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šetření.  



Anotace:  

 Bakalářská práce je zaměřena na efektivitu nakládání s biologicky rozložitelným 

odpadem ve městě Rychvald. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku města Rychvald, 

jeho historii i přítomnost a současně na obecné nakládání s biologicky rozložitelným 

odpadem. Možností jeho využití, technologií zpracování i zneškodnění a legislativou v oblasti 

nakládání s odpady. V praktické části je proveden výzkum, který se skládá z dotazníku určený 

obyvatelům a z informací, které podal Městský úřad v Rychvaldě. Závěrem práce je navržené 

možné řešení pro zlepšení daného stavu. 

Klíčová slova: bioodpad, odpad, kompostování, biomasa, třídění odpadů, spalování odpadů 

 

Summary: 

 The thesis is focused on the efficiency of the management of the biodegradable waste 

in the city Rychvald. The theoretical part is focused on the characteristics of the city 

Rychvald, his history and presence and simultaneously for the basic treatment with 

biodegradable waste. The possibility of his exploitation, technology of the processing also 

difusing and legislation in the field with waste management. In the practical part is performed 

a research, which is consists of a questionnaire especially for inhabitants and from the 

informations which was published by municipal authority of the city Rychvald. In conclusion 

of this thesis, is proposed possible solutions for improving the enviroment situation. 
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BO    Biologický odpad 

BRKO    Biologicky rozložitelný komunální odpad 
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ČOV    Čistírna odpadních vod 

KO    Komunální odpad 

MBÚ    Mechanicko – biologická úprava 

OH    Odpadové hospodářství 

SKO    Směsný komunální odpad 

ŽP    Životní prostředí 
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1. Úvod a cíl práce 

 Rychvald je malé město nedaleko třetího největšího města České republiky - Ostravy. 

Rychvald spadá pod okres Karviná a má přibližně 7 tisíc obyvatel. Rychvald je známý svými 

rozsáhlými rybníky a velkou zelení.  

 Nedílnou součástí společnosti je vznik odpadů, který vždycky byl a bude. 

Problematika s bioodpady je v dnešní době velkým a bohužel opomenutelným problémem. 

Je třeba tuto oblast začít více řešit a vhodnými prostředky propagovat. Každý den je přiváženo 

na skládky velké množství odpadu, které zatěžuje životní prostředí. Proto je nutné omezit toto 

množství a to hlavně tříděním odpadu, díky čemuž se množství sníží a z velké části se odpad 

využije, jako druhotné suroviny. V posledních letech je uváděno velké zlepšení ve třídění 

odpadu. Uvádí se, že odpad třídí téměř 70 % obyvatel. A to hlavně papír, plast a sklo, protože 

je zde lepší infrastruktura. I mnohé firmy se stále více začínají zajímat o danou oblast. Snaží 

se využívat odpad jako druhotnou surovinu nebo pro výrobu energie a tepla. Je to možná 

proto, že si lidé stále více začínají všímat, jak je životní prostředí poškozováno, protože v něm 

žijí a nechtějí být k němu lhostejní. To lze považovat za pozitivní faktor. 

 Každý obyvatel v průměru vyprodukuje cca 300 kg komunálního odpadu. Z tohoto 

množství až 45 % tvoří bioodpad (zkráceně BO). Skládá se z posečené trávy ze zahrad, 

ovocných a zeleninových zbytků, větví, dřevěných pilin aj. Část obyvatel tento odpad spaluje, 

mísí společně s komunálním odpadem nebo vytváří černé skládky. A to je důležitým 

problémem. Hlavní hrozbou pro životní prostředí (zkráceně ŽP) je produkce metanu, 

z rozkladu tohoto odpadu na skládkách. Pokud se materiál správně upotřebí – promění 

na kompost, ušetří se peníze, výhodně se zužitkuje a zároveň není poškozováno ŽP, které 

je už tak odpady znečišťováno.  

 Toto téma jsem si vybrala z toho důvodu, protože ve městě žiji od narození a danou 

problematiku jsem postupem času začala více vnímat a chtěla bych na tuto oblast více 

poukázat. Ráda bych ve formě letáčků (viz příloha 1) a jiných propagačních technik 

propagovala danou problematiku, poukázala na výhody kompostování a třídění odpadu.  

  



Tereza Febrová: Efektivnost nakládání s biologicky rozložitelným odpadem ve městě Rychvald 

 

2014  2 

1.1. Cíl práce 

 Hlavním cílem mé bakalářské práce je popis stávající situace nakládání s biologicky 

rozložitelným odpadem ve městě Rychvald a zjistit jeho efektivitu s nakládáním. Zároveň 

popsat obecné principy nakládání s biologicky rozložitelným odpadem, podat návrhy 

pro zlepšení stavu a vytvořit propagační materiál. 

 V první části práce bych ráda představila město Rychvald a jeho dlouhodobou historii 

a zároveň se zaměřila na obecné nakládání s bioodpady, jako je technologie 

zpracování a zneškodnění bioodpadu a jeho systém sběru a svozu. Součástí je podkapitola, 

která se věnuje charakteristice svozu a sběru biologicky rozložitelného odpadu ve vybraném 

území. Co se týče technologie zneškodnění, zaměřila jsem se především na kompostování, 

jelikož ve městě Rychvald převládá venkovský styl zástavby.  

 V druhé části práce bych se zaměřila na zhodnocení stavu v Rychvaldě a to formou 

dotazníkového šetření a informacemi, které mi podal Městský úřad v Rychvaldě. Zároveň 

bych navrhla možné řešení pro zlepšení stavu a vytvořila propagační materiál týkající 

se kompostovaní.  
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2. Charakteristika města Rychvald 

 V této kapitole jsem se zaměřila na historii a současnost Rychvaldu. Charakteristika 

se týká vodstva, podnebí, geografické polohy aj. charakteristiky města.  

2.1. Historie Rychvaldu 

 Rychvald se stal městem v roce 1985, i přesto je jeho historie velmi bohatá. První 

zmínky hovoří o tom, že byl založen koncem 13. století. První písemná zmínka pochází 

z roku 1305. Rychvald spadal od svého založení pod slezské Těšínsko, kde se střídaly polské 

a české vlivy. Obec měla až do 19. století převážně zemědělský ráz. Při rozšíření těžby uhlí 

se změnila sociální skladba obyvatel. [1] 

 Uhlí se na Ostravsku těžilo od 70. let 18. století. První oprávnění k těžbě se vydalo 

roku 1776. Do první poloviny 19. století se těžilo pouze v malé míře a to hlavně pro potřeby 

místních řemeslníků. Začaly vznikat nové hutní podniky. V Rychvaldě nikdy nevznikl žádný 

uhelný důl, tak jako to bylo ve vedlejších městech. [2] 

 Po roce 1990 byla obec téměř plynofikována, byly opraveny budovy na sídlišti 

a postavena nová čistírna odpadních vod. [1] 

 Název Rychvald pochází z němčiny: Reich – bohatý, wald – les. Rychvald byl 

po několik století pouze vesnicí. Před příchodem člověka rostly na dnešním území Rychvaldu 

hluboké lesy, typické pro území, ze kterého ustoupil pevninský ledovec. Po celou historickou 

dobu se v Rychvaldě mluvilo slezským nářečím, které je místními lidmi nazýváno 

„po našymu“. Obsahuje několik českých prvků, ale jako celek spadá pod polský jazykový 

systém.[2] 

2.2. Současnost Rychvaldu 

 Rychvald je malé město, nacházející se ve východní části České republiky. 

Mezi sousedy města Rychvaldu patří: Ostrava, Bohumín, Orlová a Petřvald, přičemž 

Rychvald má nejmenší počet obyvatel. Výměra jeho katastrálního území je 1702 ha. Počet 

obyvatel se pohybuje okolo 7200. Průměrná nadmořská výška obce je 220 m. V Rychvaldě 

najdeme dva kostely – československý husitský a katolický, dále zde najdeme kulturní dům, 

veřejnou knihovnu, hřbitov nebo základní uměleckou školu. [2] 
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 Spojení mezi sousedními městy a obcemi je dobré. Doprava je zajištěna autobusy. 

Nalezneme zde i železniční trať, která vede z Bohumína do Orlové, vede dál do Českého 

Těšína a na Slovensko protíná Rychvald již od roku 1869. Od 70. let 20. století již neslouží 

jako osobní doprava, ale jako vlečka Ostravsko-karvinských dolů. [2] 

 Téměř 2/3 plochy obce zaujímá zemědělská půda, přes desetinu tvoří zahrady a 5 % 

plochy je zastavěno převážně rodinnými domky. Lesy pokrývají necelou desetinu rozlohy 

a více než desetinu tvoří vodní plochy. Lesy jsou zachovalé jen na okrajích katastru města. 

Jsou to převážně smíšené lesy. Povrch obce je mírně zvlněný, nepatrně se svažuje od jihu 

k severu. Město se nachází na přechodu kontinentálního a oceánského typu mírného 

klimatického pásma. Typickým jevem v Rychvaldě je tzv. „babí léto“ na začátku podzimu, 

které přináší teplé a slunečné počasí. Půdy jsou podzolové, částečné hnědé lesní. Orná půda 

zaujímá většinu plochy obce. Nejvýznamnější prvkem přírodního prostředí Rychvaldu jsou 

vodní plochy. Tvoří ji soustava menších i větších rybníků, které vznikají 

již od 15. a 16. století. Největším rybníkem je Nový stav, který má rozlohu přibližně 

60 hektarů. Co se týče přírodopisného hlediska je nejvýznamnější rybník Skučák, který 

je přírodní rezervací. Slouží především k ochraně rostlinných společenstev a vodního 

ptactva. [2] 

 Rychvald nemá vyhraněný městský styl ani venkovský, ale propojují se zde oba styly. 

Jedná se o tzv. slezský styl zástavby, proto se na jeho území zachovaly velké plochy poměrně 

málo narušeného přírodního prostředí. Zdroj živobytí obyvatelstva se v posledních 15 letech 

výrazně změnil. Většina obyvatelstva do konce 80. let 20. století pracovala v průmyslu, 

ale v současnosti, čím dál více obyvatel hledá živobytí ve službách. [2]  

  



Tereza Febrová: Efektivnost nakládání s biologicky rozložitelným odpadem ve městě Rychvald 

 

2014  5 

3. Charakteristika a rozdělení biologicky rozložitelného odpadu  

 Celkové množství biologického odpadu v Evropské unii se odhaduje na 76,5 – 102 

mil. tun potravinářského odpadu, odpadu ze zahrad, který je obsažen ve směsném tuhém 

komunálním odpadu a až 37 mil. tun z potravinářského průmyslu. [3] 

3.1. Biologicky rozložitelný komunální odpad 

 Biologicky odpad tvoří významnou část komunálních odpadů. Nakládání s nimi může 

zároveň negativně i pozitivně ovlivňovat životní prostředí. Při skládkování těchto odpadů 

se uvolňují plyny. Hlavním plynem, který se při tom uvolňuje, je metan, který se řadí 

mezi skleníkové plyny a napomáhá skleníkovému efektu. Většina těchto odpadů je určena 

k materiálovému nebo energetickému využití. Díky rostlinných živin a organické hmoty, které 

obsahuje bioodpad je možné tyto látky stabilizovat a výhodně navracet zpět do přírodního 

koloběhu jako hnojivo – kompost. [4] 

 Mezi biologicky rozložitelný komunální odpad (zkráceně BRKO) v Katalogu odpadů 

patří následující tři podskupiny odpadů: 

 20 01 Složky z  odděleného sběru  (kromě  odpadů  uvedených  v  podskupině 15 01) 

 20 02 Odpady ze zahrad  a  parků  (včetně  hřbitovního  odpadu)   

 20 03 Ostatní  komunální  odpady [5]  

 Nejdůležitějšími složkami BRKO v obci jsou zahradní odpad z parků, zahrad apod., 

a kuchyňský odpad, které společně s některými nekomunálními odpady tvoří biologický 

odpad. Dalšími složkami BRKO mimo BO mohou být papír a některé druhy textilu. 

