavu a podle 

potřeby musí být snadno čistitelné a dezinfikovatelné. 

U stravovacích zařízení je předpokládán výskyt bioodpadu, to znamená odpadu 

rostlinného původu (zbytky potravin, zeleniny, ovoce, vaječné skořápky, čajové sáčky atd.). 

[7] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
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Obrázek 1: Nádoba na gastro odpady s pákovým mechanismem 120 litrů [11] 

Podle platné legislativy platí zákaz zkrmování kuchyňských zbytků odpadů. Moţnost 

pouţití kuchyňských odpadů (§ 58) je uváděna následovně: 

 Kuchyňské odpady nesmí být pouţívány ke zkrmení zvířat. 

 Hygienická pravidla týkající se vedlejších ţivočišných produktů, které nejsou určeny k 

lidské spotřebě, stanoví nařízení Evropského parlamentu. 

V nařízení se termín kuchyňské odpady mění na odpady ze stravovacích zařízení a 

musí splňovat podmínky hygienizace těchto odpadů při přeměně ţivočišných odpadů na 

bioplyn a kompost. Vytříděným kuchyňským odpadem z kuchyní, jídelen a stravoven se 

rozumí odpad pouze rostlinného charakteru (například zbytky zeleniny a ovoce), který 

nepřišel do kontaktu se surovinami ţivočišného původu (například se syrovým 

masem,syrovými produkty rybolovu, syrovými vejci nebo mlékem). Zvláštní způsoby 

nakládání zahrnují druhy odpadu podle Katalogu odpadů s katalogovým číslem 20. Sloţky z 

odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01), a to: 

 

20 01 08 Biologicky rozloţitelný odpad z kuchyní a stravoven 

20 01 25 Jedlý olej a tuk 

Do těchto kategorií můţe být zařazen vytříděný kuchyňský odpad z kuchyní, jídelen a 

stravoven definovaným v metodickém návodu, na který se povinnosti nařízení (ES) 

č.1774/2002 nevztahují, neboť neobsahují ţivočišné produkty. Jedná se o materiály 

rostlinného původu (odstavec 2 písm. q).  
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Dále v kuchyních, jídelnách a stravovnách jde o skupiny odpadní obaly, čistící tkaniny, 

filtrační materiály a ochranné tkaniny s číselným kódem 15, odpady v Katalogu odpadů nijak 

neurčené s číselným kódem 16, eventuálně odpady komunální zařazené ve skupině s 

číselným kódem 20. [8] 

3.1 Shromažďování biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a 

stravoven 

Biologicky rozloţitelný odpad z kuchyní a stravoven shromaţďujeme odděleně od 

ostatního odpadu. Výhodné je bioodpad ukládat do nádob, které umoţňují jeho odvětrávání a 

vysoušení. Významně se tak sniţuje zápach bioodpadu. V uzavřeném koši se u dna můţe 

vytvořit zvodnělý výluh, ve kterém odpad začne velmi brzy zahnívat. Abychom tomuto stavu 

předešli, doporučuje se bioodpad ukládat do odvětrávaných košů či do speciálních 

kuchyňských nádob. Pro větší pohodlí lze vyuţít speciální kompostovatelné speciální sáčky, 

které lze kompostovat i s bioodpadem. [10]  

Nádoby na odpad musí být vyrobeny z materiálu umoţňujícího jejich sanitaci. Musí 

být uzavíratelné a zřetelně označeny, ţe jsou určeny k tomuto účelu. Ke shromaţďování 

odpadu v provozovně, ve které nelze vytvořit podmínky pro sanitaci sběrných nádob, nebo 

vyţaduje-li to charakter odpadů, pouţívají se jednorázové plastové obaly. Podle charakteru 

odpadů se pouţívají plastové soudky o objemu 30 nebo 60 litrů s víkem uzavíratelným 

kovovou sponou nebo odpadní nádoby na kolečkách o objemech 80 – 240 litrů s gumovým 

těsněním a západkou bránící samovolnému otevření nádoby. [1]  

Svoz těchto odpadů v nádobách má být prováděn speciálním vozidlem podle 

harmonogramu. Při odebírání naplněných nádob jsou obsluhou předávány čisté nádoby 

umyté horkou tlakovou vodou s dezinfikačním prostředkem. Obdobným způsobem se 

shromaţďuje a odváţí i odpadní jedlý olej a tuk zpravidla vyuţívaný k výrobě bionafty. 

Odvoz obsahu kuchyňských lapolů se provádí sacími vozy a vhodnou formou vyuţití tohoto 

odpadu je výroba bioplynu. Producent odpadu z kuchyňských lapolů by měl minimálně 

jednou ročně zajišťovat chemický rozbor tohoto odpadu. [1] 
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Obrázek 2: Svoz použitých olejů v lapolech [11] 

3.1.1 Shromažďovací prostředky pro kuchyňský bioodpad 

Nádoby ke sběru kuchyňského odpadu, který je pak přenášen do většího venkovního 

kompostéru. Nádoby mají optimální velikost pro vyuţití v domácnosti. Výhodou těchto 

nádob je, ţe neţ se nádoba zcela zaplní, započne zde jiţ proces rozkladu. Do nádoby je 

moţno vkládat kompostovatelný sáček, který můţete vhodit do kompostéru spolu s jeho 

obsahem. [31] 

Plastový kyblík 

Na trhu je výběr různě velkých kyblíků i s víkem, které se dají pořídit i za nízkou cenu. Je 

moţno si vybrat z nabídky podle poţadované velikosti a potřeby podle objemu 

produkovaného kuchyňského odpadu. Výhodou těchto nádob je také snadná manipulace s 

nimi a jejich nerozbitelnost. [10]  

 

Obrázek 3: Plastový kyblík s víkem [10] 
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Speciální odvětrávaný košík na kompostovatelný sáček/tašku (BioMatAirBox)® 

Levná varianta koše na kompostovatelné sáčky/tašky k odpadu má z bočních stran a shora 

perforovaným víkem přístup vzduch, obsah se průběţně vysouší, sniţuje se výskyt plísní a 

případný zápach lze volně postavit na zem, zavěsit na zeď či na vnitřní stranu dvířek 

kuchyňské linky na našem trhu k dispozici košíky různých objemů (7-10 litrů) víko lze 

odklopit jednou rukou, i kdyţ v ní něco drţíte. [10]  

 

Obrázek 4: Speciální odvětrávaný košík na kompostovatelný sáček [10] 

 

Keramická nádoba na biologický odpad  

Keramická kuchyňská nádoba pro sběr kuchyňského odpadu vypadá velmi dobře i na 

kuchyňské lince. Víko nádoby obsahuje pachový filtr. Nádoba má praktickou, nerezovou 

rukojeť. 

