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Anotace diplomové práce 
 

Bakalářská práce se věnuje nakládání s bioodpady v České republice. Odpady včetně 

bioodpadů představují nejčastější a nejsledovanější „vedlejší produkt“ lidské společnosti. 

V dnešní době tento druh odpadu činí zhruba 40% veškeré produkce komunálního odpadu. 

V úvodu práce je shrnuta legislativní úprava bioodpadů v České republice a jsou vymezeny 

základní pojmy problematiky bioodpadů. Hlavní část tvoří možnosti zpracování a využití 

bioodpadů, ať již jednotlivci při maloobjemovém kompostování, nebo většími subjekty při 

velkoobjemovém kompostování či využívání anaerobní digesce s energetickým využitím 

vzniklého bioplynu. Uplatnění těchto teoretických principů v praxi je pak doloženo 

na příkladech několika úspěšných pilotních projektů na separaci a využití bioodpadů, 

které již v ČR fungují. Závěr práce shrnuje současnou situaci a vize a potřeby budoucnosti. 

 

Klíčová slova: biologicky rozložitelný odpad, skládka, zákon o odpadech, kompost, 

kompostování, vermikompostování, separace bioodpadů, anaerobní digesce, kogenerace 

 

Annotation of thesis 
The bachelor thesis deals with treatment of bio-waste in the Czech Republic. Wastes 

including biological waste are the most common and most watched "byproduct" of human 

society. Nowadays, this type of waste makes for approximately 40% of all municipal waste 

production. The introduction summarizes the legislative front of biological waste 

in the Czech Republic and basic concepts of bio-wastes. The main part is the possibility 

of biological waste treatment and recovery, whether by individuals in small-composting, 

or larger organizations with large composting and the use of anaerobic digestion 

with energy recovery of biogas generated. Applying these theoretical principles in practice 

is then demonstrated on examples of several successful pilot projects on separation 

and utilization of biological waste, which is already operating in the Czech Republic. 

The conclusion summarizes the current situation and future vision and its needs. 

 

Key words: biodegradable waste, landfill, waste law, compost, composting, vermi-

composting, biological waste separation, anaerobic digestion, cogeneration
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1 Úvod 

Odpadové hospodářství je relativně mladou, avšak dynamicky se rozvíjející oblastí 

národního hospodářství. Průmyslově a ekonomicky vyspělé země se začaly odpadovým 

hospodářstvím intenzivně zabývat teprve v posledních 20 – 30 letech, v České republice 

vznikl první zákon o odpadech až v roce 1991. Před rokem 1991 nebylo nakládání 

s odpady v ČR na legislativní úrovni nijak kontrolováno ani řízeno a s výjimkou 

tzv. druhotných surovin nebylo ošetřeno žádným složkovým předpisem. 

Odpady představují nejčastější a nejsledovanější „vedlejší produkt“ lidské 

společnosti. Zejména komunální odpady včetně bioodpadů a kaly z čistíren odpadních vod 

jsou produktem prakticky všech obyvatel.  

Přístupy k problematice zpracování odpadů se v různých částech Evropské unie 

významně odlišují. Procentuální množství odpadu, který je v konečné fázi skládkován, 

se zásadním způsobem liší v zemích jako například Dánsko a Řecko. Efektivní systém 

odpadového hospodářství, který je aplikován v Dánsku se s největší pravděpodobností 

nikdy nepodaří vytvořit v Řecku. 

Jakých postupů tedy využít, aby bylo možno sestavit co nejvhodnější systém 

zpracování odpadů? Z praxe vyplývá, že je nutno vytvořit udržitelný systém zpracování 

odpadů za pomoci komplexního integrovaného přístupu k problematice zpracování 

odpadů. Využívání komplexního přístupu by mělo umožnit optimalizovat funkci těchto 

integrovaných systémů zpracování odpadů. 

Tento systém lze charakterizovat třemi slovy jako šetrný, společensky přijatelný, 

ekonomicky dostupný: 

• Ekologická šetrnost: je třeba minimalizovat negativní vlivy zpracování odpadů 

na životní prostředí. Jedná se zejména o spotřebu zdrojů (včetně energie) 

a množství emisí vypouštěných do ovzduší, vody a země. 

• Ekonomická dostupnost: náklady spojené se zpracováním odpadů musejí být 

přijatelné pro celé společenské spektrum, včetně domácností, obchodní sféry, 

průmyslu, institucí a vlády. 

• Společenská přijatelnost: systém zpracování odpadů musí vycházet vstříc 

požadavkům dané společnosti a respektovat její hodnoty a priority. 
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Je stále jasnější, že není možné nakládat s komunálním odpadem ekologicky šetrným 

způsobem za užití pouze jediné metody. Je nezbytné zabývat se různými způsoby 

shromažďování odpadů, stejně jako celou škálou možností jejich následného zpracovávání. 

To zahrnuje i způsoby zpětného získávání zdrojů, biologického zpracování 

(kompostování/bioplyn), termického využití (využívání paliva z odpadů a/nebo spalování 

s využitím energie) a kompostování. Všechny tyto metody dohromady tvoří to, 

co nazýváme integrovaný systém nakládání s odpady (Integrated Waste management 

Systém -IWM) Charakteristickým znakem IWM je komplexní přístup, který zahrnuje 

kombinování více možných postupů zpracování odpadů. [2] 

 

Obrázek 1: IWM schéma integrovaného systému nakládání s odpady 
 

Odpady biologického původu jsou v komunálním odpadu kvantitativně významnou 

skupinou odpadů a způsob nakládání s nimi může pozitivně nebo negativně ovlivnit 

základní složky životního prostředí. Převážná část těchto odpadů je předurčena 

k látkovému nebo materiálovému využití. Obsahují rostlinné živiny a organické látky, 

které je možno stabilizovat a výhodně uvádět do přírodního koloběhu jako organické 

hnojivo - kompost. Bioodpady se mohou také zpracovávat technologií anaerobní digesce, 

při které kromě organického hnojiva - digestátu vzniká další produkt - bioplyn, 

který je vhodný k výrobě elektrické energie, tepla a motorového paliva. Biologicky 

rozložitelný komunální odpad je třeba separovaně sbírat, látkově nebo energeticky 

využívat a omezovat jejich ukládání na skládky, kde jsou zdrojem skleníkového plynu 

metanu a výluhů v průsakových vodách. [9]  
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V návaznosti na výše popsané obecné principy se v této diplomová práce budu 

věnovat možnostem zpracování a využití bioodpadů v komunálním odpadu s přihlédnutím 

k nejzásadnějším metodám aplikovatelným v prostředí ČR. 
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2 Bioodpad a související legislativa 
Kvůli svým specifickým vlastnostem a různému riziku ohrožení našeho životního 

prostředí vyžaduje každý tok odpadů specifické nakládání. Základní pravidla pro nakládání 

s odpady jsou stanoveny zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů. Tento zákon klade důraz na předcházení vzniku odpadů, stanoví hierarchii 

nakládání s nimi a prosazuje základní principy ochrany životního prostředí a zdraví 

obyvatel při nakládání s odpady. 