Zahradní odpad obvykle obsahuje 50 % až 60 % vody a více dřeva, oproti tomu kuchyňský  

odpad  neobsahuje  dřevo,  ale  obsahuje  až  80 % vody. [5] 

 Biologicky rozložitelný odpad je třeba odděleně sbírat, látkově nebo energeticky 

zužitkovat a snižovat jejich ukládání na skládky, kde jsou zdrojem skleníkového plynu 

metanu a výluhů v průsakových vodách. [6] 

 Existují čtyři hlavní důvody pro separovaný sběr a využití biologicky rozložitelných 

komunálních odpadů v obci: agronomický, zákonodárný, ekonomický a environmentální.  

 Agronomický – většina zemědělských půd v ČR trpí na nedostatek organických látek. 

Vzhledem k tomu, že biologicky rozložitelné komunální odpady jsou vhodným 
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materiálem pro výrobu kompostu, lze vyřešit daný problém. Proto je nutné výrazně 

zvýšit množství produkovaného kompostu z BRKO a následně ho aplikovat 

do zemědělské půdy. 

 Zákonodárný neboli legislativní – řídí se legislativou ČR a to převážně zákonem 

č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech. 

 Ekonomický – finanční motivací je úspora ze snížení množství směsného 

komunálního odpadu (zkráceně SKO) a tedy celkové sumy, kterou musí obec platit 

svozové firmě za zpracování odpadu.  

 Environmentální – hlavním důvodem pro odklon BRKO ze SKO je minimalizace 

skládkování a s ním spojené úniky skládkového plynu – metanu, který se řadí 

mezi skleníkové plyny. Dalšími jevy spojené se skládkováním BRKO je zápach 

nebo zábor půdy pro skládku apod. [5]    

3.2. Biologicky rozložitelný odpad 

 Biologicky rozložitelné odpady (zkráceně BRO) jsou významnou kvantitativní 

složkou komunálního odpadu. BRO jsou odpady, které podléhají aerobnímu (za přístupu 

vzduchu - kyslíku) nebo anaerobnímu rozkladu (bez přístupu vzduchu – kyslíku). Jsou 

to zejména odpady ze zemědělství, lesnictví a potravinářství, dále odpady z průmyslu 

papírenského a textilního, odpady ze zpracování dřeva, kůží a dalších výrob. [7] 

 Nabízí se několik možností zpracování biologicky rozložitelného odpadu. Volba 

technologie při zpracování závisí na mnoha faktorech, především na druhu odpadu. BRO lze 

zpracovávat především kompostováním a anaerobní digescí. [8]  

 Bioodpad je schopný se rozkládat dvěma způsoby. Z hlediska přístupu kyslíku 

se biologický odpad rozkládá hnitím a tlením. Hnití probíhá bez přístupu kyslíku, tento 

rozklad probíhá za pomocí anaerobních bakterií. Vznikající produkty při hnití jsou jednak 

organické hmoty, ale také skleníkový plyn metan (CH4). Tlení je rozklad za přístupu kyslíku 

obsaženého ve vzduchu. Tímto způsobem se využívá především kompostování rostlinného 

materiálu. Živé organismy, které rozkládají organickou hmotu, uvolňují z organického 

materiálu vodu. Dýcháním organismů a v důsledku probíhajících chemických reakcí a dalších 

degradačních procesů se kompostovaný materiál zahřívá a do ovzduší odchází 

oxid uhličitý. [9] 
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3.2.1. Typy biologicky rozložitelných odpadů 

 V následující podkapitole jsou stručně charakterizovány jednotlivé druhy bioodpadů. 

Definice v jednotlivých publikacích se někdy liší, proto vycházím ze dvou zdrojů. Existuje 

několik druhů biologických odpadů a ty se dají rozdělit do dvou skupin: 

 Odpady, které jsou závislé na počtu obyvatel  

 Biologický odpad ze separovaného sběru 

 Odpady z údržby komunální zeleně 

 Kaly z čistíren odpadních vod 

 Odpady z průmyslu, služeb a zemědělství 

 Odpady ze zemědělství 

 Odpady z kuchyní a restaurací 

 Odpady z potravinářského průmyslu [5] 

Obě skupiny odpadů se od sebe liší tím, že odpady z první skupiny budou lépe k dispozici, 

ačkoliv je jejich původce může ovlivnit. Odpady z druhé skupiny, které pocházejí z podniků, 

je možné s nimi počítat pouze tehdy, když nabídky budou konkurenceschopné ceny. 

Jednotlivé druhy BRO je třeba správně vyhodnotit kromě potenciálu jejich množství, taktéž 

jejich reálně dosažitelné množství pro vybrané zařízení (technologii). [5]  

Jednotlivé druhy bioodpadů jsou: 

 Biologický odpad ze separovaného sběru 

 Jedná se o odpady vytříděné domácností. Spadají zde zbytky jídel nebo odpady 

ze zahrádek. [5] 

 Odpady z údržby komunální zeleně 

 Jedná se o významný zdroj BRO v komunální sféře, který vzniká z údržby stromů, 

travnatých ploch, keřů, květinových záhonů a zahrádek. Dřevní hmota představuje svými 

vlastnostmi a objemem produkce velmi rozdílný materiál. [8]  

 Kaly z čistíren odpadních vod (zkráceně ČOV) 

 Spadají zde především kaly z městských a obecních ČOV. [5] 

 Čistírenské kaly se dají využít pro kompostování, výsledný kompost lze použít 

v zemědělství zejména ke hnojení nebo pro rekultivaci půd. Ke kompostování se využívají 
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především kaly, které jsou stabilizované, mají vysoký podíl organických látek a minerálních 

složek. [8] 

 Odpady ze zemědělské činnosti 

 Do této kategorie zahrnujeme především odpady živočišného původu a odpady 

z rostlinné výroby. Mezi odpady živočišného původu řadíme chlévskou mrvu (chlévský hnůj), 

močůvku, kejdu nebo hnojůvku. Tyto odpady obsahují cenné organické látky, minerální 

živiny, růstové látky a mikroorganismy. Vyznačují se, jako zdroj pro tvorbu humusu a zvyšují 

zásoby živin v půdě. Odpady z rostlinné výroby jsou sláma, řepný chrást, znehodnocená 

krmiva (seno, zelená píce). Tyto odpady se nejčastěji využívají jako krmivo pro hospodářská 

zvířata. [8] 

 Odpady z kuchyní a restaurací 

 Odpady z kuchyní a jídelen jsou převážně složené ze zbytků jídel a nezpracovaných 

surovin. Dle Katalogu odpovídá  tato  skupina  druhu  biologicky  rozložitelný  odpad  

z kuchyní a stravoven (20 01 08) a jedlý olej a tuk (20 01 25). Správné ukládání těchto 

odpadů je v uzavřených kontejnerech a jejich následné předání za úhradu specializované 

firmě k odbornému odstranění. Tyto odpady lze využít pro krmné účely hospodářských 

zvířat. [5] 

 Odpady z potravinářského průmyslu 

 Do této skupiny se řadí BRO z potravinářského průmyslu. Mlékárny, pivovary, 

lihovary, konzervárny, sladovny, tukový průmysl, vinárny aj. Potravinářský průmysl 

produkuje převážně kapalné odpady. Odpady z potravinářského průmyslu se nejčastěji 

využívají jako krmivo nebo hnojivo. Využití odpadů a druhotných surovin z potravinářského 

průmyslu je pro kompostování výhodné především z důvodů snížení znečištění povrchových 

vod a také z důvodů vysoké biologické hodnoty většiny odpadů. [8] 

 Odpady z obchodních řetězců 

 Řadí se zde především odpady z obchodních řetězců nebo odpady z tržišť. BRO 

z tržišť se velmi podobají směsnému komunálnímu odpadu. Mezi tyto odpady se řadí jednak 

odpady ze zeleniny a ovoce a také velké množství obalových odpadů a to zejména z papíru 

a lepenky. V Katalogu je veden jako odpad z tržišť (20 03 02). [5] 
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4. Možnosti nakládání s bioodpady 

 Zákon č. 185/2001 sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů a jeho prováděcími právními předpisy je základním pravidlem pro nakládání 

s odpady. [10]  

 Dnešní společnost uplatňuje v oblasti nakládání s biologickým odpadem značně 

rozdílnou vnitrostátní politiku, v rozsahu od spíše zanedbatelných opatření v některých 

členských státech až po ambiciózní politiky v jiných státech. Pro nakládání s BRO, jehož 

množství na skládkách je redukováno, se z hlediska ŽP nezdá být žádná z jednotlivých 

možností tou nejlepší. Rovnováha vzhledem k ŽP závisí na řadě několika faktorů, včetně 

systému sběru, klimatických podmínkách, složení odpadu a jeho kvalitě a na možném využití 

různých produktů odvozených z odpadů (teplo, plyn, elektřina). [3]  

 Nejvýše postavenou metodou v hierarchii nakládání s odpadem je předcházení vzniku 

odpadu. Předcházení vzniku je však velmi problematické. Je obtížné provádět činnosti, 

tak aby nedoprovázely vznik odpadů. [5] 

4.1. Technologie zpracování a zneškodnění bioodpadu 

 Nabízí se několik způsobů zpracování bioodpadu avšak environmentální 

a hospodářské přínosy jednotlivých technologií zpracování jsou výrazně podmíněny místními 

podmínkami – hustota a typ osídlení, nadmořská výška, typ infrastruktury apod. Dalším 

podmínkou, na které závisí, je uplatnění vznikajících produktů na trhu, příkladem je energie 

nebo kompost. [5] 

 Biologicky rozložitelné odpady, resp. bioodpady, které jsou jako podstatná část 

komunálních odpadů (zkráceně KO) a SKO jsou ve velké míře sládkovány. Druhým 

nejdůležitějším způsobem nakládání s komunálním odpadem a tedy i BRO, je jeho 

energetické využití ve spalovnách, teplárnách apod. zařízeních. Přestože BRKO obsahují 

velké množství uhlíku, jeho výhřevnost jako paliva je problematická z důvodů vysokého 

obsahu vody. Při spalování BRKO se jeho cenné minerální živiny stávají součástí popela, 

který obvykle spadá v důsledku obsahu těžkých kovů a produktů spalování do kategorie 

nebezpečného odpadu, tím pádem je nevyužitelný pro hnojení v zemědělství. 

Proto je nejvhodnější technologií kompostování a anaerobní fermentace v bioplynových 

stanicích. [5] 
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4.1.1. Kompostování 

 Kompostování zajišťuje nejen organický materiál zemědělského původu, který může 

být recyklován a navrácen zpět do půdy, ale také řešení s nadměrným množstvím odpadu. 

