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ABSTRAKT 

 

 
Předkládaná diplomová práce je součástí řešení výzkumného pilotního projektu MŽP ČR a 

holandské firmy Tebodin PPA03/CZ/7/8 „Nakládání s bioodpadem z tuhého komunálního 

odpadu a kompostování v České republice“ realizovaného ve městě Uherské Hradiště. 

Cílem tohoto a dalších podobných projektů je mimo jiné zajistit podklady pro vytvoření 

národní strategie snižování množství sládkovaného biologicky rozložitelného komunálního 

odpadu (BRKO). Povinnost vypracovat tuto strategii vyplývá ze Směrnice Rady 

1999/31/ES o skládkování odpadů. 

Práce vyhodnocuje výsledky pilotního projektu zaměřeného v první řadě na třídění, sběr a 

analýzu skladby biologicky rozložitelného a směsného komunálního odpadu ve vybraných 

lokalitách Uherského Hradiště a uvádí přehledně hodnoty zjišťovaných charakteristik 

odpadu – hmotnosti, objemu, měrného množství a skladby. Součástí projektu byla také 

osvětová kampaň spojená s dotazníkovým  šetřením. Výsledky dotazníkových šetření jsou 

rovněž součástí této práce. 

Ve spolupráci s VÚZT Praha a ÚMCH AV ČR byla v rámci této práce také testována 

rozložitelnost oxo-biodegradabilních plastů d2w firmy Symphony Environmental Ltd. 

v průběhu kompostovacího procesu i mimo něj. Byla hodnocena změna jejich 

mechanických vlastností. 

Výsledky projektu shrnuté v této práci by měly pomoci při zavádění komplexních systémů 

sběru  a zpracování BRKO v jednotlivých obcích a regionech naší republiky.  
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ABSTRACT 

 

 
The thesis submitted is a part of solution of the research pilot project PPA03/CZ/7/8 called 

„Management of bio-waste from municipal solid waste and composting in the Czech 

Republic”. The project was supported by the Czech Ministry of Environment and it was 

designed and sponsored by the Dutch company Tebodin. The project was realized in 

Uherske Hradiste. The project’s aim was to provide information for creation of the national 

strategy for biowaste to be diverted from the landfill. The obligation to create this strategy 

is a consequence of the European Landfill Directive 1999/31.  

The thesis evaluates results of the project aimed primarily at sorting, collection and the 

composition analysis of biowaste and mixed waste in selected areas of Uherske Hradiste. 

The thesis shows values of selected waste parameters – weight, volume,  specific weight 

and composition. Public awareness campaign stimulating biowaste separation behaviour 

was a part of the project as well. The campaign comprised questionnaire surveys whose 

results are included in this thesis. 

In cooperation with the Research Institute of Agricultural Technology and Institute of 

Macromolecular Chemistry in Prague the dissolubility of biodegradable plastics d2w 

produced by the company Symphony Environmental in compost and external 

environments was tested. Modification of their mechanical characteristics was evaluated 

subsequently.  

The project’s results compiled in this thesis should help with creation and establishment of 

the complex BRMW (biologically resoluble municipal waste) collecting and processing 

systems in particular municipalities and regions in the Czech Republic.  
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1. ÚVOD 
 

 

Problematika biologicky rozložitelných komunálních odpadů se za poslední roky dostala 

výrazně do popředí. Je to logické, neboť Směrnice Rady 1999/31/ES, o skládkách odpadů, 

ukládá členským státům omezit množství biodegradabilního odpadu ukládaného na 

skládky a pro biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) stanovuje pro dané 

časové intervaly procentuální snížení množství skládkovaného BRKO. Důvody pro tato 

omezení jsou zcela jasné – „skládková“ Směrnice EU považuje omezení množství 

sládkovaného BRKO za klíčovou strategii při snižování emisí metanu a omezování 

škodlivých průsaků ze skládek. 

Výše zmíněná směrnice si vyžádala některé změny i v naší legislativě týkající se odpadů. 

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpis - Vyhláška ministerstva životního prostředí 

č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 

terénu a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady – se tak 

staly silným nástrojem při snižování množství skládkovaného BRKO. Příloha č.4 této 

vyhlášky v bodě 8, odst. (d) uvádí: „biologicky rozložitelný podíl komunálního odpadu 

ukládaný na skládky musí být postupně omezován v souladu s harmonogramem 

stanoveným v Plánu odpadového hospodářství ČR a krajů (tj. snížit tento podíl do roku 

2010 na 75 %, do roku 2013 na 50 % a do roku 2020 na 35 % celkového množství 

hmotnosti biologicky rozložitelného komunálního odpadu vzniklého v roce 1995)“. 

Odpady biologické povahy jsou významnou kvantitativní složkou komunálního odpadu. 

Podle analýz tvoří BRKO v celé Evropě 30 – 40 % komunálního odpadu, což není zrovna 

zanedbatelný podíl. Pro členské státy EU není jednotná strategie pro nakládání s těmito 

odpady dosud vypracována. Jejich sběr, zpracování a odstraňování je díky jejich některým 

vlastnostem, jako jsou fermentabilita a vyšší obsah vody znesnadňující energetické využití, 

stále dosti problematický (Internet 1). 

V zákoně o odpadech č.185/2001 Sb. je jasně řečeno, že využívání odpadů má přednost 

před jejich odstraňováním a že je upřednostňováno materiálové využití odpadů před 

využitím energetickým. Z tohoto požadavku tedy vyplývá, že v oblasti BRKO nebude do 

budoucna určitě řešením výstavba dalších spaloven, ale že bude nutné vybudovat 

kompostárny a zařízení pro anaerobní rozklad či mechanicko-biologickou úpravu těchto 

odpadů. Tato skutečnost je již zohledněna v Plánu odpadového hospodářství České 

republiky, který se problematice BRO a BRKO věnuje. Součástí POH ČR je strategie 

omezování biologicky rozložitelných odpadů na skládkách a rozvoj kompostování těchto 

odpadů. Kompostování má být podle POH ČR upřednostňováno s využitím výsledného 

produktu zejména v zemědělství, při rekultivacích či při zakládání a údržbě zeleně. 

