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Anotace: 

V diplomové práci „Srovnání metodik hodnocení fyzikálních a chemických vlastností 

tuhého komunálního odpadu“ je v úvodu popsána problematika a charakteristika odpadů, 

moţnosti vyuţití a nakládání s odpady. V další části jsou popsány svozové lokality na 

Ostravsku a jejich charakter, jsou zde uvedeny postupy odebrání jednotlivých vzorků tuhých 

komunálních odpadů (TKO), jejich příprava a následné analýzy. Dále popis metodiky 

stanovení fyzikálních a chemických vlastnosti TKO a porovnání s praxí. V praktické části se 

budu zabývat analýzou vzorků TKO ze čtyř svozových lokalit na Ostravsku. Výsledky analýz 

získané pomocí dvou různých metodik budu navzájem porovnávat. Výsledkem práce bude 

srovnání metodik a doporučení pro praxi. V přílohách je zařazen návrh programu pro 

hodnocení fyzikálních a chemických vlastností TKO. 

Klíčová slova: Tuhý komunální odpad, bio odpad, látková skladba odpadu, vlhkost 

odpadu, popelnatost odpadu, spalné teplo odpadu, vybrané prvky v odpadech 

Summary: 

In the introduction of the thesis of “Comparison of Methodologies of Evaluation of 

Physical and Chemical Properties of Municipal Solid Waste" the problems and waste 

characterization, utilization and waste management is described. In the next section I describe 

the precarriage location in the city of Ostrava and their characters are given procedures of 

acquirement the samples of municipal solid waste (MSW), their preparation and subsequent 

analysis. Then, a further description of the methodology for determining the physical and 

chemical properties of MSW is discussed and compared with the practice. The practical part 

will deal with the analysis of samples of MSW from four precarriage sites in Ostrava. The 

results of this analysis were obtained by using two different methodologies that will compare 

with each other. The result of the work will compare the methodologies and recommendations 

for practice. In the supplement attached, the draft program for the evaluation of the physical 

and chemical properties of MSW can be found 

Key words: Municipal solid waste, bio waste, material composition of waste, moisture of 

waste , incombustible substance in the waste, heat of combustion of waste, selected elements 

in the waste 
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1. Úvod a cíle diplomové práce 

Ve své diplomové práci na téma „Srovnání metodik hodnocení fyzikálních 

a chemických vlastností tuhého komunálního odpadu“ se budu zabývat postupy při 

sledování vlastností a objemu jednotlivých sloţek tuhých komunálních odpadů (TKO) 

a jejich pouţitelnost pro praxi. Dále pak mnoţstvím a vyuţitelností jednotlivých sloţek 

tuhých komunálních odpadů na Ostravsku a jejich vlivem na ţivotní prostředí. Budu 

navzájem porovnávat odpady z jednotlivých lokalit, jejich mnoţství a vlastnosti.  

Problematika odpadů je v součastné době velmi oţehavé téma. Denně jsou na 

skládky přiváţeny stovky tun netříděného odpadu. Takové mnoţství odpadu znamená 

velkou zátěţ pro ţivotní prostředí. Tyto odpady často obsahují velké mnoţství jak 

nebezpečných látek, tak vyuţitelných sloţek. Rychlé a přesné určení fyzikálních a 

chemických vlastností tuhých komunálních odpadů můţe výrazně pomoci při 

materiálovém, či energetickém vyuţití odpadů z domácností. Odpad je moţno dále 

zpracovávat a vyuţívat při výrobě nových výrobků, nebo jako palivo ve spalovnách, kde 

vzniká elektrická energie a teplo. Pokud známe přesné sloţení a vlastnosti odpadů 

ukládaného na skládku, můţeme se zaměřit na vylepšení systému třídění odpadů v dané 

lokalitě a na případnou ekologickou osvětu. 

Cílem diplomové práce je porovnání doporučené metodiky stanovení fyzikálních 

a chemických vlastností tuhých komunálních odpadů a metodiky pouţívané v praxi. Za cíl 

si také kladu určit výhody a nevýhody obou metodických postupů a vytvořit přesnou, 

rychlou a levnou metodiku, která bude pouţitelná ve všech provozech. Doporučit taková 

fyzikální a chemická stanovení, která budou v praxi proveditelná a jejich výsledky budou 

přesně definovat vlastnosti daného komunálního odpadu. Dále vytvořit program 

vyhodnocování vlastností odpadů. Tento program bude zpracovávat vstupní data, vytvářet 

grafy a výstupní protokol, podle kterého můţeme vyhodnocovat vyuţitelnost daného 

odpadu.  
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2. Základní pojmy týkající se odpadů 

Na začátku diplomové práce bych chtěl zmínit a vysvětlit základní pojmy, týkající se 

tuhých komunálních odpadů.  Proč je dobré znát sloţení domovních odpadů? Protoţe 

můţeme přesně zjistit materiálové sloţení a zaměřit se na sloţky, které můţeme dále 

zpracovávat, upravovat, a také pouţít. Můţeme zjistit stupeň vyuţití kontejneru 

na separovaný sběr, zjistit, kde je systém třídění nedostatečný a kde naopak funguje. Díky 

přesným informacím lze odpad dále vyuţívat materiálově či energeticky. Vyuţitelné 

sloţky nezabírají místo v kontejneru na komunální odpad a nezatěţují skládky. Známe-li 

chemické sloţení odpadů, můţeme určit jeho nebezpečné vlastnosti, vlastnosti při 

spalování a chování po uloţení na skládku. Pouze s těmito informacemi jsme schopni 

odpad do maximální míry vyuţívat s ohledem na ţivotní prostředí. 

2.1 Definice tuhého komunálního odpadu (TKO)  

Tuhý komunální odpad je různorodá směs látek, materiálů a věcí, které nemohou být 

vyuţívány k prvotnímu zamyšlenému účelu, tudíţ nemají své dřívější vlastnosti a ztratily 

svou původní hodnotu. [2] Dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech je za tuhý komunální 

odpad povaţován veškerý odpad, který vzniká na území dané obce činností fyzických 

osob, s výjimkou odpadů vzniklých u právnických osob, nebo fyzických osob oprávněných 

k podnikání.[3]. Podle katalogu odpadů náleţí TKO do skupiny číslo 20, kde je označován 

jako odpad z domácností a podobné ţivnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů 

včetně sloţek z odděleného sběru. [2] V tuhém komunálním odpadu jsou obsaţeny odpady 

spadající do kategorie ostatního odpadu, ale také v malém mnoţství i nebezpečného 

odpadu. [5] TKO se na území České republiky převáţně skládkuje. Přibliţně 20 % TKO se 

materiálově (11 %) nebo energeticky (9 %) vyuţívá. [21] 

2.1.1 Základní fyzikálně chemické charakteristiky tuhého komunálního 

odpadu a jejich zjišťování  

Souborem základních fyzikálních a chemických charakteristik určujeme kvalitativní 

a kvantitativní vlastnosti TKO. Do tohoto souboru především patří:  

I. Charakteristika mnoţství TKO:  

a) měrné mnoţství odpadu – Vzniklé mnoţství TKO za časovou jednotku, popřípadě 

na jinou sledovanou jednotku (jednoho obyvatele). Nejčastěji vyjádřené jako roční 

měrné mnoţství (kg*obyvatel-
1
*rok

-1 
) 

b) celkové mnoţství odpadu – nejdůleţitější charakteristika. Je definováno jako 

„úhrnné mnoţství odpadu vzniklé za uvaţovaný časový interval“ [25]  

c) obvykle jeden rok nebo roční období (topná/netopná sezóna). V závislosti na 

přesnosti stanovení se v praxi pouţívají: 

 Metoda počtu jízd svozových vozů 

 Metoda na základě průměrných týdenních hodnot měrného stanovení 

 Metoda váţení svozových vozů na skládce TKO 
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II. Charakteristiky skladby:  

a) stanovení objemu – obsah svozového vozu se vysype na vodorovnou plochu do 

boxu na měření objemu. Odpad se vyrovná do konstantní výšky, z které se vypočte 

objem. 

b) zrnitostní frakce – vzorek TKO se po zváţení proseje na sadě sít a rozdělí na: 

 frakci >40mm 

 frakci 40-20mm 

 frakci 20-8mm 

 frakci <8mm 

c) látkový rozbor  

 pro odpad >40mm se ručně třídí na 10 látkových skupin  

 pro odpad <40mm se vytřídí na 5 látkových skupin 

III. Ostatní fyzikálně-chemické stanovení:  

a) vlhkost odpadu (% hmotnostní)  

b) obsah spalitelných látek v odpadu (% hmotnostní)  

c) spalné teplo odpadu (MJ/kg)  

d) výhřevnost odpadu (MJ/kg)  

e) obsah vybraných prvků 

f) obsah C, N, P, H  

g) charakteristika (poměrem C:N) [25] 

2.2  Odpad podobný komunálnímu odpadu (KO)  

Jedná se o veškerý odpad vznikající obzvláště v obchodech, kancelářích, úřadech 

a institucích produkujících odpad podobný komunálnímu. Je to odpad ze spotřeby. [4]  

Producenti tohoto odpadu se mohou na poţádání zapojit do centralizovaného 

systému nakládání s tímto druhem odpadu. [2]  

2.3  Domovní odpad (DO) 

Domovní odpad je tvořen různými zbytky z kuchyně, obaly, smetím po úklidu apod. 

Je to tedy odpad vznikající v domácnostech. Nejvýznamnější část tohoto odpadu 

je kuchyňský odpad, také nazýván bio odpad, který obsahuje kuchyňské zbytky a další 

organické sloţky, např. uvadlé části rostlin. V současnosti se můţeme čím dál častěji setkat 

s termínem biologicky rozloţitelný komunální odpad – BRKO, který zahrnuje veškeré 

organické odpady obsaţené v domovním odpadu, a to včetně organického obalového 

odpadu a odpadu vzniklého při úpravě zeleně. [4, 30] 

2.3.1 Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) 

Biologicky rozloţitelné sloţky komunálního odpadu podléhají anaerobnímu nebo 

aerobnímu rozkladu. Kromě odpadů z kuchyní zde patří i odděleně sebrané biologicky 

rozloţitelné odpady z kuchyní, stravoven a z domácností, odpady z údrţby městských 

parků, sadů, sídlištní a uliční zeleně, travnatých hřišť a odpady ze hřbitovů ve vlastnictví, 

případně ve správě měst, dále pak ze zahrad ve vlastnictví fyzických osob (občanů). [6, 31] 
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V České republice dosahuje produkce BRKO necelé 2 mil. t/rok. Větší část těchto 

odpadů pochází z obcí (1,3mil t/rok). Většina odpadů z údrţby zeleně se zpracovává 

kompostováním a nejsou evidovány v reţimu odpadů. Pro zpracování BRKO se 

v některých městech pouţívá oddělený sběr formou pilotních projektů a komunitním 

kompostováním, které je zaměřeno spíše na odpady ze zahrad. V rámci České republiky 

nejsou zatím ideální podmínky pro dokonalé zneškodnění hmotnostně významných sloţek 

odpadů. [4, 5] 

2.3.2 Směsný domovní odpad 

Pod pojmem směsný domovní odpad je skryt domovní odpad, ze kterého byla 

oddělena vyuţitelná a nebezpečná sloţka odpadů. Také se často nazývá „zbytkový“ odpad. 

V katalogu odpadů je směsný DO veden pod označením 20 03 01 jako „směsný komunální 

odpad“. V katalogu se nerozlišuje, zda se jedná o komunální, domovní nebo ţivnostenský 

odpad. [30] 

2.3.3 Materiálově využitelné složky DO 

V komunálním odpadu jsou obsaţeny také materiálově vyuţitelné sloţky. Jedná se 

o druhy odpadů, které lze získat odděleným sběrem a lze je následně upravit na druhotnou 

surovinu. Fyzikálně a chemicky upravené vyuţitelné sloţky mohou nahradit primární 

výrobní suroviny. Zejména se vyuţívá odděleně sebraný papír (viz. příloha č. 9), plasty 

a kovové obaly (ţlutý kontejner), bílé a barevné sklo (zelené nádoby). V omezené míře se 

dá také vyuţívat odpadní textil a oděvy, neţelezné kovy a jejich slitiny a biologicky 

rozloţitelný odpad. Dle katalogu odpadů jsou materiálově vyuţitelné odpady zařazeny 

v podskupině 20 01. Katalog odpadů dále nerozděluje původ odpadu (zda se jedná 

o komunální nebo ţivnostenský odpad). [23] 

Sběr vyuţitelných látek je ve většině obcí (97 %) řešen svozem nádob na tříděný 

sběr.  Pytlů pro sběr pouţívá přibliţně 20 % obcí a sběrné dvory jsou v tomto případě 

pouze doplňkem k tříděnému sběru odpadů. [20] 

Mnoţství svezených tříděných odpadů se rok od roku zvětšuje (v průměru o 15% 

ročně). Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM uplatňuje ekonomické a výchovné 

pobídky a tím zajišťuje neustálý rozvoj a osvětu tříděného sběru odpadů. Obalový odpad 

měl být k 31. 12. 2009 celkově recyklován z 52 % a vyuţíván z 54 % hmotnostních. 

Recyklace obalového odpadu  podle jednotlivých materiálů dosahuje u papíru a lepenky 67 

%, u skla 68 %, u plastu 26 %, u kovů 41 %, u dřeva 9 % hmotnostních [21, 22]. 

2.3.4  Nebezpečné složky DO 

Podle zákona o odpadech (§ 4 a) je za nebezpečný odpad povaţován kaţdý odpad, 

který má jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu 

o odpadech, nebo je uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů (vyhláška MŢP č. 

381/2001 Sb.). Nebezpečné odpady řadíme do skupiny 20 01 (označené *) bez rozlišení, 

zda se jedná o komunální nebo ţivnostenský odpad. [3, 21] 

Nečastěji vyskytující se látky jsou především rtuť a jiné toxické těţké kovy obsaţené 

ve vyřazených výbojkách a zářivkách. Dále jsou to zbytky pesticidů, které mohou 
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obsahovat arsen, organofosfáty, karcinogeny, teratogeny a mutageny. Další nebezpečné 

látky jsou upotřebené minerální oleje, zbytky barev, laků, ředidel, tmelů, lepidel, starých 

léků, pouţitých fotochemikálií, zbytky čisticích a desinfekčních chemikálií. Patří zde i 

materiál, který má nebezpečné vlastnosti, jako jsou staré spínače, doutnavky, elektronky a 

rtuťové teploměry. Díky stále rostoucí ekologické osvětě a popularitě sběrných dvorů se 

mnoţství nebezpečných látek daří vyuţívat jako zdroje druhotných surovin. Takto 

vytříděný nebezpečný odpad pak nekončí v TKO. [6, 13, 19]  

2.4  Objemný komunální odpad  OKO  

OKO je odpad, který díky svým rozměrům nebo hmotnosti nemůţe být odkládán do 

sběrových nádob na TKO s pravidelným svozem a objemem 1200l (viz. Příloha č. 9). 

Ke svozu objemného KO, který se nevejde do kontejneru ani do popelnice, slouţí 

velkoobjemové kontejnery o objemu 5 m
3
(viz. Příloha č.14). Tyto velkoobjemové 

kontejnery jsou přistavovány pro obyvatele většinou čtvrtletně a lidé se mohou zdarma 

zbavit svých nepotřebných objemných odpadů. Dalším způsobem je odevzdání OKO do 

sběrných dvorů, kde je rovnou roztříděn podle materiálů a později vyuţíván. Mezi objemné 

KO můţeme zařadit například starý nábytek, televizory, pračky a ledničky, nebo větve ze 

zahrádek. [4, 6,] 

3. Nakládání s tuhým komunálním odpadem 

Rostoucí mnoţství komunálních odpadů se významně podílí na zatěţování ţivotního 

prostředí a jeho likvidace je stále ekonomicky náročnější. Pomoci by mělo předcházení 

jeho vzniku a jiţ vzniklý odpad znovu pouţít nebo recyklovat díky systému separovaného 

sběru. Díky barevným kontejnerům a sběrným dvorům jsme schopni v maximální míře 

materiálově vyuţít plasty, papír, sklo, nápojové kartony, kovy, elektro zařízení  a bio 

odpad. Problém je však v dostupnosti sběrných míst a nádob na separovaný odpad. [12]  

V České republice se kaţdým rokem zvyšuje úroveň recyklace odpadů, ale stále 

zaostáváme za evropským průměrem. Česká republika v roce 2009 ukládala na skládky 

83 % z celkového mnoţství TKO, spalováno bylo 12% a recyklována 2 % zbylá 2 % byla 

kompostována. [17] 

3.1 Možnosti využití tuhých komunálních odpadů 

Látkám či předmětům můţeme pomocí regenerace navracet zpět jejich původní 

vlastnosti, tak aby odpovídaly zamýšlenému prvotnímu uţití (například regenerované 

oleje). Tím pádem zamezujeme vzniku odpadů. Nebo jiţ vzniklé odpady lze vyuţít jako 

druhotnou surovinu, a recyklací vyuţívat tyto suroviny ve výrobním procesu, kde se 

přidávají k primárním surovinám za znatelné úspory energií, investičních prostředků a 

pracovních sil. Pouţití recyklovaných materiálu při výrobě má pozitivní vliv na ţivotní 

prostředí. [30] 

Kaţdý občan České republiky v roce 2009 vyprodukoval 316kg odpadu, coţ je 62 % 

evropského průměru. V Evropské unii se však odpady lépe vyuţívaly. Nejlépe se daří 

recyklaci v Německu (48 %) a kompostování v Rakousku (40 %). [17] 
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3.1.1 Recyklace papíru 

Kaţdý občan České republiky vyprodukuje ročně okolo 15 – 45 kg papírového 

odpadu. Papírový odpad tvoří 8 – 25 % celkového mnoţství TKO. Kolem poloviny papíru, 

který vyhodíme, je  tvořeno novinami a časopisy. Zbytek jsou papírové obaly, školní sešity 

a jiný papír. Recyklací papírového odpadu šetříme stromy, energii a vodu. Na výrobu 

recyklovaného papíru se spotřebuje o polovinu méně energie, vody a vzduchu znečistíme 

o čtvrtinu méně v porovnání s výrobou papíru z vláken získávaných ze dřeva. [19, 32] 

3.1.2 Recyklace skla 

Průměrný člověk vyhodí do komunálního odpadu 9 – 18 kg skla ročně. Toto 

mnoţství tvoří asi 9 % z celkového mnoţství TKO. 