Pokud je kompost navrácen zpět do půdy, může snížit výskyt onemocnění rostlin. [11] 

Základní mikrobiologické principy kompostovacího procesu jsou: 

 Úprava poměru C:N v substrátu 

 Úprava vlhkosti substrátu 

 Úprava pH substrátu 

 Provzdušňování substrátu 

 Úprava zrnitosti a homogenity substrátu 

 Regulace teploty v jednotlivých fázích [4] 

Poměr uhlíku a dusíku (C:N) je základním garantem nutričních poměrů a životní 

prosperity kooperujících mikroorganismů. [12] Poměrem C:N je dána rychlost rozkladu 

organických zbytků, ovlivňuje činnost mikroorganismů. U konečného kompostu dosahuje 

poměr C:N hodnot (25-30):1. Materiál s poměrem C:N nižším než 10:1 se rozkládá velmi 

rychle, materiál s vyšším poměrem C:N nad 50:1 se rozkládá pomaleji. [8]  

 Vedle poměru C:N jsou další základní podmínky pro kompostování, jako je vlhkost 

výchozího materiálu, která musí být upravena na 50 – 60 %. Vstupní suroviny by měly být 

rozmělněny a homogenizovány. Pokud jsou dodrženy tyto podmínky, zajistí se dokonalá 

činnost mikroorganismů po celou dobu přeměny organických zbytků a zrání kompostu. [13]  

Mezi principy kompostovacího procesu řadíme i pH, s ohledem na nároky mikroflóry 

by mělo být počáteční pH čerstvého kompostu 6 až 8. V jednotlivých fázích tvorby kompostu 

se pH mění. Optimální pH zralého kompostu se pohybuje v rozmezí 7 – 7,5. [4] 

Provzdušňování substrátu a vytváření anaerobních podmínek je zásadním 

předpokladem kompostování. Mikroorganismy, které přeměňují organickou hmoty 

při kompostování, mají vysoké nároky na kyslík a produkují oxid uhličitý. Technologie 

kompostování musí poskytnout výměnu plynů mezi zrajícím kompostem a okolním 

prostředím tak, aby v substrátu bylo dostatečně čerstvého vzduchu s kyslíkem. [4] 

 Další podmínkou pro kompostování je zrnitostní úprava odpadů. Úprava se provádí 

především u odpadů ze zeleně. U těchto odpadů je důležitá homogenizace, která 
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je významným intenzifikačním faktorem urychlující tvorbu kompostu. Homogenizace trávy 

se strukturním materiálem odstraňuje nebezpečí vzniku slehlých vrstev travní fytomasy 

ve spodních vrstvách kompostu, které jsou nepropustné pro výměnu plynu a podléhají rychle 

hnití. [4] 

 Kompostování je velice důležité, je to způsob, jak se vyhnout vysokým ekologickým 

a finančním nákladům na skládkování některých druhů organických odpadů. I přesto, 

že kompost obsahuje všechny potřebné živiny pro rostliny, většina z nich není považováno 

jako hnojivo pro půdy chudé na živiny. [14]. 

Jednotlivé fáze při tvorbě kompostu 

 Tvorba kompostu probíhá v několika fázích. V 1. fázi, která je označována 

jako mezofilní (neboli rozkladná) fáze, dochází k intenzivnímu rozvoji bakterií a plísní, 

přičemž vznikají lehce rozložitelné látky, jako jsou cukry, škroby a bílkoviny. V 2. fázi 

(neboli termofilní) se nadále rozvíjejí bakterie a především aktinomycety. V této fázi dochází 

k odbourávání obtížněji rozložitelných látek, jako je celulóza, lignin a zároveň vznikají 

stabilní organické látky, které obsahují humus. Ve 3. fázi dozrávací dochází ke stabilizaci 

organických látek, kompost se již nezahřívá, je homogenní a nemá zápach. [13]   

 Existují dva typy kompostování. V aktivní (horké) kompostování se vyznačuje 

vysokou kvalitou, díky vysokým teplotám při procesu rozkladu. Zatímco pasivní 

kompostování obsahuje méně kvalitní humus a je často využíván na zahradách. [11]  

 Správná surovinová skladba kompostu zajišťuje úspěšný průběh vlastního 

kompostování a kvalitu vyzrálého kompostu. [15]  

 Surovinová skladba stanovuje soubor vstupních materiálů, které jsou využívány 

pro výrobu kompostu. Zastoupení jednotlivých materiálů může podstatně ovlivnit vlastnosti 

konečného kompostu i délku kompostovacího cyklu. Zastoupení materiálů je nutné zajistit 

tak, aby konečný kompost svým působením dlouhodobě zvyšoval úrodnost půdy. [8]  

Význam kompostu je: 

 zdokonalení propustnosti a zpracovatelnosti půdy 

 dodání živin a organických látek do půdy 

 využití odpadních organických látek 

 úprava pH půdy [16] 
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 udržení vlhkosti půdy 

 potlačuje možné choroby rostlin a škůdců 

 snižuje nebo eliminuje potřebu chemických hnojiv 

 podporuje vyšší výnosy [17] 

 Výstupem kompostování je tedy kompost. Výsledný kompost lze vidět na obrázku 1. 

Ve výsledné fázi nelze rozeznat původní suroviny.  

 

Obrázek 1 Výsledný kompost 

Autor: Tereza Febrová 

 Dle úrovně biochemické degradace a závěrečného zpracování lze rozlišit čtyři 

základní druhy kompostu:  

 Surový kompost – odpady jsou mechanicky modifikovány pro kompostování 

bez rozkladu a desinfekce. 

 Čerstvý kompost – odpady jsou v počáteční fázi biochemické degradace a po úplné 

desinfekci. 

 Vyzrálý kompost – odpady jsou plně rozložené a desinfikované. 

 Speciální kompost – kompost je dále zpracovaný a separovaný, popřípadě s přídavkem 

minerálních látek. [5] 
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Obrázek 2 Vrstvy kompostu 

Autor: Tereza Febrová 

 Na obrázku 2 lze vidět jednotlivé vrstvy kompostu. V nejspodnější vrstvě je možné 

vidět zcela rozložený materiál – výsledný kompost. V horní části je materiál, který byl 

na kompostér umístěn nedávno. Prozatím nedošlo k jeho rozkladu. Čím hlouběji se dostaneme 

v kompostu, tím více je rozložený a původní materiál je nerozpoznatelný.  

Vstupní materiály vhodné pro kompostování jsou: 

a) Odpad ze zeleně  

 Odpady ze zeleně spadají mezi sezónní záležitosti. Kvantitativně nejvýznamnějším 

odpadem, který spadá do veřejné i soukromé zeleně je tráva. Jako dalším vyskytujícím 

se odpadem ze zeleně je listí, které je sezonní. Dřevní odpad je následujícím odpadem, který 

se liší zejména z chemického hlediska. Před kompostováním je nutno tento odpad zpracovat 

štěpkováním nebo drcením. Mezi další odpady spadající do zeleně patří odpad z květinových 

záhonů a zvláštní odpad. [4]  
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 Zahradní odpad je jako jediný ve větší míře odstraňován přirozeným a tradičním 

způsobem domácího nebo komunitního kompostování. Čím dál častěji se dostává tento odpad 

do SKO, kde se projevuje všemi negativy. [5] 

b) Bioodpad z domácností a specifické bioodpady 

 V české republice se stává bioodpad z domácnosti součástí směsných komunálních 

odpadů a jeho následné třídění je velmi obtížné, z důvodů kontaminace jinými látkami. [4] 

 Kompostárny obvykle vyžadují vyšší poplatky za kuchyňský odpad, ačkoliv 

se zpracovává v zakrytých halách či bioreaktorech a je náročnější na spotřebu vzduchu. 

Tím vyžaduje intenzivnější provzdušňování. [5] 

 Na obrázku 3 je možné vidět, co lze ukládat na kompost. Jsou to větvičky, zbytky 

ovoce a zeleniny nebo tráva. 

 

Obrázek 3 Odpady vhodné pro kompostování 

Autor: Tereza Febrová 

 Nabízí se několik druhů kompostování, které se dělí podle velikosti provozu, způsobu 

kompostování a jeho legislativní formy rozeznáváme:  

a) Domácí kompostování 

 Tento druh kompostování se může provádět v kompostérech, boxech 

nebo kompostových zahrádkách. [4]  

 Kompostování v boxech se využívá pro zpracování menšího množství BRO. Velikost 

a tvar je velmi rozmanitý. Výška boxu obvyklé bývá 1 – 1,5 m, což však není podmínkou. 
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Pro větší množství BRO je využíváno kompostování na hromadách. Tento způsob ukládání 

odpadu by měl být na rovné, zpevněné ploše, která má svedené odpadní vody do nepropustné 

jímky. Materiál musí být dostatečně homogenizován a je potřeba, aby měl požadovanou 

vlhkost. [5] 

 Tento druh kompostování je jednak nejjednodušším a zároveň nejlevnějším způsobem 

zpracování biologických zbytků z domácností. Odpady vhodné ke kompostování jsou 

uvedeny v tabulce 1. Při domácím kompostování je provzdušňování zajišťováno hlavně 

přírodními fyzikálními pochody – difuzí a konvekcí. Je doporučeno nejméně jednou za půl 

roku pomocí vidlí nebo lopaty kompost překopat. Obvykle je využíván malý kompostér, který 

může být vyroben z plastu, dřeva, pletiva nebo na hromadě. [5] 

Tabulka 1 Odpady vhodné ke kompostování 

Odpad z kuchyně Odpad ze zahrady Ostatní organický odpad 

Ovoce a zelenina Květiny Popel ze dřeva 

Potraviny Posekaná tráva Hobliny, dřevěné piliny 

Čaj, kávový výluh Listí, kořeny, větve Hnůj a trus 

Kuchyňské oleje (malé množství) Shnilé ovoce a zelenina Peří (malé množství) 

Potravinářský znečištěný papír Plevel Krabice od vajec 

Vaječné skořápky     

Zdroj: A. Šlejška, Využívání bioodpadu z domácností, ze zahrad, z údržby zeleně, 2004 

 Domácí kompost je množství organického materiálu. Je vhodné jej ukládat do jámy, 

kde budou stěny z cihel, betonových desek či prknem, která má ventilační otvory. Na dno 

je vhodné položit větve a jiný hrubší materiál, tímto se umožní přístup vzduchu. 

Než se kompost využije, musí se nechat náležitě zetlít. [18]   

 Na tento druh kompostování se někdy pohlíží jako na nejprospěšnější způsob 

zpracování biologického odpadu z domácností (z hlediska životního prostředí), protože 

při něm dochází k redukci emisí a nákladů spojených s přepravou a zajišťuje pečlivou 

kontrolu látek, které se do něj vkládají. [3] 

Domácí kompostování bioodpadu má své výhody i nevýhody. Jeho výhody jsou: 

 finančně nenákladné zařízení 

 přeměna odpadu na hnojivo 

 snížení produkce odpadů, snížení nákladů na dopravu a sběr odpadů 
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 vylepšení půdy [15]   

b) Komunitní kompostování 

 Komunitní kompostování definuje novela zákona o odpadech 314/2006 Sb. 

viz kapitola 4.3. Při komunitním kompostování občané svůj vytříděný odpad přinášejí 

na kompostoviště, které je společným zařízením příslušné komunity. Toto kompostování 

je vhodné pro sídliště, kde občané nemají své vlastní zahrady. Z technologického hlediska 

se při tomto způsobu kompostování využívají kompostové základky, stejné jako na centrální 

kompostárně, vhodné je i kompostování v boxech. Pro překopávání slouží nakladač, 

v menším rozsahu může být použito překopávání manuální. Komunitní kompostoviště 

by mělo být uzavřeno dalším subjektům mimo účastníky, v protikladném případě se stane 

samoobslužným sběrným dvorem. [4]   

 Jedná se o odpad z údržby zeleně, z obecních zařízení a od občanů. Obec nebo subjekt 

pověřen obcí je provozovatelem kompostárny. Ten se stará o veškeré náklady. Ačkoliv 

je při tomto kompostování větší množství odpadu, je k provzdušňování obvykle využíváno 

mechanizované překopávání pomocí překopávačů. Nebo jej lze zajistit nuceným vháněním 

vzduchu, při kterém je výměna vzduchu kompostovaného materiálů zabezpečena 

čerpadlem. [5]   

c) Průmyslové kompostování 

 Tento druh kompostování organizují obce, jejich podniky veřejných služeb a další 

subjekty. Jedná se o velmi náročnou činnost, která musí splňovat řadu předpisů 

vodohospodářských, hygienických i z legislativy odpadového hospodářství (zkráceně OH). 