Váňa (Internet 2) označil kompostování za technologii udržitelného života. Obecně jde 

o technologii s velmi dlouhou historií. Nejstarší zmínku o kompostování najdeme již ve 

staročínské "Svaté knize o setí a sázení", kde se doporučuje připravovat komposty 

z organických odpadů, fekálií a z usazenin ze zavodňovacích kanálů a hnoje pro stromy, 

rýži a vinnou révu (Internet 2). Organické přípravky např. v podobě kompostů byly 

používány a aplikovány do půdy po staletí za účelem výživy plodin a zlepšení úrodnosti 

půdy, ale v mnoha oblastech nebyly tyto zdroje využity od té doby, co byla vynalezena 

umělá hnojiva a pesticidy.  Přitom komposty mohou výrazně zlepšit zdraví půdy, působí 

jako prevence a účinný prostředek při potlačování rostlinných škůdců a nemocí (Litterick 

et al., 2004). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Methan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://biom.cz/legislativa.stm?x=329810
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://biom.cz/legislativa.stm?x=104946
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://biom.cz/legislativa.stm?x=447257
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompostov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompostov%C3%A1n%C3%AD
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U nás se začaly koncem devatenáctého století uplatňovat nízké komposty. V roce 1962 zde 

bylo na 14 kompostárnách vyráběno 0,5 mil. tun kompostu, v roce 1986 to bylo na 18 

kompostárnách a s plošně zaváděnou ambulantní výrobou kompostu přímo na poli   3 mil. 

tun kompostu. V současné době se po restrukturalizaci našeho zemědělství snížila roční 

výroba kompostů na cca 200 - 250 tisíc tun. Díky stávajícím změnám bude však do 

budoucna nezbytné kompostování dále rozvíjet včetně zavádění domácího a komunitního 

kompostování. V tomto směru se samozřejmě počítá s významnou  spoluprací obcí a jejich 

obyvatel (Internet 2). 

Při „odpadovém“ plánování a zavádění systémů sběru a zpracování BRKO v dané obci či 

regionu je nezbytné mít k dispozici konkrétní data a podklady z podobných lokalit. Za 

tímto účelem se uskutečňují jednotlivé výzkumné projekty.  

Tato diplomová práce je součástí výzkumného pilotního projektu MŽP ČR a holandské 

firmy Tebodin PPA03/CZ/7/8 „Nakládání s bioodpadem z tuhého komunálního odpadu a 

kompostování v České republice“. Pro realizaci projektu byly vybrány tři lokality ve městě 

Uherské Hradiště, kde separace BRKO probíhá již od roku 1995. Výsledky projektu 

shrnuté v této práci by měly pomoci při zavádění systémů sběru  a zpracování BRKO 

v jednotlivých obcích a regionech naší republiky. Výsledky mohou být případně využity 

jako podklad při vytváření národní strategie snižování množství skládkovaného BRKO. 

Tuto strategii musejí dle Směrnice Rady 1999/31/ES vypracovat všechny státy EU. 

 

Hlavní cíle diplomové práce: 

 

 Sestavit přehled o současné situaci třídění, sběru a využívání BRKO u nás i ve 

světě. 

 Poskytnout základní údaje o vybraných lokalitách v Uherském Hradišti a přiblížit 

systém nakládání s BRKO v daných lokalitách. 

 Realizovat osvětovou kampaň na podporu separace BRKO ve vybraných lokalitách 

Uherského Hradiště, uskutečnit dotazníkové průzkumy v lokalitách a následně je 

vyhodnotit. 

 Provést a následně vyhodnotit analýzy skladby směsného a biologicky 

rozložitelného  komunálního odpadu ve vybraných lokalitách s cílem zjistit 

stanovené charakteristiky (měrné množství a skladba). 

 Otestovat rozložitelnost oxo-biodegradabilních plastů d2w firmy Symphony 

Environmental Ltd. v průběhu kompostovacího procesu; následně hodnotit změny 

jejich mechanických vlastností v tahu a porovnat výsledky s venkovními vzorky 

umístěnými mimo kompost a se vzroky, které nejsou biodegradabilní. 

 Shrnout a porovnat získané výsledky s výsledky podobných realizovaných projektů 

nakládání s BRKO. 
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2. LITERÁRNÍ REŠERŠE 
 

 

2.1 Vymezení pojmu BRO a BRKO 
 

 

V souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a 

jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady je biologicky rozložitelný odpad (BRO) definován jako jakýkoli 

aerobně či anaerobně rozložitelný odpad (například potraviny, odpad ze zeleně, papír). Za 

biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO) jsou pak považovány všechny druhy 

biologicky rozložitelného odpadu ve skupině 20 00 00 Katalogu odpadů. 

 Přehled druhů biologicky rozložitelných odpadů v této skupině uvádí tabulka č.1. 

Vzhledem k tomu, že všechny druhy BRKO nejsou 100 % biologicky rozložitelné, je 

v tabulce uveden také příslušný podíl biologicky rozložitelné složky.  

 

Tabulka č. 1  Druhy odpadů tvořících BRKO dle Katalogu odpadů a podíl biologicky   

                       rozložitelného obsahu (Internet 4) 

Katalogové 

číslo 
Druh odpadu 

Podíl biologicky 

rozložitelného obsahu  

(% hmotnostní) 

20 00 00 
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, 

průmyslové odpady a odpady z úřadů) , včetně složek z odděleného sběru 

20 01 00 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) 

20 01 01 Papír a lepenka 100 

20 01 08 
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a 

stravoven 
100 

20 01 10 Oděvy 75 

20 01 11 Textilní materiály 75 

20 01 38 Dřevo neuvedené pod č. 20 01 37 100 

20 02 00 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad (ze zahrad a parků) 100 

20 03 00 Ostatní komunální odpady 

20 03 01 Směsný komunální odpad 48*
)
 

20 03 02 Odpad z tržišť 75 

20 03 07 Objemný odpad  30 

*) Tento údaj se postupně mění; zatímco v roce 1995 obsahovaly směsné komunální odpady v průměru 40 % 

biologicky rozložitelných odpadů, očekává se, že v roce 2010 bude tento podíl až 60 % (Zámečníková, 2005). 