Sklo je inertní materiál, není biologicky ani chemicky aktivní. Oproti jiným 

obalovým materiálům jej lze recyklovat takřka do nekonečna. Na rozdíl od papírových 

obalů, které lze recyklovat jen přibliţně sedmkrát, pak ztrácí své původní vlastnosti. 

Přidáváním střepů do základního sklářského kmene se ušetří primární suroviny a také 

energie. [19] 

3.1.3 Recyklace plastů 

V České republice vyhodí běţný člověk za rok asi 28 kg odpadních plastů. Většinu 

tvoří odpadní obaly ze spotřebního zboţí a potravin. V komunálním odpadu zabírá 

plastový odpad  přibliţně 12 % objemu. [21] 

Obce na území České republiky třídí plasty většinou donáškovým sběrem, nebo 

v menší míře pytlovým sběrem. Svezené vytříděné plasty se kvůli velké materiálové 

rozmanitosti a obsahu nečistot ještě dotřiďují na třídicích linkách, kde se směs plastu 

rozdělí na jednotlivé frakce. Roztříděný plast se většinou dělí na PET láhve, měkké a tvrdé 

plastové obaly a jiné plasty (PVC atd.). [19] 

3.2 Odstraňování komunálních odpadů 

Za odstraňování odpadů či zneškodnění se povaţuje především skládkování, 

spalování a kompostování. V České republice se nejvíce vyuţívá ekonomicky 

nejpřijatelnější skládkování.  

3.2.1 Skládkování 

Norma ČSN 83 8030 „Základní podmínky pro navrhování a výstavbu povrchových 

skládek odpadů“ definuje skládku jako technické zařízení určené k odstranění odpadů 

jejich trvalým a řízeným uloţením na zemi nebo do země. Skládka je technologický objekt, 

který je vybaven tak, aby uloţené odpady nemohly negativně ovlivňovat podzemní ani 

povrchové vody a horninové prostředí a byly minimalizovány vlivy na ovzduší jak po 

celou dobu ţivotnosti, tak i po uzavření. [18]  

Skládkování je neefektivní a vytváří problémy pro ţivotní prostředí. Hlavním 

důvodem je obsah biologicky rozloţitelného odpadu, který postupně produkuje metan 
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(v průběhu degradace) a obsahuje patogenní organismy. Degradační procesy ovlivňují pH 

v tělese skládky (rozpustnost rizikových prvků). Těleso skládky je moţno povaţovat 

za obrovský bioreaktor. Po zavezení odpadu a jeho zhutnění, začínají procesy biologického 

rozkladu. Intenzita rozkladu je dána koncentrací biologicky rozloţitelného podílu, vlhkostí 

odpadů a anaerobními podmínkami v tělese skládky. [2, 27] 

Skládkování patří stále k nejčastějšímu způsobu likvidace odpadů jak u nás, tak i ve 

světe. Nejlépe vyuţívá své odpady Švýcarsko, Německo a Holandsko. Česká republika své 

odpady skládkuje více, neţ je evropský průměr. [17] 

3.2.2 Spalování 

Technologie spalování je termická technologie, při které dochází k porušení 

chemické stability odpadů působením vysoké teploty. Většina spalitelných odpadů je velmi 

homogenních, mají rozdílné fyzikální a chemické vlastnosti a vysoký obsah vlhkosti. Tyto 

vlastnosti dělají z odpadů méně hodnotné palivo, které je charakterizováno výhřevností. 

Hranice pro spalitelnost TKO je 5000kJ/kg (bez přívodu podpůrného paliva). [11] 

Této podmínce odpovídá toto sloţení odpadů: 

 Obsah popela A ≤6 0% 

 Obsah vlhkosti  W ≤ 50% 

 Obsah hořlaviny C ≥ 25% 

Palivo můţe samostatně hořet bez přidání podpůrného paliva v případě, ţe obsahuje 

dostatečný podíl hořlavin. Pokud obsah nespalitelných částí paliva (popelu a vlhkosti), 

překročí únosnou mez, dochází  k  nedostatečné produkci tepla pro odpaření vlhkosti 

paliva a také k nedostatečnému ohřátí popelovin na spalovací teplotu. [12, 33] 

 

GRAF Č. 1 TANNERŮV (TROJNÝ) DIAGRAM A PĚTIÚHELNÍK SPALITELNOSTI ODPADŮ BEZ PŘIDÁNÍ PODPŮRNÉHO 

PALIVA [5] 
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Pro stanovení spalitelnosti odpadů slouţí pětiúhelník v Tannerově (trojném) 

diagramu, který vytyčuje mez, ve které odpad hoří bez přidání podpůrného paliva. [5] 

Termické postupy působí na původně nebezpečné látky v hořlavých odpadech 

a přeměňují je na látky s neškodnými vlastnostmi díky vysokým teplotám. Pouţívané 

teploty se v praxi nejčastěji pohybují mezi 300°C a 1500°C. U plasmových spalovacích 

postupů jsou teploty v řádu několika tisíc stupňů. [5, 11, 33]  

Na území České republiky se nacházejí tři spalovny TKO (Praha - Malešice, Brno, 

Liberec). Výstavbu spalovny odpadů mají v plánu kromě Moravskoslezského kraje také 

Pardubický a Středočeský kraj. 

Spalování, podle součastného světového trendu je stále na vzestupu. Spalování není  

zpoplatněno ve většině evropských zemí. V Německu je spalováno přes 30 % celkové 

produkce odpadů a ve Švýcarsku se spalováním likviduje dokonce téměř polovina všech 

vzniklých odpadů. U nás se ve spalovnách likviduje pouze necelých 12 % odpadů. [17] 

3.2.3  Biologické zpracování odpadů   

Biologicky rozloţitelné odpady mají významný podíl na vlastnostech a objemu TKO. 

Na území Evropy tvoří 30 – 40 %. Mají velký potenciál, ale také mnoho negativních 

vlastností. Při skládkování dochází k uvolňování skládkových plynů, především metan. 

Tyto skládkové plyny mají vliv na ţivotní prostředí a přispívají k takzvanému 

skleníkovému efektu. Na druhou stranu, pomocí systému jímání skládkového plynu je 

moţnost energetického vyuţití v kogeneračních jednotkách. Takto vyrobená tepelná a 

elektrická energie slouţí především pro spotřebu skládky (administrativní budova aj.). 

Dále separovaný bio odpad je velmi ceněnou surovinou, který se  kompostuje 

v kompostárnách, nebo se zpracovává anaerobní digescí, kde vzniká bioplyn a organické 

hnojivo – kompost. [4] 

Produkce BRKO v České Republice -  

Mnoţství bio odpadu v DO je odvozeno od celé řady faktorů. Mnoţství závisí na 

typu zástavby, ţivotním stylu a věkovém sloţení obyvatel. Dále na způsobu vytápění, 

moţnostem kompostování na zahrádce atd. 

Množství bio odpadu v 
domovním dopadu 

Sídlištní 
zástavba 

Smíšená 
zástavba 

Vilová 
zástavba 

Venkovská 
zástavba 

Hmotnostní % 18,2 19,6 17,3 6,3 

kg/obyvatel/rok 28 15 27 12 

Tabulka.č. 1. Množství bio odpadu v domovním odpadu [14] 

V tabulce č. 1 můţeme porovnávat mnoţství BRKO dle jednotlivých lokalit. Je 

 zřejmé, ţe u venkovské zástavby je nejniţší produkce bio odpadů, protoţe většina 

obyvatel svůj odpad dále vyuţívá na kompostech. Naopak sídlištní a smíšená zástavba 

budou mít nejvyšší produkci, protoţe je zde velmi omezená moţnost bio odpady vyuţívat 

v domácnosti. U vilové zástavby je vysoké mnoţství dáno především ţivotním stylem 

obyvatel, kde je velmi nízká ochota ke kompostování. 

Součastný přístup k nakládání s bio odpady je odvozen z nové legislativy, která 

implementuje poţadavky Směrnic Evropské unie o odpadech. Především poţadavky 

Směrnice Rady 1999/31/Es z 26. dubna 1999 „o skládkách odpadů“, která členským 
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státům ukládá sníţit mnoţství biologicky odbouratelného komunálního odpadu ukládaného 

na skládky na: 

75 % z celkového mnoţství vyprodukovaného v roce 1995 do roku 2010 

50 % z celkového mnoţství vyprodukovaného v roce 1995 do roku 2013 

35 % z celkového mnoţství vyprodukovaného v roce 1995 do roku 2020 

Poţadavky Evropské unie na redukci skládkování bio odpadů pomocí prostředků 

jako je recyklace, kompostování, výroba bioplynu a materiálové nebo energetické vyuţití 

jsou zahrnuty v Plánu odpadového hospodářství České Republiky (POHČR). [29, 30] 

Pro udrţení poţadavků směrnice rady je na území České republiky v provozu okolo 

stovky kompostáren, které vyuţívají převáţně technologii volného kompostování. 

Kompostují se zde převáţně odpady ze zemědělství, potravinářství a údrţby veřejné 

zeleně. Další zařízení, které vyuţívá technologii anaerobní digesce, jsou zemědělské 

bioplynové stanice. Přibliţně 15 takových zařízení zpracovává jateční odpady, masokostní 

moučku, materiály z ustájení zvířat, odpady z vývařoven. Mohou se zde také zpracovávat 

odpady ze zemědělské produkce (ovocné a zeleninové zbytky) a odpady ze zeleně. [21] 

4. Charakteristika svozové zástavby 

Pro reprezentativní výsledky stanovení fyzikálních a chemických vlastností tuhých 

komunálních odpadů je třeba přesně definovat svozové lokality, ve kterých bude analýza 

prováděna. Takto definované lokality jsou pouţity pro porovnání s jinými městy v České 

republice. Pro objektivní porovnání výsledků byly zvoleny tyto typy lokalit: 

I. Sídlištní zástavba (centrální) - zástavba bytových domů s centralizovaným 

zásobováním teplem, bez moţnosti jakéhokoli vyuţití odpadu v místě 

jeho vzniku. 

II. Venkovská zástavba (vesnická) - tvořena rodinnými domky s převaţujícím podílem 

lokálního vytápění tuhými palivy. S větší moţnosti spalování TKO 

v domovních topeništích a větší moţnost zahradního kompostování, 

ale i zkrmování potenciálních odpadů. 

III. Smíšená zástavba - převáţně zástavba starších bytových domů se smíšeným 

ústředním, etáţovým či lokálním vytápěním plynem či elektřinou. 

Vytápění tuhými palivy je zanedbatelné. 

IV. Vilová zástavba (satelit) - tvořena rodinnými domy a nájemními vilami většinou 

s etáţovým či lokálním vytápěním plynem či elektřinou. Vytápění 

tuhými palivy je zanedbatelné. Moţnost zahradního kompostování.  

[6, 16, 25] 

4.1 Velikost svozové oblasti 

Vedle definování typu zástavby, zdroji tepelné energie a moţností kompostování je 

důleţité dodrţet také definovanou velikost dané svozové lokality. Pro stanovení 

fyzikálních a chemických vlastností TKO je potřeba dodrţet sourodost podmínek dané 
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oblasti. Velikost svozové oblasti je definována počtem obyvatel napojených na systém 

sběrných nádob TKO umístěných v dané oblasti. [6, 25]  

Jednotlivé typy svozových oblastí jsou určeny počtem obyvatel: 

o sídlištní zástavba (Centrální) - 1.000 – 1.500 obyvatel (svoz odpadu jednou za 

týden) 

o smíšená zástavba 1.500 – 2.000 obyvatel (svoz odpadu jednou za týden) 

o venkovská zástavba (vesnická) -  1.000 – 1.500 obyvatel (v zimě svoz jednou za 

týden, v létě jednou za 2 týdny). [6, 25] 

4.1.1 Charakteristika svozových lokalit na Ostravsku 

Pro objektivní stanovování vlastností TKO byly vybrány lokality, které odpovídají 

výše uvedeným podmínkám. Na Ostravsku, ze svozových oblastí společnosti OZO Ostrava 

s.r.o., byly vybrány jako odpovídající objektivním podmínkám oblasti Ostrava - Hrabůvka 

(sídlištní výstavba), Studénka (smíšená zástavba), Ludgeřovice (venkovská zástavba) 

Krásné Pole (vilová zástavba). 

Lokalita 
Datum 

kvartace 
Druh 

zástavby 

Počet kontejnéru 
Počet 

popelnic 
Rozloha 

[km2] 

Celkový 
objem 
TKO 

[tun/rok] 
Celkem 

na 
sklo 

na 
plast 

na 
papír 

Hrabůvka 6.12.10 Sídliště 1 032 76 114 131 607 4,28  - 

Ludgeřovice 9.12.10 Obec 64 13 20* 13 1 522 10 1 143 

Studénka 14.12.10 
Malé 
město 373 37 72 33 1 432 30 1 605 

Krásné Pole 21.12.10 Satelit 49 12 12 9 888 6,59  - 

celá svozová oblast rok 2010 53024 1329 1699 1246 44250 331 87 598 

*Plasty se svážejí v pytlích i kontejnerech 

Tabulka č. 2.Svozové oblasti na Ostravsku [7, 8, 10] 

Městský podnik OZO Ostrava s.r.o. vznikl 2. listopadu 1994 z bývalé rozpočtové 

organizace TAZSMO Ostrava a její historie sahá aţ do roku 1949. Zajišťuje obsluhu a svoz 

všech nádob na směsný komunální odpad a nádob na tříděný a velkoobjemový odpad. Na 

území statutárního města Ostrava byly v roce 2009 rozmístěny 8774 nádoby o objemu 

1200 l (viz příloha č. 9) na komunální odpad a 4274 nádoby na tříděný odpad z domácností 

(viz tabulka č. 2). [8] 

rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

kontejnery na sklo (ks) 843 965 1 043 1 132 1231 1329 

kontejnery na plasty (ks) 980 1 173 1 200 1 369 1 543 1 699 

kontejnery na papír (ks) 0 392 519 867 1024 1246 

Tabulka č. 3. celkový počet kontejnerů na separovaný sběr [8] 

rok 2 004 2005 2006 2007 2008 2009 

popelnice 110l (ks) 44 723 44 707 43 700 43 897 44 437 44 250 

kontejnery 1200l (ks) 8 363 8 327 8 398 8 594 8 747 8 774 

Tabulka č. 4. celkový počet kontejnerů a popelnic [8 ] 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=12809729&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
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Město Ostrava v rámci zapojení do systému EKO-KOM zajišťuje sběr tří základních 

komodit tříděného odpadu – sklo, papír, plast. Od ledna 2011 je tento sběr rozšířen 

o kovové obaly, které se vyhazují do stejných kontejnerů jako plasty a jsou z nich posléze 

separovány. [8] 

4.2 Typy a velikost vzorku 

 
OBRÁZEK Č. 1. SCHÉMA POSTUPU A ZPRACOVÁNÍ HLAVNÍHO, POMOCNÉHO A LABORATORNÍHO VZORKU.  
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I. Hlavní vzorek 

Hlavní vzorek reprezentuje svým sloţením danou svozovou oblast. Jeho velikost odpovídá 

přibliţně jednomu naplněnému svozovému automobilu při jednom sběrovém cyklu. 

Velikost hlavního vzorku je dána typem svozového automobilu, především velikostí jeho 

úloţného prostoru a poměrem stlačitelnosti odpadů v nadstavbě. Přibliţná hmotnost 

hlavního vzorku je pro všechny typy zástaveb od 6000 kg do 8000 kg. Hmotnost hlavního 

vzorku je ovlivněna původem a sloţením odpadů, záleţí také na ročním období (topná - 

netopná sezóna) a četnosti svozů v dané lokalitě. [6, 25] 

Hmotnost hlavního vzorku a velikost svozové oblasti vyjádřené počtem obyvatel slouţí pro 

stanovení měrné produkce odpadů.  

II. Pomocný vzorek 

Pomocný vzorek je odebrán z hlavního vzorku tak, aby byl co nejreprezentativnější. 

Doporučeným postupem je odběr vzorku metodou kvartace. Pomocný vzorek je 

materiálově analyzován a slouţí pro charakteristiku skládky TKO. Velikost pomocného 

vzorku je přibliţně 200 kg. [6, 25] 

III.Laboratorní vzorek 

Laboratorní vzorky se odebírají z vybraných látkových skupin pomocného vzorku pro 

určení dalších fyzikálních a chemických analýz. Většinou je z pomocného vzorku vybráno 

7 látkových skupin (sloţek) odpadů. Kaţdý z těchto laboratorních vzorků musí být 

reprezentativní a jeho hmotnost představuje 20 % celkové hmotnosti dané látkové skupiny 

(maximálně však do 2kg). Laboratorní vzorky jsou dále upravovány pro laboratorní 

pouţití. [6, 25] 

5. Popis stanovení základních fyzikálních a chemických 

vlastností TKO. 