 

 

Obrázek 5: Keramická nádoba na biologický odpad [32] 
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4 Druhy odpadů ve veřejném stravování a jejich 

odstraňování 

4.1 Odpad z brambor 

Odpad z brambor je vyuţíván dvěma způsoby. Menší část odpadu se odváţí spolu s 

odpadem ze zeleniny a s nedojedenými zbytky pečiva, knedlíků a podobných potravin na 

zkrmení. Větší část odpadu se zachycuje v shromaţďovacích prostředcích a následně je 

zkompostována. Slupky z brambor jsou vhodné pro kompostování z toho důvodu, protoţe 

obsahují relativně malý obsah vody. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Odpad z brambor (vlastní foto) 

 

4.2 Odpadní tuky a oleje 

Z hlediska ochrany ţivotního prostředí se nesmí tuky vypouštět spolu s odpadními 

vodami do kanalizace. Tuky se shromaţďují v lapačích. Lapač tuků je vodotěsná plastová 

nádrţ se soustavou norných stěn a přepáţek. Slouţí k spolehlivému zachycování tuků na 

oddílné kanalizaci z restauračních provozů, rekreačních objektů, závodních jídelen a výroben 

masných výrobků. V lapači tuku se gravitačně odděluje tuk od odpadní vody. Pro správnou 
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funkci lapače tuku je nezbytné provádět pravidelnou kontrolu nárůstu vrstvy tuku v lapači 

(střední nornou stěnou) a při vrstvě tuku cca 70 mm (střední norná stěna není jiţ vidět), nebo 

po 1 týdnu. Hromadění tuku závisí na intenzitě zatíţení lapače. Zachycený tuk se likviduje 

na základě pokynů zpracovaného a schváleného programu likvidace a evidence odpadů 

příslušné provozovny. [37] [43] 

 

Obrázek 7: Odlučovač tuků LT-1 [39] 

V současné době je moţným řešením tohoto problému vyuţití bakteriálně 

enzymatických směsí na likvidaci organických látek v odpadech. Odpadní oleje, které 

vznikají mimo lapače tuků, tzv. ostatní tuky a oleje (např. ve smaţících pánvích) jsou 

slévány do sudů a jejich odvoz provádí firma obvykle zdarma. Nejčastěji je pouţívána 

bakteriální směs BILIKUK ® „S“ 

Mikrobiologický produkt BILIKUK ® „S“ se svým sloţením a vlastnostmi stal 

revolučním přípravkem nové generace. Jedná se o účinném širokospektrálním přípravku, 

který je sloţen z komplexu fakultativně anaerobních bakterií pro odstraňování a sníţení 

obsahu tuků, proteinů, cukrů, škrobů, organických usazenin, tenzidů, fenolů a zápachu v 

odpadním potrubí a lapači tuků. [38] 

Zjištěné výsledky při zavedení bakteriální směsi BILIKUK-S u kuchyňských lapačů tuků: 

 po 3 týdnech zlikvidovány tekuté fáze tuků, 

 po 2 měsících nízká vrstva tukového nánosu v odlučovači tuků (není nutný pravidelný 

dvouměsíční výběr a čištění odlučovače tuků), 

 po dobu aplikace nedochází k zanášení kanalizace, 
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 po 3. měsíci je potlačen kanalizační pach – kuchyně ráno voní. [8]  

 

 

4.3 Odpad ze zeleniny, ovoce a nedojedené zbytky potravin 

Odpady, které strávníci po sobě zanechali, se odváţely na zkrmení hospodářským 

zvířatům, nejčastěji prasatům a byly ţivnostníky odebírány zpravidla zdarma. V současné 

době je zakázáno pouţívání kuchyňských odpadů ke zkrmení zvířat. Kuchyni to přináší 

zvýšené náklady v podobě plateb za odstranění tohoto odpadu. [8]  

 

4.4 Kosti 

Kosti, které se po vyvaření stanou neuţitečnými pro přípravu stravy, jsou odváţeny do 

asanační firmy. Tam se rozdrtí na hmotu, která se následně sterilizuje, dále zpracovává na 

kostní moučku, ze které se dále vyrábějí krmné směsi pro dobytek. Kosti by měly být 

vzhledem k jejich rychlému podléhání zkáze ukládány do doby odvozu v chladicím boxu. 

Syrové kosti je nutno povaţovat za nebezpečný odpad s infekčním rizikem, který odebírá 

asanační ústav. [8]  

 

Obrázek 8: Odpad z vařených kostí (vlastní foto) 
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4.5 Obalový materiál 

Od 27. ledna 2002 je stanoven nařízením vlády č. 31/1999 Sb., kterým se stanoví seznam 

výrobků a obalů, na něţ se vztahují povinnosti zpětného odběru materiálu. Zpětnému odběru 

podléhají mimo jiné i obaly spotřebitelské (např. krabice, láhve, plechovky), přepravní obaly 

(např. sudy, bedny, pytle), skupinové a obchodní obaly (např. lepenkové bedny, přebaly). [8] 
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5 Způsoby nakládání s odpady z veřejného stravování 

Odpady vyskytující se při provozování veřejného stravování, lze odstraňovat několika 

způsoby. Pro menší objemy kuchyňských odpadů je vhodné vyuţít drcení. Dále bylo pro 

likvidaci vyuţíváno zkrmování. Dosud bylo zkrmování nejpouţívanější metodou, v 

současnosti se odpad z jídelen a stravovacích zařízení takto nesmí odstraňovat, důvodem je 

dodrţování přísných hygienických předpisů, které byly zavedeny v souvislosti s nákazou 

BSE apod. Nejekologičtěji lze odpady likvidovat kompostováním a procesy anaerobní 

digesce. Odpady z těchto procesů lze energeticky vyuţít a přepracovat je na bioplyn. 