 
Obrázek 2: Skládka komunálního odpadu 

 

Cíle pro různé způsoby nakládání s odpady a optimální způsoby pro jejich dosažení 

jsou stanoveny Plánem odpadového hospodářství České republiky na roky 2003 – 2013, 

který byl v souladu se zákonem o odpadech vydán formou nařízení vlády. Jeho plnění 

je každoročně vyhodnocováno prostřednictvím Hodnotící zprávy, která je zveřejňována 

na stránkách ministerstva životního prostředí. S Plánem odpadového hospodářství ČR musí 

být v souladu také plány odpadového hospodářství krajů a plány odpadového hospodářství 

původců odpadů v celé ČR. Aby bylo umožněno plány v odpadovém hospodářství 

odpovědně vyhodnocovat a aby byly získány podklady pro správní a kontrolní činnost, 

je v odpadovém hospodářství vedena evidence, umožňující v souladu s evropskými 

předpisy získat podrobné informace o produkci a nakládání s odpady. Získané informace 

jsou důležitým podkladem pro další plánování v oblasti odpadového hospodářství, 
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legislativní činnost i pro poradní orgány ministra, mezi které patří např. 

Rada pro odpadové hospodářství ČR, složená z odborníku všech resortů i nestátní sféry. 

[9] 

Odpadem je podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech každá movitá věc, 

které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Bioodpadem je pak 

odpad, který je biologicky rozložitelný pomocí mikroorganismů, bakterií, plísní, kvasinek, 

červů, žížal a dalších živých organismů. Rozpadem vzniká stabilní organická hmota. 

Způsob zpracování a využití závisí na typu bioodpadu. Biologicky rozložitelné odpady 

se označují zkratkou „BRO“ a §33a zákona o odpadech BRO definuje jako jakýkoli odpad, 

který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu. Zvláštní podskupinou 

jsou biologicky rozložitelné komunální odpady, které se v katalogu odpadů nacházejí 

pod číslem 20 a jsou označovány jako „BRKO“. [13] 

Oblast biologicky rozložitelných odpadů je upravena v legislativě České republiky 

zejména těmito právními předpisy: 

a. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

b. Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech 

c. Zákon č. 156/1998Sb., o hnojivech 

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

rozložitelnými odpady 

e. Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů 

f. Vyhláška č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady 

g. Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR  

Na výše uvedené právní předpisy navazuje celá řada platných norem v oblasti 

biologicky rozložitelných odpadů (ČSN) a dále také předpisy Evropské unie. Velmi 

důležitá je Směrnice č. 1999/31/ES o skládkách odpadu (anglická a česká verze). Směrnicí 

č. 1999/31/ES je uložena povinnost omezení ukládání na skládky biologicky rozložitelných 

odpadů z komunálního odpadu a to do roku 2010 na 75% hmotnosti tohoto druhu odpadu 

vzniklého v roce 1995, do roku 2013 na 50% hmotnosti a nejpozději do roku 2020 na 35%. 

Podle Plánu odpadového hospodářství ČR, jehož závazná verze byla vydána 

nařízením vlády č. 197/2003 Sb., jsou uložena pro snížení množství biologicky 

rozložitelných odpadů z komunálního odpadu ukládaných na skládky následující opatření: 
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a) vytvářet podmínky k oddělenému shromažďování jednotlivých druhů 

biologicky rozložitelných odpadů vznikajících v domácnostech, 

živnostech, průmyslu a úřadech, mimo směsný odpad; 

b) omezovat znečišťování biologicky rozložitelných odpadů jinými odpady 

zejména mající nebezpečné vlastnosti; 

c) zvyšovat v maximální možné míře materiálové využití druhů odpadů 

tvořících biologicky rozložitelný odpad vytříděných z komunálního 

odpadu, zejména papíru a lepenky; 

d) zpracovat Realizační program České republiky pro biologicky 

rozložitelné odpady komplexně řešící nakládání s těmito odpady, 

zejména se zaměřením na snižování množství biologicky rozložitelného 

odpadu z komunálního odpadu ukládaného na skládky; 

e) navrhovat a vytvářet ekonomicky a technicky zdůvodněná společná 

řešení, v rámci dvou i více krajů, za účelem docílení požadovaného 

snížení množství biologicky rozložitelného odpadu z komunálního 

dopadu ukládaného na skládky; 

f) podpořit vytvoření sítě regionálních zařízení pro nakládání 

s komunálními odpady tak, aby bylo dosaženo postupného omezení 

biologicky rozložitelného odpadu z komunálního odpadu ukládaných 

na skládky; při vytváření regionální sítě se zaměřovat zejména 

na výstavbu kompostáren, zařízení pro anaerobní rozklad a mechanicko-

biologickou úpravu těchto odpadů; 

g) zpracovat na základě dat a informací zejména z krajských koncepcí 

nakládání s odpady analýzu kapacit, provozních podmínek 

a technologického vybavení současných zařízení pro materiálové využití 

biologicky rozložitelného odpadu z komunálního odpadu a případně 

stanovit opatření pro jejich uvedení do souladu s právním řádem České 

republiky; 

h) upřednostňovat kompostování a anaerobní rozklad biologicky 

rozložitelných odpadů kromě odpadů podle písm. c) s využitím 
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výsledného produktu zejména v zemědělství, při rekultivacích, úpravách 

zeleně; odpady, které nelze takto využít, upravovat na palivo a nebo 

energeticky využívat; 

i) dodržovat důsledně požadavek zákazu ukládat na skládky odděleně 

vytříděné biologicky rozložitelné odpady s výjimkou řešení krizových 

situací způsobených živelními pohromami a jinými mimořádnými 

událostmi; 

j) vyhodnocovat na základě ohlašování odpadů každý rok množství 

a úroveň snižování podílu biologicky rozložitelných odpadů 

z komunálního odpadu ukládaného na skládky a zveřejňovat výsledky 

vyhodnocení za uplynulý kalendářní rok vždy ke dni 30. září 

následujícího roku ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. [14] 
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3 Charakteristika bioodpadu v tuhém komunálním odpadu 

Bioodpad je zkrácený název pro biologicky rozložitelný odpad. Bioodpadem 

respektive biologicky rozložitelným odpadem se dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech 

v § 33a rozumí takový odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu.  

Biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO) jsou odpady z domácností a jim 

podobné odpady z živností, úřadů i průmyslu. Mezi tyto odpady patří separovaný odpad 

z domácností a zahrad, dále odpady z veřejné zeleně, z tržišť a odpady z kuchyní 

a stravoven. 

Bioodpad je velmi cennou surovinou především díky celosvětovému úbytku živin 

z půdy. V dnešní době tento druh odpadu činí zhruba 40% veškeré produkce komunálního 

odpadu. Na skládkách při jeho rozkladu bez přístupu vzduchu vznikají nebezpečné látky, 

především metan, které mohou ohrozit životní prostředí.  

Podle údajů MŽP produkoval v roce 1995 v průměru každý obyvatel ČR 148 kg 

biologicky rozložitelných komunálních odpadů a jejich celková produkce byla v roce 1995 

v ČR 1 530 000 tun. Biologicky rozložitelný odpad má v rámci katalogu odpadů číslo 20. 

 

Tabulka č. 1: Přehled biologicky rozložitelných odpadu dle katalogu odpadů 

číslo dle 
katalogu 
odpadů

 
druh odpadu

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

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 
20 01 25 Jedlý olej a tuk 
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 
20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 
20 03 Ostatní komunální odpady 
20 03 02 Odpad z tržišť 
20 03 03 Uliční smetky 
20 03 04 Kal ze septiků a žump 
20 03 06 Odpad z čištění kanalizace 
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Česká republika, stejně jako řada jiných evropských států, ukládá většinu odpadů 

na skládky.  

Evropská unie přijímá celou řadu opatření, která vedou k přesměrování bioodpadu 

ze skládek do bioplynových stanic a kompostáren a k následnému uložení do půdy. 