 

BRO může být také definován pomocí ukazatelů jako respirační aktivita po čtyřech 

dnech - AT4 a dynamický respirační index. AT4 by měla u tohoto odpadu dosahovat 

hodnoty nad 10 mg O2/g sušiny a dynamický respirační index by měl být vyšší než 1000 

mg O2/kg spal. látek/h (Internet 3). 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Respira%C4%8Dn%C3%AD_aktivita&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dynamick%C3%BD_respira%C4%8Dn%C3%AD_index&action=edit
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2.2 Produkce BRKO 
 

 

Na celkové produkci odpadů se významnou měrou podílí i složka tzv. organických 

odpadů. Podle klasifikace OECD z roku 2000 se na celkové produkci odpadů podílí 17 % 

odpady ze zemědělství a lesnictví a 11 % komunální odpady, jejichž hlavní část je tvořena 

biodegradabilními materiály (Banout, 2005). 

Údajů o produkci BRKO jako samostatné skupiny odpadů je v naší republice velice 

málo. Častěji bývá uváděna produkce veškerých biologicky rozložitelných odpadů, do 

kterých je BRKO zahrnut. Tématem této práce jsou ale bioodpady komunální, proto jsem 

se pokusila alespoň o minimální přehled produkce BRKO z dostupných údajů a věnovala 

jsem této problematice samostatnou kapitolu. 

Ačkoliv již existuje například metodika stanovení množství BRKO ve vybrané 

lokalitě na základě vstupních parametrů (Altmann et al., 2005), obce a regiony začínají 

řešit požadavky skládkové směrnice až v poslední době a údaje o produkci biologického 

komunálního odpadu z celé ČR nejsou prozatím k dispozici.  

Čísla udávající produkci BRKO se také často liší a lze je tedy brát pouze jako 

orientační. Například v roce 2001 představovalo množství biologicky rozložitelných 

komunálních odpadů v ČR dle Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH) 

1 866 458 tun v absolutním vyjádření (tabulka č.2). Ve stejném roce uvádí ale Český 

statistický úřad množství 786 072 tun BRKO (RP BRO, 2004).  

 

 

   Tabulka č. 2   Produkce a složení BRKO v roce 2001 (RP BRO, 2004) 

Odpady komunální a jim podobné odpady ze 

živností, z úřadů a z průmyslu, včetně odděleně 

sbíraných složek těchto odpadů 

množství 

(t) 

hm. % 

biologicky 

rozložitelného 

obsahu 

BRO (t) 

200101 Papír a/nebo lepenka 230 969 100 230 969 

200107 Dřevo 14 271 100 14 271 

200108 Organický, kompostovatelný kuchyňský 

odpad (včetně olejů na smažení a kuchyňského 

odpadu z jídelen a restaurací) 

57 614 100 57 614 

200110 Oděv 3 353 75 2 515 

200111 Textilní materiál 2 916 75 2 187 

200100 Odpad získaný odděleným sběrem 309 123 - 307 556 

200201 Kompostovatelný odpad 96 572 100 96 572 

200203 Ostatní nekompostovatelný odpad 93 863 20 18 773 

200200 Odpady z údržby zeleně v zahradách a 

parcích (včetně hřbitovů) 
190 435 - 115 345 

200301 Směsný komunální odpad 2 478 365 40 991 346 

200302 Odpad z tržišť 14 576 80 11 661 

200304 Kal ze septiků a/nebo žump, odpad z 

chemických toalet 
550 688 80 440 550 

200300 Ostatní odpad z obcí 3 043 629 - 1 443 557 

Úhrnné množství odpadů v přehledu: 3 543 188 - 1 866 458 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%99evo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompostovateln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
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Obecně lze ale říci, že BRKO tvoří poměrně stabilní podíl na celkové produkci 

odpadů a jejich množství je možno odvodit od počtu obyvatel. V jednotlivých krajích tvoří 

BRKO přibližně 10 – 15 % celkové produkce odpadů (Hejč et al., 2005). Podle odborných 

odhadů 30 až 40 % komunálních odpadů tvoří odpady biologicky rozložitelné. Český 

statistický úřad uvádí pro rok 2003 produkci 2 857 000 tun komunálního odpadu, dá se 

tedy říci, že v roce 2003 mohlo být na území ČR vyprodukováno až 1 142 800 tun BRKO. 

Podle CeHO (Centrum pro hospodaření s odpady) byla však v roce 2003 produkce 

komunálních odpadů v ČR 4 446 000 tun. Podle tohoto údaje mohla být produkce BRKO 

v roce 2003 pro naši republiku ještě vyšší – až 1 778 400 tun. 

 

V souladu se Směrnicí o skládkách odpadů byla Evropskou komisí v období vstupu 

ČR do EU odsouhlasena počáteční hodnota produkce BRKO v naší republice pro rok 1995 

na 1 530 000 tun. Požadované snížení množství sládkovaného BRKO v následujícím 

období je vypočítáno právě na základě této hodnoty. Národní cíle stanovené pro jednotlivá 

období jsou následovné: 1 147 500 t/rok v letech 2010 – 2012; 765 000 t/rok v letech 2013 

– 2019 a od roku 2020 pouze 535 000 t/rok. Obrázek č.1 ukazuje situaci BRKO v České 

Republice, znázorňuje vytyčené cíle v souladu se skládkovou směrnicí, očekávaný vývoj a 

nezbytnou redukci dle „středního scénáře“ procesu plánování národního odpadového 

hospodářství. Střední scénář počítá se stabilním celkovým množstvím biologicky 

rozložitelného zbytkového komunálního odpadu a také s tím, že veškerý nárůst produkce 

odpadů bude kompenzován rostoucím odděleným sběrem.  

