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Abstrakt : Gastroodpady jsou problematickou skupinou odpadů vzhledem k jejich vlastnostem 

a způsobům, jak mohou být zpracovávány. V teoretické části této práce je obsaţen souhrn 

legislativy týkající se nakládání s gastroodpady v České republice. Je zde také zjišťována jejich 

produkce ve státech Evropské unie a v České republice a prověřovány způsoby nakládání s nimi. 

V praktické části jsou zpracovány výsledky vlastního průzkumu a také příklady firem 

zabývajících se sběrem gastroodpadů. V závěru jsou navrţena doporučení změn v nakládání s 

gastroodpady.  

Klíčová slova: gastroodpady, nakládání s gastroodpady, biologicky rozloţitelný odpad, SWOT 

analýza, vedlejší ţivočišné produkty, kuchyňské odpady.  

 

Abstract: Food wastes are problematic group of wastes due to their properties and the ways 

how they can be processed. The theoretical part of this work contained a summary of legislation 

relating to the disposal of food wastes in the Czech Republic. There is also investigated their 

production the European Union and the Czech Republic and there are tested ways of dealing 

with them. Practical part presents the results of our own research and examples of companies 

engaged in the collection of food wastes. In conclusion, this study suggests recommendations of 

changes in the treatment of food wastes.  

Keywords: food wastes, management of food wastes, biodegradable waste, SWOT analysis, 

animal by-products, kitchen wastes.  
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1.  Úvod 

Odpady ze stravování, neboli gastroodpady, jsou odpady vznikající v restauracích, stravovacích 

zařízeních a kuchyních, včetně kuchyní v domácnostech. Vznikají převáţně v ţivnostenské 

činnosti a v České republice se jich ročně vyprodukuje cca 15 tis. kg, coţ odpovídá 1,46 

kg/obyv./rok. I kdyţ se toto mnoţství v porovnání s celkovou produkcí odpadů u nás zdá 

zanedbatelné, tak pro zdraví lidí a zvířat představuje moţné riziko. Riziko vyplývá z hmoty 

ţivočišného původu, které gastroodpady obsahují. V těchto odpadech se mohou vyskytovat 

patogenní mikroorganismy, jejich toxiny a mnohé další infekční agens, které způsobují např. 

průjmová onemocnění, spongiformní encelopatii, slintavku, kulhavku apod. Je proto nezbytné 

nakládat s těmito odpady tak, aby se rizika s nimi spojená omezila na co nejniţší moţnou míru.  

Z toho vyplývá, ţe je třeba dbát na to, aby nedocházelo ke styku těchto odpadů jak s pracovníky, 

kteří s nimi zacházejí, tak i s okolním prostředím. Gastroodpady se také stávají zdrojem zápachu, 

výskytu hmyzu a  hlodavců. 

 

1.1. Cíle bakalářské práce: 

1. prověření produkce gastroodpadu a zdrojů informací o nich a to jak v České 

republice, tak v Evropské unii 

2. prověření způsobů a metod nakládání s gastroodpady v České republice a 

v  Evropské unii 

        3. v praktické části příprava metodiky sledování  gastroodpadů v domácnostech a  

        provozech stravování, v různých typech zástaveb 
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2.  Legislativa 

Základním předpisem pro nakládání s gastroodpady je v současné době Nařízení Rady 

1069/2009 (ES), které nahradilo původní Nařízení Rady 1774/2000(ES).  

Do české legislativy bylo toto Nařízení implementováno do zákona 185/2001 Sb. a dále 

do  vyhlášky 381/2001Sb. MŢP, vyhláška č. 299/2003 Sb. MŢP  a konečně do vyhlášky 

137/2004  MZ.  

V dřívějších dobách bylo povoleno  zkrmovat gastroodpady hospodářskými zvířaty,  tato 

činnost však   byla zakázána vyhláškou č.451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č.91/1996 Sb., o 

krmivech (Zimová, 2006). Od vstupu České Republiky do EU se stalo platným nařízení 

1774/2002 (ES), jeţ tento zákaz ještě více zpřísnilo, do té doby byl tento zákaz kontrolován jen 

zřídka (Slejška, 2004). Nařízení ES zahrnuje kuchyňské odpady pocházející z dopravních 

prostředků v mezinárodní přepravě, odpady  určené ke krmení zvířat a odpady určené k pouţití 

v závodech na výrobu bioplynu nebo ke kompostování  (Beňo a kol., 2008). Nařízení 1774/2002 

(ES) rozděluje organické materiály do tří kategorií dle míry rizikovosti:  

1. kategorie- kuchyňský odpad z dopravních prostředků v mezinárodní přepravě. 

2. kategorie- hnůj a obsah trávicího traktu. 

3. kategorie- mimo jiné:vedlejší živočišné produkty vznikající při výrobě produktů určených 

k lidské spotřebě, včetně odtučněných kostí a škvarků; zmetkové potraviny živočišného původu 

nebo zmetkové potraviny obsahující produkty živočišného původu s výjimkou kuchyňského 

odpadu, které z obchodních důvodů, z důvodů závady při výrobě nebo balení nebo jiné závady 

nepředstavující nebezpečí pro lidi nebo zvířata již nejsou určeny k lidské spotřebě;kuchyňský 

odpad vyjma odpadů z dopravních prostředků v mezinárodní dopravě (Slejška, 2004). 

Odpady 1. kategorie musí být zlikvidovány, nejsou pro ně povoleny ţádné recyklační 

technologie. Některé odpady 2. kategorie mohou být zpracovány  anaerobní digescí, nebo 

kompostováním. Tyto metody zpracování mohou být pouţity i pro všechny odpady  3. Kategorie 

(Slejška, 2004;Matulova, 2006). Nařízení 1774/2002 (ES) udává poţadavky, které kompostárny 

a bioplynové stanice musí splňovat (podrobně popsané v příloze VI. Nařízení  

1774/2002 (ES) (Slejška, 2004). V roce 2009 bylo nařízení 1774/2002 (ES) zrušeno a nahrazeno 

nařízením Evropského parlamentu a Rady 1069/2009 (ES). 

Nařízení  Rady 1069/2009 (ES) stanoví hygienická a veterinární pravidla pro vedlejší produkty 

ţivočišného původu a získané produkty s cílem zabraňovat rizikům pro zdraví lidí a zvířat, která 

v souvislosti s těmito produkty vznikají a sniţovat je na minimum a zejména chránit bezpečnost 

potravinového a krmivového řetězce. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chl%C3%A9vsk%C3%BD_hn%C5%AFj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vedlej%C5%A1%C3%AD_%C5%BEivo%C4%8Di%C5%A1n%C3%A9_produkty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompostov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost%C3%A1rna
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Toto nařízení se vztahuje především na:  

- produkty živočišného původu, které mohou být na základě právních předpisů 

Společenství určeny k lidské spotřebě, 

- suroviny pro výrobu produktů živočišného původu. 

Nařízení se nevztahuje na celou řadu produktů, především na: 

a) celá těla volně ţijících zvířat nebo jejich části, kromě volně ţijící zvěře, u nichţ 

neexistuje podezření na infekci ani postiţení onemocněním přenosným na člověka 

nebo zvířata, s výjimkou vodních ţivočichů vylovených k obchodním účelům; 

b) celá těla zvěře nebo jejich části, které nebyly po zabití sebrány v souladu se 

správnou mysliveckou praxí, aniţ je dotčeno nařízení (ES) č. 853/2004; 

c) syrové mléko, mlezivo a produkty z nich získané, které jsou vyrobeny, 

přechovávány, neškodně odstraněny nebo pouţity v hospodářství původu; 

d) odpad ze stravovacích zařízení, s výjimkou odpadu: 

i) pocházejícího z dopravních prostředků mezinárodní přepravy, 

ii) určeného ke krmným účelům, 

iii) určeného ke zpracování tlakovou sterilizací nebo ke zpracování metodami 

uvedenými v čl. 15 odst. 1 prvním pododstavci písm. b) nebo k přeměně na 

bioplyn nebo ke kompostování; 

Velmi důleţitý je článek 11  Nařízení Rady 1069/2009 (ES), který stanoví omezení pouţití 

odpadů ţivočišného původu .  Z  Nařízení uvádím pouze nejdůleţitější části.  

1. Zakázána jsou tato pouţití vedlejších produktů ţivočišného původu a získaných produktů: 

a) krmení suchozemských zvířat určitého druhu, jiných neţ koţešinových zvířat, zpracovanými 

ţivočišnými bílkovinami získanými z těl zvířat stejného druhu nebo jejich částí; 

b) krmení hospodářských zvířat jiných neţ koţešinových odpady ze stravovacích zařízení nebo 

krmnými surovinami obsahujícími tento odpad nebo z něj získanými; 

d) krmení chovaných ryb zpracovanými ţivočišnými bílkovinami získanými z těl chovaných ryb 

stejného druhu nebo jejich částí. 

Článek 12  definuje  Neškodné odstranění a pouţití  materiálů všech 3 kategorií - opět uvádím 

pouze vybrané části. 
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Materiál kategorie 1 se: 

a) neškodně odstraní jako odpad spálením 

i) přímo bez předchozího zpracování, nebo 

ii) po zpracování – tlakovou sterilizací, jestliţe to vyţaduje příslušný orgán – a po 

trvalém označení výsledného materiálu; 

b) využije nebo neškodně odstraní spoluspálením, pokud je materiál kategorie 1 

odpadem, 

i) přímo bez předchozího zpracování, nebo 

ii) po zpracování – tlakovou sterilizací, jestliţe to vyţaduje příslušný orgán – a po 

trvalém označení výsledného materiálu; 

Materiál kategorie 2 se: 

a) neškodně odstraní jako odpad spálením 

i) přímo bez předchozího zpracování, nebo 

ii) po zpracování – tlakovou sterilizací, jestliţe to vyţaduje příslušný orgán – a po 

trvalém označení výsledného materiálu; 

b) využije nebo neškodně odstraní spoluspálením, pokud je materiál kategorie 2 

odpadem, 

i) přímo bez předchozího zpracování, nebo 

ii) po zpracování – tlakovou sterilizací, jestliţe to vyţaduje příslušný orgán – a po 

trvalém označení výsledného materiálu; 

c) neškodně odstraní na povolené skládce po zpracování tlakovou sterilizací a 

trvalém označení výsledného materiálu; 

Materiál kategorie 3 se: 

a) neškodně odstraní jako odpad spálením, po předchozím zpracování nebo bez 

něj; 

b) vyuţije nebo neškodně odstraní spoluspálením, pokud je materiál kategorie 3 

odpadem, po předchozím zpracování nebo bez něj; 

c) po zpracování neškodně odstraní na povolené skládce; 

d) zpracuje, kromě materiálu kategorie 3, který se změnil rozkladem nebo 

znehodnocením, a představuje proto nepřijatelné riziko pro zdraví lidí a zvířat, a 

pouţije se: 
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f) zkompostuje nebo přemění na bioplyn; 

g) v případě materiálu pocházejícího z vodních ţivočichů zesiláţuje, zkompostuje 

nebo přemění na bioplyn; 

i) pouţije jako palivo pro spalování pro energetické účely po předchozím 

zpracování nebo bez něj; 

 

Gastroodpad, neboli biologicky rozloţitelný odpad z kuchyní a stravoven, je ve vyhlášce č. 