Jedním ze základních nástrojů je skládková Směrnice 1999/31/ES, 

která byla implementována vyhláškou č. 294/2005 Sb., která zakazuje volně ukládat BRO 

na skládky. Biologicky rozložitelné odpady na skládky ukládat zatím lze, ale jeho množství 

je třeba snižovat v souladu s harmonogramem snižování množství biologicky 

rozložitelných odpadů ve směsném komunálním odpadu. Tento harmonogram je uveden 

v Plánu odpadového hospodářství ČR a je závazný pro Plány odpadového hospodářství 

krajů a v souladu se skládkovou směrnicí omezuje podíl biologicky rozložitelných odpadů 

v směsném komunálním odpadu v zájmu dosažení cíle snížit maximální množství 

biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil 

v roce 2010 nejvíce 75% hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50% hmotnostních 

a výhledově v roce 2020 nejvíce 35% hmotnostních z celkového množství BRKO 

vzniklého v roce 1995. [14]  

 

 
Obrázek 3: Snižování bioodpadu ve směsném komunálním odpadu dle nařízení 

Směrnice č. 1999/31/ES (brožura ekodomov) 
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Hodnota produkce tuhých komunálních odpadů v roce 1995 a podíl biologicky 

rozložitelných odpadů na této produkci je výchozí hodnotou ke stanovení vlivu požadavků 

Směrnice 1999/31/ES na investiční strategii. V roce 1995 bylo v České republice uloženo 

na skládky více než 80% komunálních odpadů. [14] 

Jedním ze způsobů jak docílit požadované snížení množství odpadů ukládaných 

na skládky je zavedení systému separace a následného využívání biologicky rozložitelných 

odpadů. 

Současné zkušenosti ukazují, že bez systematického třídění bioodpadů a odděleného 

sběru nelze požadovaných hodnot dosáhnout. 
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4 Možnosti zpracování a využití bioodpadu 

Jak již bylo výše uvedeno, bioodpad je nejhmotnější část komunálního odpadu. 

Bioodpad je přitom nejsnáze zpracovatelnou složkou komunálního odpadu. Jedinou 

překážkou jeho využití v ČR je až na výjimky neexistující separace bioodpadu. Existují 

sice možnosti zpracování netříděného či mechanicky tříděného směsného odpadu, 

ale ty neumožňují výrobu netoxického produktu, jelikož směsný odpad bývá většinou 

kontaminován cizorodými látkami (např. těžkými kovy z vylitých nikl-kadmiových 

článků). Tyto procesy bývají navíc i investičně náročné a technologicky komplikované. 

Základní podmínkou úspěšné recyklace bioodpadu je tudíž třídění producentem 

odpadu. Vedle dnes již běžných sběrných nádob na sklo, plasty, papír apod. by se měly 

objevit i nádoby na bioodpad. Třídění je však nutné podpořit nejenom rozmisťováním 

sběrných nádob, ale i takovým označováním výrobků, jenž by jednoznačně určovalo, 

jak s nimi má být po upotřebení naloženo. 

 

Vytříděný bioodpad je možno využít hned několika způsoby: 

• kompostováním, 

• anaerobní digescí (vyhnívání bez přístupu vzduchu, při němž je produkován 

bioplyn, který bývá energeticky využíván zejména kogenerací, 

při níž se získává teplo i elektřina, což zaručuje vysokou energetickou 

účinnost), 

• termickými procesy, 

• zpracováním na krmiva. 

Nejjednodušším způsobem využití bioodpadu je kompostování, a proto si myslím, 

že by mělo být aplikováno zejména v období začínající separace. Jakmile se eliminují 

počáteční problémy se tříděním bioodpadu a stane se to rutinní záležitostí, jako se již stalo 

u papíru, plastů, skla atd., pak bude možno uvažovat o anaerobní digesci, která se jeví 

do budoucna jako velice perspektivní, především s ohledem na snižující se zásoby 

fosilních paliv. 
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Energetické využití bioodpadu termickými procesy se jeví jako méně vhodné, 

jelikož, na rozdíl od anaerobní digesce, znemožňuje využití organického zbytku 

po zpracování ke zúrodňování půd. Cenné živiny se při něm ztrácejí a mohou vznikat 

toxické zplodiny. Dalším negativem využití bioodpadu k energetickým účelům je jeho 

vysoký obsah vody, který velmi zásadně snižuje efektivnost spalování. 

Asi poslední možností je využití bioodpadu ke krmivářským účelům. Při návrhu 

technologického systému pro zpracování je třeba vycházet z co možná nejpřesnější 

charakteristiky bioodpadu (co bioodpad to unikát). Bioodpad musí být v průběhu svého 

zpracování dostatečně hygienizován, což je zabezpečováno tepelnými úpravami varem, 

horkovzdušným sušením, někdy také fermentačními procesy. Produktem bývá obyčejně 

krmná pasta. Tato technologie se využívá zejména pro zpracování kuchyňských odpadů, 

ale do budoucna nelze zcela vyloučit její aplikaci i na domovní bioodpad. 

V dalším textu se budu věnovat zejména kompostování a anaerobní digesci. 

4.1 Kompostování 

Kompostování je biologická metoda využívání BRKO, kterou se za kontrolovaných 

podmínek aerobních procesů (za přístupu vzduchu) a činností mikroorganismů přeměňuje 

BRKO na kompost. 

Přeměnu organické hmoty odpadů na humusové látky při kompostování zabezpečují 

převážně mikroorganismy. Jde o analogické procesy jako při přeměně organické hmoty 

v půdním prostředí. Vytvářením optimálních podmínek pro rozvoj aerobních 

mikroorganismů je možno získat v kompostu až desetkrát většího počtu mikroorganismů 

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

organické hmoty se dále uplatňují houby a drobní živočichové, zejména roztoči, 

chvostoskoci a žížaly. [6] 

Při kompostování hraje důležitou roli surovinová skladba, přesněji poměr uhlíku 

a dusíku, dostatečné množství strukturního materiálu, které dovolí přístup kyslíku, 

přítomnost mikroorganizmů a vhodná vlhkost kompostu. Dle velikosti a způsobu 

kompostování rozeznáváme tři základní způsoby kompostování: 

• maloobjemové (domácí kompostování na zahradě, zahrádce či balkonu), 
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• středněobjemové (pro skupinu rodinných domů či pro dva-tři panelové domy 

tzv. komunitní kompostování), 

• velkoobjemové (průmyslové, zemědělské a komunální).  

4.1.1 Maloobjemové domácí kompostování 

Maloobjemové domácí kompostování je způsob, kterým si domácnost obvykle 

vyrábí kompost z bioodpadů produkovaných v domácnosti a na zahradě. 

Obvykle je realizováno v malém kompostéru, který může být vyroben ze dřeva, z pletiva, 

z plastu nebo lze na zahradě též kompostovat v kupě. [3] 

Domácí kompostování je z hlediska legislativy považováno za předcházení vzniku 

odpadu. Z hlediska hierarchie odpadového hospodářství je předcházení vzniku odpadů 

na prvním místě a mělo by být upřednostňováno. 

Teoreticky je možné kompostovat všechny organické (tedy rostlinné i živočišné) 

látky. V domácím kompostu by však neměly končit materiály, které jsou chemicky 

ošetřeny. Opatrně by se mělo postupovat také při kompostování rostlin, které jsou 

napadeny chorobami. 

Při větším množství velmi jemných materiálů zejména trávy a vařených 

kuchyňských zbytků je dobré tyto materiály smíchat s hrubším materiálem – větvičky, 

sláma a je vhodné přidat také zralý kompost nebo zeminu, čímž se do odpadů přidají 

potřebné mikroorganizmy a drobní živočichové. 