5.1 Drcení kuchyňského odpadů 

Drtiče kuchyňského odpadu máme kuchyňský vestavný (pro menší počet jídel) nebo 

samostatný spotřebič, díky němuţ likvidujeme organické zbytky v kuchyni. Samotné drcení 

probíhá tak, ţe pustíme studenou vodu, zapneme drtič a postupně do něj vhazujeme 

organické zbytky, které vzniknou při přípravě a po konzumaci jídla. V drtiči se tyto zbytky 

rozmačkají na částečky o velikosti zrnka rýţe. Tuto rozdrcenou část voda odplaví do 

kanalizace. Poměr vody a rozdrcených částeček je 3:1.  

V drtiči lze likvidovat: zbytky z ovoce a zeleniny, vařené nebo pečené maso, kosti z 

kuřete a ryb, tenké vepřové kosti, těstoviny, rýţi, zbytky pečiva, papírové ubrousky a některé 

další zbytky z jídel. Naopak nelze drtit syrové maso, vláknité zbytky a neorganický odpad. 

Proti těmto materiálům je drtič opatřen bezpečnostní pojistkou, která drtič vypne. 

 

Výhody drtičů  

 dochází ke sníţení mnoţství bacilonosičů (mouchy, hlodavci, plotice), způsobujících 

choroby, které přitahuje potravinový odpad  

 drcení představuje ţivotaschopnou metodu recyklace  

 jsou určeny pro trvalé zatíţení 

  rozdrtí skoro všechny potravinové zbytky, které se vodou spláchnou do kanalizace: 

ovoce, zeleninu a jejich slupky, maso, kosti, vaječné skořápky, ořechy, pecky  
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 z ovoce, těstoviny a rýţi, zbytky pečiva, papírové ubrousky, šupiny z ryb v 

omezeném mnoţství a řadu dalších zbytků jídel. 

 je samočisticí a nepotřebuje ţádnou údrţbu 

  

Nevýhody drtičů 

 drtiče způsobují zanášení kanalizace usazenými pevnými látkami 

 kanalizační systémy nejsou dimenzovány na pouţívání drtičů 

 mastnota a tuky zanesou kanalizační potrubí. 

Drcení zbytků jídla v domácnostech je povoleno. 

Pro jídelny a stravovací zařízení platí přísnější normy. Vypouštění zbytků z jídelen, 

byť rozdrcených, je v rozporu se zákonem č. 254/2001 Sb., §38, odst. 1 o vodách, ve znění 

pozdějších předpisů a zákonem č. 274/2001 Sb., § 18, odst. 2o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů. Rovněţ je moţné opřít se o zákon č. 

185/2001o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jeţ zakazuje ředění nebo míšení 

takových odpadů. 

Nejedná se totiţ o vypouštění odpadních vod, ale vypouštění odpadů do kanalizace. 

Rozdrcené zbytky nejsou ve vodě rozpuštěny (připomeňme, ţe stále zůstávají malé 

částečky), kanalizaci sedimentují a dochází k zanesení a ucpání kanalizačních přípojek a 

následně uličních stok.  

Na čistírnách odpadních vod nelze takové odpadní vody čistit, protoţe by bylo 

nutné odváţet všechny tuhé zachycené částice (shrabky s česlí) ke speciálnímu odstranění. 

[9] [33] 

Drtič odpadu pro gastroprovozy – pro zpracování odpadu z přípravy pokrmů a 

likvidace nezkonzumovaných zbytků. Nepřetrţité provozy, např. větší hotely, domovy 

důchodců, restaurace, nemocnice, supermarkety produkují aţ 2500 jídel. [34]   
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Obrázek 9:  EcoMaster Comercial [34] 

 

Instalační podmínky drtičů: 

1) vzdálenost ode dna dřezu na střed odpadní trubky standardního průměru minimálně 18 

cm 

2) přívod elektrické energie 230 V zakončený zásuvkou pod dřezem 

a) zásuvka je vypínatelná světelným vypínačem pro drtič bez spínače 

b) jen zásuvka pro drtič s pneuspínačem. 

3)   průměr otvoru v dřezu musí být 9 cm (pokud není, lze nerezové dřezy upravit). 

 

Obrázek 10: Zapojení drtiče WASTE KING [12] 
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5.2 Zkrmování odpadů 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 kterým se stanovují hygienická 

pravidla pro vedlejší produkty ţivočišné výroby, které  nejsou určeny k lidské spotřebě 

omezuje vyuţívání biologicky rozloţitelného odpadů článkem 22 (zkráceno): 

Článek 22 

Omezení používání 

1. Následující způsoby užití vedlejších produktů živočišné výroby a zpracovaných produktů 

jsou zakázány: 

(a) krmení zvířat zpracovanými živočišnými bílkovinami získanými z těl nebo částí těl 

zvířat stejného druhu; 

(b) krmení hospodářských zvířat, vyjma kožešinových zvířat, odpady ze stravování nebo 

krmivem obsahujícím či připraveným z odpadů ze stravování; 

(c) aplikace organických hnojiv a pomocných látek, vyjma hnoje, na pastviny. [45] 

Doposud bylo zkrmování nejpouţívanější metodou, jak naloţit s odpadem. Ale 

nadále se odpad z jídelen a stravovacích zařízení takto odstraňovat nesmí. Zákon č. 91/1996 

Sb. o krmivech, ve znění pozdějších předpisů v § 3 odst. (4) říká: ,, Pro výrobu krmiv, 

doplňkových látek, premixů a ke krmení zvířat nesmějí být používány: 

(a) zakázané látky a produkty, krmiva a premixy, které obsahují zakázané látky, 

(b) krmné suroviny obsahující nežádoucí látky, jestliže překračují limity stanovené 

vyhláškou, pokud nejsou splněny podmínky v ní stanovené, 

(c) krmiva, doplňkové látky a premixy, v nichž se vyskytují cizí předměty, které mohou 

ohrozit zdraví zvířat, a živí skladištní škůdci.“ [46] 

5.3 Kompostování 

Odpady z kuchyní jako kaţdý biologicky rozloţitelný odpad je moţné rozloţit dvěma 

způsoby anaerobní digescí a aerobní rozkladem. Kompostování znamená transformaci 



 

 

20 

 

takové energie, kterou ukládáme zpět do půdy za účelem dodání energie pro růst rostlin a tím 

vytvoření přirozeně optimálních podmínek pro jejich nezanedbatelnou roli produkci kyslíku. 