381/2001Sb. zařazen do skupiny 20 - Komunální odpady (odpady z domácností a podobné 

ţivnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně sloţek z odděleného sběru pod 

katalogovým číslem 20 01 08. Pod pojmem kuchyňský odpad, je gastroodpad definován ve 

vyhlášce č. 299/2003 Sb. (kuchyňské odpady jsou definovány jako jakékoliv odpady potravin 

určených pro lidskou spotřebu z restaurací, stravovacích zařízení nebo kuchyní, včetně 

domácností chovatelů, popřípadě z průmyslu zpracovávajícího maso) (Komár, 2011). 

 

Vyhláška č. 299/2003 Sb.  uvádí základní hygienické povinnosti zpracovatelů na vybavení 

skladů skladování potravin a produktů a dále  vybavení výrobních a konzumačních prostor. 

Hlavní jsou předpisy pro  

- Pracovní plochy, nástroje, nádobí, náčiní, manipulační a přepravní obaly a další 

prostředky, které přicházejí do přímého styku s potravinami a produkty, nesmí být 

poškozené, musí být funkčně vyhovující a vyrobené z materiálů určených pro styk s 

potravinami a produkty, musí být udrţovány v takovém pořádku a dobrém stavu, aby 

bylo umoţněno jejich důkladné čištění a dezinfekce, 

- Pracovní a úloţné plochy, pracovní náčiní, nádobí a pomůcky musí být odděleny podle 

charakteru potravin nebo činností tak, aby v kterékoliv fázi přípravy, výroby a uvádění 

produktů do oběhu nedocházelo ke kříţové kontaminaci potravin a produktů a k 

negativnímu ovlivňování jejich zdravotní nezávadnosti, 

- Pracoviště, kde se manipuluje s nebalenými potravinami a produkty nebo kde dochází ke 

znečištění rukou, musí být vybaveno umyvadlem s tekoucí pitnou studenou a teplou 

vodou, dávkovačem prostředku na mytí rukou s náplní a ručníky pro jednorázové pouţití 

nebo osoušečem rukou. Na pracovištích, kde dochází k epidemiologicky významnému 

znečistění rukou osob, například v kuchyních, přípravnách masa, ryb, drůbeţe a vajec, 

musí být instalováno umyvadlo s mísicí baterií bez ručního ovládání uzavírání tekoucí 

vody. 
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 Další důleţitou vyhláškou je  Vyhláška 137/2004  Ministerstva zdravotnictví  „o hygienických 

požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech 

epidemiologicky závažných. 

Gastroodpadů se týká především: 

 (1)  Potravinářské a jiné odpady se nesmějí skladovat v prostorách, kde se zachází s potravinami 

a produkty. Při manipulaci s odpady a jejich skladování musí být vyloučena moţnost kříţové 

kontaminace. Pokud to charakter činnosti vyţaduje, zřizuje se sklad organického odpadu 

chlazený. Tento sklad se vybavuje předsíňkou s tekoucí teplou a studenou vodou pro sanitaci 

odpadních nádob a odpadem napojeným na kanalizaci. Pokud charakter činnosti nevyţaduje 

takový sklad, musí být reţim odvozu organických odpadů zabezpečen tak, aby nedocházelo 

k jeho hromadění, plesnivění a hnilobě, vnikání škodlivých a epidemiologicky významných 

členovců, hlodavců a dalších ţivočichů a jakémukoliv nepříznivému ovlivňování provozovny a 

jejího okolí tímto odpadem. 

(1) (2)  Nádoby na odpad musí být vyrobeny z materiálu umoţňujícího jejich sanitaci. Tyto 

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

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

nádob, nebo vyţaduje-li to charakter odpadů (například skořápky z vajec, schránky mořských 

ţivočichů, pokrmy z infekčních oddělení), pouţívají se jednorázové plastové obaly.  

3. Datové zdroje - Rezortní evidence odpadů dle zákona o odpadech  

Evidence a ohlašování odpadů, nakládání s nimi a zařízení pro nakládání s odpady se v současné 

době vede podle části šesté, § 39 a § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“Pro všechny původce odpadů a oprávněné osoby vyplývá 

ze znění výše uvedených paragrafů povinnost vést průběţnou evidenci o všech vznikajících 

odpadech a nakládání s nimi a to za kaţdou samostatnou provozovnu a za kaţdý druh odpadu 

samostatně, a evidenci o provozu zařízení. Způsob vedení evidence upravuje § 21 vyhlášky č. 

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů.“ 

  Na základě této  evidence se následně podává roční hlášení o odpadech a způsobech 

nakládání s nimi. Původci odpadů jsou povinni v případě, ţe produkují nebo nakládají s více neţ 

100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více neţ 100 tunami ostatních odpadů za 

kalendářní rok, zasílat kaţdoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o 

druzích, mnoţství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností příslušnému podle místa provozovny.  
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Oprávněné osoby jsou povinny v případě, ţe nakládají v kalendářním roce s odpadem, zasílat 

kaţdoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, mnoţství odpadů 

a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností příslušnému podle místa provozovny. Původci odpadů a oprávněné osoby podávají 

roční hlášení o produkci a nakládání s odpady pomocí přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady, přílohy č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb., o podrobnostech 

nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, přílohy č. 4 vyhlášky č. 352/2008 Sb., o 

podrobnostech nakládání s autovraky.  Ohlašovací povinnost pro hlášení o produkci a nakládání 

s odpady se týká přibliţně 33 000 subjektů, které podávají cca 73 000 hlášení.  

V současnosti se hlášení zasílá v datovém standardu prostřednictvím integrovaného 

systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Ohlášená roční produkce kuchyňských odpadů 

ze stravovacích zařízení (gastroodpadů) v ČR nepřesahuje 15 tis. tun, coţ představuje 1,5 

kg/obyvatele a rok. Skutečná produkce těchto odpadů je však  významně vyšší. Odhaduje se, ţe 

roční produkce činí 65-70 tis. tun. 

Nepřesná evidence je způsobena několika důvody a to: 

1. Řada původců gastroodpadů se nachází mimo ohlašovací zákonnou povinnost, 

2. Provozovatelé restaurací nevykazují ţádný odpady s odůvodněním, ţe pouze zpracovávají 

připravené polotovary, 

3. Biologicky rozloţitelné odpady včetně gastroodpadů jsou splachovány do veřejné 

kanalizační sítě.  

Pozn. Vyuţívání kuchyňských drtičů přímo napojených na kanalizaci bez pravidelně 

vyváţeného lapolu je v rozporu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění 

pozdějších předpisů a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

  

Správný způsob nakládání s kuchyňskými odpady ve stravovacích zařízeních je důleţitý z 

důvodů předcházení přenosným onemocněním a je upraven vyhláškou Ministerstva zdravotnictví 

č. 137/2004 Sb., o hygienických poţadavcích na stravovací sluţby, ve znění pozdějších předpisů. 

Povinností původce  gastroodpadů je odstraňovat tyto odpady pokud moţno co nejrychleji, aby 

nedocházelo ke hromadění.  Odpad musí být uloţen do speciálních, uzavíratelných nádob a musí 

být patřičně označen. Opakovaně pouţívané nádoby musí být pravidelně čištěny a 

dezinfikovány. Pokud jde o jednorázové obaly, pouţívají se plastové. Podle charakteru odpadů 

se pouţívají plastové soudky o objemu 30 nebo 60 litrů s víkem uzavíratelným 102 kovovou 

sponou nebo odpadní nádoby na kolečkách o objemech 80-240 litrů s gumovým těsněním a 

západkou bránící samovolnému otevření nádoby.  
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Svoz těchto odpadů v nádobách má být prováděn speciálním vozidlem podle harmonogramu. Při 

odebírání naplněných nádob jsou obsluhou předávány čisté nádoby, umyté horkou tlakovou 

vodou s dezinfekčním prostředkem. Obdobným způsobem se shromaţďuje a odváţí i odpadní 

jedlý olej a tuk zpravidla vyuţívaný k výrobě bionafty. Odvoz obsahu kuchyňských lapolů se 

provádí sacími vozy a vhodnou formou vyuţití tohoto odpadu je výroba bioplynu.  

V podmínkách ČR se často odpady ze stravovacích zařízení ukládají do sběrných nádob 

na směsný komunální odpad a jsou tak odstraňovány za niţší náklady neţ při předávání 

separovaných kuchyňských odpadů firmě specializované na jejich sběr a zpracování. Tento 

postup je v rozporu se zákonem o odpadech (povinnost odpady shromaţďovat odděleně a 

přednostního vyuţití odpadů).  

Kuchyňské odpady by měly být zásadně  sbírány odděleně od ostatního komunálního odpadu.  

Důvody pro důslednou separaci gastroodpadu jsou : 

 Environmentální – gastroodpady oddělené od ostatního odpadu jsou dobře 

zpracovatelné a vyuţitelné jako zdroj energie a profesionální nakládání s gastroodpady 

omezuje vznik jinak nevyuţitelných směsných odpadů. 

 Ekonomické - vyuţívání odpadů je z dlouhodobého hlediska levnější neţ jeho prosté 

odstraňování. V příštích letech se dá předpokládat ještě výraznější zvyšování rozdílu 

mezi náklady na skládkování a vyuţívání na bioplynových stanicích. Nezanedbatelné 

jsou téţ sankce pro původce odpadu, hrozící v případě nezákonného nakládaní s 

gastroodpady.  

 Legislativní důvody: povinné zavedení systému nakládání s gastroodpadem předpokládá 

i nově připravovaný Zákon o odpadech. Alternativní způsoby nakládání s gastroodpady, 

jakými jsou vypouštění do kanalizace či zkrmování, jsou v rozporu se Zákonem o vodách 

a veterinárními předpisy. 

4. Přehled produkce a  nakládání s gastroodpady v EU 

Zpracování gastroodpadů se v Evropě liší stát od státu, mnohdy jsou tyto rozdíly velmi znatelné. 