4.1.1.1 Umístění kompostu 

Kompost může být založen na kterémkoliv místě zahrady. Je však nutné dodržet 

několik zásad: 

• zajistit kontakt kompostu s půdou pod ním, aby k němu měly přístup půdní 

organismy, které pomáhají rozkladu organických materiálů, 

• kompost by neměl být vystaven přímému slunci, větru či dešti, 

doporučuje se polostín a malá stříška, 

• do kompostu budeme odnášet odpady často a celoročně, takže by neměl být 

příliš daleko a měla by k němu vést zpevněná cestička. 
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4.1.1.2 

4.1.1.3 

Možné způsoby domácího kompostování 

Hromada je základem všeho kompostování. Na stavbu není potřeba žádný zásobník. 

To znamená, že je nejméně náročná na investice. Stačí materiál vhodně navršit dle níže 

uvedených pravidel. Hlavní nevýhodou je velký zábor půdy. Hromada zabírá podstatně víc 

místa než vysoký uzavřený zásobník. Pokud jde o rozměry, doporučuje se šířka nejvíc 2 m. 

Tím se kvůli stabilitě omezí výška asi na 1,5 m. Délka může být podle potřeby. 

Časem se hromada může prodlužovat tak, že se na konci hromadí nové odpady 

a na začátku se odebírá hotový kompost. Když tomu zabrání nedostatek místa, 

může se postavit nová hromada. Záleží jenom na prostoru, který je k dispozici. 

Kompostéry jsou vhodné hlavně tam, kde je nedostatek místa. Existuje celá řada 

kompostérů různých tvarů a velikostí. Investičně nejméně náročný je dřevěný kompostér. 

Dřevo však částečně hnije a tak mají dřevěné kompostéry omezenou životnost. Při jeho 

zhotovení je třeba pamatovat na to, že by měl mít jednu stěnu otevírací, aby mohl být 

kompost překopáván a také aby mohl být zralý kompost snadno vyňat. Kompostér nemusí 

být nutně ze dřeva, ale také třeba z pletiva nebo z cihel či jiných stavebních materiálů. 

Důležité však je, aby ve stěnách byly otvory, kterými do kompostu může procházet velmi 

potřebný vzduch. Kompostérů je na trhu celá řada. Prodávají se hlavně plastové 

kompostéry, z nichž stojí za zmínku zejména kompostéry z recyklovaného plastu. Plastový 

kompostér nehnije, a tak je jeho životnost mnohem delší. Plechové kompostéry nejsou 

příliš vhodné, protože plech vede velmi dobře teplo a kompost v takovémto kompostéru 

příliš rychle chladne a v zimních měsících může i zamrznout. 

Základní pravidla pro správné domácí kompostování 

1. Do základu kompostu patří hrubý a vzdušný materiál, který by neměl chybět 

ani ve vyšších vrstvách kompostu (větvičky, sláma, suché rostliny…), a který slouží 

k zajištění dobré aerace. 

2. Místo ke kompostování by mělo být přístupné za každého počasí - nejlépe 

po zpevněné pěšince. 

3. Při ukládání bioodpadu do kompostu je vhodné prokládat vlhký odpad suchým, 

míchat "zelené s hnědým" neboli dusíkaté s dřevnatým, homogenizovat porézní 

materiál s hutným. 
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4. Hrubší materiál je vhodné nadrtit. 

5. K rychlejšímu a kvalitnějšímu kompostování se doporučuje přidávat zralý kompost 

nebo zeminu (zejména když je kompostováno větší množství jednodruhového 

materiálu např. trávy, listí apod.). Kvalitě kompostování rovněž pomáhá 

tzv. překopání kompostu. 

6. Je nutno pravidelně kontrolovat vlhkost. 

Kompost je použitelný zhruba za půl roku. Pro dobré zrání je dobré jej jednou 

až dvakrát překopat, čímž se kompost provzdušní a načechrá. Opravdu vyzrálý kompost 

vznikne zhruba za rok od začátku kompostování. Zralost kompostu lze též posoudit 

tzv. indexem klíčivosti semen. 

 

 
Obrázek 4: Dřevěný kompostér 

 
Obrázek 5: Plastový kompostér 

Kompost je kvalitní organo-minerální hnojivo, kterým jsou do půdy navraceny 

všechny cenné živiny. Na rozdíl od minerálních hnojiv je do půdy dodávána také velmi 

důležitá organická hmota, tedy především humus. Ten velmi dobře působí na vlastnosti 

půdy. Vyzrálý kompost je nejčastěji zapravován mělce do půdy. Přibližně se dává vrstva 

1 až  2 cm ročně. Pokud je k dispozici pouze méně zralý kompost, použije se jej jako mulč, 

který se do půdy nezapravuje. Tento mulč může potlačit růst plevelů. Během sezóny 

dozraje na místě a na podzim je třeba jej zapravit do půdy. Kompost se hodí ke všem 

plodinám. Velmi jej ocení například dýně, která se někdy pěstuje přímo ve zrajícím 

kompostu. Stejně tak kompost ocení ovocné stromy a trávník. [6] 
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4.1.2 Domácí kompostování s využitím žížal – 
vermikompostování 

Vermikompostování neboli výroba biohumusu se v posledních letech začala rozvíjet 

po celém světě. Kompost, získaný s pomocí žížal dosahuje vyššího stupně přeměny 

organické hmoty odpadů než běžné komposty.  

V našich podmínkách se pro toto kompostování využívá druh Eisenia Foetida – 

kalifornský červený hybrid s vysokou produktivností a plodností. Tento hybrid pohlavně 

dozrává ve stáří 3 měsíců a dva hermafroditní jedinci vyprodukují ročně 1500 mladých 

červů a to po dobu až 16 let. V optimálních podmínkách je možno chov dvojnásobně 

zreprodukovat za 3 měsíce. Dospělý červ spotřebuje denně tolik krmiva, co sám váží 

a z něj vyrobí 60% biohumusu a 40% využije pro vlastní metabolismus.  

 

Obrázek 6  Kaliforská dešťovka - Eisenia Foetida 
 

Pro vermikompostování je nutno zabezpečit optimální teplotu prostředí 19 až 22 °C. 

Při teplotě pod 7 °C a nad 33 °C jsou žížaly netečné a při teplotě pod 0 °C a nad 42 °C 

hynou. Optimální vlhkost substrátu je 78 až 82%. Žížaly potřebují neutrální 

pH a zabíjí je již nízké koncentrace pesticidů, nesnášejí sluneční paprsky a vítr. 

Jejich přirození nepřátelé jsou ptáci, žáby, stonožky, mravenci, krtci a další hlodavci. 
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V poslední době byly při domácím vermikompostování použity a namnoženy žížala 

hnojní a žížala obecná získané z volné přírody, buď sběrem po dešti nebo nalákáním 

do připraveného substrátu. Tyto žížaly jsou odolnější nízkým teplotám, ale nemají 

tak vysoké rozmnožovací schopnosti a výkonnost při zpracování bioodpadu 

jako má tzv. kalifornská žížala, kterou je možno koupit u profesionálních chovatelů žížal. 

[12] 

4.1.3 Středněobjemové komunitní kompostování 

Středněobjemové kompostování je kompostování, na kterém se podílí skupina lidí 

(komunita) s cílem využít svůj vlastní bioodpad a získaný kompost využít co nejblíže místa 

vzniku. Komunitní kompostování může provozovat několik domácností žijících 

v sousedství, kolektiv zaměstnanců podniku, škola apod. Úspěšně se komunitní 

kompostování rozvíjí např. ve Velké Británii díky aktivitám Komunitní kompostovací sítě 

a ve Švýcarsku. Ve svém principu se jedná o maloobjemové domácí kompostování 

ve větším měřítku, které ještě nemá prvky průmyslového velkoobjemového kompostování. 