 

Obrázek č. 1   Biologicky rozložitelný komunální odpad v České Republice: cíle,  

                        očekávaný vývoj a nezbytná redukce (MŽP, 2005) 

 

 

 

 

Čárkovaná červená linie na obrázku začínající na 1.530.000 t/r zobrazuje národní cíle 

stanovené pro BRKO ukládaný na skládky. Tečkovaná modrá linie začínající na 1.327.500 

t/r zobrazuje očekávané celkové množství BRKO podle výpočtu navrhnutého 

Ministerstvem životního prostředí (dle Metodiky výpočtu postupného snižování množství 

biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky), které očekává 

nárůst podílu biologicky rozložitelných složek komunálního odpadu ze současné hladiny 
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45 % na 60 % od roku 2020 (tato čísla je možno používat, pouze pokud nejsou k dispozici 

žádné výsledky analýz odpadů; pokud takové údaje k dispozici jsou, je nutno z nich při 

výpočtu vycházet). Plná zelená linie zobrazuje množství BRKO zbývajícího pro odstranění, 

za uvážení kapacity tří současných spaloven KO. Na obrázku je možné také pozorovat 

protnutí sestupných cílů (čárkovaná červená linie) a budoucího množství sládkovaných 

biologicky rozložitelných částí KO (plná zelená linie) v roce 2013. To znamená, že od 

tohoto roku by podle tohoto scénáře nebyl bez investic do dalších kapacit pro úpravu 

BRKO plněn cíl (MŽP, 2005). 

 

 

2.3 Nakládání s BRKO, praxe u nás a v zahraničí  
 

 

Přestože skládkování je podle priorit Evropské unie nejméně žádoucím způsobem 

konečného odstraňování odpadů, je v Evropě stále skládkováno na 57 % všech 

produkovaných odpadů. Například v roce 2002 bylo v ČR podle CeHO na skládky uloženo 

36 508 tun vytříděného BRKO, v roce 2003 to bylo o 6,5 % méně, tedy 34 115 tun. Toto 

množství je však prakticky zanedbatelné vzhledem k objemu biologicky rozložitelného 

odpadu, který je ukládán na skládky jako nedílná součást směsného komunálního odpadu, 

jehož produkce stále roste. Pro srovnání, v roce 2002 bylo uloženo na skládku 237 444 tun 

veškerých kompostovatelných odpadů, v roce 2003 dokonce 259 265 tun, což představuje 

nárůst o 9,2 % (Zámečníková, 2005). 

Jelikož až doposud není ze strany EU k dispozici žádný oficiální návrh směrnice o 

biologicky rozložitelných odpadech, je nucen každý stát vypořádat se s požadavky 

skládkové směrnice po svém. Je již zřejmé, že směrnice EU o biologicky rozložitelných 

odpadech nebude vydána jako samostatný dokument a místo ní můžeme očekávat 

rámcovou směrnici o půdě, která bude upravovat vedle monitorování půdy také 

problematiku bioodpadů, kompostování a použití čistírenských kalů (Váňa, 2006). 

Biologicky rozložitelný komunální odpad je často, pokud není skládkován, či 

spalován, zpracováván společně s ostatním BRO. Jedním ze způsobů, jak docílit 

požadovaného snížení množství odpadů ukládaných na skládky, je tedy zavádění systémů 

odděleného sběru BRO a jeho následného využívání. Je proto potřebné vytvářet podmínky 

k oddělenému shromažďování jednotlivých druhů BRO vznikajících v domácnostech, při 

provozování živností, v průmyslu a na úřadech, a to pokud možno odděleně od ostatních 

odpadů. Pro všechna tato opatření je základním předpokladem dobrá meziresortní 

spolupráce (Odpadové fórum 3/2006). Na základě posouzení přístupů jednotlivých zemí 

EU k řešení problematiky BRO, analýz chyb, kterých se jednotlivé členské státy dopustily 

a výchozích podmínek v naší republice, je možné konstatovat, že bude nezbytné propojit 

potřeby jednotlivých původců a jednotlivých kategorií biologických odpadů v jeden 

logistický celek. To znamená nalézt logisticky propojenou množinu vybraných technologií 

optimálně kopírujících specifika jednotlivých druhů biologických odpadů, potřeb 

jednotlivých zákazníků a možností odbytu získané suroviny či energie (Horsák, 2005).  

Celou situaci v naší republice ztěžoval navíc donedávna fakt, že stále ještě nebyla 

schválena vyhláška o nakládání s BRO. Orientace v legislativě je totiž velmi náročná, 

nejsou dána přesná pravidla pro povolování zařízení využívajících BRO a odpovědní 

pracovníci státní správy volí proto raději z předběžné opatrnosti nejpřísnější opatření. Ta 

pak představuje množství nákladných a časově náročných studií a posudků (Hejátková a 

Valentová, 2006). V březnu roku 2006 se situace poněkud změnila, neboť Poslanecká 

sněmovna Parlamentu ČR schválila novelu zákona o odpadech. Tato novela přináší kromě 
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jiného významná opatření na podporu recyklace biologicky rozložitelných odpadů 

v obcích. Novela neukládá obcím a městům povinnost zavést tříděný sběr bioodpadů či 

povinnost výstavby obecní kompostárny, jejím cílem je ujasnit pravidla v oblasti nakládání 

s BRKO, a  tak usnadnit recyklaci této skupiny odpadů (Internet 6). Novela zajistila 

například přiřazení BRO k vybraným odpadům, definovala tzv. malé zařízení ke sběru, 

výkupu či využívání BRO a dále sestavila stať týkající se tzv. komunitního kompostování. 

Bylo také vymezeno limitní množství zpracovávaného BRO v „malém zařízení“ za rok, a 

to na 150 tun, čímž je výrazně zjednodušen proces povolování provozu kompostáren 

s nízkou roční kapacitou (Šedivá, 2006). Podstatným přínosem novely také je, že zmocňuje 

MŽP, aby ve spolupráci s příslušnými ministerstvy vydalo vyhlášku, která stanoví jasná 

pravidla pro nakládání s bioodpady a podpoří rozvoj ekologicky šetrných zařízení k jejich 

využívání (Internet 6). Můžeme tedy doufat, že se v blízké budoucnosti dočkáme 

výrazných změn na poli biologicky rozložitelných odpadů. 

 

Pojem „nakládání s BRKO“ v sobě zahrnuje celou řadu činností, které provázejí 

BRKO od jeho vzniku přes zpracování až po konečné využití výstupů z jeho zpracování. 

Následující kapitoly jsou věnovány právě jednotlivým činnostem spojených s recyklací 

tohoto druhu odpadu. 