Ve většině států se gastroodpady řadí do BRO, v rámci kterého bývají také zpracovány. Při 

rozhodování o dalším nakládání s bioodpady, mezi které gastroodpady patří, se vyuţívá  procesů 

jako je kompostování, anaerobní digesce, biologická stabilizace a biologické vysoušení (Wiemer 

a Kern, 1996; Adani et al., 2000). V dřívějších dobách se pro jejich konečné zpracování 

pouţívalo hlavně skládkování, ale i spalování. To se  však postupně měnilo díky legislativním 

nástrojům, které nutily producenty a zpracovatele odpadů přecházet k biologické úpravě (Mata-

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompostov%C3%A1n%C3%AD
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Alvarez, 1996). Státy se postupně začaly více zaměřovat na šetrné a ekologické nakládání 

s odpady, při kterém vyuţívaly odpad jako surovinu pro výrobu dalších produktů a díky tomu 

šetřily jak přírodní zdroje, tak i ţivotní prostředí. 

V 80. letech byla biologická úprava v Evropských zemích omezena pouze na pár 

kompostovacích zařízení zpracovávajících netříděný domovní odpad. V této době však také 

docházelo k významnému rozvoji anaerobních technik v Evropě, coţ na začátku 90. let vedlo 

k obrovskému zájmu o reaktorové technologie. Enormně rostlo pouţívání kompostovacích 

technologií, např. v Německu bylo v roce 1995 hlášeno na 90 kompostáren, z čehoţ většina 

vznikala od roku 1992 (Mata-Alvarez, 1996). Při zpracování BRO  se tedy většina zemí začala 

odklánět od skládkování a zaměřovat se na jiné metody nakládání s odpady. Takovými zeměmi 

byly např. Dánsko, Rakousko a Nizozemsko. Naproti tomu jsou ale i země, které ještě velké 

mnoţství vyprodukovaných odpadů skládkují stále, jsou to např. Itálie, Velká Británie a Irsko. 

Pro porovnání: mnoţství skládkovaného BRO se pohybovalo od 5% v Dánsku aţ po 80% ve 

Velké Británii z celkového mnoţství vyprodukovaného BRO za rok. Země jako jsou Dánsko, 

Nizozemsko, Flandry (Belgie) a Rakousko dosahovaly jiţ v roce 2002 nízké závislosti na 

skládkování. Na zpracování vyprodukovaného BRO pouţívaly spíše spalování, kompostování či 

jiné recyklační metody (Matt Crowe et al., 2002).   

V rámci Evropské unie vznikla nařízení a směrnice stanovující a upravující postupy při 

nakládání s jednotlivými druhy odpadů, které si pak jednotlivé členské státy implementovaly do 

svých legislativ.  Kaţdá země se tedy musela rozhodnout na základě vlastních kriterií 

s přihlédnutím k nařízením a směrnicím, jaká jsou pro ni nejvýhodnější environmentální, 

ekonomická a politická řešení k nakládání s BRO. Proto i nadále existují země, jeţ nemají  

systémy sběru a nakládání s odpady na dostatečné úrovni.  Řada zemí ale zavedla právní 

povinnosti pro oddělený sběr BRO, jeţ se v jednotlivých zemích rozšířily i na specifické odpady 

jako jsou gastroodpady. Příkladem můţe být Rakousko, kde mají od roku 1995 obce zákonnou 

povinnost shromaţďovat a zpracovávat  BRO z domácností nebo také Katalánsko (Španělsko), 

kde obce s více neţ 5000 obyvateli musí od roku 1999 provádět oddělený sběr organické části 

BRO. V Evropských zemích je také k dispozici řada opatření, jeţ mohou být pouţita na podporu, 

zvýšení odděleného sběru a pro ekologičtější zpracování odpadů.  Mohou to být např:  

 Povinnosti ze zákona – Jednotlivé státy mají legislativně upravené způsoby nakládání  

s odpady, se zohledněním nařízení a směrnic EU. Jejich porušení je trestné. 

 Daňové nástroje – Ty většinou zahrnují opatření týkající se nákladů na sběr a zpracování 

odpadů z domácností a jiných prostor. Zde je domácí kompostování podporováno tím, ţe 

domácnostem zpracovávající takto BRO jsou sníţeny poplatky, to platí i pro domácnosti 
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zapojující se do komunitního kompostování. Při netříděném sběru jsou poplatky znatelně 

vyšší a náklady na sběr domovního odpadu jsou také závislé na odebraném mnoţství 

daného odpadu. 

 Trvalé vzdělávací veřejné kampaně – Provádějí informační a poučující činnost, při 

které informují o důleţitosti, významu minimalizace vzniku odpadů a správném 

nakládání s nimi.  Jejich význam spočívá v zaměření na podporu producentů odpadů, pro 

sníţení mnoţství produkovaného odpadu a také na podpoře zdrojového třídění a vyuţití 

odpadů. 

Dalšími opatřeními, která doplňují výše uvedené, mohou být stanovy či jiné právní prostředky 

vyţadující od domácností, nebo jiných původců odpadů, jakými mohou být např. obchodní 

podniky a státní instituce, aby zajistily separaci specifických částí odpadu a jejich následné 

odevzdání do sběru stanoveným způsobem. Jak to u takovýchto povinností bývá, jejich 

úspěšnost závisí nejen na dostatku financí, ale i na kulturní situaci v jednotlivých zemích. S tím 

souvisí i spolupráce mezi jednotlivými orgány státní správy a obcemi (Matt Crowe et al., 2002). 

 Mnoţství odděleně sebraného odpadu se významně liší mezi jednotlivými zeměmi. 

Příkladem můţe být mnoţství odděleně sebraného BRO ročně, jeţ se pohybovalo téměř od 70% 

ve Flandrech (Belgie) aţ po 5% v Katalánsku (Španělsko). I kdyţ při porovnání produkcí BRO 

mezi zeměmi není tak velký rozdíl, je toto jasný příklad toho, jak mají jednotlivé země rozdílné 

odpadové hospodářství (Matt Crowe et al., 2002). V posledních desetiletích bylo v Evropě 

realizováno několik rozdílných systémů pro oddělený sběr kuchyňských odpadů pro následovné 

biologické zpracování. V současnosti jiţ existují vysoce efektivní systémy zaloţené na 

surovinovém oddělení různých toků bioodpadu v zemích jako je Rakousko, Německo, 

Lucembursko, Švédsko, Belgie, Nizozemsko, Španělsko a nějaké i v Itálii. Kaţdý z těchto 

systémů má své výhody a nevýhody (investice, náročnost na řízení provozu atd.) (Bernstad and 

la Cour Jansen, 2012). 

V Evropě v roce 2002 existovaly tři způsoby samostatného shromaţďování 

vyprodukovaného BRO, byly to: 

 Sběr z domácností (Pouliční sběr) 

 Pouţití sběrných nádob umístěných v těsné blízkosti domácností 

 Dodávání přímo do zařízení zpracovávající odpady 

 Hlavní nespornou výhodou sběru z domácností je to, ţe mívá velkou účast. Frekvence 

sběru odpadu se v jednotlivých zemích liší, ale zpravidla to bývá jednou týdně. V letních 

měsících je tato frekvence častější, z důvodů moţného vzniku negativního vlivu odpadů (zápach, 
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hmyz). Pro shromaţďování se pouţívají různé nádoby či pytle, obecně se dá říci, ţe existují 4 

nečastěji pouţívané nádoby na shromaţďování BRO z domácností pro sběr.  

Jsou to: 

 „Biobins“ - Nádoby  obvykle vyrobené z plastu, které bývají uloţeny spolu se sběrnou 

nádobou. Pouţívají se pro gastroodpady a další frakce BRO. Velikost těchto nádob se pohybuje 

obecně od 40 litrů do 120 litrů, ale mohou být i větší.  

 Papírové sáčky -Papírové sáčky se často pouţívají pro sběr BRO, jelikoţ papírový sáček se 

nemusí před kompostováním odstraňovat, protoţe bude degradovat v průběhu kompostovacího 

procesu. To je většinou podpořeno průchodem sáčků přes drtič před kompostovacím procesem. 

 Igelitové sáčky -V některých zemích jsou pouţívány pro sběr různých částí odpadu plastové 

sáčky různých barev. Takovéto sáčky s odpadem jsou poté opticky rozřazeny v centrálním 

zařízení. Nevýhodou pouţívání plastových sáčků pro sběr BRO je to, ţe se sáček musí odstranit 

před vstupem do kompostovacího procesu. 

 Biologicky rozložitelné pytle, sáčky – Pouţití biologicky rozloţitelných sáčků pro sběr BRO  je 

čím dál tím populárnější, protoţe stejně jako papírové sáčky mohou být umístěny přímo do 

kompostovacího procesu. Další výhodou je, ţe jsou odolnější oproti papírovým sáčkům, které 

mají tendenci se rozpadat, kdyţ se dostanou do kontaktu s vlhkem. Nevýhodou  

biologicky rozloţitelných sáčku je, ţe oproti plastovým nebo papírovým sáčkům bývají draţší. 

4.1.  Zahraniční metody odstraňování gastroodpadů 

Pokud jde o metody vyuţívající se pro odstraňování gastroodpadů v Evropě, z moţností, které připadají 

v úvahu, lze uvést : 

 Kompostování 

 Anaerobní digesci mokrou 

 Anaerobní digesci suchou 

 Uţití dřezových drtičů – převod gastroodpadů do odpadních vod 

 Spalování 

Kompostování je často uţívaným procesem, ale v případě gastroodpadů a hlavně jejich časti -  

ţivočišných produktů, naráţí kompostovací proces na problémy (Yamamoto, 2002). Nařízení EP 

a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty 

ţivočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, vyţaduje pro 

jejich zpracování maximální velikost částic 12 mm, minimální teplotu při rozkladu 70 °C 

v celém obsahu vsázky a  minimální dobu ošetření 60 minut. Příslušný orgán členského státu 
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EU, odpovědný za dodrţování ustanovení nařízení, však můţe povolit pouţití jiných 

standardních parametrů přeměny, pokud ţadatel prokáţe, ţe tyto parametry zajišťují adekvátní 

redukci biologických rizik. 