 

Obrázek 7: Komunitní kompostování Barcelona 
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Ze zahraničních i tuzemských zkušeností vyplývá, že organizace bezproblémového 

komunitního kompostování není jednoduchou záležitostí. Předpokladem úspěchu je dobrá 

informovanost účastníků o vytříděných bioodpadech a závazný provozní řád. 

Komunitní kompostoviště by mělo být uzavřeno dalším subjektům mimo účastníků, 

v opačném případě se stane samoobslužným sběrným dvorem. 

4.1.4 Velkoobjemové kompostování 

Při velkoobjemovém kompostování je aerace ve větší míře realizována 

mechanizovaným překopáváním pomocí překopávačů. Aeraci lze také zajistit nucenou 

aerací, kdy je výměna vzduchu do kompostovaného materiálu zabezpečena vháněním 

či odsáváním vzduchu. 

Velkoobjemové kompostování neboli také průmyslové kompostování organizují 

zpravidla obce, jejich technické služby a další většinou soukromé podnikatelské subjekty. 

Jde o náročnou činnost, která musí splňovat řadu předpisů vodohospodářských, 

hygienických a rovněž řadu předpisů z legislativy odpadů. Další požadavky 

jsou pak kladeny na kompostárny, jestliže se vyrobený kompost uvádí do oběhu prodejem. 

Centrální kompostování se zajišťuje na kompostovišti, s roční produkcí kompostu 

50 až 500 tun, nebo na průmyslové kompostárně, s roční produkcí kompostu minimálně 

500 tun. Na těchto zařízeních se provádí kompostování většinou na kompostových 

zakládkách nebo v biofermentorech. Tyto centrální zařízení bývají tradičně označovány 

jako průmyslové kompostárny a způsob výroby kompostu je usměrněn platnou 

ČSN 46 5735 Průmyslové komposty. Při kompostování je třeba dodržovat 

vyhl. č. 6/1977 Sb. o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod, podle které jsou 

aerobně stabilizované komposty některé kompostované odpady považovány za látky 

ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod. Kompostoviště nebo kompostárny musí 

být zabezpečeny nepropustnou úpravou proti riziku úniku závadných látek do půdy nebo 

do vod a zároveň musí zabraňovat nežádoucímu smísení látek se srážkovými vodami. 

Výrobní plochy kompostárny musí být nepropustné a musí být chráněny proti vniknutí 

přívalových srážkových vod obrubníky a musí být konstrukčně řešeny tak, aby umožnily 

odvod srážkových vod a splachů z kompostů do podzemní nebo nadzemní jímky 

odpovídající kapacity. Jelikož vodohospodářsky zabezpečená kompostárna je investičně 
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nákladná (cca 3 000 Kč/m2), tak se dnes pro kompostování odpadů často využívají 

vodohospodářsky zabezpečené silážní žlaby, hnojiště a zemědělská složiště a ve městech 

též areály bývalých uhelných skladů. Rekonstrukce těchto zařízení na kompostárnu 

probíhá s minimálními úpravami. 

Na základě zkušeností z Německa je možné doporučit, aby průmyslové kompostárny 

byly doplněny malým sběrným dvorem, neboť pro občany je výhodné, aby při dovážení 

odpadů ze zahrad na kompostárnu zároveň dováželi i vyřazené zařízení z domácnosti 

včetně odděleně shromažďovaných nebezpečných složek komunálního odpadu a nazpět 

přiváželi komposty a substráty pro svou zahradu. [8] 

4.1.4.1 Technologické vybavení kompostáren 

Průmyslové kompostování je finančně náročné s ohledem na investiční náklady 

vodohospodářsky zabezpečených kompostáren. Výkonná mechanizace, zabezpečující 

jednotlivé operace při kompostování odpadů je soustava většinou jednoúčelových strojů, 

které na velké kompostárně nebývají dostatečně využity a finanční odpisy těchto 

prostředků vytvářejí neúměrnou režii. V případě použití univerzálních mechanizačních 

prostředků - nakladačů, není možno zabezpečit takovou kvalitu prováděných 

technologických operací jako u použití jednoúčelových strojů a jednotkové náklady 

mzdové a na pohonné hmoty jsou u nakladačů značně vyšší než u jednoúčelové výkonné 

mechanizace. Tento problém je u zahraničních kompostáren řešen půjčovnami výkonných 

strojů na krátké období. V České republice spíše připadají v úvahu mobilní technologické 

linky, které jezdí v dohodnutých intervalech od kompostárny ke kompostárně a formou 

placené služby provádějí technologické operace, většinou štěpkování, překopávání 

a prosévání vyrobeného kompostu. Z ekonomického hlediska je tento způsob výhodnější, 

než zabezpečení vlastní mechanizace. Další možností využívání mobilních linek 

je sdružování několika provozovatelů kompostáren v daném regionu, nebo provozování 

několika kompostáren jedním subjektem. 

Základním vybavením pro kompostování na zakládkách jsou drtiče a štěpkovače 

pro úpravu rostlinného odpadu, překopávače kompostu a prosévače kompostu (nejčastěji 

rotační síta). [3] 
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4.1.4.2 

4.1.4.3 

Drtiče a štěpkovače 

Organické zbytky po řezu dřevní hmoty ve vinicích, sadech, okrasných zahradách 

a parcích a zbytky po pěstování zeleniny a květin, je vhodné zpracovávat ve štěpkovačích 

či drtičích. V těchto strojích se výrazně zmenšuje objem zbytků a vytváří 

se zhomogenizovaná hmota, vhodná jako zakládka kompostů nebo mulčovací materiál. 

Štěpkovače / drtiče jsou stroje pro zpracování dřevních zbytků do různé velikosti, 

ale také trávy, zbytků zeleniny, květin, listí apod. vytvářejících štěpky do různé velikosti 

podle požadavků na konečný produkt. Toto zařízení musí rozdrtit organické zbytky 

na malé částice, musí zpracovávat zbytky suché, polosuché i vlhké a při práci stroje nesmí 

docházet k častému ucpávání. Musí být odolné vůči oděru z případných příměsí 

zpracovávaného materiálu. 

Štěpkovací stroje se rozdělují dle způsobu pohonu štěpkovacího ústrojí, 

dále konstrukcí ústrojí, množství a velikosti zpracovávaných organických zbytků, 

výkonnosti a způsobu přepravy. 

Překopávač kompostu 

Překopávání kompostu je nejdůležitější pracovní operací v celém technologickém 

postupu řízeného kompostování. Jeho účelem je provzdušnit kompost a tím dosáhnout 

řízení mikrobiální činnosti. Z hlediska dosahované výkonnosti, celkového využití 

pracovního času, kvality práce, ale i prostorových nároků na kompostovací plochu, jsou 

nejvýhodnější překopávače kompostu pracující kontinuálně. 