 

 

2.3.1 Sběr a separace BRKO 
 

Jednoznačnou výhodou biodegradabilních odpadů je možnost jejich úplné recyklace 

a opětovného využití například jako hnojiva, za předpokladu volby správné technologie 

zpracování (Banout, 2005). Tuto přednost bioodpadů však nemůžeme využít, pokud 

nezajistíme hned na počátku, tedy u zdroje biologického odpadu, jeho kvalitní separaci od 

ostatních druhů odpadů. V případě BRKO je zdrojem bioodpadu domácnost a odpad lze 

shromažďovat několika způsoby. Základním způsobem je separace BRKO přímo u občana, 

jinou možností je následná separace biologické složky ze směsného komunálního odpadu, 

tedy mechanicko – biologická úprava (MBÚ). Dlouhodobé zkušenosti ale potvrzují, že 

zpracování frakcí získaných pomocí MBÚ na kompost představuje výrazné riziko 

kontaminace vstupní suroviny a následně výsledného produktu. Kvalita a způsoby použití 

výsledných produktů zpracování bioodpadu závisí totiž na kvalitě vstupní suroviny. Proto 

se doporučuje kompostovat výhradně bioodpad získaný odděleným sběrem (Kotoulová, 

2001). Tuto skutečnost potvrzuje ve své práci také Favoino (Internet 7). Obrázek č. 2 

znázorňuje vliv odděleného sběru bioodpadu na kvalitu kompostárenských produktů 

(experiment čerpal z databáze obsahující více než 400 údajů). Z výsledků je patrný jasný 

pokles obsahu těžkých kovů v systémech, kde se využívá oddělený sběr bioodpadu 

(Internet 7). 

 

Nadále se tedy budeme zabývat možnostmi separace BRKO přímo u občana                     

(v domácnosti). Systémy odděleného sběru BRKO můžeme rozdělit dle následujících 

hledisek: 

 

Z hlediska sbíraného odpadu: 

• kombinace kuchyňského a zahradního (ze zeleně) 

• pouze kuchyňský 

• pouze zahradní 

• specifické bioodpady (z živnostenských provozů) 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
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Z hlediska technického: 

• sběrné dvory 

• velkoobjemové kontejnery 

• sběrné nádoby na bioodpad (120 či 240 l objem) 

• pytlový způsob 

• mobilní sběr 

 

Z hlediska organizačního: 

• donáškový/dovozový způsob 

• odvozný způsob 

• sběr na prahu/dům od domu 

 

Z hlediska frekvence svozu: 

• intenzivní systém (svoz více než jednou týdně) 

• standardní (jednou až dvakrát za dva týdny) 

• extenzivní (méně než jednou za dva týdny) (Internet 5 a Kotoulová, 2001)  

 

 

Obrázek č. 2  Koncentrace některých těžkých kovů v kompostech z různých odpadních  

                       materiálů a srovnání s tradičními statkovými hnojivy (Internet 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Způsob sběru jak z technického, tak z organizačního hlediska předurčuje druh 

sbíraného bioodpadu. Zahradní odpad je vhodnější dopravovat na sběrné dvory (tedy zvolit 

donáškový způsob sběru). Donáškový/dovozový sběr je nejvhodnějším způsobem 

především pro profesionálně prováděnou údržbu zeleně. V rozptýlené příměstské zástavbě 

rodinných domů nebo na jiných místech, kde je docházková vzdálenost na sběrný dvůr 

příliš velká, mohou být zřizována stálá sběrná místa či zaveden mobilní sběr těchto odpadů 

v předem vyhlášených termínech. Mobilní sběr je v podstatě odvozným způsobem sběru 
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bioodpadu a je využíván ke sběru specifických odpadů ze živností a ze zařízení veřejného 

stravování. Kuchyňský bioodpad je získáván odvozným způsobem sběru, tedy odděleným 

sběrem do nádob menšího objemu umístěných v blízkosti bytové zástavby. Tento způsob 

je sice účinnější než způsob donáškový, zato však provozně nákladnější (Kotoulová a 

Váňa, 2001). Zajímavé srovnání dvou systémů sběru BRKO (odvozného a na prahu/dům 

od domu) uvádí ve své diplomové práci Iljučoková (2004). Studie prováděná pracovní 

skupinou pro kompostování a integrované odpadové hospodářství při Scuola Agraria del 

Parco di Monza v Itálii porovnává mimo jiné výtěžnost odvozného (v tomto případě 

nazvaného donáškovým) systému a systému sběru na prahu/dům od domu.  

Nevýhodou separovaného BRKO oproti některým druhům BRO (především 

zemědělským) může být jeho různorodé složení (Hejč et al., 2005).  

Čistota sbíraného bioodpadu z domácností je závislá na četnosti a kvalitě komunikace 

s původci tohoto odpadu. Tato skutečnost byla potvrzena i v průběhu pilotního projektu 

v Uherském Hradišti. Při důkladně prováděné osvětě, především v období zavádění sběru, 

je čistota bioodpadu ve sběrných nádobách přijatelná pro jeho následné využití (Kotoulová 

a Váňa, 2001). Obavy ze zavádění odděleného sběru bioodpadů ve velkých městech 

pramenily z myšlenky, že čistota sebraného bioodpadu je mnohem nižší v hustě 

obydlených oblastech. Ve skutečnosti se ale čistota bioodpadu jeví daleko více závislá na 

zvoleném systému sběru, nikoliv na velikosti města a počtu obyvatel. Je doloženo mnoho 

případů, kde byl systém sběru bioodpadu úspěšně aplikován také v centrech velkých měst. 

Například v Itálii bylo sebráno množství údajů o čistotě bioodpadu (% kompostovatelného 

odpadu) a porovnáno s velikostí daných měst. Ze statistického hlediska vyšla korelace 

mezi čistotou bioodpadu a velikostí obce opravdu velmi malá (R
2
 = 0,0174). Na obrázku  

č. 3 je vidět, že byly zaznamenány jak výsledky s vysokou čistotou bioodpadu v intravilánu 

velkých měst, tak výsledky s nízkou čistotou bioodpadu v malých obcích. To znamená, že 

čistotu vytříděného odpadu ovlivňují jiné faktory než počet obyvatel. Jedná se především  

o systém sběru. Systémy sběru na prahu/dům od domu se zdají být obecně lepší než 

systémy používající sběrné nádoby v blízkosti domu. K podobným závěrům došli také v 

Katalánsku, kde jsou zavedeny podobné systémy sběru (Internet 7).  