 Pokud jde o gastroodpady, převládá  dnes v zahraničí proces anaerobní digesce, zvláště 

pak   suché anaerobní digesce (Chen, 2008, De Baere, 2000). Ta se pouţívá jak v Evropě, tak 

v ostatních státech Asie a Ameriky (Luning et al., 2003). Suchou anaerobní digesci lze pouţít, 

pokud obsah pevných látek v odpadu je vyšší neţ 15%. Na rozdíl od mokré digesce, ve které se 

běţně zpracovávají odpady jako čistírenský kal, ţivočišné výkaly a další organické odpady o 

obsahu pevných látek v rozmezí 0,5-15%, v tomto typu procesu se zpracovávají bioodpady 

včetně gastroodpadů, posklizňové zbytky, organické frakce komunálního odpadu apod (Li et al., 

2011).Výhody suché digesce spočívají v menším objemu reaktorů, menších nárocích na energii 

na vytápění reaktorů, poměrně široké variabilitě vstupního materiálu a menších ztrátách energie. 

Materiály jako lignocelulózová biomasa, kukuřičná píce, pšeničná sláma, rýţová sláma, listy 

apod., se upravují termochemickými metodami před nadávkováním do reaktoru (Lu, 2007, 

Mishima, 2006, Chandra et al., 2007). 

 Další velmi efektivní cestou se stává společný rozklad čistírenského kalu a gastroodpadů  

(Iacovidu, 2012). Tento způsob odstranění gastroodpadů je výhodný hlavně pro vysoký obsah 

snadno rozloţitelných organických látek a zisk energie (Banks, 2008 ). Určité problémy  v tomto 

způsobu zpracování  se však mohou objevit, protoţe sloţení gastroopadu se můţe velmi 

podstatně měnit v závislosti na zdroji. Jeho proměnlivé sloţení můţe být překáţkou pro úspěšný 

rozklad. Pro odstranění tohoto problému se volí směs gastroodpadu a čistírenského kalu.  

Výhodou spojení kalu a gastroodpadu je  zvýšení efektivity rozkladu a vyššího zisku  energie 

v podobě kvalitnějšího bioplynu. Zvýšení výnosu plynu je poměrně často  uváděno v literatuře  

(Heo, 2004; Kim et al., 2004; Sosnowski 2008,). Např. Sosnowski uvádí, ţe při směsi 80 % kalu 

a 20 % gastroodpadu se zvýší výnos plynu o 38%. 

Metoda, při které dochází k převedení gastroodpadů do odpadních vod, převládá 

v některých státech EU (např. Velká Británie) a dále v  USA. Výhody metody spočívají 

v hygienicky nejlepším způsobu zpracování gastroodpadů.  Námitky odpůrců, ţe dochází 

k zanášení kanalizace a rozšíření počtu hlodavců, jsou vyvráceny konstatováním, ţe kanalizace 

musí být na pouţití odpadů z drtičů upravena a ţe nadrcený materiál obsahuje tak malé částice, 

ţe jsou pro hlodavce nevyuţitelné. Je pochopitelné, ţe staré typy kanalizací, často 

v katastrofálním stavu, nejsou schopny pojmout zvýšené mnoţství tuhých odpadů. Kanalizace, 

jak ukazují výsledky sledování z Anglie, musí být projektována na pouţití drtičů.  
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Poslední moţnost, jak se s gastroodpady vypořádat, je spalování a tím vyuţití jejich 

energie. Přesto je spalování nejméně vyuţívanou technologií pro zpracování gastroodpadů.  

Většina států se řídí názorem, ţe spalovat je třeba odpady a nikoli druhotné suroviny.  

4.2. Odstraňování gastroodpadů ve státech EU 

Dále bych chtěl uvést konkrétní příklady nakládání s gastroodpady v některých evropských 

zemích, jsou to Dánsko, Nizozemsko, Flandry( Belgie), Švédsko. 

4.2.1. Dánsko 

Dánsko je malý stát s limitovaným mnoţstvím přírodních zdrojů a s limitovaným prostorem 

vhodným pro zpracovávání odpadů. Dále je zdejší odpadové hospodářství limitováno skoro 

výlučnou závislostí Dánska na podzemní vodě jako zdroje pitné vody atd. (97-98%). Z toho 

vyplývá omezení zpracování odpadů z důvodů moţných průsaků a kontaminace podzemní vody 

(Hjelmar, 1996). Dánsko je málo závislé na skládkování, jelikoţ vyuţívá řadu moţností pro 

zpracování BRO. V souvislosti s budoucím plánováním, dánský vládní plán odpadového 

hospodářství"Odpady 21", který se týkal období 1998-2004, zahrnoval  popis dánské strategie 

pro nakládání s BRO.  

Strategie měla dva hlavní cíle: 

•Podporu odděleného sběru potravinového odpadu z domácností a jeho zpracování  v 

zařízení pro anaerobní rozklad (tj. zařízení na výrobu bioplynu) 

•Ukončení skládkování biologicky rozloţitelných odpadů a odpadů vhodných  pro spalování. 

Tyto odpady musely být buď recyklovány, nebo spalovány. 

Dánské obce jsou povinny stanovit systémy odděleného sběru gastroodpadů z domácností. I tak 

mělo přibliţně 20% obcí systémy nastaveny tak, ţe slouţily asi 13% z celkového počtu 

domácností. Mnoho takových obcí se rozhodlo zavést programy kompostování namísto 

odděleného sběru. Gastroodpad nebyl přijímán v občanských zařízeních pro nakládání s odpady 

(Matt Crowe et al. 2002).  

Dánské obce jsou povinny zřídit systémy sběru gastroodpadu z jídelen a restaurací, které 

produkují více neţ 100kg těchto odpadů za týden. (Hjelmar, 1996; Matt Crowe et al.2002).  Jsou 

také povinny shromaţďovat BRO ze supermarketů, ten však není součástí KO. V roce 2002 bylo 

13%  dánských domácností  obslouţeno systémy odděleného sběru gastroodpadů. Dánská vláda 

měla za cíl zvýšit mnoţství  tohoto odpadu samostatně shromaţďovaného z domácností pro 

zpracování v procesu anaerobní digesce. V této době však ještě nebyly dostatečné technologie 

pro zavedení povinného sběru ve všech obcích. Vláda se snaţila rozvoj těchto technologii 

podpořit tím, ţe poskytovala dotace pro vytvoření nových stanic. Díky těmto podporám měla 
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vzrůst plánovaná kapacita zpracovaného gastroodpadu z domácností  v zařízeních pro anaerobní 

rozklad z 20 000 tun v roce 2000 na 70 000-100 000 tun v roce 2004. Odpady 21 stanovily cíl 

100 000 tun BRO, jeţ měl být zpracován anaerobní digescí. Vláda si také dala za cíl zvýšení 

zpracovávaných gastroodpadů z domácností z 51 000 tun v roce 1998 na 150 000 tun v roce 

2004. Pro dánskou vládu mělo největší prioritu společné zpracování gastroodpadů a kalů  na 

zemědělských zařízeních pro anaerobní digesci. V Dánsku se dříve také provádělo 

přepracovávání gastroodpadů na zvířecí krmivo, coţ ale bylo později zakázáno nařízením EU 

(Matt Crowe et al., 2002).  

Naproti tomu v Grónsku, jeţ patří administrativně k Dánsku, byla většina odpadů dříve 

odstraňována v otevřených skládkách s velmi malou ochranou ţivotního prostředí. Domovní 

odpad se v Grónsku později dělil na části vhodné pro recyklaci, spálení a skládkování. 

Problémem pro zpracování odpadů v Grónsku bývá tvrdé arktické klima, jeţ omezuje nakládání 

s odpady. Gastroodpady se zde řadí mezi BRO spolu s rostlinami a loveckým odpadem. (Eisted 

and Christensen, 2011). 

4.2.2.  Nizozemsko 

Nizozemsko dlouhodobě minimálně skládkuje. Pouţívají se zde různé jiné  metody pro 

nakládání  s BRO. Podle zákona o řízení ochrany ţivotního prostředí z roku 1994, měly orgány 

místní samosprávy za povinnost zavedení sběrných míst  pro BRO  z domácností. Byly sbírány 

tři sloţky BRO - papír, lepenka a kuchyňské odpady spolu se zahradním odpadem. Oddělený 

sběr organického odpadu byl zaveden v roce 1992/93. Avšak oddělený sběr není povinný, pokud 

to není vhodné z ekonomických  či technických důvodů. BRO je shromaţďován odděleně ve 

všech  obcích Nizozemska s asi 75%  účastí populace v tomto systému. Domácí kompostování 

však nebylo součástí národní strategie. Nizozemská vyhláška upravující kvalitu a pouţívání 

jiných organických hnojiv, jeţ je součástí zákona o hnojivech, stanovila standardy pro uţití 

kompostu s kaly ve vrchní vrstvě půdy. Kompost vyrobený z domovního BRO  tyto standardy 

splňuje a můţe být tedy pouţit v daných mnoţstvích. Během několika let došlo k nárůstu 

poptávky po kompostu z BRO z domácností v takovém rozsahu, ţe poptávka v roce 1997 

přerostla nabídku (Matt Crowe et al., 2002). 

4.2.3.  Flandry (Belgie) 

Kolem roku 2002 docházelo ve Flandrech k významnému růstu mnoţství potravinových odpadů 

a zahradních odpadů upravovaných recyklačně a k výraznému poklesu mnoţství BRO. Tento 

odpad představuje asi polovinu celkového mnoţství komunálních odpadů, které byly 

vyprodukovány ve Flandrech. Ve Flandrech bylo dosahováno vysokého mnoţství odděleně 
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sebraného BRO, v roce 1998 to činilo 68,8% z celkového odděleně sebraného odpadu.  Více neţ 

polovinu tohoto mnoţství zabírají odděleně sebrané kuchyňské odpady a zahradní odpad. Účast 

při odděleném sběru kuchyňských odpadů dosahovala 57%. Prováděcí plán pro bioodpad a 

vegetační odpad byl zveřejněn v roce 1995. V roce 1997 byl odděleným sběrem sběr 

potravinových odpadů. Jsou to biologicky rozloţitelné části domovního odpadu, jeţ byly 

shromaţďovány v nádobách o různé velikosti. Nádobami mohou být „biobins“ či biologicky 

rozloţitelné sáčky. V roce 1998 byly podíly samostatně shromáţděných kuchyňských odpadů a 

zahradního odpadu na 37,5% z celkového mnoţství vyrobeného BRO a 51,6% z celkového 

mnoţství odděleně sebraných BRO. 