Požadavky na konstrukční řešení překopávačů vyplývají zejména z charakteru 

zpracovávaných surovin a z objemu produkce kompostu. Mezi nejdůležitější patří: 

• kvalitní promísení a provzdušnění surovin v celé výšce překopávaného profilu,  

• nízká pracovní rychlost a možnost její regulace v rozsahu (0,1 - 2,0) km.h-1,  

• případné částečné rozmělnění navezených surovin,  

• formování překopávaných surovin do hromady rozměrově určeného profilu,  

• dobrá manévrovatelnost a pojezdové vlastnosti pro pohyb po pracovní ploše. [5] 
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Obrázek 8: Překopávač kompostu 

4.1.4.4 Prosévač kompostu 

Je určen k třídění substrátu tak, aby max. průměr hrubých frakcí obsažených 

v prosetém substrátu nepřesahoval 20-30mm (v závislosti na typu síta). Prosetý materiál 

se dopravuje vynášecím dopravníkem mimo stroj a zároveň na jiném místě vypadávají 

neproseté části na zem, nebo na dopravník. V násypce a prosévacím bubnu dochází 

k promísení a částečnému drcení prosévaného materiálu. [4] 

 
Obrázek 9: Prosévačka kompostu 
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4.1.4.5 Kompostovací biofermentory 

Kompostovací biofermentory zajišťují zrání čerstvého kompostu v řízených 

podmínkách intenzivní aerace při dodržování spolehlivých hygienizačních teplot 

65 až 75°C. Jde o tepelně izolované kontejnery s předním nebo horním plněním 

a se zabudovanou vzduchotechnikou napojenou na aktivní biologický filtr. Soustava těchto 

kontejnerových fermentorů je většinou řízena výpočetní technikou. 

Kompostovací fermentory se uplatňují zejména při kompostování hygienicky 

rizikových odpadů, zejména čistírenských kalů a zvířecích fekálií s přídavkem vhodných 

strukturních materiálů a s možností zpracování odpadů ze zeleně. Nezbytným 

předpokladem je dozrání kompostu, který prošel intenzivní fermentací, klasickým 

způsobem v zakládce při zabezpečování aerobních podmínek a to po dobu minimálně 

2 až 7 dnů. 

4.1.5 Budoucnost kompostování bioodpadů 

Rozvoj kompostování bioodpadů lze očekávat jako důsledek přidružování ČR k EU. 

Direktiva evropské komise o zamezení ukládání biodegradabilních odpadů na skládky 

vyvolala zákaz provozování tzv. reaktivních skládek komunálních odpadů v Holandsku 

a zákaz budování nových skládek v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Tím se zvýšila 

prosperita kompostáren a bioplynových stanic v těchto státech. V České republice 

se v současnosti s direktivou EU spíše uvažuje o alternativě budování dalších spaloven 

směsných komunálních odpadů s využitím tepla a s omezením separovaného sběru složek 

komunálních odpadů a to zejména směsných plastů. 

V zemních EU probíhá v současné době velká diskuse mezi odborníky i politiky 

o organizaci odpadového hospodářství v oblasti biodegradabilních odpadů. Z této diskuse 

jednoznačně vyplývá, že veškerý bioodpad nekontaminovaný cizorodými látkami a dalšími 

nevhodnými příměsi by měl být přednostně využíván k výrobě kompostů, nebo by měl být 

nejprve podroben tzv. anaerobní digesci pro získání bioplynu a následně kompostován. 

Kombinované zpracovny bioodpadu s bioplynovou stanicí a s kompostárnou se budují 

zejména v Německu jako ekonomicky efektivní podnikatelské záměry. Předpokládám, 

že i tato technologie produkující nejen kompost, ale též bioplyn transformovatelný 

na elektrickou energii a teplo, bude v budoucnu ve větší míře uplatňována i v České 
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republice. Biodegradabilní odpady kontaminované cizorodými látkami (nevhodné 

čistírenské kaly) a směsný tuhý komunální odpad by měl být spalován a do skládky 

by měly být ukládány jen popelnaté zbytky. Obavy z produkce nebezpečných emisí 

vznikajících při spalování odpadů vedly k projekci technologie mechanicko - biologického 

zpracování tuhého domovního odpadu. V této technologii jsou směsné odpady drceny 

při odlučování kovů a jemných organických příměsí, které jsou zpracovávány na palivo. 

Zbytek je podroben intenzívnímu aerobnímu kompostování s mineralizací větší části 

organických látek a výsledný stabilizovaný produkt se ukládá do skládek. Investiční 

a provozní náklady mechanicko-biologických zpracoven odpadů jsou přibližně stejné 

jako u spaloven odpadů o stejné kapacitě. Aerobní kompostování je v této technologii 

využito ke zneškodňování odpadů. [7] 

4.2 Anaerobní digesce 

Anaerobní digesce, anaerobní fermentace či anaerobní vyhnívání je technologie 

výroby bioplynu z biologických odpadů. Řízená anaerobní digesce je perspektivní způsob 

ekologického zpracování zbytkové biomasy. Jedná se o bionergetickou transformaci 

organických látek, při které nedochází ke snížení jejich hnojivé hodnoty. Tato technologie 

využívaná v bioplynových stanicích je souborem procesů, ve kterých směsná kultura 

mikroorganismů rozkládá biologicky odbouratelnou organickou hmotu bez přístupu 

vzduchu. Výslednými produkty jsou biologicky stabilizovaný substrát s vysokým 

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

který se využívá k energetickým účelům. [3] 

Zbytky rostlin se v uzavřených reaktorech bez přístupu vzduchu rozkládají. 

Anaerobní bakterie, které rozklad realizují, produkují energeticky hodnotné plyny, 

především metan. Bioodpad se následně kompostuje a vzniklé organické hnojivo, kompost, 

se může dále aplikovat do půdy. Tím se využití bioodpadů zvyšuje. Z jedné tuny 

bioodpadu je možné vyrobit až 100 m3 bioplynu, ze kterého se v bioplynových stanicích 

v kogeneračních jednotkách může vyrobit 196 kWh elektrické energie a 346 kWh tepla. 

Zajímavým řešením je výroba bioplynu v bioreaktoru. Bioreaktor je speciální 

technologické zařízení na zpracování zbytků jídla, prošlých potravin a biomasy. 

Výsledkem procesu je vysoce energeticky hodnotný plyn a, jako vedlejší produkt, teplo 
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a ekologicky velmi přijatelné hnojivo pro zemědělskou výrobu. Bioreaktory je možno 

instalovat lokálně, tedy v místě vzniku vstupních surovin, např. na sídlištích, 

kde je po realizování potřebných technických opatřeních odpadní voda z toalet a nadrcený 

kuchyňský odpad (podmínkou je samozřejmě vybavení kuchyní drtiči) odváděna 

do bioreaktoru ve kterém produkuje bioplyn, ale navíc organický zbytek po biozplyňování 

je využitelný pro hnojivé účely, což je umožněno díky tomu, že takovýto decentralizovaný 

způsob čištění odpadních vod minimalizuje riziko kontaminace cizorodými látkami, 

která je v centrálních čističkách odpadních vod běžným jevem, a to zejména v oblastech 

s rozvinutým průmyslem. Tento systém se však teprve začíná rozvíjet.  

Běžnější je výroba bioplynu z bioodpadu tříděného u zdroje ve velkokapacitních 

reaktorech, ve kterých se zpracovává bioodpad z celého města či okresu. Tento systém 

se začíná postupně prosazovat a všeobecně se očekává jeho stále se zrychlující rozvoj. [11] 
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5 Pilotní projekty na separaci komunálního bioodpadu v ČR 

5.1 Projekt gastroodpad, Praha 

Tento velmi zajímavý projekt řeší svoz a využití biologicky rozložitelného odpadu 

od občanů a následné zpracování tohoto odpadu prostřednictvím speciálního zařízení 

na zpracování zbytků jídla, prošlých potravin a městské zeleně. Místem realizace je Praha. 