      

      Obrázek č. 3   Závislost mezi čistotou bioodpadu a velikostí obce (Internet 7) 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompostovateln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompostovateln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
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Zavádění jakéhokoliv systému třídění a sběru bioodpadu vyžaduje nutně spolupráci 

občanů, jejich ochotu třídit BRKO a vysokou disciplinovanost při jeho separaci. Zároveň je 

potřeba si uvědomit, že při vytváření efektivního integrovaného systému třídění a sběru 

bioodpadu je zapotřebí brát v úvahu specifické podmínky dané lokality. Jinak řečeno, 

každý jednotlivý systém musí vyhovovat specifičnosti daného území.  

Náklady obce spojené se zaváděním systémů odděleného sběru BRKO nejsou 

rozhodně zanedbatelné. Počínaje osvětovou kampaní, kdy obec musí občany přesvědčit, 

aby si nejlépe na své vlastní náklady pořídily další odpadní nádobu do domácnosti a 

optimálně zvolenou logistikou svozu konče, představuje zdánlivě bezproblémové zavádění 

odděleného sběru minimálně jeden velký finanční problém. Přesto však zavedení tříděného 

sběru BRKO nemusí znamenat navýšení nákladů, a to například, pokud by tím bylo 

dosaženo snížení frekvence svozu zbytkového komunálního odpadu. Tento fakt opět 

potvrzuje ve své práci Favoino (Internet 7).  

Podle analytické studie Institutu pro odpad, odpadní vody a řízení infrastruktury 

(INFA) z roku 2004 je oddělený sběr BRKO do sběrných nádob ekonomicky výhodný. 

V rámci studie byly porovnávány náklady na separovaný odvoz a úpravu s výdaji na 

odstraňování bioodpadu společně se směsným komunálním odpadem. Do analýzy byly 

zahrnuty vedle modelových výpočtů také další faktory ovlivňující náklady (například 

struktura poplatků, organizace a interval svozu nebo existující smluvně zajištěné kapacity 

na zpracování). Při porovnání průměrných nákladů pro všechny sídelní struktury studie 

ukázala, že separovaný sběr a zpracování směsného KO a BRKO odděleně není dražší než 

sběr a zpracování těchto odpadů společně. Náklady na logistiku se při separovaném sběru a 

svozu zbytkového a biologického odpadu sice zvyšují, při následném zpracování jsou však 

opět redukovány. Při optimalizaci logistiky představuje tedy oddělený sběr BRKO velký 

potenciál úspory (Internet 8).  

Všechny státy EU se s větším či menším nasazením snaží plnit požadavky 

„skládkové“ směrnice 1999/31/ES, tedy zajistit snížení množství biologicky rozložitelných 

odpadů ukládaných na skládky a zároveň výrazně zvýšit materiálové využití komunálních 

odpadů. Řešení obou cílů spočívá především v aktivním třídění papíru, který rovněž 

řadíme mezi bioodpady, a v zavádění třídění a materiálového využívání dalších druhů 

bioodpadů, které na území měst vznikají.  

Dle aktivity v oblasti odděleného sběru bioodpadů lze rozdělit evropské země do čtyř 

kategorií (obrázek č. 4):  

• V Rakousku, Belgii (Flandry), Německu, Švýcarsku, Lucembursku a Nizozemí 

jsou systémy odděleného sběru bioodpadu plně realizovány (například Holandsko a 

Rakousko již přesáhlo specifickou kapacitu pro kompostování 100 kg/obyvatel a 

rok). 

• V Dánsku, Švédsku, Norsku, Itálii a Španělsku (Katalánsko) jsou hlavní rysy 

systémů plně nastíněny, ale ještě není zajištěna dostatečná kapacita kompostáren a 

trh s kompostárenskými produkty není plně rozvinut. 

• Ve Finsku, Francii, Velké Británii a části Belgie (Vlámsku) se systémy začínají 

teprve rozvíjet. 

• Ve většině regionů Španělska, v Řecku, Irsku a Portugalsku není zatím žádná snaha 

kompostovat bioodpad z odděleného sběru (Internet 7).       

    

 

BioCycle World (2005) uvádí příklad pilotního projektu v londýnské čtvrti Bexley, 

který začal v lednu roku 2004. 289 domácností zde třídilo kuchyňský a zahradní odpad po 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://www.biom.cz/index.shtml?x=148778#p2#p2
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompostov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
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dobu jednoho roku. Domácnosti používaly speciální aerobní nádoby – desetilitrové koše 

s papírovým pytlem, které vysypávaly do venkovní nádoby určené k hromadnému sběru. 

Interval svozu byl stanoven na dva týdny. Tento způsob řešení se ukázal jako naprosto 

vyhovující. 

Komplexní systémy nakládání s BRKO se také úspěšně rozvíjejí v USA a Kanadě. 

Farrell (2005) uvádí zajímavý příklad z oblasti západu USA. V roce 1996 začal pilotně 

v San Francisku a jeho okolí projekt na separovaný sběr bioodpadů z domácností, 

supermarketů, restaurací, kaváren, hotelů, pekáren a podobných živnostenských zařízení. 

Již v roce 1998 byl projekt rozšířen do celého města. Každý den je v San Francisku a 

Oaklandu nashromážděno asi 300 tun bioodpadu z domácností a dalších 2 330 tun 

komunálních bioodpadů. Celý projekt zaštiťuje odpadová firma Norcal Waste Systems, 

Inc., která se stará o svoz a následné kompostování bioodpadů. Dnes je do systému 

odděleného sběru zapojeno zhruba 150 000 domácností. Výrobce kompostu zde úspěšně 

našel i své odběratele – tím je celkem 30 kalifornských vinic v okresech Napa, Sonoma, El 

Dorado a Mendocino. Vinaři jsou s používáním kompostu velmi spokojeni, takže projekt 

úspěšně pokračuje. V roce 2004 byl naplánován stejně koncipovaný tříletý pilotní projekt 

také pro město Los Angeles.  

 

 

Obrázek č. 4  Rozvoj odděleného sběru bioodpadů a kompostování v Evropě (Internet 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V naší republice existují systémy komplexního nakládání s komunálními bioodpady 

stále spíše ve stadiu pilotních projektů. V poslední době jich sice přibývá, stále však máme 

co dohánět především ve srovnání s některými státy západní Evropy jako jsou Rakousko a 

Holandsko. V posledních letech proběhly či stále ještě běží pilotní projekty například       

ve městech Bílina, Praha, v mikroregionech Hustířanka u Hradce Králové a Náměšťsko. 