[13] 

V zásadě jsou ke kompostování vhodné organické odpady všeho druhu z kuchyně i 

domácnosti (květiny, zbytky ovoce, zeleniny a brambor i zkaţené, kávová sedlina a 

vylouhované sáčky čaje,vaječné skořápky, popel ze dřeva, hygienický papír, v malém 

mnoţství i novinový papír. [22] 

 

5.3.1 Anaerobní digesce 

Tento proces probíhá bez přístupu kyslíku (O2), dochází k anaerobnímu rozkladu, 

kde se na rozkladu podílejí především anaerobní bakterie. Při anaerobních procesech je vedle 

organické hmoty významným produktem rozkladu skleníkový plyn metan (CH4). Jedná se o 

nejjednodušší uhlovodík vůbec (má tvar pravidelného čtyřstěnu, v jehoţ vrcholech jsou 

atomy vodíku a v těţišti atom uhlíku). Metan je hořlavý, výbušný a má mimořádnou 

schopnost pohlcovat ultrafialové záření. Je výrazně účinnější neţ oxid uhličitý. Jak oxid 

uhličitý, tak metan jsou skleníkové plyny, ale na skládkách, kde není přístup kyslíku k 

uloţenému odpadu, vzniká více metanu a metan má větší vliv na skleníkový efekt (cca 21x). 

Proto patří k významným skleníkovým plynům. Výhody kompostování jsou tak více neţ 

zřejmé.  

Schopnost bioodpadu produkovat metan se vyuţívá v reaktorech bioplynových stanic. 

Metan je základní sloţkou bioplynu a jeho spalováním v kogeneračních jednotkách je 

vyráběna elektrická energie a teplo. Digestát organická hmota, která vychází z bioplynové 

stanice, by měla být dále kompostována a pak můţe být pouţita jako organické hnojivo pro 

zapracování do půdy. Pokud je na pole vyváţen digestát přímo z reaktoru bioplynové 

stanice, můţe okolí obtěţovat zápachem a není vyuţit kvalitativně vyšší potenciál kompostu, 

který lze z digestátu vyrobit. [22] 
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5.3.2 Aerobní rozklad 

Technologie aerobního kompostování zabezpečuje mikrobiologickou přeměnu 

organických látek na stabilní humusové látky. Jde o analogické procesy, jako při přeměně 

organické hmoty v půdním prostředí. Vytvářením optimálních podmínek pro rozvoj 

mikroorganismů ve zrajícím kompostu je moţno získat aţ desetkrát většího počtu 

mikroorganismu ve srovnání s půdou a získat tak humusové látky rychleji a produktivněji. 

Aerobní kompostování má celou řadu technologických variant od překopávaných 

kompostových zakládek na volné ploše a vyuţívání různých kompostérů při domácím a 

komunitním kompostováním k různým systémům intenzivního provzdušňování kompostů 

tlakovým vzdušněním nebo odsáváním od plynů a k systému provzdušňovaných 

biofermentorů, kde celý proces je moţno řídit počítačem. Ve všech těchto systémech 

kompostování je však nutno zabezpečovat optimální podmínky na rozvoj mikroorganismů.   

O úspěšném průběhu kompostování a o výsledné kvalitě kompostu rozhoduje 

sestavení správné surovinové skladby čerstvého kompostu, coţ je výběr odpadů a stanovení 

jejich hmotnostního poměru. Při sestavení surovinové skladby kombinujeme odpady s 

vysokým obsahem uhlíku s odpady s obsahem dusíku, odpady málo strukturní s odpady 

strukturními, odpady suché s odpady vlhkými tak, aby bylo docíleno optimálních podmínek 

a jakostních znaků. [44] 

5.4 Kompostárny 

Kompostárny zpracovávající kuchyňské odpady a další VŢP musí splnit řadu 

technických poţadavků při hygienizaci těchto odpadů. Tato hygienizace se provádí 

biologickým teplem v samostatném reaktoru, např. v hygienizačním kontejnerovém 

fermentoru EWA nebo ve stavebně vybudovaném kompoboxu. Teprve hygienizovaný 

substrát s upravenou zrnitostí můţe být dále kompostován v provzdušňovaných 

kompostových zakládkách. Za zahájení provozu kompostárny lze z praktického hlediska 

povaţovat jiţ zkušební provoz, a to např. v návaznosti na garanční test. Doba zkušebního 

provozu kompostárny je stanovena ve stavebním povoleni a jako optimalní lze doporučit cca 



 

 

22 

 

6 měsíců. Zkušební provoz tedy trvá většinou od cca 3 měsíců do 1 roku v návaznosti na 

rychlost spuštění. [1] [25] 

Problém zpracování kuchyňských odpadů na kompostárnách v České republice 

spočívá v nedostatečném odbytu kompostu do zemědělství, čímţ se systém kompostování 

kuchyňských odpadů stává rizikovým. Konzistence kuchyňských odpadů pro kompostování 

musí být upravována dalšími často nedostatkovými substráty např. slámou, pilinami apod. 