Klíčová data projektu: 

• Investor -  Pražské služby, a.s. 

• Cílová kapacita projektovaného zařízení: 14 - 16 tis. tun/rok biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu (BRKO).  

• První etapa: 7-8 tis. tun / rok BRKO – 1,6 milionu m3 bioplynu. 

• Z bioplynu se vyrobí 2,9 GWh elektrického proudu (pokrytí spotřeby cca 800 

domácností). 

• Dále výroba 4,2 GWh tepla – bude využito pro vlastní potřebu technologie.  

• Dalším výsledným produktem je kvalitní substrát.  

• Uvedení do pilotního provozu v roce 2010. 

Společnost Pražské služby, a.s. v roce 2009 učinilo rozhodnutí nastartovat nový 

projekt nazvaný „Gastroodpad“. Tento projekt je reakcí na změnu legislativy ČR 

a v intencích Plánu odpadového hospodářství dle nařízení vlády 197/2003 Sb., který zavádí 

pro snížení množství BRKO ukládaných na skládky mimo jiné opatření ve smyslu 

upřednostňování kompostování a anaerobního rozkladu biologicky rozložitelných odpadů 

s využitím výsledného produktu v zemědělství, při rekultivacích, úpravách zeleně. Odpady, 

které nelze takto využít, upravovat na palivo a nebo energeticky využívat. 

Pražské služby, a.s. rozfázovaly projekt do dvou základních segmentů. První fází 

bylo představení projektu „Gastroodpad“ cílové skupině potencionálních klientů 

(gastronomická zařízení, výrobci potravin, hotely atd.) formou marketingové kampaně, 

obchodní činnost a uzavírání smluv, nastavení efektivní logistiky svozu odpadu a koncepce 

svozu, získání potřebného povolení pro prozatímní termické využití odpadů v Zařízení 

na energetické využití odpadu - ZEVO v Praze Malešicích. Byla zvolena koncepce 

 
2010  32 



Natálie Šitavancová: Nakládání s bioodpady v ČR 
 

periodického svozu BRKO výměnným způsobem nádob (jedná se o nádoby o objemu 

240 l, které jsou konstrukčně uzpůsobeny pro shromažďování biologicky rozložitelných 

odpadů), tedy plná nádoba za prázdnou, vymytou. V případě velkých producentů odpadů 

jsou přistavovány speciální velkoobjemové kontejnery s víky, které jsou obsluhovány na 

avízo. Konečnou fázi zpracování, resp. využití odpadu v Zařízení na energetické využití 

odpadu - ZEVO by v brzké době měla nahradit alternativa využití odpadu 

a tou je technologie bioreaktoru, tedy speciálního zařízení na zpracování zbytků jídla, 

prošlých potravin a městské zeleně. Výsledkem procesu je vysoce energeticky hodnotný 

plyn a jako vedlejší produkt teplo a hnojivo pro zemědělskou výrobu. 

Projektované zařízení má cílovou kapacitu zpracování 14 až 16 000 tun BRKO 

za rok. Zařízení bude vybudováno ve dvou etapách. Každá etapa umožní zpracovat 

7 až 8 000 tun BRKO za rok. Zařízení by mělo být uvedeno do zkušebního provozu 

v II. pololetí roku 2010. Zařízení bioreaktoru bude realizované třemi ležatými trubkovými 

fermentory po 165 m3, jedním betonovým fermentorem s kapacitou 2.400 m3 a jednoho 

dodatečného fermentoru s 1 000 m3 vyhnívacího prostoru. Z jedné tuny BRKO vznikne 

až 200 m3 bioplynu. Při ročním množství zpracovaného BRKO 7 až 8 000 tun tak bude 

získáno 1,5 až 1,6 milionů m3 plynu, který bude spalován v blokové kogenerační jednotce. 

Při plánovaném provozu kogenerační jednotky 8.000 hod/rok bude vyrobeno více než 

2,9 GWh elektrické energie, která bude dodávána do distribuční sítě. Toto množství 

odpovídá spotřeby elektrické energie v cca 800 domácnostech a dále je plánována výroba 

4,2 GWh tepla, které bude využíváno pro vlastní technologickou potřebu zařízení 

a přebytky budou distribuovány do systému centrálního zásobování teplem v Praze.  

5.1.1 Příprava „vsázky“ 

Do zařízení budou dodávány zbytky jídla, zabalených potravin s prošlou životností 

a zbytky z výroby polotovarů ve sběrných nádobách a speciálních kontejnerech. Nádoby 

a kontejnery se ihned po vyprázdnění umyjí a desinfikují v myčce, která je příslušenstvím 

technologie. Dodaná surovina bude drcena na velikost přibližně 8 mm a následně 

podrobena plně automatické separaci nežádoucích látek jako např. obalů a kovů. 

Poté bude tento substrát uložen do vstupní jímky kde bude naředěn odpadní vodou 

z myčky sběrných nádob a následně hygienizován. Hygienizace bude probíhat tak, 

že se přesně definované množství substrátu načerpá do hygienizační nádoby, 
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kde se udržuje teplota na úrovni 70 až 73 °C po dobu tří hodin. Díky automatickému 

provozu bude zaručeno, že vyprázdnění nádoby proběhne pouze po úspěšném dokončeném 

procesu. Takto upravený substrát je odveden do zpětného chladícího systému. 

Kde bude ochlazen na cca 45 °C a následně přečerpán do základní jímky, 

která prostřednictvím ponorného míchadla udrží substrát homogenní. Objem základní 

jímky je projektován pro přípravu substrátu na 2,5 dne provozu bioreaktoru. 

Z této jímky pak bude naředěný substrát přiváděn plně automaticky a téměř 

nepřetržitě do vlastního fermentačního procesu. 

5.1.2 Fermentační proces 

V prvním fermentačním stupni jsou použity 3 ležaté fermentory a jeden kotlový 

fermentor s míchadlem. Druhý stupeň tvoří též kotlový fermentátor s vyhříváním 

a míchadlem. Všechny fermentory jsou provozovány v mezofilní teplotní oblasti 

cca 38 °C. 

Vodorovné fermentory mají průměr 3 m a jsou 25 m dlouhé. Pro zaručení 

rovnoměrného působení tepla na substrát jsou vybaveny centrálně uloženou hřídelí, 

na které je osazen tepelný systém a lopatkové míchadlo. Fermentory jsou plněny 

kontinuálně a je vynášeno stejné množství vykvašeného fermentátu, který je přečerpán 

do 2. stupně fermentace. Kotlové fermentátory jsou betonové se dvěmi míchadly, 

se šikmou hřídelí, vyhřívanými stěnami a dnem. Vykvašený substrát z druhého stupně 

je skladován v nádrži o objemu 1 700 m3. Tato skladovací kapacita je schopna skladování 

substrátu až po dobu 8 měsíců. 

5.1.3 Jímání plynu 

Z jednotlivých fermentorů se nepřetržitě jímá vyvíjený plyn a zároveň 

je analyzována jeho kvalita a sledován obsah metanu CH4 a sulfanu/sirovodíku H2S. 

Po odsíření plynu a jeho odvodnění je plyn skladován v zásobnících o objemu 800 m3. 

5.1.4 Shrnutí 

Zařízení dosahuje díky dvoustupňové fermentaci vysoký stupeň organické přeměny. 

V prvním stupni je fermentační proces proveden na 70 až 75%. Celková organická 
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přeměna v obou stupních je pak 90 až 96%. Výsledkem zpracování BRKO v bioreaktoru 

je tedy elektrická energie, teplo a velmi kvalitní hnojivo – digestát. 