Centrální kompostování se zajišťuje na kompostovišti (s roční produkcí kompostu 50-500 tun) 

nebo na průmyslové kompostárně (s roční produkcí kompostu min. 500 tun). Kompostování 

se provádí na kompostových základkách nebo biofermentorech. Tato centrální zařízení bývají 

tradičně označována jako průmyslové kompostárny. Průmyslové kompostování je finančně 

náročné s přihlédnutím na investiční náklady vodohospodářsky zajištěných kompostáren. [4]   

 V České republice spíše převládají mobilní technologické linky, které se přepravují 

v dohodnutých intervalech od kompostárny ke kompostárně a formou placené služby 

se provádějí technologické operace (štěpkování, prosévání, překopávání). Z ekonomického 

hlediska se jedná o výhodnější způsob, než zabezpečení vlastní mechanizace. [4]   
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 V tabulce 2 jsou uvedeny požadavky na jakost kompostu dle ČSN 4657355 

„Průmyslové komposty“ pro výrobu kompostu na kompostárně. Podle ČSN 465735 musí být 

průmyslový kompost hnědá, šedočerná až černá homogenní hmota, drobtovité až hrudkovité 

struktury bez nerozpojitelných částic. Nesmí vykazovat pachy svědčící o přítomnosti 

nežádoucích látek. [19]    

Tabulka 2 Požadavky na jakost kompostu 

Znak jakosti Hodnota 

Vlhkost [%] 
od zjištěné hodnoty spalitelných látek do jejího 
dvojnásobku, avšak min. 40,0 a max. 65,0 

Spalitelné látky ve 

vysušeném vzorku [%] 
min. 25,0 

Celkový dusík jako N přepočtený 

na vysušený vzorek [%] 
min. 0,60 

Poměr C:N max. 30 : 1 

Hodnota pH od 6,0 do 8,5 

Nerozložitelné příměsi [%] max. 2,0 

Homogenita celku [%] relativní ± 30 

Zdroj: Biom.cz 

 Při použití nevhodné konstrukce pro kompostování nebo při špatně řízeném provozu 

může dojít k vytváření anaerobně fermentujících hnilobných ložisek, přičemž vznikají silně 

zapáchající látky. Vzhledem k povaze provozu jsou nutná i řádná hygienická a bezpečnostní 

opatření pro personál. [13]    

 Výsledný kompost se využívá v zemědělství (asi 50 %), pro tvorbu půdy (asi 20 %), 

pro terénní úpravy (až 20 %) a využívají ho také soukromý spotřebitelé (až 25 %). Vzhledem 

k vysokým cenám za přepravu a nízké tržní hodnotě se kompost obvykle využívá v blízkosti 

kompostování a v současnosti je dálková přeprava a mezinárodní obchod omezen, 

což omezuje dopad vnitřního obchodu na konkurenceschopnost tohoto výrobku. [3] 

Vhodné místo pro zřízení kompostárny je na skládce. A to z několika důvodů: 

 Stroje využívající se ke kompostování můžou zároveň posloužit k mechanicko-

biologické úpravě zbytkového odpadů (např. drtič nebo překopávač, aj.). 

 Je možné využít část méně kvalitního kompostu přímo na skládce k její rekultivaci. 
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 Některá strojní zařízení potřebná ke kompostování jsou přímo na skládce k dispozici 

(např. čelní nakladač nebo mostová váha, aj.). 

 Na skládce najdeme místa vhodná ke kompostování, které jsou vodohospodářsky 

zajištěná a dostatečně vzdálená od obydlí. [4] 

 Stabilita je jednou z nejdůležitějších vlastností kompostu, získaná z organického 

podílu tuhých komunálních odpadů. Tato vlastnost je důležitá pro uplatnění kompostu 

vloženého do půdy, aby se zabránilo degradaci polí a emisi pachů. [20] 

Toxické látky v kompostu 

 Kompost může být ohrožen nežádoucími organismy (hmyz, larvy, fytopatogenní 

houby) a nebezpečnými a toxickými látkami (detergenty a biocidy). Abychom předešli těmto 

rizikům, je třeba udržet aktivní mikrobiální proces. Půdní mikroflóra správně zrajícího 

kompostu je nejúčinnější v potlačování původců různých nákaz, stejně tak mikroorganismy 

jsou nejúčinnější k rozkladu organických xenobiotických látek. Pro tyto procesy je vhodné 

zvýšená teplota kompostů. Při zavádění kompostů do půd se musí přihlížet k typu půdy 

a obsahu toxických prvků, které se v půdě již nacházejí. Slabě kontaminované komposty 

na vhodném typu půdy nepředstavují zpravidla hrozbu pro zemědělskou produkci. Toxické 

organické látky, mezi které řadíme pesticidy a polyaromatické uhlovodíky, jsou v kompostu 

z komunálních odpadů většinou obsaženy jen ve velmi malém počtu. [13]    

 Rostlinné patogeny jsou příčinou mnoha nemocí plodin, což vede k významným 

ekonomickým ztrátám. Proto je vhodná aplikace kompostu na zemědělských polích. Aplikace 

organických zbytků je také ekologicky šetrná alternativa k používání chemikálií. [21] 

Vermikompostování  

 Tato metoda kompostování je způsob, jak kompostovat pomocí žížal. Považuje 

se za nejpokročilejší metodu kompostování. Jedná se o biooxidační a stabilizační proces 

přeměny organických materiálů, který využívá interakce mezi intenzivním působením žížal 

a mikroorganismů. Tato metoda nezahrnuje termofilní fázi rozkladu. Řadí 

se mezi nízkonákladové systémy zpracování bioodpadů. Ve srovnání s kompostem 

má vermikompost výrazně lepší vlastnosti. Obsahuje velké množství živin, kvalitní humus, 

enzymy a látky, které jsou schopné rostliny chránit před škůdci. [22]    
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 Vermikompostér je možno umístit kamkoliv - na balkon, do garáže, do kanceláře, 

avšak, co je důležité, je teplota a správná vlhkost substrátu. Optimální teplota se pohybuje 

okolo 20 C. V České republice žije okolo 50 druhů a podruhů žížal. Nicméně ne všechny 

druhy jsou schopné přeměňovat organický odpad na kompost. K vermikompostování 

je vhodná žížala hnojní (Eisenia fetida), kterou lze běžně najít na zahradě v kompostu. 

Nejčastěji se využívá kalifornský hybrid (Eisenia andrei), který je speciálně vyšlechtěný 

a dokáže rychle a intenzivně přetvářet organický odpad na vermikompost. [23]    

 Vermikompostování vyžaduje méně prostoru a nepotřebuje žádný objemný materiál. 

Při vermikompostování nevznikají pachy. Výsledné produkty z vermikompostování 

jsou podobné nebo lepší než výrobky z průmyslového kompostu. [24] 

 Vermikompostování je užitečné při recyklaci cenných živin. Využití produktu 

z vermikompostu vyrobeného z městského nebo obecního pevného odpadu v zemědělství, 

sníží spotřebu umělých hnojiv a předejde možné degradaci půdy. [25] 

4.1.2. Anaerobní digesce  

 Anaerobní (bez přístupu kyslíku) digesce, anaerobní fermentace či anaerobní 

vyhnívání je technologie, která je využita na výrobu bioplynu z biologického odpadu. Řízená 

anaerobní fermentace je perspektivní způsob ekologického zpracování zbytkové biomasy. 

Jedná se o bioenergetickou přeměnu organických látek, při které nedochází ke snížení jejich 

hnojivé kvalitě. Tato technologie je využívána v bioplynových stanicích (zkráceně BPS). 

Jedná se o soubor procesů, ve kterých směsná kultura mikroorganismů rozkládá biologicky 

odbouratelnou organickou hmotu za anaerobních podmínek. Výslednými produkty jsou 

biologicky stabilizované substráty s vysokým hnojivým účinkem a bioplyn (zkráceně BP) 

s obsahem 55 - 70 % metanu a výhřevností cca 18 - 26 MJ.m
-3

, který se využívá 

k energetickým účelům. [26] 

 Pro tuto technologii jsou vhodné materiály vlhčí. Za hranici lze považovat vlhkost 

materiálu 45 %. Pod ní je vhodnější spíše přímé energetické využití spalování. [27] 

 Pro zajištění celkového účinku je zapotřebí, aby vlastnosti použitých materiálů byly 

v určitém optimálním rozmezí: 

 Podíl organické hmoty  > 60 % sušiny 
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 Sušina     7 – 25 % 

 pH     6, 5 – 7, 5 [24]   

 Vyvážený poměr C:N   20:1 – 30:1 

 Stálá teplota 

 Dostatečný přísun živin 

 Odplyňování substrátu 

 Zabránění přístupu vzduchu a světla 

 Rovnoměrný přísun substrátu a dostačující doba zdržení v reaktoru 

 Dostatečné míchání substrátu [5] 

 Základní součástí BPS je fermentor (reaktor), kde dochází k vlastnímu rozkladu 

biomasy. Pro urychlení a vylepšení procesu rozkladu je fermentor vyhříván. Důležité je, 

aby proces proběhl až do konce, i přesto že ke konci procesu je již produkce bioplynu nízká. 

Nedostatečné zpracování biomasy vede k zápachu. Zbytky z procesu, tzv. digestát se často 

využívá jako hnojivo. Vyrobený bioplyn se skladuje v plynojemu. [28]   

 V bioplynových stanicích se zpracovává hnůj, kejda, zemědělské a potravinářské 

odpady, vytříděný komunální odpad, či některé plodiny jako kukuřice. Bioplynová 

technologie je již mnoho let využívána v mnoha čistírnách odpadních vod. Získané teplo 

se z velké části používá pro čistící procesy, elektřina se prodává do sítě, nebo slouží pro 

vlastní provoz čističky. [29]    

 V České republice je přibližně 500 bioplynových stanic s instalovaným výkonem 

přes 360 MW. Z toho asi 60 % tvoří zemědělské bioplynové stanice, zbytek můžeme najít 

v ČOV a odplynění skládek. [30]  

Možnosti využití produktů anaerobní digesce 

Jak již bylo zmíněno výše, produkty vzniklé anaerobní digescí jsou bioplyn 

a biologicky stabilizovaný substrát.  

Bioplyn – tento pojem lze použít pro všechny druhy plynných směsí, které vznikly 

činností mikroorganismů. Všechny druhy bioplynů jsou anaerobního původu. V ideálním 

případě plyn obsahuje pouze dva majoritní plyny a to metan a oxid uhličitý. V praxi je surový 

bioplyn tvořený příměsí minoritních plynů, které mohou poukazovat na přítomnost některých 

chemických prvků v materiálu nebo poruchu průběhu anaerobní fermentace. [31] 
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 Mezi hlavní způsoby využití bioplynu řadíme přímé spalování a ohřev teplonosného 

média, výrobu elektrické energie, tepla a chladu, nebo neenergetické využití BP a další. 

V současnosti je nejvíce využívaná metoda kogenerace. Což je výroba elektrické energie 

a ohřev teplonosného média. Kogenerační jednotky používají BP na kombinovanou výrobu 

elektrické energie (cca 35 % celkové energie) a tepla s vysokou účinností (okolo 90 %). 

Z 1 tuny komunálního bioodpadu lze získat 100 Nm
3
 bioplynu obsahujícího 65 % metanu. 

Kogeneračním zpracováním metanu lze získat z 1 tuny bioodpadu 198 kWh elektrické energie 

a 348 kWh. Perspektivním způsobem využití bioplynu je trigenerace, při které je kogenerační 

jednotka doplněna absorpčním tepelným konvertorem pro výrobu chladu. [4]   

 Ekonomická analýza ukazuje, že anaerobní digesce je nejnákladnější způsob, 

jak zacházet s odpady. Anaerobní digesce usnadňuje využití rostlinných živin obsažených 

v tuhých odpadech. [32] 

 Na obrázku 4 lze vidět, jaký druh odpadu je vhodný ke kompostování nebo do BPS. 

Čím nižší je vlhkost, tím více je vhodný pro kompostování. Čím vyšší je vlhkost a zároveň 

nižší členitost, tím více je biologického odpadu určeno k využití do BPS. 