Pro stanovení základních fyzikálních a chemických vlastností je třeba dodrţet dále popsané 

postupy a přesně dodrţet způsoby odběru vzorků. Neméně důleţitá je samotná příprava 

vybavení pro analýzu. Místo, na kterém budeme provádět odběr vzorků, musí odolávat 

povětrnostním změnám. Pracovní vodorovná plocha z nepropustného materiálu by měla 

být zastřešena a uzavřena (jistota zachování původních vlastností vzorků a ochrana 

pracovníků před nepřízní počasí). Plocha musí být dostatečně osvětlena, dobře větrána a 

musí být přístupná manipulační a úklidové technice (homogenizace odpadů a následný 

úklid po ukončení odběrů). Pro zjištění celkového mnoţství hlavního vzorku slouţí mostní 

váha, kde se svozový automobil zváţí plný, po vysypání a opuštění areálu, potom prázdný. 

Rozdíl vah se rovná váze hlavního vzorku. Pro samotné analýzy je třeba předem 

připravené následující speciální vybavení:  

a) 2 sady třídicích sít o rozměrech 70 x 180 cm a o velikosti čtvercových ok 40 x 40 

mm, 20 x 20 mm a 8 x 8 mm, 

b) váha s váţivostí do 100 kg (minimálně), 

c) 5 ks plastových nádob o objemu 2 litry, 

d) pracovní a ochranné oděvy a pomůcky (rukavice, respirátory, ochranné brýle), 

e) pytle pro odběr vzorků k laboratorní analýze. 
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f) 10 ks plastových sběrných nádob na odpad o objemu 240 litrů (případně 110 litrů), 

g) úklidové prostředky (koště a lopata), 

h) moţnost vyuţití sociálního zázemí v provozním objektu v místě analýz (šatna, WC, 

umyvadlo, příp. sprchy). [6, 25] 

Odběry vzorků většinou zajišťují svozové firmy, či firmy, které disponují,  nebo mají 

pronajaté toto vybavení. 

5.1 Odběru vzorků 

Odběr všech vzorků určených ke stanovení fyzikálních a chemických charakteristik 

provádí odborný a proškolený personál na místě k tomu určeném dle dále popsané 

metodiky. 

5.1.1 Odběr hlavního vzorku 

Hlavní vzorek je vzorek směsného komunálního odpadu a reprezentuje svým 

sloţením předem definovanou svozovou oblast, která se v průběhu provádění analýz 

nemění. U hlavního vzorku se stanoví jeho hmotnost a dále slouţí k stanovení: 

 objemové hmotnosti (hustoty) odpadů – z hmotnosti hlavního vzorku a z celkového 

objemu po vyloţení na plochu k tomu určenou. 

 měrného mnoţství odpadů – z počtu obyvatel z dané lokality a hmotnosti vzorku. 

Z hlavního vzorku se odebírá pomocný vzorek, který stanovuje skladbu odpadů. [6, 25] 

5.1.2 Odběr pomocného vzorku 

Z kaţdého hlavního vzorku odebereme pomocný vzorek metodou kvartace. Hlavní 

vzorek se formuje do tvaru kuţele (nakladačem) a odebírají se vţdy protilehlé čtvrtiny 

a následně promíchávají a formují do tvaru kuţele. Celý proces se opakuje do doby, neţ 

dostaneme reprezentativní pomocný vzorek o přibliţné hmotnosti 200kg.  Pomocný vzorek 

slouţí zejména na: 

 stanovení materiálové skladby odpadů - vzorek je roztříděn na zrnitostní třídy 

a rozdělen do daných látkových skupin. 

 stanovení objemových hmotností jednotlivých látkových skupin - z hmotnosti 

a objemu skupin. 

 odběru laboratorních vzorků ke stanovení dalších fyzikálních a chemických 

vlastností. [6, 25] 

5.1.3 Odběr laboratorního vzorku 

Z látkových skupin vytříděných z pomocného vzorku se sestaví 7 skupin 

laboratorních vzorků (sloţek odpadů) za účelem dalších fyzikálních a chemických 

stanovení. Všechny laboratorní vzorky musí být reprezentativní a dokonale 
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homogenizovány a jejich hmotnost zastupuje 20 % z celkové naměřené hmotnosti dané 

skupiny, maximálně však 2 kg. Laboratorní vzorek musí splňovat následující podmínky: 

 musí být uloţen v suchém prostředí (vzorkovnice, tmavý neprodyšný pytel), 

 musí být chráněn před teplem (obvykle udrţován při teplotě 4 °C), 

 pro přepravu musí být zajištěn proti moţnosti porušení obalu a ztráty obsahu, 

 musí být co nejrychleji předán k analýze. 

Z laboratorního vzorku dále stanovujeme: 

 vlhkost u vybraných látkových skupin, 

 výhřevnost u vybraných látkových skupin, 

 obsah vybraných stopových prvků a dalších ukazatelů. [6] 

5.2 Způsob provedení analýzy 

Pro přesné výpočty měrného mnoţství odpadů potřebujeme znát přibliţný počet lidí 

ţijících v dané lokalitě a počet sběrných nádob a jejich objem. Stanovení měrného 

mnoţství odpadů je aritmetický průměr hodnot hmotností hlavního vzorku a počtu trvale 

ţijících obyvatel v konkrétní oblasti. Četnost a doba stanovení se u kaţdé firmy zabývající 

se analýzou odpadů liší. Doporučená doba stanovení je jedenkrát měsíčně po dobu jednoho 

roku u všech typů svozových lokalit. [25] 

5.2.1 Stanovení objemové hmotnosti (hustoty)  

Naplněný svozový automobil se zváţí na mostní váze při vjezdu a vysype hlavní 

vzorek do připraveného boxu na měření objemu. Odpad je v boxu rozprostřen do 

vodorovné plochy a je vypočten objem (plocha boxu krát výška). [25] Automobil je při 

výjezdu opět zváţen a rozdíl váhy je roven váze hlavního vzorku. Objemová hmotnost se 

tedy stanovuje jako aritmetický průměr hodnot jednotlivých hmotností hlavních vzorků 

dané lokality a jednotlivých naměřených hodnot objemů odpadu po vyloţení ze svozového 

automobilu podle vzorce:   ]/[ 3mkg
V

m
 , kde     (1) 

m je hmotnost, v kg 

V   objem, v m
3 

5.2.2 Látková skladba odpadů 

Látková skladba TKO se stanovuje z pomocného vzorku metodou sítové analýzy a 

ručním tříděním do látkových skupin. Sítová analýza se provádí na sítech o velikosti ok 

40x40 mm, 20x20 mm a 8x8 mm. Nadsítný materiál( větší neţ 40 mm) je zcela podroben 

látkovému rozdělení a je ručně vytříděn do deseti látkových skupin. Kaţdá z těchto skupin 

je dále rozdělena na druhý a třetí stupeň třídění a u jednotlivých sloţek se stanoví objem 

a hmotnost pro výpočet podílu procentuálního zastoupení. Frakce o velikosti 40-20 mm  

a 20-8 mm se materiálově třídí do pěti látkových skupin aţ po vysušení a stanovení 
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vlhkosti. Frakce 8-0 mm se materiálově netřídí. U všech zrnitostních frakcí a u 

jednotlivých látkových skupin se měří hmotnost pro výpočet procentuálního zastoupení, 

jednak ve frakci a jednak v celkovém vzorku TKO. [6, 25] 

5.2.3 Analyzované látkové skupiny: 

Třídění 

1.Stupeň 2.Stupeň 3.Stupeň 

Papír, lepenka, karton 

Papírové obaly 

Karton/lepenka 

Kombinované obaly 

Tetrapack 

Tiskoviny 

Noviny/časopisy 

Knihy 

Jiné tiskoviny 

Jiný papír   

Plasty 
Plastové obaly 

Fólie 

PET lahve (čiré, 
barevné) 

Jiné obaly 

Jiné plasty Z toho PVC   

Sklo 

Skleněné obaly nevratné 

Čiré 

Hnědé 

Zelené 

Skleněné obaly vratné   

Jiné sklo   

Kovy 
Kovové obaly 

Fe  

Al 

Jiné kovy Elektrošrot 

Organika     

Textil Přírodní/směs vláken   

Spalitelný odpad 
Hygienické potřeby    

Ostatní (kůže, guma, dřevo)   

Nebezpečný odpad     

Minerální odpad     

Jemný podíl 

Zbytek 20-40mm   

Zbytek 8-20mm   

Frakce menší než 8mm   

Tabulka č .5. analyzované látkové skupiny [6, 16] 
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Z pomocného vzorku se ručně vytřídí 10 látkových skupin, které jsou dále roztříděny 

na druhý a třetí stupeň. Materiál, který je menší neţ 40 mm se látkově třídí aţ po vysušení, 

proto je v následující tabulce uveden pouze jako jemný podíl. 

 
OBRÁZEK Č. 2. JEDNOTLIVÉ LÁTKOVÉ SLOŢKY ODPADU 

Na grafu č. 2 vidíme průměrnou skladbu komunálního odpadu z domácností. Skladba 

tohoto TKO je ovlivněna především typem zástavby a způsobem vytápění. Na grafu je 



Radek Staufčík : Srovnání metodik hodnocení fyzikálních a chemických vlastností tuhého 

komunálního odpadu. 

2011 

 

17 

zobrazena skladba TKO z lokality vytápěné plynem, elektřinou či centrálním vytápěním 

(79% obyvatel). [25] 

skladba komunálního odpadu kov; 2%

plast; 12%

nápojové kartony; 

2%

textil; 7%

sklo; 4%

papír; 13%

bio odpad; 25%
ostatní; 35%

 
GRAF Č. 2 SKLADBA KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ[20,24] 

Ve skladbě je nejvíce zastoupený “ostatní odpad” (jemný podíl, nebezpečný odpad, 

a některé spalitelné odpady) a bio odpad, který výrazně ovlivňuje vlastnosti TKO. 

6. Popis metodiky stanovení dalších fyzikálních a chemických 

vlastnosti a porovnání s metodikou používanou ve společnosti 

OZO Ostrava s.r.o. 

Při analýzách skladby odpadu se odebírají vzorky pro laboratorní analýzy. Hmotnost 

kaţdého odebraného vzorku představuje 20 % z celkově naměřené hmotnosti dané frakce 

či látkové skupiny (maximálně však 2 kg). Odebraný vzorek např. v plastovém (tmavém) 

pytli je neodkladně po odběru přepraven do laboratoře. Při kaţdé analýze skladby 

domovního odpadu se odebere 7 reprezentativních vzorků:  

Vzorky Materiálové složení 

Textil Umělé vlákno, syntetické vlákno, smíšená vlákna 

Spalitelný odpad [g] Plasty, guma, kůže, dřevo, polystyren, dětské pleny, hygienické potřeby 

Organický odpad  Zbytky jídla, zeleniny a ovoce, zahradní odpad 

Papír / Lepenka  
Karton/lepenka, kombinované obaly, tetrapack, noviny/časopisy, knihy, jiné 
tiskoviny 

Frakce 40x40  

Plasty, sklo, kovy, minerální odpad, nebezpečný odpad a zbytek Frakce 20x20  

Frakce 8x8  

Průměrný vzorek  

Plasty (folie, jiné obaly) 

Textil 

Spalitelné odpady 

Bio odpad 

Papír/ lepenka 

Tabulka č.6. materiálové složení vzorků 

K výše uvedeným 7 reprezentativním vzorkům přidáme průměrný vzorek pouţívaný 

pro analýzy ve společnosti OZO Ostrava. Tento průměrný vzorek je sloţen dle váhového 

procenta z jednotlivých látkových skupin (plasty, textil, spalitelný odpad, organický odpad 
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a papír/lepenka). Průměrný vzorek zastupuje při fyzikálně chemických analýzách nadsítné 

vzorky spalitelného odpadu, organického odpadu, textilu a papíru/lepenky.  

6.1 Úprava vzorků větších než 40mm 

Vzorky o velikostech větších neţ je 40 mm (textil, papír/lepenka, organika a 

spalitelný odpad) jsou upraveny ve dvou fázích na drtičích. Ihned po roztřídění jsou z 

pomocného vzorku vybrány dle měrného objemu laboratorní vzorky. Tyto laboratorní 

vzorky jsou sloţeny z materiálů popsaných výše v tabulce, dle procentuálního zastoupení 

v pomocném vzorku do velikosti 20 % z celku, maximálně však 2 kg. Například vzorek 

spalitelného odpadu z lokality Ostrava - Hrabůvka ze dne 6.12.2010 byl tvořen plasty, 

dřevem a ostatním spalitelným odpadem (hygienické potřeby, kůţe, polystyren). [vlastní 

meření]  

Spalitelný vzorek 

Jiné obaly; 13,8%

Hygienické potřeby; 

5,4%

Jiné plasty; 0,6%

PET lahve; 1,6%

Fólie; 3,3%

Dřevo; 8,4%

 
GRAF Č.3. VZOREK SPALITELNÉHO ODPADU 

Takto sestavený vzorek je dále rozdrcen na noţovém drtiči na velikost frakce 40 mm. 

Poté jsou vzorky přemístěny v tmavých pytlích do laboratoře k prvním analýzám. Vzorky 

jsou vysušeny v peci při teplotě 105°C a z rozdílu hmotností před sušením a po sušení je 

stanovována celková vlhkost. Ve druhé fázi je jiţ vysušený vzorek rozdrcen na menším 

laboratorním noţovém drtiči na velikost frakce 0-1mm (viz. Příloha č. 10). Při drcení na 

jemnou frakci dochází k důkladné homogenizaci a vzorek je dále promícháván. Takto 

homogenizovaný suchý vzorek pak slouţí pro další stanovení vlastností TKO. [35] 

6.2 Úprava průměrného vzorku 

Průměrný vzorek je sestaven z vytříděných látkových skupin z pomocného vzorku 

dle hmotnostního procenta kaţdé skupiny. Průměrný vzorek reprezentuje materiálovou 

skladbu celého vzorkovaného odpadu o velikosti větší neţ 40 mm. Jsou z něj vytříděny 

inertní a nebezpečné materiály, kovy, sklo a materiály, které by mohly poškodit zařízení na 

úpravu vzorků. Jsou však zahrnuty ve výpočtech vlastností. PET lahve jsou také ze vzorku 

vybrány, jejich vlastnosti jsou dopočítány podle hmotnostního procenta a tabulkových 

hodnot. Průměrný vzorek se upravuje ve dvou stupních drcení. V první fází je celý vzorek, 

který byl sestaven z jednotlivých látkových skupin do nádoby o velikosti 120 l, podrcen na 

velikost frakce 40 mm. Nadrcený materiál je homogenizován důkladným zamícháním a 

kvartací vybrán laboratorní vzorek, který má do 20 % hmotnosti součtu všech látkových 

skupin, maximálně však do hmotnosti 2 kg. [6, 25] 
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Složení průměrného vzorku

dřevo; 5,4%

Textil; 5,4%

Plasty; 17,8%
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14%

Bio odpad; 

33,5%

 
GRAF Č.4. SLOŢENÍ PRŮMĚRNÉHO VZORKU OSTRAVA-HRABŮVKA 6.12.2010. 

Takto homogenizovaný vzorek putuje do laboratoře, kde se suší v peci při teplotě 

105°C a následně stanovuje mnoţství vypařené vody. Vysušený vzorek je dále upravován 

na malém, laboratorním noţovém drtiči na velikost frakce 1-0 mm. Nadrcený, vysušený 

a stabilní vzorek je zataven do plastových sáčků a je předán k dalším analýzám. [35] 

6.3 Úprava vzorků menších než 40mm 

Pomocný vzorek menší neţ 40 mm se na sítech o velikosti ok 40x40, 20x20 a 8x8 

rozdělí na tři podsítné vzorky (40-20 mm, 20-8 mm a 8- 0mm). Kaţdá ze tří velikostních 

frakcí je homogenizována kvartací a z kaţdé je vybráno 20 % z celkové váhy, maximálně 

však 2 kg. Tyto vzorky se neupravují na velkém noţovém drtiči, ale jsou rovnou 

transportovány v tmavých pytlích do laboratoře, kde se vysuší a stanoví se jejich jednotlivá 

vlhkost. Vysušené vzorky 40-20 mm a 20-8 mm jsou materiálově vytříděny takzvanou 

„pinzetovou analýzou“. Pracovník laboratoře vybere ze vzorku látkové skupiny plastů, 

skla, kovů, minerálního odpadu, nebezpečného odpadu a zbytek. 

  
OBRÁZEK Č. 3. SUCHÉ PODSÍTNÉ FRAKCE 40-20MM,20-8MM,8-0MM.  
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Všechny látkové skupiny jsou zváţeny a vypočítává se procentuální sloţení dané 

frakce. Frakce 8-0 mm se materiálově netřídí, protoţe je velmi těţké ve vzorku rozpoznat 

jednotlivé materiály.[6, 16] 

6.3.1 Úprava vzorků před stanovením termochemických vlastnosti 

Příprava vzorků vychází z normy ČSN ISO 1928. Ve fázi příprav vzorků je třeba 

dbát zvláštní pozornosti. Z vysušeného, pomletého a dobře homogenizovaného 

laboratorního vzorku se metodou protilehlých rohů vybere naváţka o hmotnosti přibliţně 

1g a je slisována v paletizátoru (viz příloha č. 13) tak, aby byla zaručena soudrţnost 

peletky po celou dobu stanovení. [34] 

6.4 Metodika fyzikálně-chemických rozborů 

1. Stanovení vlhkosti – Laboratorní vzorky se po zváţení vysouší v horkovzdušné 

laboratorní sušárně při standardní teplotě 105°C do konstantní hmotnosti. Poté se 

znovu zváţí a stanoví se vlhkost jednotlivých vzorků.  