[10]  

Kompostárna Pitterling v Bílině 

Společnost Ekodendra provozuje v Bílině-Chudeřice kompostárnu Pitterling, která se 

zabývá zpracováním bioodpadu, výrobou a prodejem kompostových substrátů a organických 

hnojiv. Byla zřízená v roce 2000. Její roční kapacita je 50 000 t/rok a je moţno uloţit ke 

zpracování BRKO. Třídění přímo u zdroje je nejefektivnější metodou moţného oddělení této 

sloţky od zbytkového odpadu.  Kompost se aplikuje na plochy zdevastované kraji hornickou 

činností a pro tvorbu okrasných zahrad a parků. Vyuţívají se technologie vypracované ÚK 

ZUZ Praha, podle kterých je fermentační proces řízen optimalizací C: N, vlhkostí a pH, 

zajištěním minimálního obsahu fosforu, zabezpečením aeračních a teplotních podmínek v 

kompostovaných zakládkách. V roce 2003 se musela vybudovat biofermentační boxy s 

automatickým měřením teploty, vlhkosti a odvětráváním do biofiltru. Tím se dosáhlo 

hygienizace kuchyňského odpadu s BRKO, s příměsí kuchyňského odpadu z domácností 

(plnění legislativy EU, dle Nařízení EP ES 1774/2002)  

Po veškeré úpravě jsou zpracované bioodpady expedovány ve formě kompostu nebo 

substrátu. [14] [24] 

 

Vermikompostér 

Získáme nejkvalitnější druh kompostu vermikompost je bioodpad, který se zpracuje na 

kompost přímo v bytě bez zahrady, efektivní řešení pro lidi ţijící na sídlištích či v činţovních 

domech úsporný na prostor kapacitu lze navyšovat, u některých systémů lze dokupovat podle 

potřeby další patra není nutné kompost přehazovat. 
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Vermikompostování neboli výroba biohumusu je specifická technologie výroby 

kompostů. K tomu vyuţíváme kalifornského hybrida ţíţaly Eisenia foetida, který je zvláště 

produktivní. Tento hybrid dokáţe ve svém trávicím ústrojí přeměnit aţ 60% přijaté 

organické látky na biohumus. Zejména kvůli sniţování počtu dobytka se u nás potýkáme s 

nedostatkem organických hnojiv. Jednoduchý proces vermikomompostování můţe částečně 

nahradit tato hnojiva, tou to metodou právě tak jako běţným kompostem navracíme energii 

zpět do půdy, aby mohla být opět vyuţita pro růst rostlin a tím byly vytvořeny přirozeně 

optimální podmínky pro jejich důleţitou roli produkci kyslíku. Zvyšování obsahu organické 

hmoty pomocí vermikompostu do půdy znamená i větší schopnost vázat, resp. uskladňovat v 

půdě emise uhlíku. Správný vermikompost má hnědo-černou barvu a obsahuje velké 

mnoţství enzymu z trávícího traktu ţíţal. [10] [26] [27] 

 

 

Obrázek 11:Vermikompostér [10] 

5.5 Energetické využití gastroodpadů 

Kuchyňské odpady jak z veřejného stravování, tak i ze soukromých kuchyní by měly 

být odděleně separovány a látkově nebo energeticky vyuţity. Látkové vyuţití přichází v 

úvahu při kompostování, energetické vyuţití je v bioplynových stanicích. V České republice 

jsou i spalovány ve spalovně komunálního odpadu nebo odděleně ukládány na skládky 

javascript:void(0)
http://www.chovatelka.cz/clanek/zalozeni-kompostu
http://www.chovatelka.cz/clanek/zalozeni-kompostu
javascript:void(0)
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odpadů. Další způsob vyuţití je jako jedna ze surovin do nové technologie biologicky 

dosoušené biomasy (BDB), která je vyuţívána jako biopalivo. [1] 

 

 

Biomasa  

je hmota ţivočišného nebo rostlinného původu, obsahující organické látky. Základní druhy 

biomasy, běţně vyuţívané pro anaerobní výrobu bioplynu jsou: 

 Exkrementy hospodářských zvířat (např. kejda, trus, hnůj, močůvka, hnojůvka, 

podestýlka). 

 Fytomasa siláţe, senáţe, vybrané části rostlin, vybrané druhy energetických rostlin, 

ekonomicky neprodejné produkty (např. nezkrmené zbytky krmiv, apod.). 

 Odpady ze zpracovatelského a potravinářského průmyslu (mlékáren, jatek, lihovarů, 

cukrovarů). 

 Specifické a speciální odpady (např. bioodpady z chemické výroby, masokostní 

moučka). 

 Tříděné domovní a komunální odpady (biofrakce) 

 Odpady ze stravovacích zařízení (např.obsah kuchyňských lapolů a pouţitých 

fritovacích olejů). [15] 

 

Kompostárny a bioplynové stanice 

Na základě nařízení ES č. 1069/2009 je moţno odpady ze stravovacích zařízení a 

bioodpad s obsahem kuchyňských odpadů a ţivočišné materiály 3. kategorie kompostovat 

nebo vyuţívat pro výrobu bioplynu pouze za těchto podmínek: 

Zařízení na kompostování nebo anaerobní digesci musí být vybaveno: 

a. uzavřeným reaktorem, který musí být vybaven 

 zařízením na sledování teploty v čase, 
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 záznamovými přístroji ke kontinuálnímu zaznamenávání výsledků těchto 

měření, 

 odpovídajícím bezpečnostním systémem k zabránění nedostatečného ohřevu; 

b. odpovídajícím vybavením pro čištění a dezinfekci vozidel a nádob přepravujících 

kuchyňské bioodpady nebo nezpracované vedlejší výrobky ţivočišného původu. 

Surovina vyuţívaná v zařízeních na kompostování nebo zbioplynování musí splňovat 

tyto poţadavky: 

 maximální velikost částic před vstupem do hygienizačního zařízení: 12 mm, 

 minimální doba v hygienizačním zařízení při 70 °C (v celé hmotě): 60 minut, 

 minimální teplota celé hmoty materiálu v hygienizačním zařízení: 70 °C. 

Vzorky kompostů nebo digestátů musí splňovat předepsaná hygienická kritéria. 

Důkazem o účinnosti technologie z hlediska hygienizace je sledování úbytku indikátorových 

mikroorganismů nebo valorizace hygienizace vneseným indikátorem. 