Pražské služby, a.s. se tímto novým projektem významně podílejí na rozšíření 

spektra služeb v oblasti nakládání s odpady v Praze a dále na naplňování litery nové, 

platné legislativy ČR (EU) a Plánu odpadového hospodářství. [10] 

5.2 Projekt kompostování bioodpadu v Nové Pace 

V ČR se jen výjimečně kompostuje separovaně ukládaný domovní bioodpad. Zde 

je největší rezerva našeho kompostárenství, neboť kompostárny ve většině zemí EU 

jsou zaměřeny na kompostování separovaného bioodpadu v návaznosti na oddělenou 

separaci všech složek domovního odpadu přímo v domácnostech (sklo, papír, kovy, plasty, 

bioodpad). Tento ekologický způsob nakládání s tuhými domovními odpady se v ČR 

podařilo realizovat na zahraniční úrovni pouze ve svozové oblasti Nová Paka, 

kde byla uzavřena skládka komunálního odpadu a cca 10% nerecyklovatelných složek 

je odváženo na sousední skládku do Jičína. [1] 

5.2.1 Separace odpadu 

Kompostování bioodpadu je navázáno na separovaný sběr v Nové Pace a okolních 

obcích, kde je rozmístěno více než 500 sběrných míst s maximální donáškovou vzdáleností 

60 m. Sběrné nádoby jsou na papír, sklo, plasty, drobné železo a bioodpad. 

Součástí systému je dotřiďovna odpadů, kompostárna a sklad. Kompostárna používá ležatý 

kontinuální aerovaný tunelový biofermentor VÚCHZ Brno, ve kterém se kompostují 

zelené odpady a separovaný domovní bioodpad (80% hm.) a zbytek surovinové skladby 

tvoří drcená stromová kůra a směs hoblin a pilin. Vyrobený kompost splňuje požadavky 

stanovené pro hnojiva a je registrován u státní zkušebny a prodáván jako organické 

hnojivo. Podobná řešení jsou zcela běžná v Rakousku i v Německu, v ČR jde o ojedinělou 

záležitost. 

5.2.2 Technologické vybavení 

Biofermentor má tvar uzavřeného boxu a je vybaven mechanismem na lineární posun 

materiálu a biofiltrem na čištění odplynu. Klíčovým aparátem kompostovací technologie 
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VÚCHZ je tepelně izolovaný ležatý bioreaktor. Má tvar uzavřeného boxu a je vybaven 

mechanizmem na lineární posun materiálu. Dno reaktoru je opatřeno systémem kanálů 

a otvorů pro přívod vzduchu do reakčního prostoru. Kromě reaktoru tvoří kompostovací 

linku zásobníky, drtič, mísič a dopravníky, manipulační a nakládací mechanizmus. 

Skladba celé linky a její uspořádání bylo projektováno dle konkrétního druhu 

zpracovávaných odpadů a dle požadavků  na mechanizaci celé technologie. 

5.2.3 Postup zpracování bioodpadu 

Svážené odpady se vysypávají do příjmových zásobníků, odkud se dopravují 

do mísiče, příp. i drtiče a z něho pak do násypného otvoru reaktoru. V reaktoru se před 

každým založením další dávky odpadů nejprve lineárně posune celý objem vsádky 

o určitou délku směrem k výstupním vratům a část zkompostované hmoty se tak vysype. 

Do uvolněného prostoru pod násypným otvorem se poté vsype připravená směs odpadů. 

Tento úkon se provádí několikrát denně, jinak je po celou ostatní dobu reaktor uzavřen. 

Založený materiál se začne působením chemických a biochemických pochodů rychle 

zahřívat, přestože se do reaktoru vhání pouze studený vzduch. Teplotního maxima 

55 až 70°C se dosáhne v přední části reaktoru, čím více se postupným posouváním blíží 

reagující hmota k výstupnímu otvoru, tím termofilní reakce ztrácí na intenzitě. 

Po dokončení této intenzivní biodegradační fáze, která u snadno kompostujících látek činí 

pouze 5 - 10 dní, se materiál dopraví na dozrávací plochu, kde chladne a nadále se zbavuje 

vody. Přitom v něm probíhají další procesy, na nichž se podílejí mezofilní bakterie a vyšší 

organizmy. Dozrávání na volné ploše trvá obvykle 5 - 6 týdnů. 

5.2.4 Shrnutí 

Zrealizovaný záměr ekologického nakládání s odpady,výjimečný v České republice 

a zcela běžný v zahraničí, působí vzhledem k současnému nezájmu o zpracování 

recyklovatelných hmot hospodářské těžkosti jejím provozovatelům. Pouze kompost 

vyráběný ze separovaného bioodpadu s přídavkem stromové kůry a pilin částečně uhrazuje 

ekonomické ztráty z ekologicky uspokojivého řešení nakládání s odpady.
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6 Závěr 

Kompostování bioodpadů je možno považovat za jednu z technologií přispívajících 

k trvale udržitelnému životu na této planetě. Tato technologie minimalizuje vznik 

skleníkového plynu metanu vznikajícího při skládkování bioodpadů a vyrobený kompost 

trvale zabezpečuje úrodnost půdy. Ekologický účinek kompostování bioodpadů se zvyšuje 

v kombinaci s technologií anaerobní digesce. V budoucnosti bude kompostování 

aplikováno nejen při využívání, ale i při zneškodňování nevyužitelných biologických 

odpadů. 

Hlavním úkolem odpadového hospodářství je výchova obyvatelstva k třídění 

veškerých komodit, které se tak nemusejí stát odpadem, ale mohou zůstat využitelnou 

surovinou. Legislativními nástroji je pak nutno nastavit takové prostředí v odpadovém 

hospodářství, ve kterém budou jednoznačně stanovené postupy, jak nakládat s jednotlivými 

komoditami odpadu a podpořit využívání kompostů a kompostovacích substrátů ke zvýšení 

úrodnosti a vododržnosti půd.  

V první řadě si je potřeba uvědomit, že půda vždy byla a ještě ve většině případech 

je živým organismem. Jestli jím bude i nadále záleží jen na nás. To, že prostřednictvím 

půdy zajišťujeme výživu lidstva na této planetě je faktem. Otázkou je, jak si poradíme 

s již degradovanou půdou, na které se již projevují znaky větrné a vodní eroze, která nám 

částice této již mrtvé půdy odnáší, čímž půda dále degraduje. K oživení této půdy nám 

nepomůže ani moderní chemie. Přitom je možná náprava tak jednoduchá, jen se trochu 

vrátit zpět a naučit se naslouchat potřebám přírody. Stačí znovu uzavřít dosud přerušený 

koloběh přirozených živin a vody v půdě, tím napravit a postupně obnovit půdní život. 

S živou půdou se pak navrátí přirozená půdní úrodnost a zvýšená vodní sorbce. 

Nejsou zase tak daleko doby, kdy tehdy ještě socialistické Československo bylo 

opravdu v pravém slova smyslu kompostářskou velmocí a vyrábělo přibližně 3 miliony tun 

kompostů ročně. Takže tradici ve výrobě kompostu máme. Dnes jsme členskou zemí EU 

a normy, které postupně implementujeme do našeho právního řádu a které stále více 

omezují ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládky nám již nyní naznačují, 

že bez návratu ke kompostování to nepůjde. 

Kompostování bioodpadu je správnou cestou k udržení obnovitelného rozvoje. 

Je cestou k ekologizaci zemědělství a výrobě zdravé produkce pro zdravé obyvatelstvo. 
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