V letošním roce byl zahájen nový projekt odděleného sběru bioodpadů ve městech Vysoké 

Mýto a Hradec Králové. Separovaný sběr komunálních bioodpadů je již delší dobu 
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zaveden například ve městech Kroměříž, Uherské Hradiště, Jindřichův Hradec, Nová Paka, 

Ústí nad Labem, Plzeň, Písek a dalších.  

Systémy odděleného sběru bioodpadů začínají vždy formou pilotních projektů a 

pokud se během stanovené doby osvědčí, jsou postupně rozšiřovány do dalších lokalit 

města či do oblastí v jeho bezprostřední blízkosti. Například ve městě Bílina se sběr 

separovaného bioodpadu po zkušebním projektu v příměstské oblasti rodinných domků Na 

Výslunní rozšířil do sídlištní oblasti panelových domů s 531 domácnostmi (Hora et al., 

2005). V letošním roce se tímto způsobem také již po několikáté rozšířil separovaný sběr 

bioodpadů v Uherském Hradišti, a to zhruba o 300 rodinných domů v městské čtvrti 

Mařatice. Podobně je tomu v Praze, kde je plánováno rozšiřování sběru bioodpadů 

z Dolních Chaber do dalších okrajových částí města. V současnosti je vytipováno asi deset 

dalších městských částí (Vedralová, 2006).  

 

Tím nejlepším odpadem, který šetří životní prostředí i obecní rozpočet, je 

bezpochyby odpad, který vůbec nevznikne. U komunálních bioodpadů z domácností lze 

prostřednictvím různých programů prevence vzniku bioodpadů (podpora domácího a 

komunitního kompostování) alespoň částečně dosáhnout snížení produkce těchto odpadů 

na území obce. Například ve Flandrech se odděleným sběrem v kombinaci s domácím 

kompostováním využívá přes 65 % bioodpadů. V Rakousku se stejným způsobem využívá 

87 % bioodpadů (Internet 11).  

Domácí (popřípadě komunitní) kompostování představuje jednoduchý způsob jak 

omezit podíl odpadu ze zahrad a kuchyní ve směsném komunálním odpadu. Navíc si tak 

domácnosti mohou vyrobit svůj vlastní kvalitní kompost a ušetřit tak následně při nákupu 

průmyslových hnojiv a dalších prostředků ke zlepšování půdy (třeba rašeliny). 

Samozřejmě, že tato možnost se nabízí jen ve vhodné sídelní zástavbě.  Neboli jak uvádí 

RP BRO (2004): „v oblasti BRKO se jeví jako nezbytné zintenzivnění podpory zavádění 

domácího a komunitního kompostování tam, kde jsou pro tyto aktivity podmínky. K tomu 

může posloužit např. podpora výroby levných kompostérů a zvýšení environmentální 

výchovy. Do oblasti prevence je možné rovněž zahrnout obecní kompostování, zejména v 

malých obcích, které je možné podpořit hlavně přijetím legislativních úprav definujících 

obecní a komunitní kompostování“.  

Otázka ekonomického hodnocení a rentabilnosti nejrůznějších informačních kampaní 

na podporu komunitního či domácího kompostování zůstává však stále nezodpovězena. 

Habart et al.(2004) uvádí několik příkladů ze západní Evropy, kde osvětové a informační 

kampaně na podporu domácího kompostování byly úspěšné. V Dolním Rakousku lze 

prostřednictvím domácího kompostování využít až 130 kg bioodpadu na osobu za rok. 

V celé této spolkové zemi je domácím kompostováním zpracováváno 58 % bioodpadu 

z domácností. Ve Flandrech, kde je hustota osídlení poměrně vysoká (434 obyvatel/km
2
), 

bylo stejným systémem v roce 2002 využito 385 000 tun bioodpadu (v přepočtu 64 kg na 

obyvatele za rok), zatímco v roce 1991 to bylo jen 40 000 tun bioodpadů. Zajímavé řešení 

nabízí svým občanům také švýcarský Luzern. Platí zde nařízení, že při výstavbě nového 

domu musí být vyčleněn prostor pro kompostoviště, aby se noví obyvatelé mohli 

rozhodnout, zda jej využijí či ne. Výstavba kompostovišť je navíc dotována 50 

švýcarskými franky na domácnost. V našich podmínkách, kde v roce 2001 žilo asi 42 % 

obyvatel v rodinných domech, by zapojení těchto občanů do domácího a komunitního 

kompostování znamenalo nárůst využití bioodpadu o 20 %, tedy snížení roční produkce 

BRKO o 112 029 tun, což by představovalo roční úsporu zhruba 39,2 miliónů Kč (Habart 

et al., 2004). 

S tříděním, sběrem a svozem bioodpadů je velmi úzce spjata také problematika 

zdravotních rizik, která přímo souvisí s původem a složením odpadů.  
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Česká legislativa o odpadech obsahuje zásadní principy, při jejichž dodržování se 

minimalizují zdravotní rizika při nakládání s odpady. Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech v 

posledním znění uvádí například v § 10 odst. 1: „….., odpady, jejichž vzniku nelze 

zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví 

a životní prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními 

předpisy“, dále v § 11 odst. 3: „Při posuzování vhodnosti způsobů odstranění odpadů má 

vždy přednost způsob, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější k životnímu 

prostředí (RP BRO, 2004).  

Celý systém nakládání s BRKO musí být zabezpečen tak, aby nedocházelo 

k ovlivňování životního prostředí zápachem a mikroorganismy a sběr nesmí být zdrojem 

výskytu hmyzu a hlodavců. Tím se zajistí minimalizace přenosu možných infekčních 

onemocnění. Musí být také zajištěny vhodné sběrné nádoby, jejich čištění a dezinfekce. Při 

svozu biologicky rozložitelného odpadu je potřeba zajistit vhodné přepravní obaly, jejich 

čištění a dezinfekci. Stejně důležité je také stanovení optimálních intervalů svozu tak, aby 

se zabránilo hnití odpadu a vzniku rizikových faktorů. Riziko v tomto případě představují 

například expozice bioaerosolu či poranění ostrými předměty v případě nepříliš dobrého 

třídění. Obecně je však v ČR za největší zdravotní riziko při nakládání s neupravenými 

odpady považováno riziko infekčnosti (Zimová a Matějů, 2005). 