V nařízení ES 1069/2009 jsou stanoveny obecné hygienické poţadavky pro 

zpracování odpadů ze stravování. Provozovatelům kompostáren a bioplynových stanic 

zpracovávajících odpady ze stravování a další VŢP se ukládá povinnost vytvořit a zavést 

jeden nebo více nepřetrţitých (stálých) postupů zaloţených na zásadách systému kritických 

bodů HACCP (Hazard AnalysisCriticalControlPoints) a podle nich postupovat. Jde 

především o analýzu rizik, stanovení kontrolních bodů, jejich účinného monitoringu, a to vše 

s cílem důsledné ochrany zdraví lidí a zvířat. [1] 

Bioplynová stanice je technologické zařízení vyuţívající procesu anaerobní digesce ke 

zpracování bioodpadu, případně jiného biologicky rozloţitelného materiálu. Hlavním 

produktem anaerobní digesce je bioplyn, který lze vyuţít jako alternativní zdroj energie. [21] 

 

5.5.1 Bioplynové stanice 

Při zpracování kuchyňských odpadů na bioplynových stanicích se vyuţívá pro 

hygienizaci teplo, které se získává z provozu kogenerační jednotky. Konzistence 

kuchyňských odpadů jak pro hygienizaci odpadním teplem, tak pro vlastní bioplynování je 

http://en.wikipedia.org/wiki/cs:Anaerobn%C3%AD_digesce
http://en.wikipedia.org/wiki/cs:Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://en.wikipedia.org/wiki/cs:Bioplyn
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výhodná. Kuchyňské odpady jsou dobrým zdrojem bioplynu, z jedné tuny sušiny je moţno 

získat 200 – 600 m
3
 bioplynu.  

Produkce bioplynu stoupá se zvyšujícím se podílem tuků. Z 1 tuny sušiny obsahu 

kuchyňských lapolů je moţno získat značné mnoţství bioplynu. Rovněţ digestát po 

bioplyňování kuchyňských odpadů je dobrým organickým hnojivem a u bioplynových 

stanic, jejímiţ provozovateli jsou zemědělské podniky, nejsou problémy s uplatněním těchto 

digestátů.  

Většina zemědělských bioplynových stanic však zpracování kuchyňských odpadů 

odmítá z důvodu sniţování výkupní ceny energie ve srovnání se zpracováním čistě 

zemědělských surovin. V anaerobní digesci jde o bioenergetickou transformaci organických 

látek, kdy nedochází ke sníţení hnojivé hodnoty. Tuto technologii vyuţívají v bioplynových 

stanicích (BPS), kde směsná kultura mikroorganismů rozloţí odbouratelnou organickou 

hmotu bez přístupu vzduchu. Výsledkem je bioplyn s obsahem 55-70 % metanu a 

výhřevnosti cca 18 – 26 MJ.m
3
. Bioplyn je většinou vyuţíván v kogeneračních jednotkách k 

výrobě elektřiny a tepla. Je však rovněţ moţné jej po vyčištění a stlačení pouţívat k pohonu 

vozidel [1] [36] 

Technické řešení resp. potřebnou technologickou výbavu bioplynové stanice ovlivňují 

fyzikálně-chemické vlastnosti biomasy a zároveň mají vliv na průběh a stabilitu anaerobního 

procesu (obsah dusíku - inhibiční vlivy, pufrační kapacita, jiné vlivy např. nadměrný obsah 

písku/hlíny, soli, saponátů). Podle druhu biomasy je tedy bioplynová stanice vybavena 

vhodně koncipovanými výrobně-skladovacími a příjmovými objekty biomasy: 

 Siláţní/senáţní jámy/plata, uzavřené mezisklady s odvětráním přes biofiltry 

 Příjmové dávkovací zařízení na tuhou biomasu 

 Příjmové homogenizační jímky kapalnou biomasu 

 Drtiče (v tuhém/kapalném stavu, primární, sekundární, …) 

Hygienizační a hygienizačně-hydrolýzní linky (biomasa podléhající nařízení EP 

1774/2002), apod. je osazena vhodným a dostatečně výkonným míchacím systémem (např. 

různé druhy mechanických míchadel), otopným systémem (ohřevy na reakční teplotu + krytí 

tepelných ztrát), odsiřovacím zařízením, apod. [15] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
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Výstavba bioplynových stanic je velmi náročná a je vysoce závislá na celém komplexu 

opatření a zejména na spolupráci celého regionu. Optimálně pracující bioplynové stanice 

vyţadují roční objem zpracovaného bioodpadu okolo 10 tisíc tun, případně se doplní jiným 

vhodným vstupem. Na obr. č 12 je uvedena bioplynová stanice. [15] 

Bioplynová stanice Vysoké Mýto 

Bioplynová stanice ve Vysokém Mýtě je technologické zařízení pro zpracování 

produktů kalů z ČOV a odpadních materiálů z jateční a zemědělské výroby, separovaný 

domovní odpad, tráva, tukové lapoly, jateční odpad, krev, odpady z kuchyní a jídelen příp. o 

rostlinnou biomasu. Součástí bioplynové stanice je linka hygienizace na úpravu a zpracování 

kalů a dalších surovin, které vyţadují tepelnou úpravu. V areálu BPS je vybudován 

zastřešený senáţní ţlab, který je vyuţíván jako mezisklad rostlinné biomasy, pro případ 

sezónního přebytku surovin. 

Všechny materiály, jako obnovitelné zdroje energie, jsou v reaktoru podrobeny 

anaerobní fermentaci, jejímţ produktem je bioplyn vhodný pro spalování v kogenerační 

jednotce. 