 Ve Flandrech došlo také k významnému nárůstu BRO upravovaných kompostováním 

z 16,3% v roce 1995 na 34,3% v roce 1998. Kompostování zahradního odpadu  se provádí pod 

širým nebem, kdeţto  kompostování gastroodpadů  převáţně na centrálních reaktorových 

kompostárnách. Obchodování s hnojivy bylo upraveno královským dekretem z roku 1977, jenţ 

byl novelizován v roce 1986 a 1990. Kompost vyrobený z kuchyňských odpadů a zahradního 

odpadu v tomto právním předpise uveden není, ale i tak můţe inspekce surového materiálu vydat 

dočasné povolení k pouţití hnojiv a půdu zlepšujících látek, jeţ nejsou obsaţeny v této královské 

vyhlášce. V roce 1992 veřejná odpadní firma OVAM pro Flandry zřídila vlámskou organizaci 

VLACO  pro podporu výše uvedeného kompostu (Matt Crowe et al., 2002). 

4.2.4.  Švédsko 

 Studie provedené ve Švédsku ukázaly, ţe zdejší domácnosti produkují 100-116 kg kuchyňských 

odpadů na osobu za rok. Švédské odpadové hospodářství je na vysoké úrovni a většinu odpadu 

se snaţí zpracovat technologiemi s výrobou  energie.  V současnosti nejvíce pouţívané systémy 

pro oddělený sběr kuchyňských odpadů ve Švédsku jsou: 

 

Systém odděleného sběru v papírových pytlích – Kuchyňské odpady  jsou sbírány odděleně 

do papírových pytlů, shromaţďovány v perforovaných plastových nádobách a odstraňovány  

v recyklačních zařízeních. Dřívější studie ukázaly, ţe sběr kuchyňského odpadu  vede ke sníţení 

hmotnosti vyprodukovaného odpadu o 14-21%. Je zde nutná mechanická předúprava před 

vstupem papírových pytlů do AD zařízení. Zbytky z AD jsou spáleny s 85% energetickou 

návratností, jeţ nahrazují produkci elektřiny (22,3%) a tepelné energie (88,7%).  

 

Systém odděleného sběru s použitím sušení -  Je to systém podobný předešlému, ale 

kuchyňské odpady jsou upravovány v sušícím zařízení při nízkých teplotách (18-25°C 
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v závislosti na okolní teplotě). Vysušený odpad je sebrán, přepraven do AD zařízení, kam 

vstupuje bez další předúpravy. Pokud nejsou papírové pytle odděleny při předčištění, je u nich 

předpokládán příspěvek při výrobě bioplynu. 

Systém obsahující drtiče kuchyňského odpadu -  Tento systém obsahuje drtiče kuchyňského 

odpadu umístěné ve dřezech a napojené na samostatné odpadní potrubí. To je vedeno do 

usazovací nádrţe dělené na 3 oddíly. Kalová voda odtéká na ČOV a usazený odpadní  kal je 

sbírán cisternovým vozidlem a přepravován pro další AD zpracování. Očekávaná ţivotnost 

drtičů je odhadnuta na 15 let. Vedením kalové vody z usazovací nádrţe na ČOV se zvyšuje 

organické zatíţení, coţ se můţe odrazit na zvýšení energetické spotřeby na ČOV. 

Následující systém ještě nebyl zaveden do provozu v plném rozsahu. 

Systém používající vakuovou přepravu – Kuchyňský odpad je přepravován pomocí vakua 

z dřezů do centrálního drtiče, do nějţ jsou směřovány kuchyňské odpady z různých domácností. 

Vyrobený kal je uloţen v podzemním zásobníku a poté je odebrán cisternovým vozidlem a 

přepraven pro další AD zpracování. Tento systém však zahrnuje i vyšší náklady spojené 

s pouţitím vakuové přepravy.  

 V současnosti je nejvíce pouţívaným systémem systém odděleného sběru v papírových 

pytlích. Další studie ukázaly, ţe AD předem vysušeného odpadu produkuje více bioplynu na 

tunu zpracovaného odpadu oproti AD mokrého odpadu (Bernstad and la Cour Jansen, 2012). 

5.  Přehled produkce a  nakládání s gastroodpady v ČR 

Gastroodpady jsou v ČR řazeny do BRO, coţ je odpad podléhající samovolnému aerobnímu 

nebo anaerobnímu rozkladu, viz Tab 1. 

 

 
Katalogové číslo 

 

Název druhu 

Podíl biologicky 

rozložitelné složky 

(%hmotnostní) 

20 01 01 Papír nebo lepenka 100 

20 01 07 Dřevo 100 

20 01 08 Organický kompostovatelný odpad 100 

20 01 10 Oděv 75 

20 01 11 Textilní materiál 75 

20 02 01 Kompostovatelný odpad z údrţby zeleně 100 

20 03 01 Směsný komunální odpad 40 

20 03 02 Odpad z trţišť 75 

 
Tab. 1 Druhy odpadů podle Katalogu odpadů tvořící BRKO 

Zdroj: (Beňoet.al.2008) 

Podle katalogu odpadů ČR jsou gastroodpady řazeny do kategorie 200108 (Biologicky 

rozloţitelný odpad z kuchyní a stravoven). Jsou zařazeny do organického kompostovatelného 
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odpadu a je povinností kaţdého s nimi nakládat v souladu se zákonem o odpadech a dále  

v souladu s nařízením 1774/2002 (ES), později nahrazeným nařízením 1069/2009 (ES) (Beňo a 

kol., 2008). 

 Odstranění zbytků jídel je v ČR velkým problémem, jelikoţ znalosti správných postupů a 

způsobů nakládání s nimi jsou nedostatečné (Pečková, 2005). V ČR není doposud rozšířený 

separovaný sběr BRO jako je tomu v jiných zemích EU (Beňo a kol., 2008).  Povinnost správně 

nakládat s těmito odpady leţí tedy na jejich producentech. Roční produkce kuchyňských odpadů 

v ČR se v roce 2008 pohybovala okolo 15 tisíc tun, ale v posledních letech byl zaznamenán její 

nárůst. Jedná se ale o hlášené mnoţství odpadů. Ve skutečnosti se produkce odhadovala na 60-75 

tisíc tun pro rok 2008. Tento rozdíl je způsoben tím, ţe se velké mnoţství původců tohoto 

odpadu nachází mimo ohlašovací povinnost. Evidence se většinou vede u subjektů, které mají 

ohlašovací povinnost a také u školních jídelen. U ostatních původců se evidence nevede (Váňa, 

2011).  

Při správném nakládání s gastroodpady je nutné ukládat zbytky do uzavřených kontejnerů 

a předávat je specializované firmě k odborné likvidaci za poplatek. V současnosti se u nás 

provádí odvoz odpadů oprávněnou firmou na místo, kde jsou dále zpracovány. Je to však 

mnohdy dosti nákladná sluţba. S vyprodukovanými gastroodpady se v provedených průzkumech 

častokrát nakládalo nesprávně a protiprávně (Komár, 2011). 

Producenti gastroodpadů odkládají odpad často do sběrných nádob na SKO. Stávají se tak 

součástí KO, díky čemuţ jsou odstraněny za niţší náklady, neţ kdyby separovaný odpad 

předávali specializované firmě zabývající se sběrem a odstraněním gastroodpadů (Váňa, 2011).  

Tento způsob je ovšem protiprávní, jelikoţ zákon o odpadech (č.158/2001) zakazuje ředění nebo 

míšení takovýchto odpadů (Pečková, 2005; Komár, 2011). Dále někteří producenti často 

vypouští a splachují zbytky jídel z kuchyní a jídelen přímo do kanalizace. Tento způsob 

zbavování se odpadů je však v rozporu se zákonem o vodách č. 254/2001Sb.(§38, odst. 1) a také 

se zákonem o vodovodech a kanalizacích č.274/2001Sb.(§18, odst. 2), byť by odpad byl 

rozdrcen (Pečková, 2005; Komár, 2011; Váňa, 2011). V některých provozovnách se ještě 

provádí předávání vyprodukovaných odpadů soukromníkům na zkrmení, tento způsob je ale 

zakázán. 

Skládkování těchto odpadů je omezeno. Biologicky rozloţitelný podíl KO ukládaného na 

skládku musí být totiţ postupně omezen podle harmonogramu  stanoveného v POH ČR a krajů. 

Do roku 2010 měl být tento podíl sníţen na 75%, do roku 2013 na 50% a do roku 2020 na 35% 

z celkového mnoţství BRKO vyprodukovaného v roce 1995 (Komár, 2011). 

V ČR je v současnosti několik způsobů pro nakládání s gastroodpady.  Nelegální formou 

probíhá jejich zkrmování hospodářskými zvířaty, tento způsob je rozšířený hlavně na vesnicích. 
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Dalším způsobem zpracování gastroodpadů je jejich drcení za pomocí drtičů kuchyňského 

odpadu a následného spláchnutí do kanalizace (Beňo a kol., 2008). Pouţití drtičů je pro 

domácnosti povoleno, ale jídelny se musí řídit přísnějšími normami (Pečková, 2005). Tento 

způsob je v poslední době dosti diskutován. Problém metody dřezových drtičů je ten, ţe 

produkuje pevný odpad, jenţ není normální součástí komunálních odpadních vod a můţe 

způsobovat potíţe nejen při odvádění těchto vod samotných, ale i při procesu jejich čištění (Beňo 

a kol., 2008).  Na ČOV totiţ není tuhý odpad odstranitelný a je tedy nutné odváţet všechny 

shrabky ke speciálnímu odstranění (Komár, 2011). Z tohoto důvodu jsou drtiče odmítány 

provozovateli kanalizací a ČOV. Podmínky pro vypouštění odpadních vod jsou stanovené 

v kanalizačním řádu příslušné obce. Obsah nerozpuštěných  látek v odpadních vodách je obvykle 

limitován 500 mg/l. Při pouţívání drtiče kuchyňského odpadu a při následném vypouštění tohoto 

rozdrceného odpadu do veřejné kanalizace dochází k mnohonásobnému  nárůstu obsahu 

nerozpuštěných látek (odhadem na 4 aţ 5 tisíc mg/l). To  můţe vést k zanášení  kanalizace 

sedimenty organického původu, látkovému přetíţení ČOV a vzniku velkého mnoţství 

organického kalu, který je poté nutno zneškodňovat anaerobně.   

Z těchto důvodů odpadní vody, obsahující nerozpuštěné látky vzniklé drcením 

kuchyňského odpadu, nevyhovují současným platným legislativním předpisům a tudíţ je nelze 

vypouštět do kanalizace bez souhlasu jejího provozovatele (Beňo a kol., 2008). 