  

Obrázek 4 Vhodnost bioodpadů k různému zpracování 

Zdroj: J. Hřebíček, Projektování nakládání s bioodpady v obcích, 2011  

4.1.3. Mechanicko-biologická úprava  

 Při této úpravě je využíván komunální odpad, který obsahuje organické a biologické 

složky. Úprava je kombinací mechanických, biologických a fyzikálních postupů 

a je alternativou spalování odpadů. Využívá se k výrobě paliva. Používané technologie jsou 
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velmi rozmanité, ale vždy obsahují biotechnologickou část. Mechanická úprava zahrnuje 

sekání, drcení, prosévání a třídění. Biotechnologické procesy jsou aerobní rozklad 

nebo anaerobní fermentace. Hlavním cílem je snížení objemu a hmoty skládkovaného odpadu, 

snížení objemu a zatížení průsakových vod nebo zvýšení stability skládky. [33]   

 Cílem mechanicko-biologické úpravy (zkráceně MBÚ) je získat pro skládkování 

materiál, který má minimální účinek na životní prostředí. Jedna z primárních podmínek 

pro dosažení uvedeného je podstatné omezení biologické činnosti a aktivity ve skládkovaném 

materiálu po ošetření. MBÚ se proto snaží snížit obsah organického uhlíku na minimum a tak 

poskytnout stabilizovaný produkt. [34]  

Výstupy mechanicko-biologické úpravy jsou: 

 Kovy 

 Těžké materiály jako je sklo nebo kamínky 

 Stabilizovaný BO 

 Lehká frakce – palivo (palivo může být upravováno do briket nebo pelet). [4]   

4.1.4. Skládkování a spalování 

Skládkování je jednou z obvyklých forem odstraňování odpadu. Spalování se řadí 

mezi termické metody odstraňování odpadů, při kterých dochází k působení teploty na odpad 

tak, že je porušena mez jeho chemické stability. [4]   

Skládkování 

 Skládka odpadů je charakterizována jako technické zařízení, které je určené 

k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země. 

Technickým zabezpečením by neměla skládka narušovat ráz okolní krajiny. [4]   

Skládka, jakožto technické zařízení pro odstraňování odpadů, musí být opatřena 

z technického hlediska: 

 Systémem odvodnění (pomocí drenážního systému) 

 Systémem odplynění (zejména tam, kde vzniká skládkový plyn) 

 Systémem těsnění (minerální nebo foliové těsnění a další) 

 Monitorovacím systémem (monitoring jakosti povrchových vod, jakosti ovzduší, 

polohové změny aj.) 
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 Podklady pro uzavření skládky a následnou rekultivaci (technická opatření). [4]   

Skládkování je metoda likvidace TKO, která je nejčastěji využívaná, 

avšak dle hierarchie způsobů nakládání s odpadem jde o nejhorší možnost. Je zapotřebí 

omezit škody na ŽP způsobené vznikem metanu a odpadních vod na skládkách. Skládkování 

se obvykle pokládá za nejlevnější způsob, hlavně pokud je cena půdy nízká, nebo tam, 

kde ještě nejsou do sazeb za převzetí odpadu započteny environmentální náklady skládkování 

a následné výdaje za uzavření skládek a následnou péči. [3] 

 Velké množství odpadů, jako jsou tuhé odpady a kaly, včetně některých druhů 

průmyslových i stavebních odpadů, se dosud zneškodňují pouze skládkováním. Předpokládá 

se, že skládkování bude i v budoucnu nejběžnější způsob zneškodňování odpadů. 

Na skládkách komunálního odpadu vzniká bioplyn, který se označuje jako skládkový plyn. 

Bioplyn je plynným produktem biochemického rozkladu organických látek. Množství 

skládkového plynu je závislé na druhu odpadu, technologii jejich ukládání, mocnosti skládky, 

neutralizační kapacitě prostředí a především obsahu vlhkosti, který rozhodující měrou 

ovlivňuje vývoj bakteriálních reakcí. Skládkový plyn je možný využít, jako palivo jednak 

přímým spalováním, jednak v plynových motorech pro výrobu elektřiny nebo jako náhradní 

zemní plyn. Skládkový plyn, není-li uměle odčerpáván ze skládky, migruje vrstvami 

uložených odpadů i vrstvami podloží skládky nerovnoměrně všemi směry. [13] 

 Stávající legislativa EU implementovaná do Plánu odpadového hospodářství ČR 

ukládá zmenšit množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) ukládaných 

na skládky o 65 % do roku 2020 oproti roku 1995. Zkoumání nástrojů, které pomáhají 

k dosažení cílů stanovených v plánu odpadového hospodářství, vytváří znalostní předpoklady 

pro jejich efektivní využití. [35]  

Spalování 

 Cílem spalování odpadů je snížit množství organických kontaminantů v odpadech, 

zakoncentrovat těžké kovy v zachycovaném popílku a redukovat celkové množství odpadů. 

Spalováním lze zneškodnit několik typů odpadů: tekuté kaly, plynné i tuhé odpady. Spalování 

je velmi nákladný proces (především investičně), proto je využívaný převážně v městské 

zástavbě, kde není možné využít jiné metody vzhledem k nedostatku místa a značným 

dopravním vzdálenostem. [13]   



Tereza Febrová: Efektivnost nakládání s biologicky rozložitelným odpadem ve městě Rychvald 

 

2014  24 

 Při spalování je obvykle biologický odpad součástí TKO. V závislosti na energetické 

účinnosti lze spalování řadit mezi energetické využití nebo za likvidaci odpadů. Vzhledem 

k tomu, že účinnost spalování je snižována vlhkým BO, může být prospěšné vyjmout 

biologický odpad z komunálního odpadu. Na druhou stranu je spalovaný biologický odpad 

považován za „obnovitelné“ palivo s neutrálním obsahem uhlíku. Směrnice o spalování 

omezuje emise ze spalování tuhého komunálního odpadu na minimum. Celkový vliv 

spalování TKO (včetně BO) na životní prostředí závisí na mnoha faktorech: kvalitě paliva, 

zdrojem nahrazené energie nebo energetické účinnosti. Tento způsob vyžaduje vyšší 

investice, ale může poskytnout dobré úspory z rozsahu a nevyžaduje změny stávajících 

systémů sběru tuhých komunálních odpadů pro skládkování. [3]   

4.1.5. Nevhodné nakládání s bioodpady 

 Z hlediska environmentálního mohou BRO negativně ovlivňovat ŽP. Mohou 

způsobovat tvorbu skleníkových plynů, při hydrologických pochodech kyselé výluhy 

a popřípadě ohrozit zdraví obyvatel a živočichů a to výskytem patogenních a podmíněně 

patogenních organismů. Častou nebezpečnou vlastností u BRO je infekčnost. Mohou 

je obsahovat životaschopné mikroorganismy nebo jejich toxiny a další infekční činidlo 

s dostačující virulencí v koncentracích nebo množstvích, o nichž je známo nebo spolehlivě 

předpokládáno, že mohou způsobit onemocnění člověka nebo jiných živých organismů. [36]   

 Spalování biomasy představuje největší zdroj znečištění ovzduší v mnoha 

venkovských oblastech ve světě. Spalování biomasy odhaduje na výrobu 40 % oxidu 

uhličitého, 32 % oxidu uhelnatého, 20 % částic, a 50 % vysoce karcinogenních 

polyaromatických uhlovodíků získaná ze všech zdrojů. [37]  

 Při nedokonalém spalování, kdy je nedostatečný přístup vzduchu (kyslíku) vzniká oxid 

uhelnatý. Oxid uhelnatý je silně toxický. Dalším produktem spalování je oxid uhličitý 

(zkráceně CO2), který při několikaprocentní koncentrací způsobuje člověku dýchací potíže. 

Delší vystavení člověku desetiprocentní koncentrací CO2 může vést ke smrti. [38]   

 Dne 4. 4. 2012 nadbyla v platnosti vyhláška č. 1/2012, kterou se stanovuje zákaz 

spalování suchých rostlinných materiálů ve městě Rychvald a způsob nakládání 

s rostlinnými zbytky. [39] Více v příloze 2.  
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 Biologické zpracování jako je kompostování, anaerobní digesce a mechanicko-

biologické zpracování taktéž produkuje emise včetně skleníkových plynů. U kompostování 

je dopad na ŽP omezen hlavně na emise skleníkových plynů a těkavých organických 

sloučenin. Hlavním problémem může být znečištění půdy nekvalitním kompostem, poněvadž 

biologický odpad je při směsném sběru odpadu snadno kontaminován, může jeho upotřebení 

na půdě vést k hromadění nebezpečných látek v půdě a v rostlinách. Mezi typické látky, které 

mohou kontaminovat kompost, jsou těžké kovy a nečistoty. Naproti tomu je anaerobní 

digesce podstatně méně škodlivá. Probíhá v uzavřených reaktorech a tím jsou emise 

do vzduchu nižší a snadno kontrolovatelné, než je tomu u kompostování. [3] 

Mezi další nesprávné nakládání s BO, které jsou v rozporu s platnou legislativou jsou: 

 Drcení biologického odpadu v kuchyňských drtičích a jeho následné vypouštění 

v odpadní vodě do kanalizace. 

 Netřídění biologického odpadu – odpad je odstraňován jako SKO. 

 Zkrmování biologického odpadu v domácích nebo zemědělských chovech. [5] 

Anaerobní rozklad pevných odpadů na skládky vede k tvorbě skleníkových plynů -  

metanu a oxidu uhličitého. Produkce metanu je 24krát vyšší než u oxidu uhličitého. Metan 

je hořlavý plyn a může být použit k výrobě tepelné energie. [40] 

4.2. Systém sběru a svozu bioodpadu  

 Systém sběru a svozu odpadů spočívá v návrhu typu sběrných nádob, jejich objemů, 

počtu a rozmístění v daném území. Biologicky rozložitelný odpad je možno získávat tříděním 

směsného komunálního odpadu nebo využitím odděleného sběru. V současnosti je využíváno 

nejvíce systému odděleného sběru a svozu bioodpadu, díky nejlepším výsledkům. [8] 

Technika sběru biologicky rozložitelného odpadu  

Systém odděleného sběru lze provádět: 

 využití velkoobjemového kontejneru na určených sběrných místech 

 využití normalizovaných sběrných nádob o objemech 120 litrů a 240 litrů 

 využití pytlového sběru  

 využití speciálních sběrných nádob na biologický odpad 

 prostřednictvím sběrných dvorů. [8] 
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 Pozitiva separovaného sběru mohou spočívat ve snížení množství BRO na skládkách, 

zvýšení výhřevnosti zbývajícího tuhého komunálního odpadu a vytváření čistší části 

biologického odpadu, čímž se zvyšuje kvalita výroby kompostu a je usnadněna výroba 

bioplynu. [3] 

 Nádoby na sběr jsou využívány v dovozném (donáškový) nebo svozovém (odvozový) 

systému sběru. Dovozový způsob je charakteristický větší vzdáleností sběrného místa 

od místa vzniku odpadu, vzdálenost je uváděna více jak 50 m. Kvalita BRO je snadno 

kontrolovatelná. Svozový způsob sběru je typický pro svou krátkou vzdálenost, nepřevyšuje 

50 m. Při využití sběrných nádob, které mají menší rozměry je jejich rozmístění v blízkosti 

vchodů do obytných objektů. V tomto systému sběru se dosahuje nejvyšší účinnosti sběru, 

je však ekonomicky nákladnější než sběr dovozový. [3] 

 Způsob sběru závisí na druhu sbíraného BO z hlediska technického a organizačního. 