Výstupem z kogenerační jednotky je elektrická energie, vyvedená přes měření a 

trafostanici do veřejné sítě rozvodných závodů a teplo, jehoţ část se spotřebuje pro ohřev 

fermentoru a hygienizaci, zbytek je vyuţíván pro vytápění objektů ČOV. [42] 

 

 

Obrázek 12: Bioplynová stanice Kardašova Řečice [16] 
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5.5.2 Bioplyn 

Bioplyn vyrobený z odpadů je povaţován za obnovitelný zdroj energie a elektrickou 

i tepelnou energii z něj vyrobenou za energie z obnovitelných zdrojů. Kaţdý vyuţitý 

kilojoule tepla a kilowatthodina elektřiny vyrobených z bioplynu vzniklého rozkladem 

odpadů nahradí určité mnoţství neobnovitelného paliva, které by bylo jinak potřeba na jejich 

výrobu. [17] 

Bioplyn v posledních letech 20. století zcela zobecněl a stal se nejen běţně 

rozšířeným mezi technickou odbornou veřejností, nýbrţ i jistým synonymem ekologicky 

příznivého v majoritní laické veřejnosti. Snad právě díky popularizačním pokusům masmedií 

nejrůznějších typů i odborných úrovní byl v laické veřejnosti fixován dojem, ţe „bioplyn“ je 

sice moţná páchnoucí, nicméně uţitečný a ekologicky čistý plyn vznikající v ţivých 

organismech resp. působením těchto organismů. [28] 

 

 

Statistika energetického využití bioplynu v roce 2007 

 

Nejstarší způsob vyuţití bioplynu je ke svícení a dále jeho spalování v kotlích za 

účelem vytápění budov a ohřevu uţitkové vody. V České republice je ve velké míře 

vyuţívána anaerobní fermentace, jako součást technologie komunálních ČOV. Bioplyn zde 

vyrobený je především pouţíván pro vlastní potřebu provozů. [17] [35] 

 

Podle statistického šetření MPO bylo v roce 2007 k energetickým účelům vyuţito 

150,5 mil. m3 bioplynu, coţ je o 20 % více neţ v loňském roce (122,9 mil. m3). Nejvíce se 

na tomto nárůstu podílela produkce 15 bioplynových stanic, kde objem vyrobeného bioplynu 

vzrostl na 28 mil. m3. Energetický obsah veškerého vyuţitého bioplynu činil v roce 3 188 

631 GJ. [18] 
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Tabulka 1 spotřeba bioplynu k energetickým účelům v roce 2007 [18] 

 Počet 

respondentů 
Počet 

lokalit(ČOV,skládek,BPS) 
Spotřeba bioplynu 

(m3) 

Komunální ČOV 48 96 54 366 761 

Průmyslové ČOV 12 13 3187 864 

Bioplynové stanice 20 21 27 841 876 

Skládkový plyn 25 57 65 100 576 

Celkem 105 187 150 497 077 

 

Elektrická energie vyrobená z bioplynu byla z větší části dodána do veřejné sítě. 

Tento podíl je prakticky stejný, jako v předchozích letech. 

 

Tabulka 2 výroba elektřiny z bioplynu v roce 2007 [18] 

 Počet 

resp. 
Počet 

zařízení 

na 

výrobu 

elektřiny 

Instalovaný 

elektrický 

výkon (kW) 

Výroba 

elektřiny 

(MWh) 

Vlastní 

spotřeba 

vč.ztrát 

(MWh) 

Dodávka 

do sítě 

(MWh) 

Přímé 

dodávk

y 

(MWh) 

Komunální 

ČOV 
30 69 16 300 70 865 56 368 14 496 0 

Průmyslové 

ČOV 
4 7 1 006 3 291 2 473 818 0 

Bioplynové 

stanice 
19 47 10 923 43 248 10 722 30 881 1 644 

Skládkový plyn 25 75 21 684 97 817 5 528 92 289 0 

Celkem 78 198 49 913 215 223 75 093 138 485 1 644 
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Vyrobená tepelná energie je především vyuţívána pro vlastní potřebu provozů, coţ 

je dáno hlavně umístěním skládek, ČOV a dalších bioplynových stanic mimo hlavní 

zástavbu obce. 

 

Tabulka 3 výroba tepla z bioplynu v roce 2007 [18] 

 Počet 

resp. 
Počet 

zařízení na 

výrobu 

tepla 

Instalovaný 

tepelný výkon 

(kW) 

Výroba 

tepla (GJ) 
Vlastní 

spotřeba 

vč.ztrát (GJ) 

Přímé 

dodávky 

(GJ) 

Komunální 

ČOV 
48 187 88 496 695 568,7 695 568,7 0,0 

Průmyslové 

ČOV 
11 18 31 625 53 486,1 49 494,1 3 992,0 

Bioplynové 

stanice 
19 54 13 689 167 776,0 165 423,0 2 353,0 

Skládkový 

plyn 
7 17 8 589 92 389,7 31 398,6 60 991,1 

Celkem 85 276 142 399 1 009 220,5 941 884,4 67 336,1 

 

Zařízení na výrobu bioplynu zpracovávající odpady z velkoobchodu 

Ve Stuttgartu bylo uvedeno do provozu první zařízení na výrobu bioplynu, které 

fermentuje odpady z ovoce a zeleniny z velkoobchodu a z menz a kantýn na metan. Pilotní 

zařízení vyvinuté Frauenhoferovým institutem se nachází přímo vedle velkoobchodu. Podle 

odborníků je velmi problematické udrţet podmínky prostředí stabilní, protoţe zbytky pro 

mikroorganismy se denně mění. Aby se navzdory tomu zajistilo konstantní sloţení, jsou 

odpady skladovány v zásobní nádrţi a odsud ve stejné směsi dodávány do zařízení na výrobu 

bioplynu. 

Zbytky z velkoobchodu, jako např. hlávky salátu, jsou povaţovány za vhodný 

substrát pro zařízení na výrobu bioplynu, protoţe obsahují vysoký podíl vody a nízký podíl 

zdřevnatělých částí. Přesné sloţení „potravy pro bakterie“ se propočítává systémem 

managementu. 

Zařízení podle provozovatele dále zuţitkovává všechny produkty vznikající během 

výroby. Filtrát se spolu s oxidem uhličitým, který vzniká při výrobě metanu, vyuţívá pro 
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kultury řas, které produkují olej. Fermentační zbytek se ve švýcarském Ústavu Paula 

Scherrera aÚstavu techniky v Karlsruhe rovněţ přeměňuje na methan. [19] 

 

 

Obrázek 13: Zařízení na výrobu bioplynu [19] 

 

 

Pivovarské mláto a vedlejší mlýnské produkty mohou být vyuţívány také jako 

substráty pro zařízení na výrobu bioplynu. Kvůli obtíţně odbouratelným obsahovým látkám 

však vykazují dlouhou dobu setrvání a nízkou výtěţnost plynu v běţných zařízeních na 

výrobu bioplynu. 