Dalšími, mnohem pouţívanějšími, způsoby zpracování gastroodpadů je jejich 

kompostování a rozklad  anaerobní digescí. Nařízení Rady č. 1069/2009 (ES) stanovilo jako 

vhodné zpracování  BRO  s obsahem kuchyňských odpadů v bioreaktorových kompostárnách 

nebo bioplynových stanicích, kromě materiálů patřících do kategorie I. (viz. legislativa), ty se 

kompostovat nesmí (Zimová, 2006). Kvůli jistotě zneškodnění škodlivých účinků gastroodpadů 

musí tyto odpady projít při zpracování hygienizací. Ta se provádí biologickým teplem 

v samostatném reaktoru, nebo ve stavebně upraveném kompoboxu. Teprve poté, co se substrát 

hygienizuje, upraví se jeho zrnitost a  můţe se dále zpracovávat. Při nakládání s gastroodpady 

v bioplynové stanici se pro jejich hygienizaci vyuţívá teplo, jeţ je moţno  získat z provozu 

kogenerační jednotky  (Váňa, 2011). 

Pokud jde o kompostování, většina stávajících kompostáren v ČR zatím není vybavena 

dostatečným zařízením, aby byly splněny poţadavky nařízení č. 1069/2009 (ES). Týká se to 

hlavně hygienizace odpadu. Z tohoto důvodu umoţní chystaná legislativa přednostní vyuţití 

gastroodpadů  v bioplynových stanicích pro výrobu bioplynu. V ČR je zatím bohuţel nedostatek 

zařízení zpracovávajících výhradně BRKO (viz. Tab.2) (Beňo a kol., 2008). Je to způsobeno i 

tím, ţe postavení kompostárny, či bioplynové stanice vhodné pro zpracování gastroodpadů, 
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vyţaduje nemalé náklady. Avšak v dnešní době je moţnost získat dotace pro stavbu takových 

zařízení. 

Pro to, aby mohly kompostárny a bioplynové stanice zpracovávat gastroodpady, však 

musí splňovat dané poţadavky. Jedná se o podmínky pro zpracování gastroodpadů  

v kompostárnách a bioplynových stanicích, které ustanovuje nařízení č. 1069/2009 (ES). 

 

Zařízení uvádějící zpracování odpadů kategorie 200108 

Kraj Bioplynové 

stanice 

Spalovna Kompostárna 

Hl.m.Praha 0 2 0 

Jihočeský 0 0 3 

Jihomoravský 1 2 4 

Karlovarský 0 0 2 

Královehradecký 0 1 1 

Liberecký 2 3 1 

Moravskoslezský 0 1 1 

Olomoucký 0 1 2 

Pardubický 0 0 3 

Plzeňský 0 1 0 

Středočeský 1  2 8 

Ústecký 0 1 3  

Vysočina 1 2 1 

Zlínský 1 0 1 

Tab.2 -  Počet zařízení uvádějících zpracování odpadů kategorie 200108 dle krajů ČR. 
Zdroj: databáze ZERA a http://www.ceho.cz/fileadmin/user_upload/CeHO/BRO/index.html 

 

Zařízení pro kompostování nebo anaerobní digesci musí zahrnovat tyto části: 

a)Uzavřený reaktor obsahující 

- Zařízení na sledování teploty  

 - Záznamové přístroje ke kontinuálnímu zaznamenávání výsledků těchto výsledků měření 

 - Bezpečnostní systém zabraňující nedostatečnému ohřevu 

b) Odpovídající vybavení pro čištění a dezinfekci vozidel a nádob přepravujících 

gastroodpady nebo nezpracované vedlejší výrobky živočišného původu  (Váňa, 2011; 

Hejduk, 2005) 

Při procesu zpracování gastroodpadů musí být dále dodrţeny tyto poţadavky: 

- Maximální velikost částic před vstupem do hygienizačního zařízení musí být 12 mm. 

- Minimální doba v hygienizačním zařízení při 70°C(v celém obsahu),  musí být 

minimálně  60 minut. 

http://www.ceho.cz/fileadmin/user_upload/CeHO/BRO/index.html
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- Minimální teplota celé hmoty v hygienizačním zařízení musí být 70°C. (Váňa, 2011; 

Hejduk, 2005; Beňo a kol., 2008) 

Provozovatelům kompostáren a bioplynových stanic, které zpracovávají  gastroodpady a 

další VŢP, je uloţena povinnost vytvořit a zavést jeden či více stálých postupů, jeţ jsou zaloţeny 

na zásadách systému kritických bodů HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) a podle 

nich se řídit. Je to hlavně analýza rizik, stanovení kontrolních bodů a jejich účinné monitorování. 

To vše s cílem důsledné ochrany zdraví lidí a zvířat (Váňa, 2011). 

5.1.  Popis metod zpracování gastroodpadů 

5.1.1. Zkrmování – V minulosti se provádělo běţně, je to v podstatě nejrychlejší a 

nejpraktičtější způsob odstranění kuchyňských zbytků. Tato moţnost odstranění však byla 

zakázána, kdyţ vstoupila v platnost vyhláška MZ č.299/2003 SB. Po vstupu ČR  do EU, byl  

zákaz ještě  zpřísněn -  po přijetí nařízení 1774/2002 (ES), později nahrazeného nařízením 

1069/2009 (ES).  Toto nařízení rozdělilo organické materiály do tří kategorií dle hygienických 

rizik a také určuje správné nakládání s nimi (viz. kapitola legislativa) (Beňo a kol., 2008). Vzdor 

zákazu, je však v dnešní době v ČR zkrmování mnohdy praktikováno. Děje se tak hlavně 

v menších městech a na vesnicích a hlavním důvodem je šetření financí. 

5.1.2. Kompostování - Je to nejjednodušší a nejlevnější způsob zpracování BRO. Jedná se o 

biologický proces, který vyuţívá biochemické aktivity mikroorganismů za přístupu vzduchu. 

Obrovským přínosem kompostování je výborné vyuţití odpadní biomasy. Výsledný produkt -  

kompost lze vyuţít jako náhraţku  konvenčních  minerálních hnojiv, díky čemuţ se dá ušetřit 

významné mnoţství energie a fosilních zdrojů, které jsou spotřebovávány při výrobě 

konvenčních hnojiv (Beňo a kol., 2008).  Aby se mohly gastroodpady zpracovávat na 

kompostárnách, musí takové zařízení zahrnovat hygienizační jednotku (Váňa, 2011). 

Kompostárny většinou obsahují nejrůznější technické jednotky jako jsou: otevírače tašek, 

magnetické nebo balistické separátory, třídiče (síta), skartovačky, míchací a homogenizační 

zařízení, zavlaţovací systémy, aerační systémy, odvodňovací systémy, bio-filtry, pračky, 

kontrolní a řídící systémy. Teplota při kompostování dosahuje 65 aţ 75° C a během několika 

dalších dní pomalu klesá. Tato vysoká teplota zlepšuje odstranění patogenů a plevelných semen 

(Matt Crowe et al., 2002). 

Kompostování se můţe provádět jako kompostování na volné ploše (kompostování v pásových 

hromadách, kompostování v plošných hromadách), nebo jako kompostování v uzavřeném, či  

polouzavřeném zařízení   (kompostování v bioreaktorech, kompostování v boxech nebo žlabech). Dále se 

někde ještě provádí i kompostování v pytlích. 
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5.1.3. Anaerobní digesce – Je to technologie umoţňující současnou výrobu bioplynu a 

kvalitního hnojiva. Během procesu anaerobní digesce dochází ke vzniku bioplynu a digestátu. 

Digestát je moţné kompostovat a následně vyuţít při obohacování půd ţivinami. Tento proces se 

dá povaţovat za kombinaci materiálového a energetického vyuţití. Při dalším zpracování 

bioplynu je nejvhodnější volbou vyuţití kogenerace. AD je také podporována směrnicí o 

obnovitelných zdrojích energie 2001/77/EC (Beňo a kol., 2008). 

5.1.4. Drtiče kuchyňských odpadů – Jedná se o elektrické přístroje, které rozdrtí 

potravinový odpad na malé kousky, jeţ jsou následně pomocí vody odplaveny do kanalizace. 

Bývají umístěny v kuchyňském dřezu na  odtoku vody do kanalizace. Jsou pouţívány v mnoha 

zemích světa jako je USA, Velká Británie, Irsko, Japonsko, Kanada či Austrálie. Nejvíce se 

pouţívají v USA a ve Velké Británii, jsou ale i země, kde jsou zakázány. 

Pouţití drtičů je jinou a zajímavou alternativou pro nakládání s BRO. Díky nim je umoţněna 

separace gastroodpadů přímo u zdroje. Pro odstranění odpadů po rozdrcení se vyuţívá jiţ 

zavedená struktura kanalizace, pomocí níţ dochází k odvodu rozdrcených odpadů do ČOV. 

V ČR není však oproti jiným zemím kanalizace pro tento způsob zpracování odpadů stavěná a i 

pro ČOV bývá takto zpracovaný odpad velkým problémem.  

Díky rozdrcení organické části odpadu dochází k významnému sníţení mnoţství 

vyprodukovaného domovního odpadu. Drtiče by měly fungovat i jako prevence proti hlodavcům, 

jelikoţ rozdrcený odpad je ve srovnání s nedrceným odpadem výrazně menší a pro hlodavce není 

pouţitelný. Pouţití drtičů má také nesporný vliv na sloţení odpadní vody. Hlavními a 

nejčastějšími argumenty proti pouţití drtičů jsou: 

- Zanášení kanalizace organickými sedimenty 

- Látkové přetíţení ČOV 

- Vznik velkého mnoţství kalu, se kterým je obtíţné nakládání 

V ČR zatím nebyly provedeny ţádné studie zabývající se vlivem  drtičů na kanalizaci, je zde 

pouze negativní zkušenost provozovatelů kanalizací v okolí Prahy s ucpáváním kanalizace 

v místech, kde jsou v provozu drtiče. Jinak je zde v současnosti pouţívání drtičů aţ na výjimky 

zakázáno (Slavíková-Amemori, 2010). 

 Samotné drcení probíhá tak, ţe po puštění vody se uvede do chodu drtič a postupně se do 

něj vhazují organické zbytky (proti pevným částem je drtič vybaven pojistkou, která jej zastaví). 

V drtiči se nesmí odstraňovat vláknité organické zbytky jako je maso, mohlo by dojít k zacpání 

drtiče. V drtiči se tyto zbytky rozdrtí na částečky o velikosti zrnka rýţe, následně je tato 

rozdrcená část odplaví do kanalizace smíchaná s vodou v poměru 3:1 (voda:odpad). Zastánci 
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drtičů jsou přesvědčení, ţe při jejich pouţívání se sniţuje mnoţství bacilonosičů způsobujících 

choroby, které přitahují gastroodpady (Pečková, 2005; Komár, 2011). 