2. Stanovení spalitelných látek ( stanovení ztráty žíháním) – Vysušený, jemně pomletý 

laboratorní vzorek je naváţen do kelímků a je ţíhán v muflové peci při teplotě  

550-820°C do konstantní hmotnosti. Rozdíl hmotnosti se rovná hmotnosti spalitelných 

látek. 

3. Stanovení spalného tepla – Připravené suché peletky se zváţí a stanovují se na 

kalorimetru dle platných norem. 

4. Stanovení celkového chlóru –Chlór je stanoven titrací roztokem dusičnanu rtuťnatého  

dle ČSN 441304. 

5. Stanovení těžkých kovů a vybraných prvků – se stanovuje pomocí mikrovlnné 

destrukce, nebo rozkladem lučavkou královskou či kyselinou dusičnou. Po rozkladu 

jsou vybrané prvky stanoveny metodou AAS. 

6. Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) – stanovuje se na přístroji Skalar 

2CA10 

7. Stanovení specifických organických látek (PCB, PAU) - stanovuje se na plynovém 

chromatografu.  

8. Stanovení ostatních vybraných prvků (fluorid a dusík). [6, 25] 

6.4.1 Laboratorní analýzy 

Laboratorní analýzy TKO jsou rozděleny na fyzikální a chemické a je kladen důraz 

na moţnosti dalšího zpracování (kompostování, spalování). Ve své práci se budu zabývat 

dále jen stanovením vlhkosti, spalitelných látek, spalného tepla, chlóru a vybraných prvků 

a těţkých kovů.  
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7. Porovnání a vyhodnocení jednotlivých fyzikálně chemických 

stanovení 

Při stanovení materiálového sloţení, vlhkosti, popelnatosti, spalného tepla, chlóru 

a vybraných prvků komunálního odpadu v Moravskoslezském kraji budu porovnávat 

výsledky dle různých typů zástaveb. Porovnávat zde budu především výsledky získané 

stanovením na průměrném vzorku (viz odstavec 6.2 Úprava průměrného vzorku) 

a výsledky získané stanovením vzorků spalitelného odpadu, textilu, bio odpadu 

a papíru/lepenky (viz tabulka č.6) a jejich vlivem na celkové hodnoty fyzikálně 

chemických vlastností TKO. 

Porovnáním jednotlivých metodik určování vlastnosti TKO budu zjišťovat, která 

z metodik je pouţitelná v praxi, časově a ekonomicky přijatelná a má nejpřesnější 

výsledky. Která z metodik se více hodí k určitým typům svozových lokalit. Výsledek by 

měl přispět k sestavení jednotné metodiky, která bude pouţitelná v praxi. 

Dalším cílem je zjistit podrobnější informace o skladbě a vlastnostech KO a pomoci 

tak při navrhování dalších moţností vyuţití či zpracování. Pouze známe-li přesné 

informace o skladbě a vlastnostech odpadů, můţeme přesněji ohodnotit, kde funguje 

systém tříděného sběru, kde by bylo ideální postavit kompostárnu, nebo z které lokality je 

vhodné vyuţít odpad pro spalování. 

7.1 Látkové rozdělení  

Z navezených hlavních vzorků jsme odebrali kvartací pomocné vzorky. 

Homogenizovaný pomocný vzorek byl odebrán do plastových nádob o objemu 120l 

a zváţen na celkovou hmotnost přibliţně 200 kg (příloha č. 7). Pomocný vzorek jsme po 

zváţení ihned roztřídili na sítech (viz příloha č. 8) Materiál o velikosti frakce větší neţ 

40mm byl ručně roztříděn na 9 látkových skupin (viz tabulka č.5). 

Následuje zadávání hmotnosti a objemu jednotlivých látkových sloţek vzorku TKO 

do vzorců: 

a) Hmotnostní procento látkové sloţky ve frakci: [%]100*



bi

bi
i

m

m
b ,  (2) 

b) Hmotnostní procento z celého vzorku TKO:  [%]100*
b

bi
j

m

m
c    (3) 

bi  podíl sloţky na vzorku, v % 

cj  podíl sloţky na frakci,v % 

mbi  hmotnost sloţky, v kg 

mb  hmotnost vzorku, v kg 

c) Objemové procento sloţky ve frakci:  [%]100*




bi

bi
i

V

V
V   (4) 
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d) Objemové procento z celého vzorku TKO:  [%]100*
b

bi
j
V

V
V    (5) 

Vi  podíl sloţky TKO na vzorku, v % 

Vj  podíl látkové sloţky na frakci, v % 

Vbi  objem sloţky, v m
3
 

Vb  objem vzorku, v m
3
 

e) Objemová hmotnost, viz (1) 

Ostrava - Hrabůvka 

V příloze č. 1 jsou zastoupeny jednotlivé skupiny odpadů vytříděné z pomocného 

vzorku. Látkové skupiny odpadů jsou tříděny na druhý a třetí stupeň třídění, zváţeny 

a změřeny jejich objemy. 

Lokalita Ostrava – Hrabůvka odpovídá městské (centralizované) zástavbě. 

Proto nejvyšší hmotnostní podíl zkoumaného vzorku připadá na bio odpad (organika). 

Lidé, ţijící v sídlištních bytech, nemají mnoho moţností, jak svůj kuchyňský odpad 

vyuţívat. Významný hmotnostní, ale hlavně objemový podíl, mají plastové odpady. Tento 

fakt ukazuje na ne příliš funkční systém tříděného sběru plastových odpadů. Naopak 

skleněný odpad zabírá ve sledovaném odpadu pouze minimální objem. Jedná se především 

o nevratné láhve. Objemová a hmotnostní skladba odpadu je znázorněna v grafu č. 5. 
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GRAF Č. 5 HMOTNOST A OBJEM JEDNOTLIVÝCH SKUPIN ODPADŮ 
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Látkové rozdělení podsítných frakcí odpadů na 5 látkových skupin, vodu a zbytek je 

znázorněné v tabulce č. 7. Jednotlivé zrnitostní frakce byly nejprve vysušeny 

a gravimetricky stanoven obsah vody, poté byly pinzetou roztříděny do skupin a zváţeny. 

Podsítné vzorky 40-20mm 20-8mm 8-0mm 

Vlhkost 383g 48,0 % 194g 46 % 345g 47 % 

Zbytek  267g 33,5 % 164g 39 % 393g 53 % 

Sklo  17g 2,1 % 27g 6 %  - - 

Plasty  39g 4,9 % 26g 6 % - - 

Nebezpečný odpad  0g 0,0 % 0g 0 %  -  - 

Minerální odpad  69g 8,6 % 0g 0 %  -  - 

Kovy  23g 2,9 % 11g 3 %  -  - 

Celkem 798g 100,0 % 422g 100 % 738g 100 % 

Tabulka č. 7. Hmotnostní zastoupení jednotlivých skupin odpadů v podsítných frakcích 

Nejvíce obsaţenou sloţkou podsítných frakcí je voda a velmi těţko identifikovatelná 

heterogenní směs (zbytek). Jedná se o velmi znečištěné úlomky různých materiálů, zeminy 

a organických látek v pokročilé fázi rozkladu.  

 

Ludgeřovice 

Dne 9.prosince 2010 bylo provedeno látkové rozdělení ve vesnické svozové oblasti 

v obci Ludgeřovice. Velmi znečištěný odpad byl látkově roztříděn do látkových skupin 

zobrazených v příloze č.2. 

Ve vzorku odpadu z lokality Ludgeřovice má největší procentuální zastoupení 

podsítná frakce. Zejména frakce o velikosti 40-20mm a 8-0mm a v neposlední řadě plasty. 

Větší podíl podsítných frakcí je způsobený charakterem lokality. Občané Ludgeřovic mají 

většinou lokální topeniště na tuhá paliva, proto je vysoký obsah velmi jemných částic ve 

vzorku. V obci není příliš rozšířený separovaný sběr papíru a plastů. Plasty jsou sváţený 

z domácností ve speciálních pytlích. Přesto jsou plasty nejobjemnější skupinou ve vzorku. 

Vesnický ráz obce a rozšířená moţnost kompostování se potvrdila i ve vzorku odpadu, 

kde bio odpad (organika) není tak obsaţený jak v hmotnostním, tak v objemovém procentu 

ze vzorku. 
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GRAF Č. 6  HMOTNOST A OBJEM JEDNOTLIVÝCH SKUPIN ODPADŮ 

Podsítné frakce vzorku odpadů byly po gravimetrickém stanovení obsahu vody 

rozděleny do následujících skupin: 

Podsítné vzorky 40-20mm 20-8mm 8-0mm 

Vlhkost 270g 22,1 % 120g 18 % 57g 12 % 

Zbytek  714g 58,4 % 483g 71 % 417g 88 % 

Sklo  36g 2,9 % 19g 3 %  -  - 

Plasty  6g 0,5 % 4g 1 %  -  - 

Nebezpečný odpad  0g 0,0 % 0g 0 %  -  - 

Minerální odpad  162g 13,3 % 0g 0 %  -  - 

Kovy  34g 2,8 % 51g 8 %  -  - 

Celkem 1222g 100,0 % 677g 100% 474g 100 % 

Tabulka č. 8. Hmotnostní zastoupení jednotlivých skupin odpadů v podsítných frakcích 

Frakce o velikosti 40-20mm je hmotnostně nejvýznamnější ve vzorku a společně 

s frakcí 8-0mm tvoří polovinu hmotnosti celého vzorku. Proto jsou jednotlivé sloţky těchto 

frakcí důleţité pro celý vzorek. Frakce byly velmi vlhké, a jednotlivé sloţky velmi těţko 

identifikovatelné, celá frakce byla velmi znečištěna. Obsahovala větší mnoţství kovů 

(většinou hřebíky, které zůstaly ve dřevě na topení). Zbytek se skládal ze směsi popela, 

prachu a nedokonale spálených částic (frakce 40-20mm).  
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Studénka 

Město Studénka spadá do kategorie malé město, vzorek z této lokality byl na první 

pohled vlhký, s vyšším obsahem plastu, papíru a bio odpadu.  

Ve městě Studénka byly ve vzorku odpadu hmotnostně nejvíce zastoupeny sloţky 

bio odpadů (organika) 24,4 %, frakce 40-20 22,9 % a sloţka papíru 16,2 %. Studénka je 

řazena jako smíšená svozová lokalita (malé město). V takových lokalitách se předpokládá 

zvýšený obsah bio odpadů, z důvodů nedostatečného kompostování v některých domech. 

Ve Studénce je zajímavé hmotnostní procento papíru, které je na danou lokalitu poměrně 

vysoké.  
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GRAF Č. 7 HMOTNOST A OBJEM JEDNOTLIVÝCH SKUPIN ODPADŮ 

Vzorek odpadu a jeho podsítné frakce byly rozděleny na následující sloţky: 

Podsitné vzorky 40-20mm 20-8mm 8-0mm 

Vlhkost 447g 61,5 % 130g 51 % 150g 35 % 

Zbytek  260g 35,8 % 118g 46 % 273g 65 % 

Sklo  14g 1,9 % 5g 2 %  -  - 

Plasty  4g 0,6 % 2g 1 %  -  - 

Nebezpečný odpad  0g 0,0 % 0g 0 %  -  - 

Minerální odpad  0g 0,0 % 0g 0 %  -  - 

Kovy  2g 0,3 % 0g 0 %  -  - 

Celkem 727g 100,0 % 255g 100 % 423g 100 % 

Tabulka č. 9. Hmotnostní zastoupení jednotlivých skupin odpadů v podsítných frakcích 
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V tabulce č. 9 jsou znázorněna hmotnostní procenta jednotlivých sloţek v podsítných 

frakcích. Zajímavá je vysoká vlhkost u vzorku 40-20mm způsobená především vyšším 

obsahem savých materiálů (kousky dřeva, spadané listy). 

Krásné Pole 

Dne 21. prosince 2010 byl proveden rozbor vzorku odpadu z lokality Krásné Pole. 

Vzorek byl suchý, jednotlivé látkové skupiny byly dobře rozpoznatelné. 

Svozová lokalita Krásné Pole spadá do kategorie vilová (satelitní) lokalita. 

Ve vzorku jsou méně zastoupeny podsítné frakce, z důvodu absence lokálních topenišť na 

tuhá paliva v dané oblasti. Hmotnostně nejvýznamnější jsou opět bio odpady (organika) 

31,2 %. Díky plynovému či elektrickému vytápění také stoupl podíl papíru a spalitelných 

odpadů. Velký objem plastových odpadů je problematický také v této lokalitě.  
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GRAF Č. 8 HMOTNOST A OBJEM JEDNOTLIVÝCH SKUPIN ODPADŮ 

Podsítné vzorky 40-20mm 20-8mm 8-0mm 

Vlhkost 203g 39,0 % 115g 30 % 117g 30 % 

Zbytek  290g 55,7 % 253g 66 % 274g 70 % 

Sklo  16g 3,1 % 2g 1 %  -  - 

Plasty  4g 0,8 % 8g 2 %  -  - 

Nebezpečný odpad  0g 0,0 % 0g 0 %  -  - 

Minerální odpad  0g 0,0 % 0g 0 %  -  - 

Kovy  8g 1,5 % 4g 1 %  -  - 

Celkem 521g 100,0 % 382g 100 % 391g 100 % 

Tabulka č. 10. Hmotnostní zastoupení jednotlivých skupin odpadů v podsítných frakcích 
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Ve vzorku z Krásného Pole jsou hmotnostní procenta jednotlivých podsítných frakcí 

zastoupena v menším měřítku (40-20mm 7,6 %; 20-8mm 2,2 %; 8-0mm 1,3 %). 

Vzorky obsahovaly převáţně střepy skla a  v malém mnoţství kovy. Ve zbytku byla 

obsaţena převáţně zemina a jiné těţko stanovitelné látkové skupiny. 

Druhá nejvýznamnější sloţka je u všech vzorků voda.  

7.2 Stanovení vlhkosti 

Stanovení vlhkosti ve vzorku je velmi důleţitý údaj pro další moţné nakládání 

s TKO. Vlhkost, neboli obsah vody, ovlivňuje negativně výhřevnost materiálu při 

spalování. Obsah vody v TKO je velmi proměnlivý a vysoký (15-70 %), odvíjí se tak od 

ročního období. [5]  

Vlhkost jsme stanovovali u všech laboratorních vzorků (viz tabulka č. 6 ). 

Kaţdý laboratorní vzorek byl ihned po vytřídění přenesen v tmavém vzduchotěsném pytli 

do laboratoře, kde byl zváţen v plechových nádobách a sušen v sušárně při teplotě 105°C 

do konstantní hmotnosti po dobu přibliţně 8 hodin. Vlhkost materiálu se vypočítá z úbytku 

hmotnosti vzorku odpadů. [36] 

Pro stanovení vlhkosti pouţíváme vzorec: 

[%]
100*12

m

mm
W


          (6) 

m hmotnost naváţky v g 

m1 hmotnost nádoby se vzorkem po sušení, v g 

m2 hmotnost nádoby se vzorkem před sušením, v g 

U vzorků, reprezentujících frakce menší neţ 40mm, byly kromě stanovení vlhkosti 

také podrobeny látkové separaci. Frakce 40-20mm a 20-8mm byly rozděleny na 

5 látkových skupin (viz odstavec 6.3 Úprava vzorků menších neţ 40mm) Celková vlhkost 

TKO by neměla přesáhnout stanovenou hranici pro spalování odpadu W <= 50 %.  

Naměřené vlhkosti ze všech lokalit jsou popsány v tabulce č. 11. 
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a
 

Vlhkost v lokalitách 

Vzorek Hrabůvka Ludgeřovice Studénka Krásné Pole 

B 

Textil 5 % 35 % 16 % 21 % 

Spalitelný odpad 18 % 33 % 40 % 26 % 

Bio odpad 58 % 66 % 57 % 63 % 

Papír - lepenka 8 % 25 % 25 % 25 % 

A/B 

40-20 48 % 22 % 61 % 39 % 

20-8 46 % 18 % 51 % 30 % 

8-0 47 % 12 % 35 % 30 % 

A Průměrný vzorek 35 % 34 % 18 % 25 % 

Tabulka č. 11.  Procentuální vlhkost vzorků v jednotlivých lokalitách 
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Ostrava - Hrabůvka 

Přivezený vzorek TKO z Ostravy – Hrabůvky ze dne 6.12.2010 byl na první pohled 

vlhký a znečištěný. Vyšší vlhkost odpovídá ročnímu období a lokalitě. 
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GRAF Č. 9 PRŮMĚRNÁ VLHKOST V JEDNOTLIVÝCH VZORCÍCH ODPADŮ 

Nejvyšší naměřená vlhkost byla u bio odpadů. Důvodem je kromě sychravého počasí 

s teplotami v rozmezí 0-5°C a vysoké vzdušné vlhkosti, také četnost svozů odpadů v dané 

lokalitě. Velké sídlištní bytové domy se v Ostravě obsluhují obden (nedostatek místa pro 

více kontejnerů, problémy se zápachem v letních měsících), a proto je bio odpad relativně 

čerstvý s vysokým obsahem vody. Sloţky textil, spalitelný odpad a papír nestihnou tuto 

vodu absorbovat. 