Odpady ze zeleně se shromažďují především v dovozném způsobu na předem určená místa – 

sběrné dvory nebo kompostárny, příp. velkoobjemové kontejnery. Oproti tomu bioodpad 

z domácnosti je shromaždován v odvozovém způsobu do maloobjemových nádob. [8] 

Hlavní zásady sběru BRO z domácnosti jsou: 

 pouze BRO získaný odděleně lze využít na kompostárně 

 je třeba poskytnout dostatečnou dobu pro zavedení separovaného sběru 

 interval svozu by měl být 1-2 týdny po zavedení sběru [8] 

 Úspěšnost odděleného sběru ovlivňuje několik faktorů a to charakter zástavby 

a podmínky pro svoz. Právní úprava umožňuje obcím určit, zda separovaný sběr 

na svém území zavedou. Ministerstvo životního prostředí v novém zákoně o odpadech počítá 

s povinností obcí zavést na svém území separovaný sběr přinejmenším bioodpadu, které jsou 

rostlinného původu. [41] 

 Technika sběru BRO a jeho organizace zásadně ovlivňuje kvalitu množství získané 

odpadní biomasy. Při zavedení separovaného sběru BO je nutné dodržet několik podmínek: 

 Znalost míst, druhů a množství BRO 

 Propagace sběru 

 Zajištění sběrných nádob a svozu  

 Řešení vazby kompostárny na sběrný dvůr. [8] 
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 Kvalita sběru je dána především čistotou tj. podíl nežádoucích příměsí. Stupeň 

separovaného sběru i čistota BRO bude vždy podléhat především stupni komunikace 

s původci těchto odpadů. Praktické zkušenosti dokazují, že u maloobjemových nádob 

je na počátku zavedení sběru dobrá kvalita, která se postupně zhoršuje, u velkoobjemových 

nádob je trend opačný. Nejvyšší kvality sběru BRO lze dosáhnout na sběrných dvorech 

za kontroly obsluhy. Lepší kvality lze dosáhnout také tak, že nádoby se krátkodobě rozmístí 

v určitých termínech výlučně na požadavek občanů a při jejich svozu je navíc prováděna 

kontrola obsahu. [8] 

 Dovozový způsob sběru 

 Dovozový způsob neboli donáškový je nejvhodnější pro profesionálně prováděnou 

údržbu zeleně. Tento způsob se uplatňuje tam, kde docházková vzdálenost do sběrných dvorů 

je příliš vysoká. Proto jsou zřizována stálá sběrná místa, která jsou vybavena kontejnery nebo 

sběrnými nádobami. Jejich součástí by mělo být oplocení a značení. Jinou variantou 

je přistavení kontejnerů na krátkou dobu nezbytnou k jejich naplnění, kdy jsou předem 

vyhlášené termíny a určená stanoviště. [8] 

 Svozový způsob sběru 

 Svozový způsob sběru je uplatňován při sběru bioodpadu z domácností. Tento způsob 

sběru se provádí do sběrných nádob o objemu 120 - 240 litru, které jsou přistavěny v blízkosti 

vchodů do obytných budov. [8] 

 Speciální nádoby na bioodpad se liší od ostatních nádob tím, že mají rošty, otvory, 

žebra či komínek a tím zajišťují provzdušňování a oddělení kapalné a tuhé části bioodpadu. 

Díky tomu nedochází k zahnívání
 
odpadu. [42]  

 Svozový způsob sběru je ze všech variant sběru BO v obci technologicky na nejvyšší 

úrovni. Je dostatečně estetický, jednoduchý a hygienicky výhodný. Z ekonomického hlediska 

jde však o nejnákladnější způsob sběru. [5]  

 Pytlový systém sběru 

 Separovaný sběr v obci může být prováděn pomocí pytlového sběru s odkládáním 

plných pytlů před obydlí, případně ke kontejnerům na sběrná místa či jiná vyhrazená místa. 

Z ekonomického hlediska se jedná o nákladný způsob sběru, a to zejména z důvodů nutnosti 

neustálého pořizování nových pytlů na odpad, složitější manipulace a komplikovaným 
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svozem, kdy musí sběrná vozidla zajíždět ke každému domu zvlášť. Přesto výtěžnost i čistota 

biologického odpadu u daného sběru dosahují vyšších hodnot zejména z důvodů nižší 

náročnosti pro producenty. [5] 

 Odpad, který je vhozen do těchto pytlů rychle vysychá a nezapáchá. Zároveň odpadá 

kondenzace vody, dochází k omezení výskytu bakterií a hmyzu. Nevýhodou je menší 

životnost a malá odolnost vůči povětrnostním vlivům. Moderní produkce těchto obalů 

směřuje k uplatnění tzv. biodegradovatelných materiálů, vyráběných na základě kukuřičných 

nebo bramborových škrobů, které se v kompostové základce rozloží přibližně za 90 dnů. [8] 

 Separovaný sběr do kontejnerů 

 Jedná se o další možnost tříděného sběru bioodpadu. Obvykle se jedná o hnědé nádoby 

o objemu 110 – 1.100 litrů, které jsou umístěné společně s dalšími nádobami na tříděné 

složky KO. Pro sběr je možné využít běžné kontejnery nebo speciálně upravené nádoby, které 

mají větrací otvory, žebrování a mřížku, která umožňuje shromáždění výluhu ve spodní části 

nádoby. Tyto sběrné nádoby umožňují prodloužit dobu mezi svozy, ale jedná se o nákladnější 

způsob z ekonomického hlediska. [5] 

 Velkoobjemové kontejnery představují racionální řešení přepravy, jsou zhotovovány 

ze silnostěnných plechů v žebrovaném rámu jako otevřené vany nebo uzavřené boxy. 

Jsou přepravovány automobilovými nosiči kontejnerů. S výhodou se využívají pro sběr BRO 

na sběrných dvorech a na kompostárnách. [8] 

 Sběrný dvůr 

 Využití sběrného dvora je nejjednodušší a nejlevnější řešení z hlediska třídění 

bioodpadu. Občané mohou v rámci otevírací doby sběrného dvora odevzdávat odpad přímo 

pod dohledem pracovníků dvora, což vede k vysoké čistotě sebraného BO. Sběrné dvory 

se zřizují v obcích, kde je populace vyšší než 2.000 obyvatel. [5] 

Technika svozu biologicky rozložitelného odpadu 

 Biologicky rozložitelný odpad má odlišné nároky na přepravní techniku v důsledku 

svých specifických fyzikálních vlastností. To se zásadně promítá do využití užitečné 

hmotnosti dopravního prostředku. Ke svozu BRO lze využít řadu vozidel nejrůznějších 

parametrů – motocykly, tříkolky nebo klasické nákladní vozidla. Provedení nástavby bývá 
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vodotěsné a je vybavená různými typy převracečů sběrných nádob. Důležitou funkcí, kterou 

mají dopravní prostředky je stlačování (lisování). [43] 

 K přepravě BRO a BRKO se využívají nejrůznější dopravní zařízení – svozové 

prostředky, které mají společný znak – uzavřenou korbu s přídavným zařízením 

pro vyprazdňování sběrných nádob. [8] 

Mezi svozové prostředky řadíme:  

 Nákladní automobily se speciálními nástavbami  

 Nákladní automobily s hydraulickými manipulátory 

 Traktorové soupravy se standardními přívěsy 

 Traktorové soupravy s klecovými přívěsy 

 Speciální přepravní automobily 

 Automobilové nosiče kontejnerů a další. [8] 

Optimalizace svozu biologicky rozložitelného odpadu 

 Optimalizace dopravy BRO na kompostárny umístěné v dané oblasti závisí na výběru 

druhů a množství BRO podle zadaného složení kompostové základky tak, aby svoz 

na jednotlivé kompostárny směřoval k minimalizaci výdajů. Řešení optimalizace svozu začíná 

volbou potřebných odpadů podle receptury tak, aby byla naplněna kapacita kompostárny 

a zároveň splněna podmínka minimalizace nákladů na dopravu. Druhá část řešení se zabývá 

návrhem svozových vozidel a stanovením potřeby času. [8]  

4.3. Legislativa v oblasti nakládání s bioodpady 

 Hlavním cílem odpadového hospodářství (zkráceně OH) je předcházet vzniku odpadů, 

nebo jej omezovat, a pokud již odpad vznikl, tak s ním, co nejefektivněji nakládat 

a to jako zdroj energie nebo jako druhotná surovina. [44]  

 Stěžejním zákonem, který upravuje oblast odpadů v rámci České republiky je zákon 

o odpadech, č 185/2001 sb. Zákon zpracovává příslušné předpisy EU a upravuje pravidla 

pro předcházení vzniku odpadů, práva a povinnosti osob, působnost orgánů veřejné 

správy. [44]   

 V zákoně 185/2001 Sb. § 3, o odpadech a o změně některých dalších zákonů je pojem 

odpad definován jako „každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo 
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povinnost se jí zbavit“. Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, 

k využití nebo k odstranění eventuálně předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu 

odpadů. [45]    

 Paragrafy, zabývající se BRO jsou definovány zákonem 185/2001 sb. a tj. § 16, který 

definuje původce odpadu, § 18 – Sběr a výkup odpadů, §19 – využívání odpadů, § 20 – 23 - 

odstraňování odpadů a § 24 týkající se přepravy odpadů. [45]   

 Dalším zákonem vztahující se k této práci, je novela zákona o odpadech 314/2006 Sb. 

v paragrafu 10a, která definuje komunitní kompostování. Komunitní kompostování 

je definováno jako systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně 

a zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost.    

 Vyhláška č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými 

odpady a o změně vyhlášky č. 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. Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zemědělství 

a Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 33b odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 314/2006 Sb. Uvádí seznam 

bioodpadů, technické požadavky na vybavení a provoz zařízení, četnost a metody 

vzorkování. [46] 

 Vyhláška č. 474/2000 Sb. o stanovení požadavků na hnojiva, kde jsou definovány typy 

hnojiv, označování hnojiv, rizikové prvky a jejich limitní hodnoty v hnojivech 

aj. požadavky. [47]   

 Předpis č. 279/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním 

kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů. 

V zákoně jsou definovány hnojiva, pomocné půdní látky nebo pomocné rostlinné přípravky 

a substráty. [48] 

 Předpis č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů. V zákoně je obsaženo posuzování vlivů na životní prostředí, 

změna zákona o ŽP a změna živnostenského zákona. [49] 
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4.4. Parametry sběru a svozu bioodpadu ve městě Rychvald 

 Na území Rychvald je využíván systém odděleného sběru bioodpadu pomocí 

speciálních nádob. Využívá se svozový způsob sběru. Svoz biologicky rozložitelného odpadu 

pro město Rychvald zajišťuje od roku 2011 firma A. S. A. Vratimov, která byla vybrána 

na základě výběrového řízení. Firma zajišťuje zároveň svoz komunálního odpadu. Svoz BRO 

se provádí přibližně 15krát ročně. Firma zajišťuje následné využití bioodpadu na kompostárně 

v Deposu Horní Suchá, a.s. Biologický odpad se veze na vzdálenost přibližně 13 km. Celkem 

bylo rozmístěno ke vchodům rodinných domů 854 sběrných nádob, což představuje téměř 

polovinu rodinných domů v Rychvaldě do konce roku 2013.  

 Pro potřeby města Rychvald funguje jako stacionární zařízení pro nakládání s odpady 

sběrný dvůr, který se nachází v bývalé sběrně surovin na ul. Rybniční. Pro obyvatele je velice 

dobře dostupný. Slouží k odkládání objemového odpadu z domácností, tříděného odpadu, 

nebezpečného odpadu, stavební suti a zeleného odpadu. S ohledem na zvýšený zájem občanů 

je otevřený čtyři dny v týdnu. 

Depos Horní Suchá, a.s. 

 Společnost vznikla v roce 1994 a působí v oblasti nakládání s odpady. Od ledna roku 

1995 zahájila firma provoz skládky odpadů skupiny S OO (ostatní odpady) a zároveň zahájila 

svoz odpadů. V Deposu můžeme najít skládku odpadů a kompostárnu. Kompostárna začala 

provoz v roce 2004 a celková rozloha kompostárny činí 3.634,9 m
2
. Pro kompostování 

je aplikována technologie kontrolovaného mikrobiálního kompostování. [50] 
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5. Analýza stavu ve vybraném území v časovém úseku 5 let 

 Systém nakládání s bioodpadem se ve městě Rychvald začal rozvíjet až s postupem 

času. Separovaný sběr biologického odpadu se zavedl 1. srpna roku 2011, přičemž svoz 

biologického odpadu a zároveň komunálního odpadu zajišťuje ve městě Rychvald firma 

A. S. A. Vratimov. Během prvního roku mělo nárok na sběrnou nádobu 200 obyvatel, jednalo 

se o zkušební provoz. Systém pokrývá do konce roku 2013 téměř 50 % rodinných domů. 