Na Technické universitě (TU) Mnichov nyní byla testována metoda, díky níţ lze 

zredukovat dobu setrvání a zlepšit výtěţnost bioplynu. Důleţité přitom je rozmělnění a 

jemné rozemletí látek. Vznikají tak částice o velikosti v řádu mikrometrů, které v kombinaci 

se speciálně upravenými mikroorganismy umoţňují dobrou fermentační reakci. První 

výsledky jsou mnohoslibné, další výzkumy ještě probíhají. Výsledky očekávané v roce 2013 

by mohly menším a středním potravinářským podnikům otevřít nové trhy tím, ţe by odpady 

z výroby prodávaly zařízením na výrobu bioplynu. [20] 

5.5.3 Výroba biopaliva 

Odpady ze stravování je moţno vyuţít k přípravě biologicky dosoušené biomasy 

(BDB) jako biopaliva. U technologie BDB se vyuţívá ke sníţení vlhkosti vstupní biomasy 

exotermického fermentačního procesu, který je podobný aerobnímu kompostování. U 
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kompostů poţadujeme vysokou stabilitu dosaţenou vyzráním a zvýšený obsah humusových 

látek a rostlinných ţivin. U BDB je stabilita zabezpečována sušením, které se snaţíme 

zajistit v co nejkratší době za minimálních ztrát uhlíku a energetického obsahu. 

Aby exotermický fermentační proces nastartoval, je třeba k rostlinné biomase 

zajistit přídavek vhodných biologicky rozloţitelných odpadů. V případě, ţe se pouţijí 

čistírenské kaly, je zapotřebí prověřit, zda neobsahují cizorodé látky, které by negativně 

ovlivnily emise při spalování BDB. Toto nebezpečí nehrozí, pouţijí-li se místo čistírenských 

kalů kuchyňské odpady nebo gastroodpady, coţ bylo experimentálně prokázáno. 

Výroba BDB se setkává se zájmem obcí a podnikatelů, kteří mají vybudovanou 

bioteplárnu nebo provozují roštovou uhelnou kotelnu typu Kolbach. Zároveň provozovatelé 

některých kompostáren s minimálním odbytem kompostu plánují vyuţití svých kompostáren 

k výrobě BDB. 

Překáţkou pro zavedení technologie BDB se zpracováním podílu kuchyňských 

odpadů jsou postoje některých úředníků. V době útlumu zemědělské výroby, kdy vyrobené 

komposty nelze efektivně uplatnit, by měla být poskytnuta technologii BDB stejná šance 

jako má biosplyňování nebo kompostování. Tím by se zároveň vyřešil i nedostatek 

energeticky vyuţitelné biomasy. [7] 

5.5.4 Bionafta 

Pouţité fritovací oleje, odpadní ţivočišné tuky se pouţívají pro výrobu bionafty. 

Bionafta se pouţívá jako náhrada za ropná paliva pro vznětové motory (diesely). Slovem 

bionafta jsou označovány nízkomolekulární estery vyšších mastných kyselin s 

nízkomolekulárním alkoholem: FAME (Fatty Acid Methyl Ester). Výroba bionafty je v 

podstatě bezodpadová technologie, neboť všechny vedlejší produkty se dají dále vyuţít. 

Dalšími surovinami pro výrobu bionafty, jsou olejnaté plodiny (obnovitelný zdroj). Ve 

světové produkci převládá olej ze sóji (hlavně Spojené státy americké), mezi dalšími pak 

palmový olej, olej ze slunečnice, řepky atd. Při výrobě se ze suchých semen lisuje olej. 

Odpadem při lisování olejnin jsou výlisky (šroty), které se dále vyuţívají pro výrobu 

krmných směsí a přírodních hnojiv. [23] 
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Výhody bionafty 

 Vysoká mazací schopnost 

 absence síry a aromatických látek 

 výroba z domácích surovin 

 nízký obsah emisí 

 moţnost přidávat do směsi s klasickou naftou [29] 

Nevýhody bionafty 

 energetická náročnost celého výrobního procesu  

  vysoká produkce skleníkových plynů při výrobě 

 nejdraţší surovina je olej 

 bionafta je silnější rozpouštědlo neţ standardní nafta  

 zkrácená doba skladování [30] 
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6 Závěr 

S rozvojem ţivotní úrovně konzumní společnosti stále vzrůstají produkce odpadů. Tato 

bakalářská práce je zaměřena na odpady vznikající při zpracování potravin, přípravě jídel ve 

stravovacích zařízeních. Mezi tyto odpady, řadíme zbytky ze zpracování masa, zbytky 

zeleniny, zbytky potravin, zeleniny, ovoce, vaječné skořápky, čajové sáčky atd. 

Mnoţství odpadů vyprodukovaných ze stravovacích zařízení není zanedbatelné, proto 

jsou na provozovny ze zákona kladeny vysoké poţadavky, které jsou pro většinu z nich 

velice těţce dosaţitelné. Legislativní podmínky nakládání s odpady jsou uvedeny v úvodní 

kapitole. 

V další kapitole jsou popsány druhy odpadů vznikajících při provozování stravovacích 

zařízení. Aby mohly být odpady dále zpracovávány, je kladen velký důraz na jejich třídění. 

V poslední kapitole jsou uvedeny způsoby nakládání s odpady a jejich další vyuţití. Účelem 

je co největší mnoţství odpadů vyuţít.  

Závěrečná kapitola popisuje nakládání s odpady. Pro zpracování odpadů je vyuţívána 

anaerobní digestace a aerobní degradace. Odpady lze také energeticky vyuţít a přepracovat v 

bioplynových stanicích, kde se vyrábí např. bioplyn, jeţ je povaţován za obnovitelný zdroj 

energie a elektrickou i tepelnou energii z něj vyrobenou za energie z obnovitelných 

zdrojů,dále se vyrábí bionafta, která se pouţívá jako náhrada za ropná paliva pro vznětové 

motory. Kompostárny zpracovávající kuchyňské odpady, komunální odpad, trávu, atd. 

O úspěšném průběhu kompostování a jeho výsledné kvalitě kompostu rozhoduje 

sestavení správné surovinové skladby čerstvého kompostu. 
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