Ludgeřovice 

Dne 9. prosince byla z látkově rozdělených vzorků stanovena vlhkost. Materiál byl 

velmi promrzlý a byl velmi znečištěn popelem. 
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GRAF Č. 10 PRŮMĚRNÁ VLHKOST V JEDNOTLIVÝCH VZORCÍCH ODPADŮ 

Nízké teploty v době odběru vzorků mají za následek rovnoměrnou vlhkost ve všech 

látkových sloţkách vzorku. Bio odpad svou vlhkostí 66 % převyšuje ostatní sloţky, 

protoţe obsahoval velké mnoţství zmrzlé vody. Vlhkost je také ovlivněna frekvencí svozu, 
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kdy svoz nádob probíhá jednou za týden. Jednotlivé sloţky odpadů pohlcují jak vzdušnou 

vlhkost, tak i vodu obsaţenou v jiných odpadech. Proto je vlhkost textilu a spalitelných 

odpadů přes 30 %.  

Studénka 

Vzorek z města Studénka byl přivezen 14. prosince 2010. Jednalo se o vlhký vzorek 

s vysokým podílem jemných frakcí.  
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GRAF Č. 11 PRŮMĚRNÁ VLHKOST V JEDNOTLIVÝCH VZORCÍCH ODPADŮ 

Jak je patrné z grafu č. 11, vzorek z města Studénka byl velice vlhký, obzvláště 

podsítné frakce, které zastupují ¼ hmotnosti celého vzorku. Vyšší vlhkost spalitelných 

odpadů (40 %) je způsobena pravděpodobně obsahem takových látek, které dobře 

absorbují vlhkost. 

Krásné Pole 

Heterogenní směs plastů, papíru a organických zbytků obsahoval vzorek přivezený 

21.prosince 2010. Vzorek vypadal na první pohled poměrně suchý. Teploty v době 

stanovení vzorků se pohybovaly kolem nuly. 
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GRAF Č. 12 PRŮMĚRNÁ VLHKOST V JEDNOTLIVÝCH VZORCÍCH ODPADŮ 
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Hodnoty vlhkosti stanovené v jednotlivých sloţkách odpovídají charakteru zástavby 

a ročnímu období. Bio odpad (63 %) je ve vzorku dominantní. Stejnoměrné hodnoty 

v ostatních sloţkách odpadu jsou způsobeny frekvencí svozu a látkovým sloţením odpadu. 

7.3 Stanovení nespalitelných látek (popelnatost) 

Obsah popela se ve společnosti OZO Ostrava s.r.o. stanovuje v muflové peci (viz 

příloha č. 11) dle normy ČSN ISO 1171. Pro stanovení popelnatosti si musíme nejprve 

připravit pomůcky. Keramické kelímky necháme vyţíhat do konstantní hmotnosti při 

teplotě 800 - 820°C. Kelímek poté umístíme do exikátoru.  

Ze stanovovaného vzorku naváţíme 1-2g a vloţíme v kelímku do předehřáté muflové 

pece, kde je spálen při teplotě 820°C. Doba spálení je 1-2hodiny. [33] Po zchladnutí 

kelímku znovu zváţíme a stanovíme obsah popela podle vzorce: 

[%]
)(

100 21

m

mmm
A inert

         (7) 

m1 hmotnost nádoby se vzorkem před spálením, v g 

m2 hmotnost nádoby se vzorkem po spálení, v g 

m hmotnost naváţky, v g 

minert hmotnost inertních sloţek ve vzorku, v g 

Celková popelnatost vzorku se vypočítává jako průměr všech výsledků popelnatostí 

na kaţdém vzorku. Popelnatost se měří čtyřikrát, z důvodu eliminace chyby při spalování. 

Celková popelnatost u kaţdého laboratorního vzorku se přepočítává na podíl 

z celkové popelnatosti vzorku podle vzorce : 

[%]
)/(*

*

1

1
1

xxx

zcelku
mmA

m

m
A

A


         (8) 

A1 popelnatost sloţky vzorku, v % 

m1 hmotnost sloţky vzorku, v g 

m hmotnost celého vzorku, v g 

 

 

 

Ostrava - Hrabůvka 

Ostrava – Hrabůvka je sídlištní zástavba, proto se předpokládá nízká popelnatost. 

Vzorek odpadu obsahuje velké mnoţství spalitelných látek, papíru a plastů, ale 14 % 

celkové hmotnosti tvoří inertní odpad (sklo, kovy, nebezpečný odpad, minerální odpad). 

Tento nehořlavý odpad tvoří více neţ polovinu popelnatosti celého vzorku TKO.  
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M
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a
 Popelnatost 

 

Vzorek 

Průměrná 
hodnota 

[%] 
% z 

celku 
% z 

frakce 

B 

Textil 11% 2,34% 2,82% 

Spalitelný 
odpad 7% 8,37% 10,11% 

Bio 
odpad 8% 10,82% 13,07% 

Papír - 
lepenka 15% 8,38% 10,12% 

A/B 

40-20mm 53% 8,01% 61,45% 

20-8mm 38% 0,80% 6,16% 

8-0mm 56% 4,22% 32,39% 

A  
Průměrný 

vzorek 
9% 29,30% 33,44% 

Inertní odpad 100% 57,51% 63,88% 

Tabulka č. 12. Popelnatosti jednotlivých vzorků odpadů 

Podsítné frakce se svým látkovým sloţením jeví spíše jako nehořlavý materiál 

s vysokou popelnatostí. Niţší popelnatost je způsobena především absencí popelu 

z vytápění a větším podílem spalitelných látek (různé úlomky plastů, útrţky papíru atd.) 

Ludgeřovice 

M
e
to

d
ik

a
 Popelnatost 

 
 

Vzorek 

Průměrná 
hodnota 

[%] 
% z 

celku 
% z 

frakce 

B 

Textil 15% 2,15% 4,76% 

Spalitelný 
odpad 12% 6,51% 14,39% 

Bio 
odpad 18% 3,25% 7,19% 

Papír - 
lepenka 23% 4,23% 9,35% 

A/B 

40-20mm 53% 48,72% 58,48% 

20-8mm 49% 1,78% 2,14% 

8-0mm 77% 32,82% 39,39% 

A  
Průměrný 

vzorek 21% 15,99% 39,97% 

Inertní odpad 100% 0,53% 64,32% 

Tabulka č. 13. Popelnatosti jednotlivých vzorků odpadů 

U vesnického typu zástavby se předpokládá vyšší popelnatost z důvodu menšího 

obsahu spalitelných látek a velkého obsahu popela.  

Ve vysušeném vzorku z obce Ludgeřovice převládala popelnatost u podsítných 

frakcí, která dohromady činila více neţ 75 % celého vzorku. Necelá polovina popelnatosti 

celého vzorku je obsaţena ve frakci 40-20mm. Velmi nízký hmotnostní podíl inertního 

Popelnatost

Textil; 2%

Inertní 

odpad; 

56%

8-0mm; 

4%

Papír - 

lepenka; 

8%

Bio odpad; 

11%

Spalitelný 

odpad; 8%

20-8mm; 

1%

40-20mm; 

8%
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odpadu v tomto vzorku představuje pouze necelé jedno procento z celkové popelnatosti 

vzorku. 

Studénka 

Vzorek z města Studénka obsahoval větší podíl inertního odpadu, který znamenal 

hodnotu necelých 50 % z celku.  

M
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ik

a
 Popelnatost 

 
 

Vzorek 

Průměrná 
hodnota 

[%] 
% z 

celku 
% z 

frakce 

B 

Textil 10% 0,40% 0,59% 

Spalitelný 
odpad 10% 7,63% 11,28% 

Bio 
odpad 12% 12,34% 18,24% 

Papír - 
lepenka 16% 10,59% 15,66% 

A/B 

40-20mm 22% 19,89% 88,08% 

20-8mm 20% 1,89% 8,37% 

8-0mm 44% 0,80% 3,55% 

A  
Průměrný 

vzorek 
13% 31,09% 40,01% 

Inertní odpad 100% 46,46% 54,23% 

Tabulka č. 14. Popelnatosti jednotlivých vzorků odpadů 

Další významnou sloţkou vzorku je frakce 40-20mm, která zabírala 20 % z celkové 

popelnatosti. Naopak sloţka textilu nebyla ani 0,5 % z celku. 

Krásné Pole 

M
e
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d
ik

a
 Popelnatost 

 
 

Vzorek 

Průměrná 
hodnota 

[%] 
% z 

celku 
% z 

frakce 

B 

Textil 13% 2,78% 4,13% 

Spalitelný 
odpad 9% 7,76% 11,53% 

Bio 
odpad 13% 16,22% 24,11% 

Papír - 
lepenka 24% 17,05% 25,34% 

A/B 

40-20mm 37% 10,72% 57,04% 

20-8mm 57% 4,96% 26,39% 

8-0mm 62% 3,11% 16,58% 

A  
Průměrný 

vzorek 13% 40,69% 50,10% 

Inertní odpad 100% 37,41% 34,90% 

Tabulka č. 15.Popelnatosti jednotlivých vzorků odpadů 
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Popelnatost ve vzorku ze satelitní lokality Krásné Pole byla rovnoměrně rozloţená. 

Převládal inertní odpad 37 % z celkové popelnatosti. Vyšší popelnatost byla ve sloţce 

papíru, která byla 17 % z celku. 

Vysoké hodnoty popelnatostí podsítných frakcí jsou eliminovány niţším 

hmotnostním procentem v celku. 

7.4 Stanovení spalného tepla a chlóru 

a)Stanovení spalného tepla odpovídá normě ČSN ISO 1928. Nejprve je třeba 

do kalorimetrické tlakové nádoby odpipetovat 10-20 cm
3
 hydroxidu sodného (NaOH), tak, 

aby se smočily i stěny tlakové nádoby, dále jsme přidali 5cm
3
 peroxidu vodíku (H2O2), 

do kelímku jsme vloţili vzorek ve formě peletek (viz odstavec č. 6.4 Úprava vzorku před 

stanovením termochemických vlastností) a umístili zapalovací drátek. Tlakovou nádobu 

jsme uzavřeli, naplnili kyslíkem, vloţili do nádoby s chladicí vodou a připojili 

k elektrickému zapalování.. Doba spálení cca 8-10 minut a po spálení jsme bombu nechali 

ve vodě 5 minut vychladnout. [34] 

Stanovení se provádí na kalorimetru LECO AC350 (viz příloha č. 12), který funguje 

v poloautomatickém provozu a po spálení vzorků stanoví spalné teplo a přepočítá na 

MJ/kg.  

b)Stanovení chlóru se provádí po vychladnutí vzorku v kalorimetrické nádobě. 

Po sníţení tlaku na úroveň tlaku atmosférického se nádoba otevře a obsah kelímku se 

vypláchne společně s roztokem do kádinky a doplní se destilovanou vodou na objem 

200ml. 

Výplach se přibliţně 10 minut vaří a filtrací se odstraní neţádoucí pevné skupenství 

(popel). Po ochlazení se přidá 1ml 10% kyseliny dusičné [HNO3] pH minimálně 2,5, dále 

indikátor nitroprusidu sodného a titruje se roztokem dusičnanu rtuťnatého [Hg(NO3)2] do 

mléčného zákalu. Obsah chlóru pak stanovujeme podle vzorce: 

%][
** )1(

hm
m

kfV
Cl          (9) 

V  objem dusičnanu rtuťnatého, v ml 

f(1) faktor, hodnota 1 

k  konstanta 0,0017729*100 = 0,17729 

m hmotnost naváţky, v g  

U kaţdého laboratorního vzorku se stanovuje spalné teplo a chlór ve čtyřech 

měřeních na kalorimetru, protoţe větší mnoţství plastu v peletkách má vliv na nárůst 

spalného tepla a tím i na zavádějící výsledky. Chlór v TKO má negativní vliv na ţivotní 

prostředí díky tvorbě nebezpečných výluhů a sloučenin, proto je nutné pouţívat 

odlučovače. 
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Pro výpočet procentuálního zastoupení spalného tepla v jednotlivých sloţkách 

vzorku pouţijeme vzorec: 

[%]
)/(*

*

1

1
1

xxx

zcelku
mmQ

m

m
Q

Q


        (10) 

Q1 spalné teplo jednotlivých sloţek vzorků,v MJ/kg 

m1 hmotnost jednotlivých sloţek vzorků, v kg 

m hmotnost celého vzorku, v kg 

Ostrava - Hrabůvka 

Výhřevnost odpadu ze sídlištní zástavby je dle předpokladu vyšší neţ u jiných 

svozových lokalit. Je to způsobeno především látkovým sloţením vzorků. Nejvyšší spalné 

teplo je obsaţeno ve vzorku textilu. Tato hodnota je dokonce vyšší neţ u vzorku 

spalitelných odpadů. Vzorek textilu pravděpodobně obsahoval velké mnoţství 

syntetických vláken. 

M
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d
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a
 Spalné teplo 

 
 

Vzorek 

Průměrná 
hodnota 
[MJ/kg] 

% z 
celku 

% z 
frakce 

B 

Textil 25,64 8,57% 9,07% 

Spalitelný 
odpad 20,32 39,54% 41,83% 

Bio 
odpad 16,28 33,68% 35,63% 

Papír - 
lepenka 14,68 12,73% 13,47% 

A/B 

40-20mm 17,61 3,57% 75,41% 

20-8mm 14,23 0,41% 8,60% 

8-0mm 7,57 0,75% 16,00% 

A  Průměrný 
vzorek 21,24 95,29% 100% 

Tabulka č. 16. Spalné teplo ve vzorku odpadu 

Vysušený bio odpad vykazuje také vysoké spalné teplo a svým zastoupením v TKO 

je velmi důleţitý pro celkové spalné teplo celého vzorku TKO. 

Frakce 40-20mm má spalné teplo 17,61 MJ/kg, které je způsobeno látkovým 

sloţením. Vzorek frakce 40-20mm obsahoval velké mnoţství dobře spalitelných látek 

(cigaretové nedopalky, jemné dřevo, plasty atd.)  
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M
e
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a
 Chlór 

 
 

Vzorek 

Průměrná 
hodnota 
[hm %] 

% z 
celku 

% z 
frakce 

B 

Textil 1,78 12,5% 5,5% 

Spalitelný 
odpad 0,71 28,9% 32,3% 

Bio 
odpad 0,94 40,8% 45,6% 

Papír - 
lepenka 0,4 7,3% 8,1% 

A/B 

40-20mm 1,86 10,5% 85,9% 

20-8mm 0,6 0,5% 3,9% 

8-0mm 0,45 1,3% 10,2% 

A  Průměrný 
vzorek 0,7 87,8% 100% 

Tabulka č. 17. Obsah chlóru ve vzorku odpadu 

Stanovení chlóru je důleţité především pro ţivotní prostředí. Látky, které obsahují 

velké mnoţství chlóru, vyţadují speciální zacházení. Mnoţství chlóru v jednotlivých 

vzorcích TKO je ovlivněno přítomností chlórovaných sloučenin. Vzorek textilu obsahuje 

syntetická vlákna. Spalitelný odpad obsahuje také plastové obaly od čisticích prostředků, 

které obsahují chlór. 

Vysoký obsah chlóru ve frakci 40-20mm je způsoben přítomností úlomku 

chlórovaných plastů. Také obsahuje drobný odpad znečištěný čisticími prostředky. 

Ludgeřovice 

Výhřevnost vzorků z obce Ludgeřovice odpovídá materiálovému sloţení odpadu.  

M
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ik

a
 Spalné teplo 

 

Vzorek 

Průměrná 
hodnota 
[MJ/kg] 

% z 
celku 

% z 
frakce 

B 

Textil 16,77 7,79% 12,41% 

Spalitelný 
odpad 20,32 36,69% 58,42% 

Bio 
odpad 16,1 9,51% 15,14% 

Papír - 
lepenka 14,68 8,81% 14,03% 

A/B 

40-20mm 9,57 27,69% 76,36% 

20-8mm 13,37 1,51% 4,21% 

8-0mm 5,29 6,99% 19,43% 

A  Průměrný 
vzorek 19,14 64,04% 100% 

Tabulka č. 18. Spalné teplo ve vzorku odpadu 

Nejvyšší výhřevnost mají spalitelné odpady 20,3 MJ/kg, textil 16,8 MJ/kg a 

bio odpad 16,1 MJ/kg. Překvapivá je hodnota spalného tepla u podsítných frakcí, kde 
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frakce 40-20mm s výhřevností necelých 10 MJ/kg a vysokým hmotnostním procentem je 

významnou sloţkou celého vzorku. Ve frakci 40-20mm je obsaţeno 28 % spalného tepla 

z celého vzorku. 
M

e
to

d
ik

a
 Chlór 

 
 

Vzorek 

Průměrná 
hodnota 
[hm %] 

% z 
celku 

% z 
frakce 

B 

Textil 1,37 8,05% 13,39% 

Spalitelný 
odpad 0,71 16,15% 52,01% 

Bio 
odpad 0,42 3,14% 10,10% 

Papír - 
lepenka 0,49 3,72% 11,97% 

A/B 

40-20mm 1,72 33,71% 93,32% 

20-8mm 1,04 0,81% 2,24% 

8-0mm 0,18 1,60% 4,44% 

A  Průměrný 
vzorek 2,79 63,8% 100% 

Tabulka č. 19. Obsah chlóru ve vzorku odpadu 

Polovina celkového chlóru byla obsaţena ve frakci 40-20mm. Vysoké hodnoty 

dosahoval textil (1,37 hm %), coţ činilo při jeho hmotnostním zastoupení 8 % chlóru 

z celku. Vyšší hodnoty byly zaznamenány ve vzorku spalitelných odpadů, kde obsah 

chlóru dosahoval necelou čtvrtinu z celku. 