V předešlých letech a zároveň i dnes je možné odkládat zelený odpad ve sběrném dvoře. 

Ve městě tudíž existují dva způsoby, jak nakládat s biologickým odpadem. Vzhledem k tomu, 

že obyvatelé projevují zájem o separovaný sběr biologického odpadu, nehradí náklady s ním 

spojené, tj. svoz a zpracování biologického odpadu na kompostárně. V případě, že obyvatelé 

zažádají o druhou sběrnou nádobu, sami si ji hradí. Svozy biologického odpadu z domácnosti 

začínají v jarním období a končí na podzim. Tyto svozy se mohou měnit vlivem počasí.  

 Na ulici Třešňovou vyvážel městský úřad několikrát ročně staré větve a chřastí, které 

byly poté spáleny. Nyní se tyto větve štěpkují a poté vezou do zoologické zahrady v Ostravě, 

kde jsou využívány jako podestýlka pro zvěř. Tímto způsobem je BRO efektivně využit 

a nedochází k poškozování ŽP.   

 Obyvatelé rodinných domů hojně využívají nejrůznější druhy kompostérů. Jedná 

se o kompostéry, které si buďto sami vyrobili nebo koupili. Více najdete v příloze 5. 

Tabulka 3 Efektivita nakládání s bioodpadem 

Rok 

Produkce 

Počet 

sběrných 

nádob 

[t] [Obyvatel] [ks] 

2009 34, 27 7000 - 

2010 36, 8 7112 - 

2011 113, 44 7178 200 

2012 352, 866 7220 414 

2013 478, 168 7247 854 

 Data v tabulce 3 byla převzata z hlášení o produkci a nakládání za vykazovaný 

rok 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dle vyhlášky č. 383/2001 sb. a z webových stránek města 

Rychvald. Podle tabulky 3 lze říci, že během roku 2013 již velká část obyvatel rodinných 

domů využívá sběrných nádob na BRO. Díky tomu se snižuje množství biologického odpadu 
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ve směsném komunálním odpadu. Ve městě Rychvald je okolo 1800 rodinných domů. Počet 

zájemců o sběrnou nádobu se v průběhu každého roku zvyšoval o dvojnásobek. Každým 

rokem přibylo přibližně 200 zájemců. Současně můžeme vidět v tabulce, že nárůst množství 

separovaného biologického odpadu za posledních let značně stoupl a to na 4násobek. 

Při tomto zvýšení produkce může dojít k výraznému využití odpadů z obce. Odhaduji, 

že nárůst separovaného bioodpadu bude postupem času daleko vyšší. Jelikož stále více lidí 

žádá o sběrnou nádobu. Na konci roku 2013 zažádali o sběrnou nádobu další 4 lidé. 

Na základě hlášení jsem vytvořila přehledný graf 1 o množství vytříděného biologického 

odpadu za předešlých 5 let. V 1. roce, kdy byl zaveden separovaný sběr, byl nárůst poměrně 

malý, ale za poslední 2 roky značně stoupl. Postupem času by se měl nárůst postupně 

zvyšovat.  

 

Graf 1 Množství vytříděného bioodpadu 

 Pro rok 2014 se plánuje svoz biologického odpadu 18krát. A to dokonce v zimních 

měsících. Do roku 2013 byl svoz prováděn maximálně do konce října, v roce 2014 

je plánován i v prosinci, ale podle stavu počasí. Svoz je prováděn vícekrát na vyžádání občanů 

města. V roce 2014 bude první svoz bioodpadu na začátku dubna. Harmonogram odvozu 

biologického odpadu mohou občané najít v Rychvaldském zpravodaji, nebo na internetových 

stránkách města Rychvald. Pokud je svoz BRO uskutečněn dodatečně, obyvatelé jsou 

informování z letáčků, které jsou umístěné na autobusových zastávkách.  
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Obrázek 5 Mapa Rychvaldu 

 Na základě soupisu jmen, která mi poskytl Městský úřad, jsem vypracovala 

obrázek 5 - mapku, která znázorňuje místa označená hvězdičkami, které charakterizují 

obyvatele vlastnící sběrnou bionádobu do konce roku 2013. V blízkosti rybníku Nový stav 

je možné vidět, že tam nenajdeme sběrnou nádobu, v tomto okolí se nenachází moc domů, 

naopak zde sídlí velká firma. Na druhou stranu v místech rodinné zástavby je velký počet 

sběrných nádob. Na některých ulicích je možné vidět, že téměř každý občan vlastní sběrnou 

nádobu.  

5.1. Dotazníkové šetření  

 Cílem průzkumu bylo zaměřit se na obyvatele města Rychvald a zjistit, zda třídí 

odpad, zdali vlastní kompostér nebo z jakého důvodu netřídí bioodpad. Na základě toho, 

může být zhodnoceno, jak účinně nakládají s bioodpadem.  

 Na průzkumu se podíleli obyvatelé města Rychvald. Výběrový soubor tvoří 

144 respondentů, kteří byli náhodně vybráni – osloveni na ulici a zároveň známý, kterým 

jsem dotazníky odeslala prostřednictvím e-mailu.  

 Pro sběr dat jsem využila dotazník, kde stačilo označit odpovědi. Dotazník je krátký, 

stručný a anonymní. Použitý dotazník má 7 otázek. Úplnou podobu dotazníku naleznete 
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v příloze 3 a 4. Interpretaci dat jsem doplnila přehlednými grafy. Data byla sesbírána 

v průběhu měsíce leden - únor roku 2014. 

Dotaz č. 1 – Třídění odpadu 

Graf 2 Třídíte odpad? 

 

 Téměř 75 % dotázaných odpovědělo, že třídí odpad. Je patrné, že třídění odpadu 

se dostává do povědomí lidí, a že se stává jejich každodenní rutinou. Tříděním se podílejí 

na snížení odpadu na skládkách a přispívají k možné recyklaci. Toto číslo je dáno také dobrou 

infrastrukturou. Kontejnery jsou hojně rozmístěny v místě bydlišť. Občan by měl mít sběrný 

kontejner 100 metrů od svého bydliště, pokud je to možné.  

Dotaz č. 2 – Třídění bioodpadu 

Graf 3 Třídíte bioodpad? 

 

 Na základě grafu č. 2 je patrné, že větší část obyvatel separuje biologický odpad, 

ale v menší míře, než je tomu u ostatních tříditelných odpadů, jako je papír, plast nebo sklo.  

Díky jejich třídění, se snižuje množství bioodpadu ve směsném komunálním odpadu. 

Toto číslo může být dáno tím, že je ve městě Rychvald velký počet rodinných domů, které 
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mají zahrady. Lidé, kteří žijí v rodinných domech, mají ideální podmínky pro třídění 

bioodpadu a kompostování.  

Dotaz č. 3 – Využití kompostéru 

Graf 4 Máte doma kompostér a využíváte ho? 

 

 Na základě grafu č. 3 lze vidět, že více jak polovina respondentů vlastní kompostér 

a zároveň ho využívá. V příloze 5 lze shlédnout, jaké druhy kompostérů lidé využívají. 

Nepatrná část dotázaných vlastní doma určitý druh kompostéru, ale nevyužívá jej, což je 

obrovská škoda pro samotné obyvatele. Čtvrtina respondentů kompostér nevlastní. Důvod, 

proč nekompostují, nebo nevlastní kompostér je popsán v dotazu č. 5. Je vhodné obyvatele 

motivovat a informovat o tom, proč je vhodné kompostovat.  

Dotaz č. 4 – Druh odpadu využitý pro kompostování 

Graf 5 Pokud kompostujete, tak jaký druh odpadu? 
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  Na tuto otázku odpovědělo 51 respondentů, jelikož nebyla povinná. 63 % respondentů 

kompostuje především odpad ze zahrady. Což představuje spadané ovoce, posečená tráva, 

listí aj. Odpad z domácností pravděpodobně končí ve směsném odpadu. Je samozřejmé, 

že odpadu ze zahrad je téměř vždy více než z domácností, ale je potřeba třídit i bioodpad 

z domácnosti.   

Dotaz č. 5 – Důvody, proč respondenti nekompostují 

Graf 6 Pokud nekompostujete, tak proč? 

 

 Tato otázka byla označována v případě, že respondenti nekompostují. V tomto případě 

byla otázka zodpovězena 56 krát. Dle grafu č. 5 je hlavním důvodem, proč lidé nekompostují 

ten, že nemají kompostér. Tato odpověď byla označena 36krát což představuje 64 %. 

Proto bych navrhla zakoupení kompostéru, vytvoření vlastního kompostéru nebo podílení 

se na společném kompostování. V Tabulka 4 4 jsem vytvořila souhrnný soupis produktů 

potřebných ke kompostování. Částky jsou pouze orientační. Při zakoupení nejlevnějších 

výrobků se cena pohybuje okolo 1.100kč.  

Tabulka 4 Technologické vybavení pro kompostování 

Technologické vybavení Cena [Kč] 

Lopata  100 – 1.500 

Kompostér  400 – 10.000 

Vidle  200 – 1.000 

Kolečka  300 – 3.000 

Hrábě  100 – 1.000 

 Dalším důvodem bylo to, že občanům postačí na tříděný sběr BO sběrné nádoby. 

Otázkou je, jak nakládají s biologickým odpadem z domácnosti v zimě, kdy není prováděn 
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svoz BO. V pěti případech byla označená odpověď, že je nedostatečný prostor na zahradě 

a dva lidé označili, že nejsou schopni k tomuto úkonu.  

 Podle mého obyvatelé raději využijí jednodušší způsob, jak nakládat s tímto odpadem 

a to je ten, že ho vhodí do odpadkového koše nebo rovnou do popelnice, kde se smísí 

s komunálním odpadem. 

Dotaz č. 6 – Počet lidí v domácnosti 

Graf 7 Kolik lidí žije ve Vaší domácnosti? 

 

 Dle grafu je patrné, že většina domácností je obývaná 3-4 členy. Což znamená, 

že vyprodukují velké množství odpadu. Proto je důležité jejich třídění. Učit třídění odpadu je 

nutné, již od nízkého věku.  

Dotaz č. 7 – Věkové složení  

Graf 8 Do jaké věkové kategorie se řadíte? 
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 Z grafu 7 je patrné, že nejvíce převažoval věk okolo 20 let. Tvoří takřka 31% 

respondentů. Další nejčastěji označovanou skupinou byl věk 26-40 let a 41-60 let. Nejméně 

časté bylo rozmezí věku 0-15 let. Dle grafu lze vidět, že se o tuto problematiku zajímají 

jak mladí lidé, tak i starší lidé.  

 Z daného průzkumu lze usoudit, že značná část obyvatel třídí bioodpad a tím se podílí 

na snižování množství biologického odpadu ve směsném komunálním odpadu. To lze 

považovat jako pozitivní faktor. Lidé, kteří již třídí odpad jako je papír, sklo a plasty, jsou 

schopni se více podílet na třídění biologického odpadu, než lidé, kteří netřídí vůbec. Dle mého 

názoru respondenti vědí, jakým způsobem třídit biologický odpad, ale nemají o to zájem. 

Současně třídění plastu, skla nebo papíru je mnohem více medializované než daný bioodpad. 

A proto je vhodné propagovat i třídění bioodpadu. Více jak polovina dotázaných 

má na své zahradě kompostér, který využívá. Lidé, kteří kompostují, využívají hlavně odpad 

ze zahrad jako je tráva, větve, listí nebo spadané ovoce.  