6. SWOT analýza 

 
SWOT analýza je metoda, jejíţ pomocí je moţno identifikovat silné (Strengths) a slabé 

(Weaknesses) stránky, příleţitosti (Opportunities) a hrozby (Threats), spojené s 

určitým projektem. SWOT analýza je jedním ze základních strategických nástrojů aplikovaných 

při rozboru výsledků projektů. 

Tato analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym, který vedl v 60. a 70. letech 20. století 

výzkumný projekt na Stanfordově univerzitě, při němţ byla vyuţita data od 500 

nejvýznamnějších amerických společností (Morrison, 2010).  
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7. Firmy provádějící sběr gastrodopadů 

 

A.S.A.- Firma A.S.A nabízí v rámci svých sluţeb také celkový systém svozu a vyuţití 

gastroodpadů. Tato sluţba je zaloţena na dodání speciálních nádob pro sběr gastroodpadů do 

jednotlivých provozoven, na jejich pravidelném vyváţení a následném vyuţití gastroodpadů. 

Součástí této sluţby je i čištění a dezinfekce sběrných nádob. 

Firma A.S.A pro sběr gastroodpadu pouţívá nádoby, jeţ jsou podobné popelnicím běţně 

pouţívaným pro sběr odpadu, ale obsahují několik prvků vyvinutých speciálně pro tento odpad. 

Pro sníţení zápachu a případného vniknutí hmyzu do nádoby, jsou vybaveny těsnícím gumovým 

lemem na víku. Dále je nádoba vybavena uzavíracím pákovým mechanismem slouţícím pro 

těsné dolehnutí víka na nádobu, nádoby také obsahují kolečka pro snadnější manipulaci. 

Pro svoz gastroodpadů A.S.A vyuţívá vozidlo speciálně vyvinuté pro svoz tohoto 

odpadu. Vozidlo umoţňuje vyprázdnění nádoby a její dezinfekci přímo u zákazníka a následný 

bezpečný převoz odpadu pro další zpracování. 

Tato sluţba je určená hlavně pro všechny typy a velikosti restaurací, jídelen, centrálních 

kuchyní a jiných zařízeních, kde vznikají gastroodpady. Firma A.S.A ročně nakládá se zhruba 

2000 tunami gastroodpadů, v posledních letech je zaznamenáván 30 % nárůst mnoţství. Drtivou 

většinu gastroodpadů A.S.A dále předává svým partnerským bioplynovým stanicím, či 

kompostárnám s dostatečným technologickým stupněm (hygienizací) ( zdroj: A.S.A). 

 

AVE Kolín s.r.o. – Pobočka firmy A.V.E v Kolíně poskytuje svým zákazníkům sluţbu sběr a 

svoz gastroodpadů. Sběr je prováděn do sběrných nádob (soudků) různé velikosti, které jsou po 

jejich naplnění vyměněny za prázdné a plné nádoby jsou převezeny na skládku do Čáslavi, kde 

je prováděno zpracování gastroodpadů na ploše pro biologickou úpravu. Technologický postup, 

který se zde pouţívá, slouţí k rozkladu a biotransformacím organických látek, změně struktury 

ošetřovaných materiálů a úpravě obsahu vlhkosti v ošetřovaném materiálu. Zpracování odpadu 

spočívá v několika technologických krocích, jejichţ účelem je ve zpracovaném materiálu zajistit 

optimální podmínky pro biologický rozklad organických látek, transformaci a následné sníţení 

obsahu organických látek a vytvoření strukturálních změn ošetřovaného materiálu. Biologická 

úprava odpadu probíhá jako aerobní proces. Přijímaný odpad je kontrolován a poté jasně daným 

způsobem zpracováván při dodrţování postupu, jeţ je uveden v provozním řádu skládky. (zdroj: 

A.V.E) 
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Mnoţství shromáţděného gastroodpadu pro 

AVE Kolín s.r.o. 

Rok Hmotnost odpadu 

2011 29,4825 tun 

2012 26,97619 tun 

2013 6,82344 t (leden – červen) 

Tab.3 – Do roku 2011 se evidence mnoţství shromáţděného gastroodopadu  vedla v Čáslavi 

(Zdroj: A.V.E) 

 

Marius Pedersen – Firma Marius Pedersen v rámci svých sluţeb zákazníkům nabízí 

profesionálním stravovacím zařízením a jídelnám sběr a svoz biologicky rozloţitelných odpadů 

z výroby pokrmů. Pro sběr gastroodpadů poskytuje svým zákazníkům uzavíratelné nádoby o 

různém objemu, podle toho jakou produkci odpadu daný zákazník má. Svoz nádob se provádí 

výměnným způsobem většinou 1-3 x týdně. Odpad se neukládá na skládku, ale probíhá jeho 

kompostování, coţ umoţňuje vyuţití gastroodpadů pro výrobu kompostu či bioplynu (zdroj: 

Marius Pedersen). 

Dalšími firmami poskytující svoz gastroodpadů jsou například Kaiserservis, či Praţské 

sluţby. V přílohách se nachází fotky sběrných nádob a svozové techniky, které firmy vyuţívají 

při svozu gastroodpadů. 

8. Výsledky vlastního  průzkumu 

 

Vzhledem k tomu, ţe gastroodpady jsou v ČR velmi málo sledovány a získat přehled o  mnoţství 

vyprodukovaných odpadů je velmi obtíţné, byly výsledky rozděleny do následujících kategorií : 

1. Výsledky získané z databáze ISOH 

2. Výsledky získané průzkumem ze stravovacích zařízení, 

3. Výsledky získané průzkumem z domácností 

 

8.1. Výsledky získané z databáze ISOH 

 

Výsledky z databáze ISOH  z období 2007-2011  jsou uvedeny v následující tabulce č.4 
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Tab. č.4 Produkce odpadu kategorie 200108 v krajích ( v t/rok) 

Kraj R. 2007  R. 2008 R. 2009 R. 2010 R. 2011 celkem 

Jihočeský 371,677 283,91 414,55 645,357 696,668 2412,162 

Jihomoravský 2734,037 2085,489 1733,496 2839,419 1734,511 11126,952 

Vysočina 571,203 469,205 583,723 722,593 621,234 2967,958 

Středočeský 1607,172 1053,3 1324,511 1839,988 1587,917 7412,888 

Zlínský 1717,539 2489,624 2911,049 3117,99 3071,273 13307,475 

Olomoucký 313,289 383,11 583,274 371,219 516,14 2167,032 

Moravskoslezský 540,122 905,982 783,36 944,705 927,601 4101,77 

Liberecký 685,41 642,4976 440,727 412,83 377,885 2559,3496 

Ústecký 622,808 680,214 901,194 1199,165 1236,704 4640,085 

Karlovarský 223,38 396,17 718,631 723,346 519,787 2581,314 

Plzeňský 493,565 605,617 1020,754 922,241 863,706 3905,883 

Pardubický 285,467 303,556 247,713 311,36 346,521 1494,617 

Královehradecký 386,29 406,072 461,814 381,01 384,47 2019,656 

hl. m . Praha 3867,969 3852,694 6736,258 4707,01 7309,242 26473,173 

Celkem ČR 14419,928 14557,4406 18861,054 19138,233 20193,659   

Zdroj:ISOH 

V tabulce jsou uvedena data, která byla ohlášena původcem. Jde tedy o minimální mnoţství gastroodpadů, 

zahrnující pouze data ze systému ISOH. 

8.2. Výsledky získané vlastním průzkumem vybraných stravovacích zařízení 

Po neúspěšných pokusech získat přehled o mnoţství gastroodpadů  na Magistrátě hl. m. Prahy , 

v provozovnách  Menzy a některých dalších zařízeních, bylo provedeno vlastní šetření, jehoţ 

cílem bylo  alespoň přibliţně stanovit mnoţství produkovaných gastroodpadů ve vybraných 

stravovacích zařízeních. Průzkum byl proveden anonymně, nejsou jmenována jednotlivá 

zařízení, je pouze uveden počet produkovaných jídel za den a odpovídající  mnoţství odpadů. 

Větší zařízení (produkující více neţ 500 jídel denně) poskytla údaje z hlášení o produkci 

gastroodpadů, ostatní zařízení mnoţství odhadla. Vybraná zařízení se liší nejen mnoţstvím 

zpracovávaných  potravin, ale i vybaveností kuchyně a vedením evidence o jídlech a následně o 

odpadech. Jeden např. o velké hotely, restaurace, ale i horské chaty a drobné venkovské 

provozovny.  

V následující tabulce č. 5 je uveden získaný přehled.  

Průzkum - červen a červenec 2013 
Stravovací 

zařízení 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

počet 

připravovaných 

jídel za den 

1200 200 500 650 80 920 2500 2000 560 130 

gastroodpad 

kg/den 

220 10 15 45 14 53 320 210 64 5 

Tab. č.5 Množství produkovaných gastroodpadů v kg /den. 
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8.3. Výsledky získané průzkumem z domácností 

Při průzkumu bylo zjištěno, ţe podstatná část gastroodpadů pocházející z domácností není nijak 

evidována. Protoţe v ČR není zaveden celoplošný oddělený sběr bioodpadů, uniká tento odpad 

zcela z evidence. Občané, jako původci odpadu, nakládají s tímto typem odpadu podle vlastní 

úvahy. Částečně jsou zbytky jídel splachovány do kanalizace bez předchozí úpravy, největší část 

končí ve směsném komunálním odpadu a pouze nepatrná část je sbírána jako bioodpad a svezena 

odděleně. Sběrné systémy sice nabízí oddělený svoz bioodpadu, ale jak je patrno např. z nabídky 

Praţských sluţeb, gastroodpad  do této kategorie nezahrnují.  

V týdnu od 8. července byl proto proveden průzkum ve vybraných domácnostech a byla 

váţena týdenní mnoţství produkovaného   gastroodpadu . Přehled je uveden v následující tabulce 

č.6 

 

Tab. č.6 Přehled týdenní produkce gastroodpadů v domácnostech v závislosti na počtu členů (kg/týden) 

 

8.4.  Metodika sledování domovního gastroodpadu  

Vzhledem k tomu, ţe nejsou v současné době ţádné údaje o mnoţství a sloţení domovního 

gastroodpadu, bude v následující diplomové práci provedeno roční sledování mnoţství a sloţení 

domovního gastroodpadu. Hlavní důraz bude kladen na výběr lokalit, mnoţství odpadu a jeho 

sloţení. Podstatnou částí bude sledování obsahu ţivočišných produktů a jejich následné 

zpracování. 