Studénka 

Sloţky vzorku z města Studénka byly spalovány na kalorimetru a největší spalné 

teplo měl spalitelný odpad 26,6 MJ/kg.Vysoké spalné teplo (22,8 MJ/kg) bylo také 

v textilu, který obsahoval pravděpodobně syntetické vlákna.  
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a
 Spalné teplo 

 

  

 

Vzorek 

Průměrná 
hodnota 
[MJ/kg] 

% z 
celku 

% z 
frakce 

B 

Textil 22,8 1,33% 1,71% 

Spalitelný 
odpad 26,63 31,57% 40,76% 

Bio 
odpad 19,04 28,47% 36,76% 

Papír - 
lepenka 16,26 16,09% 20,77% 

A/B 

40-20mm 14,76 22,66% 89,63% 

20-8mm 14,93 2,31% 9,15% 

8-0mm 9,93 0,31% 1,21% 

A  Průměrný 
vzorek 17,89 95,29% 100% 

Tabulka č. 20. Spalné teplo ve vzorku odpadu 
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Textil měl velmi nízké hmotnostní zastoupení v celku, proto je jeho podíl na 

celkovém spalném teple pouze 1 %. Vysoké spalné teplo měly také podsítné frakce,  

40-20mm 14,8 MJ/kg, 20-8mm 14,9 MJ/kg a 8-0mm 9,9 MJ/kg. Významný podíl na 

celkovém spalném teple měl i bio odpad (28 %) a spalitelný odpad (31 %). 
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 Chlór 

 

  

 

Vzorek 

Průměrná 
hodnota 
[hm %] 

% z 
celku 

% z 
frakce 

B 

Textil 0,43 0,67% 1,66% 

Spalitelný 
odpad 0,77 24,40% 33,87% 

Bio 
odpad 0,95 37,93% 52,67% 

Papír - 
lepenka 0,34 9,03% 12,53% 

A/B 

40-20mm 0,68 21,69% 88,65% 

20-8mm 0,75 2,42% 9,90% 

8-0mm 0,55 0,35% 1,45% 

A  Průměrný 
vzorek 0,87 75,8% 100% 

Tabulka č. 21. Obsah chlóru ve vzorku odpadu 

Nejvyšší hodnotu chlóru měl vzorek bio odpadu (0,95 hm %]) a spolu s papírem 

a lepenkou tvořil polovinu chlóru v celém vzorku. Spalitelný odpad (0,77 hm %]) 

obsahoval jednu čtvrtinu a zbylá čtvrtina byla obsaţena v podsítných frakcích a vzorku 

textilu. 

Krásné Pole 

Laboratorní vzorky z lokality Krásné Pole vykazovaly spalné teplo rovnoměrně 

zastoupené v jednotlivých sloţkách. Nejvyšší hodnoty dosahoval textil (23,6 MJ/kg) 

a spalitelný odpad (22,1 MJ/kg).  
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 Spalné teplo 

 
 

Vzorek 

Průměrná 
hodnota 
[MJ/kg] 

% z 
celku 

% z 
frakce 

B 

Textil 23,57 8,62% 9,49% 

Spalitelný 
odpad 22,08 30,74% 33,86% 

Bio 
odpad 16,38 33,96% 37,40% 

Papír - 
lepenka 14,9 17,47% 19,25% 

A/B 

40-20mm 13,89 10,20% 72,15% 

20-8mm 13,86 3,05% 21,63% 

8-0mm 6,9 0,88% 6,22% 

A  Průměrný 
vzorek 11,21 85,89% 100,00% 
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Tabulka č. 22. Spalné teplo ve vzorku odpadu 

Podsítné frakce 40-20mm a 20-8mm s hodnotami 13,9 MJ/kg zastupovaly celkové 

spalné teplo hodnotou 13 %. Nejvýznamnější sloţkou byl bio odpad, který zastupoval 

společně se spalitelným odpadem více neţ 60 % spalného tepla vzorku. 
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 Chlór 

 
 

Vzorek 

Průměrná 
hodnota 
[hm %]] 

% z 
celku 

% z 
frakce 

B 

Textil 1,32 10,65% 7,75% 

Spalitelný 
odpad 0,77 23,84% 29,53% 

Bio 
odpad 0,78 35,96% 44,55% 

Papír - 
lepenka 0,4 10,27% 12,72% 

A/B 

40-20mm 1,52 27,68% 83,82% 

20-8mm 0,77 4,21% 12,74% 

8-0mm 0,36 1,14% 3,44% 

A  Průměrný 
vzorek 0,35 67% 100% 

Tabulka č. 23. Obsah chlóru ve vzorku odpadu 

Nejvyšší obsah chlóru měl vzorek frakce 40-20mm (1,52 hm %) a textilu (1,32 

hm %). Bio odpad měl obsah chlóru pouze 0,78 hm %, ale svým velkým hmotnostním 

procentem dosahovala hodnota chlóru 32 % z celku. 

7.5 Vybrané prvky 

Stanovení vybraných prvků (Pb,Cd,Hg,Cu,Cr,S) bylo provedeno Centrem 

Nanotechnologií Vysoká Škola Baňská – Technická Univerzita Ostrava metodou 

rentgenové fluorescenční spektrometrie (XRFS). Tato metoda je zaloţena na měření 

sekundárního fluorescenčního rentgenového záření emitovaného vzorkem. Vzorek je 

vlisován do drţáku v práškové formě a je ozářen vysokoenegetickým zářením. Dopadající 

emise vybudí elektrony z vnitřních elektronových hladin a při zaplnění vakantních pozic 

jsou vyzařována kvanta, která odpovídají jednotlivým prvkům.  

Kaţdý prvek je charakterizován souborem emisních čar. Na základě energii těchto 

čar můţeme určit obsaţené prvky a díky intenzitě těchto čar jsme schopni určit kvantitu 

jednotlivých prvků. [29] 

Hrabůvka 

Obsah vybraných prvků v lokalitě Ostrava Hrabůvka jsou znázorněny v tabulce 

č. 24. Většina prvkům obsaţena v podsítných frakcích, zejména ve frakci 8-0mm (46 %). 

Mnoţství kadnia a rtuťi je pouze stopové a nepřevyšuje 2 µg/g. Obsah síry ve vzorku 

nepřevyšuje 5 %. Výraznější obsah mědi byl zjištěn ve vzorku 20-8mm (320 µg/g) a u 

textilu (115,5 µg/g). Olovo bylo nejčastěji obsaţeno v podsítných frakcích (40-20mm 234 

µg/g; 20-8mm 111 µg/g) a v textilu (57 µg/g). 
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Vybrané prvky  

Vzorek S [%] 
Cr 

[µg/g] 
Cu 

[µg/g] 
Cd 

[µg/g] 
Hg 

[µg/g] 
Pb 

[µg/g] 
Celkem 

[%] 

B 

Textil 0,1418 8,4 115,5 0,5 <2,0 56,8 5,303 

Spalitelný 
odpad 0,1054 7,6 34,2 <0,3 <2,0 37,9 5,176 

Bio odpad 0,2637 5,0 19,5 0,4 <2,0 19,1 7,536 

Papír - lepenka 0,1172 9,8 43,3 0,6 <2.0 37,0 12,420 

A/B 

40-20mm 1,2500 113,0 23,2 1,5 <1,7 233,9 20,590 

20-8mm 4,0910 46,5 320,8 0,3 <1,8 111,2 27,490 

8-0mm 2,7630 38,1 <0,1 0,6 <2,3 36,1 46,210 

A  
Průměrný 
vzorek 0,1070 11,1 50,6 0,3 <2,0 42,8 6,709 

Tabulka č. 24. Vybrané prvky z lokality Ostrava-Hrabůvka 

V grafu č. 13 jsou znázorněny obsahy chrómu, mědi a olova. Z nadsítných frakcí je 

zajímavý vzorek textilu, u kterého byl obsah mědi 115,5 µg/g. 
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GRAF Č. 13 VYBRANÉ PRVKY Z LOKALITY OSTRAVA - HRABŮVKA 

Ludgeřovice 

V následující tabulce můţeme vidět vybrané prvky z Ludgeřovic, kde je většina 

prvků obsaţena v podsítných frakcích, zejména v 8-0mm (67 % celkem), 1,2 % síra a 6,0 

µg/g kadnia. ve zbylých vzorcích byly tyto prvky zastoupeny jen ve velmi malém 

mnoţství. Obsah mědi byl nejvyšší ve vzorku papíru (825 µg/g) a v podsítných frakcích 

(20-8mm 720 µg/g). 
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Vybrané prvky  

Vzorek S [%] 
Cr 

[µg/g] 
Cu 

[µg/g] 
Cd 

[µg/g] 
Hg 

[µg/g] 
Pb 

[µg/g] 
Celkem 

[%] 

B 

Textil 0,3365 30,4 60,5 0,7 <2,0 43,4 10,600 

Spalitelný 
odpad 0,3076 21,1 49,8 <0,3 <2,0 24,0 9,349 

Bio odpad 0,4128 35,6 51,6 1,1 <2,0 43,7 16,150 

Papír - lepenka 0,3384 33,6 825,4 0,5 <1,9 76,5 19,770 

A/B 

40-20mm 1,0650 150,6 273,0 2,7 <3,1 124,3 47,160 

20-8mm 0,8610 149,0 719,5 0,3 <2,9 67,2 39,410 

8-0mm 1,2140 153,7 256,9 6,0 <4,6 234,4 66,640 

A  
Průměrný 
vzorek 0,3651 47,4 431,3 2,1 <2,0 550,8 15,240 

Tabulka č. 25. Vybrané prvky z lokality Ludgeřovice 

Mnoţství mědi bylo nejvyšší v podsítných frakcích, coţ naznačuje přítomnost 

měděných odpadů ve vzorku, naopak chromu a olova bylo do 250 µg/g. 
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GRAF Č. 14 VYBRANÉ PRVKY Z LOKALITY LUDGEŘOVICE 

Studénka  

Obsah vybraných prvků byl opět nejhojnější v podsítných frakcích, ale také ve 

vzorku papíru (13% celkem). Síra nepřesáhla hranici jednoho procenta. Vzorek 8-0mm 

zaznamenal nejvyšší obsah kadnia (3,6 µg/g) a rtuťi (5,3 µg/g). Měď ve vzorku z této 

lokality nebyla tak vysoká jako u jiných lokalit, nejvyšších hodnot dosahoval vzorek 8-

0mm (304 µg/g) a vzorek textilu (71 µg/g). 
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Vybrané prvky 

Vzorek S [%] 
Cr 

[µg/g] 
Cu 

[µg/g] 
Cd 

[µg/g] 
Hg 

[µg/g] 
Pb 

[µg/g] 
Celkem 

[%] 

B 

Textil 0,1757 24,3 70,8 3,3 <2,0 600,2 8,501 

Spalitelný 
odpad 0,1413 14,3 28,3 3,4 <2,0 159,3 5,419 

Bio odpad 0,3337 20,4 21,6 2,2 <2,0 144,2 8,870 

Papír - lepenka 0,1373 18,1 69,4 2,6 <2,0 165,2 12,820 

A/B 

40-20mm 0,2826 11,5 51,3 0,8 <1,5 13,0 14,790 

20-8mm 0,4368 49,9 28,5 0,7 <2,0 15,3 18,920 

8-0mm 0,8067 129,0 303,8 3,6 5,3 217,9 37,720 

A  
Průměrný 
vzorek 0,1343 13,6 71,8 1,3 <2,0 213,6 8,870 

Tabulka č. 26. Vybrané prvky z lokality Studénka 

Velmi vysoký obsah olova byl naměřen ve vzorku textilu (600 µg/g). Olovo mělo 

vyšší obsah také v ostatních vzorcích, kromě podsítných frakcí 40-20mm a 20-8mm. 

Obsah chromu nepřesahoval hranici 50 µg/g aţ na vzorek 8-0mm (129 µg/g), který také 

obsahoval nejvyšší mnoţství mědi (304 µg/g) 
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GRAF Č. 15 VYBRANÉ PRVKY Z LOKALITY STUDÉNKA 

Krásné Pole 

Vzorky z lokality Krásné Pole nemohly být stanoveny v CNT metodou XRFS 

z důvodů velké časové náročnosti celé analýzy. Vzorky bohuţel nebyly včas připraveny 

a výsledky by přišli aţ po termínu odevzdání této diplomové práce. 
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8. Porovnání metodik  

V této kapitole se budu věnovat výsledkům získaným ze stanovení průměrného 

vzorku (metodika A) a výsledkům získaným ze stanovení vzorků textilu, spalitelného 

odpadu, bio odpadu a papíru/ lepenky (metodika B). Stanovení podsítných frakcí se 

provádělo pro obě metodiky stejně. Naměřené průměrné hodnoty vlhkosti, spalitelných 

látek, spalného tepla a chlóru se budou porovnávat dle metodik tak, ţe hodnoty 

průměrného vzorku A budu porovnávat s váţeným průměrem hodnot vzorků textilu, 

spalného odpadu, bio odpadu a papíru (nadsítné frakce B). Pro lepší znázornění výsledků 

budu porovnávat váţené průměry celých vzorků získané metodou A a metodou B (celý 

vzorek A, celý vzorek B). 

Metodika A Metodika B 

Celý 
vzorek 

celkem A 

Průměrný vzorek A 

Textil 

Nadsítné 
frakce B Celý 

vzorek 
celkem B 

Spalitelný odpad 

Bio odpad 

Papír - lepenka 

40-20 

20-8 

8-0 

Tabulka č. 27. Složení vzorků dle metodik A a B 

8.1 Porovnání látkového rozdělení 

V tabulce č. 28 vidíme hmotnostní procenta jednotlivých sloţek odpadů ve vzorku. 

Je zde patrná heterogenita odpadů v jednotlivých lokalitách. 

Hmotnostní procenta  

Vzorky Hrabůvka Ludgeřovice Studénka Krásné Pole 

Papír 14,40% 8,70% 18,60% 18,30% 

Plasty 17,80% 12,20% 10,10% 13,10% 

Sklo 6,80% 4,70% 7,40% 7,50% 

Kovy 7,90% 8,90% 8,20% 7,20% 

Organika 30,90% 6,00% 24,40% 31,20% 

Textil 5,00% 4,80% 1,00% 5,50% 

Dřevo 7,80% 0,00% 0,00% 1,30% 

Minerální odpad 5,60% 2,90% 1,70% 0,80% 

Spalitelný odpad 5,00% 7,00% 11,30% 7,70% 

Frakce 40x40 4,10% 37,50% 22,90% 7,60% 

Frakce 20x20 0,50% 1,30% 2,30% 2,20% 

Frakce 8x8 1,70% 14,00% 0,50% 1,30% 

Tabulka č. 28. Porovnání hmotnostních procent v jednotlivých lokalitách 

Je zde dobře patrný charakter svozové lokality na skladbu odpadu. Kde je bio odpad 

(organika) méně zastoupený, (v Ludgeřovicích - vesnická zástavba) je to díky lepším 

moţnostem kompostování neţ v jiných zástavbách. Také je zde větší mnoţství podsítných 

frakcí, a to z důvodu dobrého vyuţívání odpadů, kde v něm končí minimální mnoţství 
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vyuţitelných komponentů. V příloze č. 5. máme graficky znázorněno rozdělení 

jednotlivých sloţek odpadů ze svozových lokalit. Problematický je nadměrný podíl plastů, 

které zabírají velký prostor v nádobách na TKO. Přesto, ţe ve vybraných lokalitách dobře 

funguje sběr tříděných odpadů, stále je v něm obsaţeno velké mnoţství papíru a plastů. 

Vyšší přítomnost skla v odpadu z Krásného Pole je způsobeno pravděpodobně větší 

donáškovou vzdáleností k nádobám na sklo. Naopak nejniţší hodnota (necelých 5 %) 

v Ludgeřovicích je důkazem, ţe lidé vyuţívají systém vratných lahví a nevratné sklo 

pouţívají v domácnosti (na kompoty atd.) a do vzorku odpadu se dostane převáţně rozbité 

sklo,  nebo obaly od alkoholu.  

8.2  Porovnání vlhkostí 

Obsahy vody ve vzorcích se značně lišily jak v lokalitách, tak i ve vzorcích. Přehled 

hodnot vlhkostí je v následující tabulce:  

Vlhkost v lokalitách 

Vzorek Hrabůvka Ludgeřovice  Studénka  Krásné Pole  

Textil 5% 35% 16% 21% 

Spalitelný odpad  18% 33% 40% 26% 

Bio odpad 58% 66% 57% 63% 

Papír – lepenka 8% 25% 25% 25% 

Nadsítná frakce B 22% 40% 34% 34% 

Průměrný vzorek A 35% 34% 18% 25% 

40-20 48% 22% 61% 39% 

20-8 46% 18% 51% 30% 

8-0 47% 12% 35% 30% 

Celý vzorek B 33% 30% 41% 33% 

Celý vzorek A 44% 21% 41% 31% 

Tabulka č. 29. Obsah vody ve vzorcích z jednotlivých svozových lokalit 

Různorodost výsledků byla způsobena hned několika faktory. V první řadě je to 

látkové sloţení odpadu, dále počet svozů nádob za týden a v neposlední řadě také počasí 

a vzdušná vlhkost. Největší obsah vody je v bio odpadu, který je ve všech lokalitách vyšší 

neţ 55%. Velké rozdíly jsou u podsítných frakcí, kde ve městě Studénka dosahují 

průměrnou hodnotu necelých 50% a v obci Ludgeřovice necelých 18 %. 
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GRAF Č. 16. GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ OBSAHU VODY VE VZORCÍCH 

Zajímavá je také rozdílná vlhkost textilu (5 % Hrabůvka, 35 % Ludgeřovice). 

U papíru je vlhkost ovlivněna dobou působení vlhkosti na papír. V Hrabůvce, kde je svoz 

odpadů jednou za dva dny, je vlhkost papíru 8 % a v ostatních lokalitách, kde se TKO 

vyváţí jednou týdně, je několikanásobně vyšší.  