5.2. Návrhy pro zlepšení stavu  

 Pro zlepšení stavu je možná kampaň. Podpora domácího kompostování a komunitního 

kompostování a zároveň třídění bioodpadu. Základem úspěchu je srozumitelně vysvětlit 

přínosy kompostování a separovaného sběru obyvatelům, protože bez podpory obyvatel není 

možné dosáhnout úspěchu. Kampaň by měla být určena pro širokou veřejnost. Je zapotřebí 

začít od těch nejmenších. Podat toto téma zábavnou formou. Pro děti mateřských škol 

a základních škol je vhodné připravit propagační materiály formou omalovánek 

nebo křížovek, které se zabývají tématem kompostování, bioodpadem nebo tříděním odpadu. 

Je vhodné zveřejňovat údaje o dosažených výsledcích, jelikož dobré výsledky mohou 

motivovat obyvatele. Kampaň může být ve formě letáčků (viz příloha 1), plakátů 

na informačních deskách nebo ve zpravodaji, který v daném městě vychází. Co se týče 

letáčků, snažila jsem se o hravou, jednoduchou formu vzhledu, aby byl i pro nejmenší snadno 

pochopitelný.  

 Ačkoli mnoho obyvatel nemá doma kompostér, ale vlastní zahradu, tak bych 

doporučila podporu od města z hlediska dotačních programů na zakoupení kompostérů.   

 Zároveň bych podpořila výstavbu komunitní kompostárny. Komunitní kompostárna 

by měla být v blízkosti školy, obytných domů, restaurací nebo v místech veřejných parků, 



Tereza Febrová: Efektivnost nakládání s biologicky rozložitelným odpadem ve městě Rychvald 

 

2014  40 

kde je velké množství zeleně. Jako správce kompostárny by měla být obec nebo člověk 

pověřen obcí. Jelikož je při tomto kompostování daleko vyšší množství odpadu, je i nutností 

tento kompost více provzdušňovat. Výsledný kompost je možno využít v samotné obci jako 

hnojivo.  

 Pro podpoření kompostování je možné se zapojit do soutěže Miss kompost, která 

je pořádána v rámci celorepublikové kampaně Kompostuj.cz. Je to poněkud bizardní soutěž, 

ale nápad je to skvělý. Myslím si, že už jen ten název zaujme. V případě, že se obec zapojí, 

získá při přihlášení metodický materiál. Cílem soutěže je neformální výměna informací 

o kompostování a podpora myšlenky, že je kompostování forma využívání BO z domácnosti 

a zároveň patří k modernímu stylu života. Soutěžící poskytují pokyny a rady, jak doma 

kompostovat pro ty, kteří s kompostování prozatím zkušenosti nemají a chtějí s ním začít. 

Každý soutěžící musí svůj kompost vyfotit, popsat jeho způsob výroby a napsat, 

proč kompostují. Soutěž probíhá od roku 2005 doposud. Na obrázku 6 lze vidět logo soutěže. 

 

Obrázek 6 Miss kompost 

Zdroj: blog.bio.cz 
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6. Závěr 

 Na základě výsledků výzkumné části je patrné, že postupem času se nakládání 

s biologickým odpadem dostává více do povědomí lidí, více obyvatel se podílí na třídění 

bioodpadu a zároveň využívá vlastní způsoby ke kompostování svého organického odpadu. 

 Práci jsem si rozdělila na několik hlavních kapitol. Na úvodu jsem představila, 

čím se tato práce bude zabývat a současně cíl práce. Prvním tématem bylo představení města 

Rychvald, jeho dlouhou historii a současné poměry. Informace jsem čerpala především 

z knihy, která byla vydána městem Rychvald. 

 Další kapitola se týkala hlavního tématu této práce a to – biologicky rozložitelným 

odpadem, kde jsem popsala přesnou charakteristiku a jeho rozdělení.  

 Ve čtvrté kapitole jsem se zaměřila na možnosti nakládání s biologicky rozložitelným 

odpadem. Specializovala jsem principy a technologie, které jsou dané dostupnou legislativou. 

Dále jsem vylíčila zákony a vyhlášky, týkající se daného tématu. Ačkoliv jsme členy 

Evropské unie, veškerá naše legislativa je jí velice ovlivněna. Díky ní se nakládání 

s biologickým odpadem značně posílilo. Do této kapitoly jsem zároveň zahrnula systém sběru 

a svozu bioodpadu v dané lokalitě. 

 Předposlední kapitola se zabývá zhodnocením dané lokality, v souvislosti 

s nakládáním s bioodpadem. Vytvořila jsem dotazník, ve kterém zjišťuji, jakým způsobem 

nakládají s odpadem, zda kompostují a jaký materiál, nebo jaký je jejich věk. Z toho jsem 

mohla usoudit, zda efektivně nakládají s odpadem nebo se podílí na poškozování ŽP. Další 

informace, týkající se dané problematiky mi podala na Městském úřadě oprávněná osoba, 

z čehož jsem vypracovala přehlednou tabulku, na které můžeme například vidět, 

že se postupem času zvyšuje počet zájemců o sběrnou nádobu na bioodpad. Z dotazníku 

vyšlo, že většina obyvatel třídí odpad a větší část z nich i bioodpad. I přesto bych doporučila 

propagovat a podpořit domácí kompostování, třídění odpadu a komunitní kompostování 

bioodpadu. Je to jednak ekonomicky, ale i ekologicky výhodné pro město a pro samotné 

obyvatele. 

 Při své práci jsem čerpala z údajů, které mi poskytl městský úřad v Rychvaldě, 

konkrétně odbor životního prostředí, kde bylo projednáno toto téma s odpovědnou pracovnicí, 

dále z vlastních zkušeností, z dotazníkového šetření pro obyvatele a veřejných publikací.  
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 Cílem práce bylo zhodnotit město Rychvald, zda účinně nakládá s biologicky 

rozložitelným odpadem a zároveň, co nejpřesněji a nejjednodušeji vysvětlit 

problematiku nakládání s biologicky rozložitelným odpadem.  

 Stávající systém nakládání s bioodpadem by se dal hodnotit za značně fungující. 

Přístup obyvatel k separovanému sběru odpadu se dá hodnotit za kladný, postupem času 

se dostává více do povědomí lidí. Při netřídění odpadu nejde o porušování zákonů. 

Jde o proces, při kterém se může zlepšovat životní prostředí, a tím si sami vylepšujeme 

podmínky pro život a zároveň se snižují finanční náklady.  

 Vytvořený leták bude k dispozici obyvatelům na městském úřadu ve městě Rychvald. 

V letních měsících by se měl dostat do Rychvaldského zpravodaje.  

 Doufám, že svou prací přispěji ke zlepšení stavu a zároveň oslovím potencionální 

obyvatele města, aby kompostovali a především separovali odpad z domácnosti.   

 V této problematice bych ráda pokračovala v diplomové práci. Sledovala 

a vyhodnocovala výsledky spojené s nakládáním s biologickým odpadem.   
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Přílohy 

Příloha č. 1 – Leták 

 

Autor: Tereza Febrová 

  



 

 

 

Příloha č. 2  

Vyhláška č. 1/2012 

 Zastupitelstvo města Rychvald se na svém zasedání dne 14. 3. 2012 usnesením č. 7/10 

usneslo vydat na základě ustanovení § 50, odst. 3, písm. A) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 

ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10, písm.d ) a § 84, odst. 2 písm. H) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 

závaznou vyhlášku:  

Čl. 1 

Zákaz spalování rostlinných materiálů 

1. Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek je zakázáno 

spalovat suché rostlinné materiály 1) v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo 

v otevřených grilovacích zařízeních s výjimkou ořezů ze stromů a keřů.  

Čl. 2 

Způsob likvidace suchých rostlinných materiálů
1
 a rostlinných zbytků 

1. Rostlinné zbytky z údržby zeleně z území města lze  

a) předávat pověřené osobě v rámci provádění pojízdného sběru organizovaného městem 

v obdobích a četnosti, které je občanům v předstihu oznámeno prostřednictvím 

internetových stránek města a v rychvaldském zpravodaji,  

b) odkládat do kontejnerů přistavených ve sběrném dvoře na ulici Rybničné po období 

celého kalendářního roku,  

c) předávat do zařízení k tomuto účelu zřízeném (kompostárny) dle individuální dohody 

s tímto zařízením,  

d) využít pro svou potřebu (komposty a kompostéry)  

 

  

                                                
1 Rostlinný materiál - tráva, sláma, seno, drny, listí, piliny, kořeny a listy zeleniny,  

květiny, shrabky ze záhonů a trávníků, zemina z květináče, zbytky ze zeleniny, ovoce, odpad  

z kuchyně rostlinného původu, spadané ovoce 



 

 

 

Příloha č. 3 - Dotazník 

Dobrý den, 

 věnujte prosím několik vteřin svého času vyplnění následujícího dotazníku, který budu 

zpracovávat v mé bakalářské práci. Stačí označit odpověď. Dotazník je anonymní. 

 Předem děkuji za Vaše odpovědi.  

          Tereza Febrová 

1. Třídíte odpad?* 

 Ano. 

 Ne. 

2. Třídíte biologický odpad?* 

 Ano. 

 Ne. 

3. Máte doma kompostér a využíváte ho?* 

 Ano mám/-e, využívám/-e. 

 Ne, nemáme. 

 Máme, ale nevyužívám/-e ho. 

4. Pokud kompostujete, tak jaký druh odpadu? 

 Odpad z domácnosti (ovoce, zelenina, vaječné skořápky, aj.) 

 Odpad ze zahrady (tráva, květiny, listí, aj.) 

5. Pokud nekompostujete, tak proč? 

 Nedostatečný prostor na zahradě. 

 Máme sběrnou nádobu na bioodpad, ta postačí. 

 Nezpůsobilost k danému úkonu. 

 Neznalost dané problematiky. 

 Nemáme kompostér. 

 Jiná 

6. Kolik lidí žije ve Vaší domácnosti?* 

 1-2 

 3-4 

 5 a více 

7. Do jaké věkové kategorie se řadíte?* 



 

 

 

 0 – 15 let 

 16 – 25 let 

 26 – 40 let 

 41 – 60 let 

 60 let a více 

*Povinná otázka. 

  



 

 

 

Příloha č. 4 - Dotazník - odpovědi 

1. Třídíte odpad?* 

Odpověď Počet odpovědí 
Podíl 

% 

Ano. 106 74 

Ne. 38 26 

   
2. Třídíte biologický odpad?* 

Odpověď Počet odpovědí 
Podíl 

% 

Ano. 98 68 

Ne. 46 36 

   
3. Máte doma kompostér a využíváte ho?* 

Odpověď Počet odpovědí 
Podíl 

% 

Ano mám/-e, využívám/-e. 88 61 

Ne, nemáme. 20 14 

Máme, ale nevyužívám/-e ho. 36 25 

   
4. Pokud kompostujete, tak jaký druh odpadu? 

Odpověď Počet odpovědí 
Podíl 

% 

Odpad z domácnosti (ovoce, zelenina, vaječné skořápky, aj.) 19 37 

Odpad ze zahrady (tráva, květiny, listí, aj.) 32 63 

   
5. Pokud nekompostujete, tak proč? 

Odpověď Počet odpovědí 
Podíl 

% 

Nedostatečný prostor na zahradě. 5 9 

Máme sběrnou nádobu na bioodpad, ta postačí. 13 23 

Nezpůsobilost k danému úkonu. 2 4 

Neznalost dané problematiky. 0 0 

Nemáme kompostér. 36 64 

Jiná 0 0 

   
6. Kolik lidí žije ve Vaší domácnosti?* 

Odpověď Počet odpovědí 
Podíl 

% 

1-2 48 33 

3-4 90 63 

5 a více 6 4 



 

 

 

   
7. Do jaké věkové kategorie se řadíte?* 

Odpověď Počet odpovědí 
Podíl 

% 

0 – 15 let 8 6 

16 – 25 let 45 31 

26 – 40 let 35 24 

41 – 60 let 32 22 

60 let a více 24 17 

 

  



 

 

 

Příloha č. 5 - Příklady kompostovacích technik 
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