9. Diskuse 

Gastroodpady a vedlejší ţivočišné produkty jsou velmi problematickými odpady nejen v ČR, ale 

prakticky v celém světě. Díky letecké a jiné mezinárodní dopravě se rozšiřuje počet druhů 

gastroodpadů, a tím se mění i jejich kvalita a kvantita.  

Biologické riziko u těchto odpadů vyplývá z přítomnosti látek ţivočišného původu. Tyto 

odpady mohou obsahovat patogenní mikroorganismy, jejich toxiny a další infekční agens (např. 

Průzkum domácností 8. -14.  července 2013 

Domácnosti 1 2 3 4 5 6 7 

Počet členů v domácnosti 5 3 1 2 3 5 7 

Kg bioodpadu /týden 3 2 2 2,5 5 4,8 6,2 
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mor prasat, slintavka, kulhavka, spongiformní encelopatie, průjmová onemocnění apod.). Proto 

je nezbytné omezovat rizika spojená s nakládáním s těmito odpady na nejniţší míru, zabránit 

kontaminaci potravního řetězce a sniţovat riziko pro pracovníky, kteří s těmito odpady přicházejí 

do styku. Kuchyňské odpady mohou být zdrojem zápachu a výskytu hmyzu a hlodavců.  

Příkladem různého přístupu ke zpracování gastroodpadů je Německo, kde bylo v roce 

2008 vykázáno 535 tisíc tun odpadů ze stravování, coţ představuje produkci 6,52 kg/obyv./rok 

(STATISTISCHES BUNDESTAMT 2008) a z toho bylo z 99 % vyuţito materiálově či 

energeticky a pouze 1 % těchto odpadů bylo odstraněno.  

Roční produkce kuchyňských odpadů ze stravovacích zařízení v České republice 

nepřesahuje 15 tis. (podle ISOH), coţ představuje 1,46 kg/obyv./rok (rok 2008). V České 

republice bylo z vykázané produkce separovaných kuchyňských odpadů odstraněno 11,1 %.  

Skutečná produkce gastroodpadů v ČR je však jistě významně vyšší. Budeme-li uvaţovat 

stejnou jednotkovou kapacitu veřejného stravování včetně rychlého občerstvení, jako je v 

Německu, je moţné provést odhad skutečné roční produkce těchto odpadů v České republice na 

65 – 70 tis. tun. Jedním z důvodů velkého rozdílu mezi vykázanou a odhadovanou produkcí 

kuchyňských odpadů z veřejného stravování v České republice je skutečnost, ţe řada původců se 

nachází mimo zákonnou ohlašovací povinnost. Provozovatelé restaurací při prováděných 

průzkumech často tvrdí, ţe zpracovávají pouze připravené polotovary (např. loupané brambory) 

a v jejich provozovně ţádné odpady nevznikají, coţ je tvrzení nepravdivé. Evidence odpadů je 

vedena většinou jen u subjektů s ohlašovací povinností a u školních jídelen, ostatní původci 

evidenci odpadů nevedou.  

Dalším problémem je doprava a zpracování gastroodpadů. Správný způsob nakládání s 

kuchyňskými odpady ve stravovacích zařízeních je důleţitý z důvodu bránění šíření infekcí a je 

upraven vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických poţadavcích na 

stravovací sluţby. Potravinářské odpady, nepoţivatelné vedlejší produkty a jiný odpad musí být 

odstraňovány z prostor, kde se nacházejí potraviny, co nejrychleji, aby nedocházelo k jejich 

hromadění. Potravinářské odpady, nepoţivatelné vedlejší produkty a jiné odpady se musí ukládat 

do uzavíratelných nádob. Tyto nádoby musí mít vhodnou konstrukci, musí být udrţovány v 

řádném stavu a podle potřeby musí být snadno čistitelné a dezinfikovatelné.  

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

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

provozovně, ve které nelze vytvořit podmínky pro sanitaci sběrných nádob, nebo vyţaduje-li to 

charakter odpadů, pouţívají se jednorázové plastové obaly. Podle charakteru odpadů se pouţívají 

plastové soudky o objemu 30 nebo 60 litrů s víkem uzavíratelným kovovou sponou nebo 
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odpadní nádoby na kolečkách o objemech 80 – 240 litrů s gumovým těsněním a západkou 

bránící samovolnému otevření nádoby.  

Svoz těchto odpadů v nádobách má být prováděn speciálním vozidlem podle 

harmonogramu. Při odebírání naplněných nádob jsou obsluhou předávány čisté nádoby umyté 

horkou tlakovou vodou s dezinfekčním prostředkem. Obdobným způsobem se shromaţďuje a 

odváţí i odpadní jedlý olej a tuk. Odvoz obsahu kuchyňských lapolů se provádí sacími vozy a 

vhodnou formou vyuţití tohoto odpadu je výroba bioplynu. Producent odpadu z kuchyňských 

lapolů by měl minimálně jednou ročně zajišťovat chemický rozbor tohoto odpadu.  

V ČR však provozovatelé stravovacích zařízení odděleně neshromaţďují biologicky 

rozloţitelné odpady a nepředávají je k vyuţití, coţ je v rozporu se zákonem o odpadech. Na 

druhé straně je nutno konstatovat, ţe v ČR není plošně zaveden sběr bioodpadu a není ani 

zaveden oddělený sběr bioodpadu z domácností. Současná legislativa tedy nenutí původce k 

ekologickému nakládání s tímto odpadem.  

Srovnáme-li způsob sběru domovních gastroodpadů v ČR a např. v Německu nebo 

Rakousku, je jasné, ţe náš systém sběru je velmi neefektivní a je zaloţen jen na ukázněnosti 

producentů. Dalším problémem je způsob zpracování těchto odpadů. V zahraničí jsou vyvíjeny 

nové technologie, které bohuţel u nás nenacházejí uplatnění. Např. současně nejpodporovanější  

sytém suché anaerobní digesce, který je ve světě jiţ běţně praktikován a hledají se jeho inovace 

a zlepšení, je v ČR zastoupen jedinou bioplynovou stanicí tohoto druhu. 

 9.1. Vyhodnocení výsledků sledování SWOT analýzou 

I. Silné stránky  

- Je zavedena platná legislativa pro nakládání s gastroodpady v EU a následně v ČR 

- V současné době vzrůstá podpora energetického zpracování a vyuţití, především 

v bioplynových stanicích 

- Zlepšuje a zpřísňuje se kontrola hygieniků v potravinářských provozech 

- Zvyšuje se počet zařízení na zpracování gastroodpadů 

 

II. Slabé stránky 

- provozovatelé  neznají základní předpisy a zákony, týkající se gastroodpadů 

- drobní ţivnostníci nemají ohlašovací povinnost 

- nízká produkce gastroodpadů  nemotivuje k zavedení odděleného sběru 

- zpracovatelské provozy jsou málo výnosné, nízký zisk nemotivuje k rozvoji 

zpracovatelských kapacit 
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III. Příležitosti 

- potencionální surovina pro vyuţití odpadů 

- výzkum v oblasti minimalizace rizik pro zdraví lidí a zvířat 

- výzkum v oblasti minimalizace rizik ohroţení ţivotního prostředí, 

- zvýšit vzdělávací a výchovnou činnost, např. příprava vzdělávacích programů pro 

provozovatele stravovacích zařízení. 

-  

IV. Hrozby 

- Nebezpečí vyplývající z míchání gastroodpadů s ostatními  ( i komunálním) odpady 

- Nedostatečná kontrola nakládání s odpady ţivočišného původu 

- Ohroţení zdraví lidí i zvířat 

- Nekomplexnost řešení problematiky v rámci regionů – je patrno i z POH regionů.  

 

10. Závěr a doporučení 

Gastroodpady se v poslední době dostávají do centra pozornosti odpadového hospodářství. 

Důvodů je několik, hlavními však jsou nedostatky v české legislativě a neznalost rizik v oblasti 

nakládání s gastroodpady.  

Z výsledků práce vyplývá, ţe mnoţství gastroodpadů je v podstatě nemoţno stanovit, protoţe: 

- drobní ţivnostníci nemají ohlašovací povinnost 

- domácnosti nejsou vůbec sledovány a celá  domácí produkce   gastroodpadů vypadává 

z evidence 

- sledování a ohlašování mnoţství gastroodpadů většími provozovateli naráţí na problém 

neznalosti zákonů a zákonných předpisů  

Z tohoto konstatování vyplývají další problémy, a to: 

- způsoby nakládání s tímto typem odpadů 

- nekomplexnost řešení problematiky v rámci regionů i v rámci ČR.  

Pro další práci je tedy moţno doporučit následující postupy: 

- podpořit výzkum v oblasti minimalizace rizik pro zdraví lidí a zvířat při manipulaci s 

gastroodpady 

- podpořit výzkum v oblasti minimalizace rizik ohroţení ţivotního prostředí 
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- zvýšit vzdělávací a výchovnou činnost 

- zavést důslednou kontrolu pohybu gastroodpadů od původců ke zpracovatelům 

- zavést oddělený sběr bioodpadů po celém území republiky 

- zvláštní pozornost věnovat toku odpadů ţivočišného původu a způsobům nakládání 

s nimi. 

Výsledky takového sledování by měly být vyhodnoceny a měl by být podán návrh na změnu 

legislativy.  
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12. Přílohy 

 
Sběrná nádoba pro gastroodpady pouţívaná firmou A.S.A 

 
Speciální sběrné vozidlo určené pro svoz gastroodpadů pouţívané formou A.S.A 
(zdroj fotek: http://www.asa-group.com/cs/Ceska-republika)  

 

 

 

Sběrné nádoby a svozová technika pouţívané firmou Marius Pedersen pro sběr gastroodpadu. 
(zdroj fotek: http://www.mariuspedersen.cz/cs/o-marius-pedersen/sluzby/6.shtml) 
 

 

 

http://www.mariuspedersen.cz/cs/o-marius-pedersen/sluzby/6.shtml
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13. Vysvětlivky zkratek 

 

ISPOP - Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností 

ISOH - Informační systém odpadového hospodářství 

POH – Plán odpadového hospodářství 

 

SWOT – Strengths (silné) Weaknesses (slabé) Opportunities (příleţitosti) Threats (  a hrozby) 

 

BRO – Biologicky rozloţitelný/é odpad/y 

 

BRKO – Biologicky rozloţitelný/é komunální odpad/y 

 

KO – Komunální odpad/y 

 

AD – Anaerobní digesce 

 

ČOV – Čistírna odpadních vod 

 

ES - Evropské společenství 

 

http://www.mzp.cz/cz/ispop_informace
http://isoh.cenia.cz/groupisoh/