Vlhkost v lokalitách 

M
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a
  

 

Vzorek 

Hrabůvka Ludgeřovice  Studenka  Krásné Pole  

Obsah 
vody 

[l] 

Vlhkost 
celkem 

Obsah 
vody 

[l] 

Vlhkost 
celkem 

Obsah 
vody 

[l] 

Vlhkost 
celkem 

Obsah 
vody 

[l] 

Vlhkost 
celkem 

B 

Textil 0,46 

31,2% 

3,41 

37,5% 

0,31 

42,2% 

2,35 

40,8% 
Spalitelný odpad 10,53 12,28 15,40 10,86 

Bio odpad 35,97 8,02 27,62 39,24 

Papír - lepenka 2,17 3,12 8,03 8,92 

A/B 

40-20 3,41 

  

13,49 

  

27,27 

  

5,62 

  

20-8 0,46 0,43 2,30 1,29 

8-0 1,65 3,38 0,32 0,75 

A  Průměrný vzorek A 55,16 28% 24,31 12% 21,91 11% 37,65 19% 

Celý vzorek B 27,6% 21,9% 40,6% 34,5% 

Celý vzorek A 31% 21% 26% 23% 

Tabulka č. 30. Porovnání metodik - vlhkost 

V grafu č. 17. můţeme porovnat hodnoty získané různými metodikami měření. Kde 

vidíme, ţe průměrný vzorek A se liší od nadsítných frakcí B ve všech případech více neţ 

5%. Tato odlišnost je způsobena velikostí odebraných laboratorních vzorků, kde byl 

průměrný vzorek i vzorky nadsítné sloţky odebrány jako 20% z celku (maximálně však 

2kg). Nadsítné sloţky jsou ale 4, to znamená, ţe celková hmotnost nadsítné sloţky můţe 

být aţ 8kg. Proto jsou výsledky obsahu vody odlišné od  průměrného vzorku.  
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GRAF Č. 17. GRAFICKÉ POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH METODIK – VLHKOST [%] 

Pokud budeme porovnávat celý vzorek A a celý vzorek B, musíme k průměrnému 

vzorku A a nadsítné frakci B připočítat podsítné frakce. Výsledné hodnoty se opět liší 

v řádech procent, kromě lokality Ostrava - Hrabůvka. 

8.3  Porovnání nespalných látek 

Procentuální zastoupení nespalitelných látek ve vzorcích TKO z jednotlivých lokalit 

je popsán v následující tabulce: 

Popelnatost 

Vzorek Hrabůvka Ludgeřovice  Studénka  Krásné pole  

Textil 11% 15% 10% 13% 

Spalitelný odpad  7% 12% 10% 9% 

Bio odpad 8% 18% 12% 13% 

Papír – lepenka 15% 23% 16% 24% 

Nadsítná frakce B 10% 17% 12% 15% 

Průměrný vzorek A 9% 21% 13% 13% 

40-20 53% 53% 22% 37% 

20-8 38% 49% 20% 57% 

8-0 56% 77% 44% 62% 

Celý vzorek B 27% 35% 19% 31% 

Celý vzorek A 39% 50% 25% 42% 

Tabulka č. 31. Obsah nespalitelných látek ve vzorcích z jednotlivých lokalit. 

Měření nespalitelných látek bylo provedeno na vysušených vzorcích gravimetricky 

po spálení v peci při teplotě kolem 800°C.  
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GRAF Č. 18. GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ OBSAHU NESPALITELNÝCH LÁTEK. 

Nejvyšší popelnatost byla zjištěna u podsítných frakcí, především u frakce 8-0mm 

z obce Ludgeřovice, kde vzorek sám o sobě obsahoval zejména popel z lokálních topenišť. 

Popelnatost textilu byla ve všech lokalitách přibliţně stejná, a to v rozmezí od 10 % do 

15 %. Stejně tak popelnatost spalitelných látek (7 %-12 %). Větší odlišnosti byly u papíru 

a bio odpadu, kde vyšší hodnoty mohlo způsobit znečištění jemnými frakcemi.  

Popelnatost v lokalitách 

M
e
to

d
ik

a
 

Vzorek 

Hrabůvka Ludgeřovice  Studenka  Krásné Pole  

Obsah 
popela 

[kg] 

nespal. 
látky 

celkem 

Obsah 
popela 

[kg] 

nespal. 
látky 

celkem 

Obsah 
popela 

[kg] 

nespal. 
látky 

celkem 

Obsah 
popela 

[kg] 

nespal. 
látky 

celkem 

B 

Textil 1,11 

9,0% 

1,43 

15,0% 

0,19 

12,4% 

1,38 

14,5% 
Spalitelný odpad 4,12 4,34 3,73 3,87 

Bio odpad 5,00 2,17 6,03 8,08 

Papír - lepenka 3,93 2,82 5,18 8,50 

A/B 

40-20 3,76 

  

32,43 

  

9,72 

  

5,34 

  

20-8 0,38 1,18 0,92 2,45 

8-0 1,96 21,85 0,39 1,55 

A  Průměrný vzorek A 14,18 9% 14,78 21% 15,40 13% 20,28 13% 

Celý vzorek B 10,2% 32,8% 13,1% 15,6% 

Celý vzorek A 10% 35% 13% 15% 

Tabulka č. 32. Porovnání metodik - popelnatost 

Hodnoty průměrného vzorku A a nadsítných frakcí B se lišily v řádu jednotek 

procent. Při tak heterogenní směsi, jakou TKO je, jsou tyto rozdíly takřka 

zanedbatelné.Drobné rozdíly nastaly v lokalitě Ludgeřovice, kde byl vysoký podíl 

podsítných frakcí. 
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GRAF Č. 19. GRAFICKÉ POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH METODIK – POPELNATOST [%] 

8.4  Porovnání spalného tepla a obsahu chlóru 

V tabulce č. 33 jsou zaznamenány průměrné výsledky spalného tepla z vysušených 

sloţek TKO. Stanovení spalného tepla se provádělo ve čtyřech zkouškách u kaţdé sloţky 

odpadu. Výsledná hodnota je průměr všech zkoušek u kaţdého vzorku. 

Spalné teplo [MJ/kg] 

Vzorek Hrabůvka Ludgeřovice  Studénka  Krásné Pole  

Textil 25,64 16,77 22,80 23,57 

Spalitelný odpad  20,32 20,32 26,63 22,08 

Bio odpad 16,28 16,10 19,04 16,38 

Papír – lepenka 14,68 14,68 16,26 14,90 

Nadsítná frakce B 19,23 16,97 21,18 19,23 

Průměrný vzorek A 21,24 19,14 17,89 11,21 

40-20 17,61 9,57 14,76 13,89 

20-8 14,23 13,37 14,93 13,86 

8-0 7,57 5,29 9,93 6,90 

Celý vzorek B 16,62 13,73 17,76 15,94 

Celý vzorek A 15,16 11,84 14,38 11,47 

Tabulka č. 33. Spalné teplo ve vzorcích z jednotlivých svozových lokalit 

Vysokých hodnot spalného tepla dosahoval vzorek textilu, a to u všech svozových 

lokalit. Nejvyšší hodnoty dosahoval v Hrabůvce, kde měl hodnotu 25,6 MJ/kg, coţ bylo o 

5MJ/kg více neţ u spalitelného odpadu. Spalitelný odpad přesahoval 20MJ/kg ve všech 

lokalitách. Vysoké spalné teplo vykazoval také bio odpad (16-19 MJ/kg) a papír  

(14-16MJ/kg). Spalné teplo podsítných frakcí se  lišilo lokalita od lokality. Nejvyšší 

hodnoty dosahovala frakce 40-20mm v Hrabůvce (17,6 MJ/kg) díky svému lákovému 

sloţení. Nejniţší hodnotu spalného tepla měly frakce 8-0mm, které obsahovaly velké 

mnoţství nespalitelných látek. 
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GRAF Č. 20. SPALNÉ TEPLO VE VZORCÍCH V JEDNOTLIVÝCH SVOZOVÝCH  LOKALITÁCH 

Spalné teplo v lokalitách [MJ/kg] 

M
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Vzorek 

Hrabůvka Ludgeřovice  Studénka  Krásné Pole  

Spalné 
teplo 

Celkové 
spalné 
teplo 

Spalné 
teplo 

Celkové 
spalné 
teplo 

Spalné 
teplo 

Celkové 
spalné 
teplo 

Spalné 
teplo 

Celkové 
spalné 
teplo 

B 

Textil 1,28 

18,12 

0,80 

18,32 

0,23 

17,06 

1,30 

14,39 
Spalitelný odpad 5,91 3,76 3,01 1,70 

Bio odpad 5,03 0,97 4,57 5,11 

Papír - lepenka 1,91 0,88 2,60 2,68 

A/B 

40-20 0,62 

  

2,91 

  

3,31 

  

1,00 

  

20-8 0,07 0,16 0,34 0,30 

8-0 0,13 0,74 0,05 0,09 

A  Průměrný vzorek A 16,567 21,24 6,699 19,14 10,91 17,89 8,41 11,21 

Celý vzorek B 17,86 12,63 18,20 16,67 

Celý vzorek A 20,77 12,99 18,85 13,41 

Tabulka č. 34 Porovnání metodik – spalné teplo 

V grafu č. 21 je znázorněno porovnání výsledků z jednotlivých metodik. Výsledky 

průměrného vzorku A a nadsítných frakcí B se liší v řádu jednotek MJ/kg, kromě výsledků 

z lokality Hrabůvka a Krásné Pole, kde je rozdíl 3MJ/kg. Důvodem můţe být chyba při 

přípravě průměrného vzorku, kde se z vysušeného pomletého vzorku udělaly peletky 

z méně výhřevného materiálu. Proto jsou i váţené průměry obou metodik v této lokalitě 

odlišnější neţ u ostatních lokalit, kde se liší v řádech jednotek MJ/kg.  
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GRAF Č. 21. GRAFICKÉ POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH METODIK– SPALNÉ TEPLO [MJ/KG]. 

Poznámka: při přípravě peletek pro stanovení spalného tepla se vyrábějí pelety 

o hmotnosti okolo jednoho gramu z laboratorního vzorku (hmotnost max. 2kg). 

Laboratorní vzorek je důkladně vysušen a pomlet na velmi jemnou frakci 1-0mm, tím je 

také homogenizován a dále míchán. Při výrobě peletek je velmi důleţité dokonalé 

promíchaní laboratorního vzorku, které u vzorku z lokality Krásné Pole nebylo 

pravděpodobně dostatečné. 

8.4.1 Chlór  

Ihned po stanovení spalného tepla jsou tyto  vzorky doplněny destilovanou vodou 

a podrobeny stanovení celkového chlóru ve vzorku. Průměrné výsledky jsou v následující 

tabulce: 

Chlór [hm %] 

Vzorek Hrabuvka Ludgeřovice  Studenka  Krásné Pole  

Textil 1,78 1,37 0,43 1,32 

Spalitelný odpad  0,71 0,71 0,77 0,77 

Bio odpad 0,94 0,42 0,95 0,78 

Papír – lepenka 0,4 0,49 0,34 0,4 

Nadsítná frakce B 0,96 0,75 0,62 0,82 

Průměrný vzorek A 0,7 2,79 0,77 0,75 

40-20 1,86 1,72 0,68 1,52 

20-8 0,6 1,04 0,75 0,77 

8-0 0,45 0,18 0,55 0,36 

Celý vzorek B 0,96 0,85 0,64 0,85 

Celý vzorek A 0,90 1,43 0,69 0,85 

Tabulka č. 35. Obsah chlóru ve vzorcích. 
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Obsah chlóru je velmi odlišný v jednotlivých lokalitách. Kromě města Studénka 

dosahovaly nejvyšších hodnot vzorky textilu (1,23 hm % – 1,78 hm %) a podsítné frakce  

40-20mm (1,52 hm %1,86 hm %). Tyto hodnoty jsou důkazem přítomnosti chlornatých 

sloučenin v těchto vzorcích, které se ve městě Studénka nevyskytovaly tak často.  
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GRAF Č. 22. OBSAH CHLÓRU VE VZORCÍCH Z JEDNOTLIVÝCH SVOZOVÝCH LOKALIT. 

Chlór v lokalitách [hm %] 

M
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Vzorek 

Hrabůvka Ludgeřovice  Studénka  Krásné Pole  

Obsah 
chlóru 

Celkový 
obsah 
chlóru 

Obsah 
chlóru 

Celkový 
obsah 
chlóru 

Obsah 
chlóru 

Celkový 
obsah 
chlóru 

Obsah 
chlóru 

Celkový 
obsah 
chlóru 

B 

Textil 0,09 

0,82 

0,07 

0,72 

0,00 

0,61 

0,07 

0,60 
Spalitelný odpad 0,21 0,13 0,09 0,06 

Bio odpad 0,29 0,03 0,23 0,24 

Papír - lepenka 0,05 0,03 0,05 0,07 

A/B 

40-20 0,07 

  

0,52 

  

0,15 

  

0,11 

  

20-8 0,00 0,01 0,02 0,02 

8-0 0,01 0,03 0,00 0,00 

A  Průměrný vzorek A 0,546 0,70 0,9765 2,79 0,47 0,77 0,56 0,75 

Celý vzorek B 0,85 1,00 0,70 0,79 

Celý vzorek A 0,74 1,90 0,83 0,95 

Tabulka č. 36. Porovnání metodik – obsah chlóru 

Porovnáním průměrného vzorku A a nadsítné frakce B můţeme konstatovat, ţe 

odlišnosti ve výsledcích jsou v řádech desetin hm %, aţ na lokalitu Ludgeřovice, kde 

hodnota 2,79 hm % převyšuje několikanásobně aritmetický průměr nadsítných frakcí. Tato 

anomálie je způsobena pravděpodobně vysokým obsahem chlórovaných sloučenin 

v materiálu vzorku.  
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GRAF Č. 23. GRAFICKÉ POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH METODIK – CHLOR [HM %] 

Poznámka : Při stanovení chlóru z lokality Ludgeřovice došlo pravděpodobně 

k přimíchání materiálu s vysokým obsahem chlóru do průměrného vzorku. Po kvartaci 

mohl vzorek obsahovat stopy PVC, nebo materiály znečištěné čisticími prostředky, nebo 

barvou. 

8.5 Porovnání vybraných prvků 

Grafy č. 24 a č. 25 vycházejí z hodnot z tabulky vedené jako příloha č. 15. 

Porovnáme-li vybrané prvky stejnou metodou jako ostatní stanovení, zjistíme, ţe výsledky 

obou metodik se v některých lokalitách a stanovených prvcích výrazně liší. Tyto rozdíly 

jsou způsobeny především četností výskytu jednotlivých prvků v daných lokalitách. Při 

nízkých koncentracích prvků můţeme povaţovat výsledky získané metodikou A 

i metodikou B za velmi blízké. Problém nastává při vyšších koncentracích, kde jsou 

rozdíly v řádu několikanásobku, především z vesnické zástavby Ludgeřovice při stanovení 

síry, kadnia, chromu a mědi. V lokalitě Studénka jsou rozdíly v obou metodikách ve 

výsledcích stanovení síry, chromu a mědi. Výsledky ze sídlištní zástavby Ostrava – 

Hrabůvka vyšly v mnoha případech (stanovení S, Cd, Hg, Pb a celkem prvků) velmi 

podobně.  

Při náročnosti stanovení vybraných prvků a obrovské látkové rozmanitosti TKO 

můţeme povaţovat stanovení prvků s nízkou koncentrací za dostačující při pouţití 

metodiky A. Stanovení prvků v sídlištní lokalitě vyšlo ve většině případů velmi podobně 

u obou metodik (kromě Cr a Cu). Pouţijeme-li metodiku A na vzorky ze sídlištních 

zástaveb, docílíme finanční i časové úspory (4x méně neţ u metodiky B) za zachování 

reprezentativnosti výsledků. Stanovení chromu a mědi, především z vesnické a smíšené 

zástavby, je při pouţití metodiky A nedostačující. Proto je třeba stanovovat tyto prvky 

odděleně na všech vzorcích. 
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9. Program na stanovením fyzikálních a chemických vlastností 

TKO vytvořený pro společnost OZO Ostrava s.r.o. 

Program na stanovení fyzikálních a chemických vlastností TKO vytvořený nejen pro 

společnost OZO Ostrava s.r.o. Mohl by se aplikovat na většinu provozů, zabývající se 

touto problematikou. Program je uloţen na přiloţeném CD. 

V příloze č. 16 aţ č. 22 je návrh programu pro stanovení vlastnosti TKO. Vytvořený 

program by měl napomoci pracovníkům laboratoře k snadnějšímu a efektivnějšímu 

stanovení TKO. Program je navrţen jednoduchou a přehlednou formou a umoţňuje 

pomocí jednotlivých listů okamţité zobrazení výsledků, díky přednastaveným vzorcům 

eliminuje početní chybu. Výsledky jsou zobrazeny jako výstupní protokol, který se nemusí 

nijak upravovat. Program se skládá z následujících formulářů: 

9.1 Vstupní data a látkové rozdělení 

V příloze jsou uvedeny listy (příloha č.16) vstupní data I a vstupní data II. Do 

programu pracovník zadá vstupní data, jako je číslo rozboru, datum a čas, svozová lokalita, 

celkovou hmotnost a objem odpadů. Dále pak celkovou hmotnost odebraného vzorku a 

počet nádob, které byly pouţity (objem vzorku), kdo odběr prováděl a muţe doplnit 

informace o počasí a o vlastnostech odpadu. Do vstupních dat II. zadá hmotnosti 

jednotlivých látkových a zrnitostních frakcí. Látkové skupiny větší neţ 40mm doplní o 

jejich objem. Přednastavené vzorce vypočítají v dalších sloupcích pro kaţdou látkovou 

skupinu hmotnostní procento z celku a z frakce a u nadsítných také objemové 

procento(podle vzorců 2, 3, 4, 5). 

Informace o objemovém a hmotnostním procentuálním zastoupení ve vzorku slouţí 

pro zjištění mnoţství jednotlivých sloţek odpadů a pro jejich hodnocení. 

9.2 Vlhkost 

Po látkovém rozdělení a po rozdělení na zrnitostní frakce přichází na řadu určení 

vlhkosti ve vzorcích. Vlhkost se stanovuje gravimetricky, přílohy č.17 a č. 18 obsahují 

formuláře pro stanovení vlhkosti u nadsítných a podsítných frakci. V tabulce vstupní data 

IIIa je výpočet nadsítných frakcí, kde se do prvního sloupce vkládají hodnoty hmotnosti 

prázdného plechu,dále plechu s naváţkou a do třetího sloupce po sušení. Ve čtvrtém 

sloupci program vypočte hmotnost naváţky, kterou pouţije v posledním sloupci pro 

stanovení procentuálního obsahu vody ve vzorku. Na dalším listu je výpočet podsítných 

frakcí, kde se vkládají údaje o hmotnosti roztříděných sloţek a celková hmotnost dané 

frakce ve stanovovaném vzorku a hmotnost celé frakce obsaţené v pomocném vzorku.  
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Výsledky vlhkostí jsou vypočítány podle následujících vzorců: 

Vlhkost [%]100*
)(

)()(

ici

cici
i

tvm

smvm
W




       (11) 

Wi  vlhkost sloţky, v % 

mci(v)  hmotnost sloţky btto ve vlhkém vzorku, v g 

mci(s)  hmotnost sloţky btto v suchém vzorku, v g 

ti   tára, v g 

Obsah vody [g]
100

*
2

ib
OH

Wm
V        (12) 

VH2O  obsah vody, v g 

mb  hmotnost vzorku, v g 

Wi  vlhkost vzorku, v % 

9.3  Popelnatost, spalné teplo a chlór 

V přílohách č. 19 a č. 20 jsou tabulky pro stanovení obsahu nespalitelných látek, 

spalného tepla a chlóru ve vzorku. Pro usnadnění práce jsou tabulky navrţena tak, aby se 

nemuselo nic počítat. Při stanovení popelnatosti stačí zadat údaje o hmotnosti prázdného 

kelímku, kelímku s naváţkou a kelímku po spálení naváţky u kaţdého vzorku. U stanovení 

spalného tepla zadat údaje z kalorimetru ke kaţdému vzorku a pro stanovení celkového 

chlóru spotřebu dusičnanu rtuťnatého a faktor. Pro výpočty program pouţívá výše uvedené 

vzorce (7, 8).  

9.4  Výstupní protokol a grafy 

Ve výstupním listu program přepočítá výsledné hodnoty jednotlivých stanovení na 

procenta z celku a procenta z frakce. Ve výstupním listu jsou dopočítány hodnoty inertní 

sloţky odpadu, která se neanalyzuje. Výsledné hodnoty jsou uváděny jako váţený průměr 

podle vzorců: 

a) procentuální zastoupení v celém odpadu 

 popelnatost  [%]
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b) procentuální zastoupení ve frakci 

 popelnatost  [%]
)*( .

frakce

ibprůr

frakce
m

mA
A b

    (16) 

 spalné teplo  [%]
)*( .

frakce

iprůr

frakce
b

bQ
Q

b
    (17) 

 chlór   [%]
)*( .

frakce

iprůr

frakce
b

bCl
Cl

b
    (18) 

mbi  hmotnost sloţky,v kg 

ci  podíl sloţky na frakci, v % 

mcelku  hmotnost celého vzorku, v kg 

bfrakce  hmotnostní podíl celé frakce, v % 

Výstupní protokol je znázorněn v přílohách č. 21 aţ č. 23, skládá se ze tří 

samostatných listů. První, úvodní stránka obsahuje základní údaje, které jsou importovány 

ze vstupních dat I., druhá strana pak informace o nadsítných sloţkách, a třetí strana údaje o 

podsítných frakcí. Součástí programu jsou i grafy z kaţdého stanovení, které jsou 

v programu na CD. 

10. Diskuze k výsledkům 

10.1 Hodnocení fyzikálních a chemických vlastnosti TKO 

Z naměřených výsledků v jednotlivých lokalitách z Ostravska vyplývá různorodost 

odpadů. TKO nelze hodnotit pouze podle mnoţství, ale je ho třeba zkoumat do hloubky. 

Je třeba odpad roztřídit na jednotlivé sloţky, stanovit jejich vlastnosti a mnoţství. Pomocí 

těchto informací jsme schopni s TKO účelně nakládat, můţeme navrhnout další moţnosti 

vyuţívání, ať uţ materiálové nebo energetické.  

Pomocí dlouhodobého sledování těchto vlastností lze určit průměrné hodnoty 

jednotlivých sloţek a soustředit se na jejich eliminaci a následné vyuţití. Dozvíme se, 

v kterých oblastech je nutno posílit systém tříděného sběru, kde je třeba postavit 

kompostárnu, nebo na které lokality soustředit osvětové kampaně. 

V grafech vidíme charakter svozových lokalit. Jak bylo výše uvedeno, lokality jsou 

velmi odlišné. Podle druhu lokality lze částečně předvídat látkové sloţení odpadu, 

nebo odhadnout přibliţná vlhkost v závislosti na ročním období a počasí. Ovšem, spalné 

teplo, obsah chlóru a vybrané prvky se mohou výrazněji lišit a měly by se stanovovat. 

10.2 Porovnání metodik 

Výsledné hodnocení z ostravských svozových oblastí bylo provedeno pomocí dvou 

odlišných metod. Metodika A, která se pouţívá v praxi a uţívá pro stanovení průměrný 

vzorek, se pouţívá  ve společnosti OZO Ostrava. s. r.o.  Metodika B, která je doporučená 

 literaturou,  pouţívá stanovení na čtyř látkově rozdělených vzorcích. 
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Při stanovení vlastností TKO není tak důleţitá metodika, ale více záleţí na skladbě 

odpadů. TKO je velmi heterogenní směs všeho, co lidé jiţ nepotřebovali. V TKO jsou 

obsaţeny komponenty od spalitelných látek, bio a inertního odpadu přes nebezpečné 

odpady, kovy a chlórované plasty, aţ po různé chemikálie, zbytky barev a čisticích 

prostředků. V takto různorodé a sloţité směsi materiálů a látek je velmi těţké stanovit 

výsledky, které by reprezentovaly celý odpad.  

Výsledky obou metodik se výrazně liší ve stanovení vlhkosti, kde je rozdíl způsoben 

velikostí analyzovaných vzorků. Naopak výsledky nespalitelných látek, spalného tepla 

a celkového chlóru se liší v řádu jednotek. Tyto rozdíly jsou v tak heterogenní směsi takřka 

zanedbatelné. Odlišnosti jsou způsobeny vstupním materiálem. I při sebedokonalejší 

kvartaci a dokonalé homogenizaci nemůţeme zajistit stejné materiálové sloţení u všech 

vzorků.  

Pro objektivní porovnání obou metodik je potřeba dlouhodobého sledování a měření. 

Ve své práci jsem měl k dispozici z kaţdé lokality pouze jedno stanovení. S tak malým 

počtem výsledků nemůţu obě metodiky pravdivě porovnat. Je potřeba vybrané lokality 

sledovat oběma metodikami delší dobu, abychom byli schopni výsledky porovnat 

a spočítat statistikou odchylku.  

Kromě postupové odlišnosti v obou metodikách je také odlišnost v časové a finanční 

náročnosti analýz. Porovnáme-li metody z pohledu časové náročnosti, vidíme, ţe doba 

látkového rozdělení je u obou metod stejná, u obou metod musíme připravit laboratorní 

vzorky a provést stanovení. Avšak u metody A vyuţíváme mlýny pouze na jednom vzorku 

(odpadá čištění mezi vzorky), stanovení popelnatosti, spalného tepla a chlóru, vybraných 

prvků provádíme v pěti opakování, coţ je 4x méně neţ u metodiky B. Dalším problémem 

při stanovení podle metodiky B je také obtíţnost přípravy laboratorních vzorků. Kaţdý 

vzorek (papír/lepenka, textil, bio odpad, spalitelný odpad) se musí pomlít na velmi jemnou 

frakci (1-0mm) na speciálním noţovém mlýnu. Tento mlýn má problém pomlít vzorek 

textilu, který se zadrhává na noţích.  

Spalitelný odpad můţe obsahovat tvrdé materiály a kovy, které se musí odseparovat, 

jinak by došlo k poškození mlýnu. Tyto materiály obsahuje také průměrný vzorek A a také 

se z něj musí připravit laboratorní vzorek. Průměrný vzorek A ale obsahuje tyto materiály 

v menším mnoţství (odpovídají procentu z celku).  

Vybrané prvky byly stanovovány metodikou A a metodikou B stejnou metodou 

XRFS a za stejných podmínek, avšak jejich hodnoty (ve vyšších koncentracích) se výrazně 

liší. Důvodem můţe být v homogenizaci vzorků a ve výběru materiálu, ze kterého je 

vzorek sloţen. Hlavní vzorek TKO je látkově rozdělen, ale do laboratorních vzorků se 

dostanou pouze určité, náhoně vybrané (kvartací) sloţky odpadu.  

Pokud bude v hlavním vzorku přítomen například jeden hadr, znečištěný čistícím 

prostředkem (SAVO z obsahem chlóru) a ţádný jiný chlór v jiné formě nebude přítomen a 

tento hadr se po kvartaci dostane do průměrného vzorku a bude náhodou vybrán do vzorku 

textilu. Je jasné, ţe při stanovení chlóru metodikou B bude hodnota několikanásobně vyšší 

neţ při stanovení metodikou A, protoţe ţádny jiný chlór jiţ v TKO z dané lokality není. 

Obdobný příklad lze aplikovat na kterýkoliv jiný prvek. 
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10.3 Doporučení pro praxi 

Při stanovování fyzikálních a chemických vlastností TKO ze zimního období vyšlo 

stanovení nespalitelných látek, spalného tepla a chlóru přibliţně stejně, jako u metodiky A 

i u metodiky B. Výraznější rozdíl ve výsledcích byl ve stanovení vlhkosti a vybraných 

prvků ve vzorku. Rozdíl výsledků vlhkosti metodiky A a metodiky B byl v řádu desítek 

procent u všech lokalit, kromě sídlištní lokality Ostrava Hrabůvka, kde je rozdíl pět 

procent. Pro přesnější výsledky obsaţené vody bych navrhoval: 

Po roztřídění pomocného vzorku na jednotlivé látkové skupiny stanovit vlhkost 

u kaţdé skupiny zvláště. Ze všech látkových skupin, která jsou obsaţeny v průměrném 

vzorku, vybrat kvartací vzorek o velikosti 20 % z celku do maximální hmotnost 2kg. 

Tyto látkové skupiny po vysušení budou slouţit pro sestavení průměrného vzorku. Celková 

vlhkost se pak vypočte jako váţený průměr. Další stanovení se budou provádět jiţ pouze 

na průměrném vzorku. Výhody této metody jsou především přesnější výsledky vlhkosti, 

lepší homogenizace a reprezentativnost průměrného vzorku. Nevýhodou jsou pak vyšší 

náklady při stanovení více vzorků, nutnost manipulace s více vzorky. 

Po látkovém rozdělení a sestavení průměrného vzorku stanovovat obsah vody na 

větším vzorku. Průměrný vzorek, který se dělá do 20 % z celku a maximální hmotnosti 

2kg, udělat vícekrát. To znamená, ţe z pomletého a homogenizovaného pomocného vzorku 

připravíme dva nebo tři průměrné vzorky o stejné velikosti. Vzorky pak vysušíme 

a celková vlhkost vyjde jako aritmetický průměr všech hodnot. Z vysušených vzorků pak 

připravíme jeden laboratorní vzorek, se kterým se bude pokračovat v dalších stanoveních. 

Výhoda této metody je v jednoduchosti, kdy toto „vylepšení“ nijak nenaruší postup 

pouţívaný v praxi. Při dodrţení postupu kvartace by měla být zvýšena úroveň 

reprezentativnosti vzorků.  

Tato doporučení se opírají o stanovení, která jsem prováděl pouze v jednom ročním 

období na čtyřech různých lokalitách. Pro přesné a směrodatné doporučení by bylo potřeba 

porovnávat obě metodiky v daných lokalitách dlouhodobě. 

Stanovení obsahu vybraných prvků není zrovna jednoduchá a levná záleţitost, proto 

je velmi důleţité uvaţovat, o jaký odpad se jedná. Je důleţité se jiţ na začátku zamyslet, 

z jaké lokality vzorek pochází, a jaký je předpokládaný obsah prvků. Pro co nejvyšší 

efektivitu vynaloţených zdrojů je třeba podle těchto předpokládaných obsahů zvolit 

správnou metodiku. 

V nadsítných frakcích TKO jsou obsaţeny většinou pořád stejné materiály, které 

mají pořád přibliţně stejné vlastnosti. Papír bude pokaţdé sloţen z lepenky, novin, 

časopisů atd. a jeho vlastnosti budou ovlivněny vlhkostí a znečištěním od jiných odpadů. 

Jeho vlastnosti jsme schopni odvodit z tabulek, či z vlastního dlouhodobého stanovení, 

a tyto vlastnosti se nebudou příliš lišit od analyzované sloţky nadsítných odpadů. 

Důleţitější je se zaměřit na podsítné frakce, které není vůbec jednoduché roztřídit podle 

látkových skupin. Stále v těchto frakcích převyšuje neidentifikovatelný zbytek. Jeho 

vlastnosti nemůţeme předvídat, protoţe můţe obsahovat části nebezpečných odpadů, které 

však nelze pouhým okem určit. Pokud takový odpad bude obsaţen v podsítných frakcích je 

pravděpodobné, ţe můţe být obsaţen i textilu, papíru a spalitelném odpadu. 
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10.4 Opatření  

Společnost OZO Ostrava s.r.o. se snaţí eliminovat neţádoucí sloţky (bio odpad) 

a vyuţitelné sloţky v TKO. Kromě nádob na separovaný sběr a sběrných dvorů je na 

Ostravsku několik dalších projektů. Pro dodrţení směrnice Rady 1999/31/Es provozuje 

OZO kompostárnu a momentálně uvádí do provozu systém svozu nádob na bio odpad 

z domácností. Obyvatelé Ostravska si mohou objednat speciální hnědou nádobu na bio 

odpad, která bude obsluhována jednou za 14dní. Na výběr mají ze dvou velikostí za cenu  

80kč/měsíc za 120 l a 95kč/měsíc za 240 l. [8] Obsah se bude kompostovat a dále vyuţívat. 

Dalším projektem je sběr kovových odpadů společně s plasty ve ţlutých 

kontejnerech na separovaný sběr. Kovy, svezené společně s plasty, se separují na třídicí 

lince a dále se vyuţívají. Za devět měsíců trvání pilotního projektu bylo vytříděno 5300 

kilogramů kovových obalů. [28]  

10.5 Prognóza do budoucna 

Díky informacím o sloţení odpadů dokáţeme odpad lépe vyuţívat, lépe třídit. 

Kaţdým rokem stoupá mnoţství vytříděného odpadu, ale stále zůstává velké mnoţství,  

které vytřídit nelze. Podle studie ministerstva ţivotního prostředí v roce 2020 zůstane 

přibliţně jeden milión tun nerecyklovatelného směsného komunálního odpadu. [26] 

Při dodrţení POHČR je potřeba dát přednost energetickému vyuţití před uloţením na 

skládky. Proto bude velmi důleţité znát vlastnosti takových odpadů, zejména výhřevnost 

a obsah vybraných prvků a škodlivin. Především v Moravskoslezském kraji, kde je 

plánována výstavba plasmové spalovny tuhých komunálních odpadů, bude třeba hodnotit 

potencionální spalovaný odpad častěji a rychleji.  

11. Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se snaţil popsat metodiku stanovení fyzikálních a 

chemických vlastností TKO. Popsanou metodiku porovnat s realitou v praxi, na čtyřech 

rozdílných lokalitách ověřit správnost a navrhnout opatření k dalšímu zlepšování.  

V součastné době, poznamenané doznívající ekonomickou krizí, je stále důleţitější 

v maximální míře odpady vyuţívat. V ideálním případě by lidé svůj domovní odpad 

roztřídili uţ doma a vhodili do nádob na separovaný sběr. Bohuţel, neţijeme v ideální 

společnosti. Velké mnoţství lidí ignoruje systém třídění a přehlíţí vlivy stále rostoucích 

skládek a jejich dopady na ţivotní prostředí. Proto je důleţité vyuţívat i nevytříděný 

domovní odpad, aby byl v co největší míře prospěšný a vyuţitelné sloţky nekončily 

zbytečně na skládkách. Abychom byli schopni rozhodnout, jak s daným odpadem naloţit, 

musíme znát jeho vlastnosti. Jelikoţ TKO je velmi heterogenní směs všeho, co lidé uţ 

nepotřebovali, je potřeba pouţít přesnou, rychlou a levnou metodiku pro určení všech jeho 

vlastností.  

Pro praktické pouţití jsem navrhl program, který pracovníkům laboratoře pomůţe se 

stanovením a přidal doporučení, které by mělo zefektivnit metodiku. Výsledky mé práce 

musí být nejprve ověřeny v praxi, protoţe jsem vzhledem k časovým a finančním nárokům  

jednotlivých analýz nemohl provést více stanovení a při navrhování opatření se opírat o 

hodnoty se statistickými odchylkami. 
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