 
 

 

2.3.2 Možnosti využití BRKO a odbyt výstupů z jeho zpracování  
 

Při zpracování bioodpadu se nabízí hned několik možností jeho více či méně 

efektivního využití. Volba technologie zpracování závisí na mnoha faktorech; především 

na druhu odpadu. V současné době jsou ovšem neopominutelným faktorem také finanční 

možnosti původců odpadu. Nejlepší využití bioodpadu se může mnohdy nacházet 

v efektivní kombinaci dvou nebo více různých technologií (Štykar, 2003). Biologicky 

rozložitelné odpady lze zpracovávat následujícími základními způsoby: 

 

• aerobně – kompostováním 

• anaerobně – digescí/fermentací 

• přímým energetickým využitím (spalováním) 

• mechanicko – biologickou úpravou (pouze doplňkově) 

 

 

Kompostování je biologický proces, aerobní termofilní samozáhřevný biologický 

rozklad biologicky rozložitelného materiálu, při němž mikroorganismy přeměňují surový 

materiál na humus a jeho složky. Řádné kompostování vyvíjí dostačující teplo k ničení 

semen a plevelů, patogenních bakterií, redukuje obsah vody a objem materiálu. Je to 

jednoduchý proces ovlivňovaný základními podmínkami prostředí, které působí na 

všechny biologické činnosti (Jelínek, 2005). Velmi výstižně definuje kompostování Váňa 

(1994): „kompostování je řízená biologická výroba humusu“.  

Vznikající kompost je nejstarším a nejpřirozenějším prostředkem ke zlepšování půdy 

a k hnojení (Kalina, 2004). Používáním kompostu se především zvýší obsah humusu 

v půdě a značně se urychlí proces přirozené obnovy půdní úrodnosti. Jen půda 

s odpovídajícím množstvím humusových látek může být v dobrém fyzikálním, chemickém 

a biologickém stavu. Humus a jeho kyseliny jsou důležité z hlediska vytváření optimální 

drobtovité struktury a potřebné kyprosti půdy. Drobtovitá struktura půdy pomáhá udržet 
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příznivý vodní, vzdušný a tepelný režim. Pro půdní mikroorganismy je humus trvalým 

zdrojem živin (Hejátková et al., 2003). 

Ani z ekonomického hlediska není obsah živin v kompostu zanedbatelný. Důvodem 

jsou především ceny syntetických hnojiv, které za posledních deset let mnohonásobně 

stouply. V této souvislosti provedl velmi zajímavý propočet Váňa (Internet 2): „V roce 

2004 jsme pravidelně odebírali vzorky domovních bioodpadů, který se začal sbírat na 

vybraných sídlištích Jindřichova Hradce. Průměrné hodnoty z 36 odebraných vzorků 

domovních bioodpadů vykazují obsah sušiny 27,5%, obsah spalitelných látek 85%, obsah 

dusíku 2,1%, obsah fosforu 0,23%, obsah dusíku 1,0%, obsah vápníku 1,0% a obsah 

hořčíku 0,1% (v sušině). Přepočteme-li cenu rostlinných živin a organické hmoty na 

příslušnou cenu ekvivalentních průmyslových hnojiv, zajišťujeme, že 1 kg domácích 

odpadů v Jindřichově Hradci má hodnotu 39 haléřů. Některé vzorky s vysokým obsahem 

živin představovaly hodnotu 1 koruny. V celostátním měřítku vzniká ročně cca 1,9 mil. tun 

komunálních bioodpadů a připočteme-li k tomuto množství ještě bioodpady ze zemědělské 

a lesní výroby, ze zpracovatelského průmyslu a odpady z čištění odpadních vod, docházíme 

k celkovému množství 8,92 mil. tun bioodpadů, kdy celková hodnota rostlinných živin a 

organických látek v těchto odpadech, kterou můžeme každoročně recyklovat, se pohybuje v 

rozmezí 3,5 - 5 miliard Kč “. 

Kompostování je sice procesem kontinuálním, přesto u něj můžeme vymezit 

jednotlivé fáze tlení: fázi rozkladu, přeměny a výstavby (syntézy). Fáze rozkladu trvá 3 až 

4 týdny a teplota v této fázi díky činnosti mikroorganismů stoupá na 50 až 70°C (podle 

výchozího materiálu). V této fázi dochází k tzv. mineralizaci – lehce rozložitelné 

sloučeniny (cukry, bílkoviny a škrob) jsou rozloženy na malé stavební kameny (dusičnany, 

oxid uhličitý, čpavek, aminokyseliny, polysacharidy) a živiny vázané v organické hmotě se 

tak uvolňují a přecházejí do původní minerální formy. Ve fázi přeměny jsou 

mineralizované živiny zabudovány do humusového komplexu a kompost má v tomto 

stadiu nejlepší účinky na půdu z hlediska dodávání živin. K fázi syntézy dojde, pokud 

kompost ponecháme ještě déle „ležet“. Získává stále zemitější strukturu a živý humus se 

přeměňuje na humus trvalý (živiny jsou stále pevněji vázány) (Kalina, 2004). 

Při procesu zrání kompostu rovněž unikají plynné emise. Při experimentech byly 

zjištěny následné plynné emise: N2O, NO, NH3, CH4, CO, CO2, H2S. Je zřejmé, že obsah 

plynných emisí se bude lišit podle jednotlivých komponent použitých při zakládce 

kompostu (Jelínek, 2005).   

Mikroorganismy (převážně bakterie a houby) zajišťující rozklad surového materiálu 

potřebují ke svému životu velmi specifické podmínky. Výhodou je, že jsou v přírodě 

zastoupeny všude, nemusíme je tedy kupovat a očkovat jimi. Stačí jim pouze zabezpečit 

vhodné životní podmínky, přičemž k těm nejdůležitějším jistě patří: vhodná vlhkost, 

dostatek vzduchu, optimální složení výchozího materiálu pro zakládku kompostu, přídavek 

půdy, promíchání materiálu, tma a teplo (Kalina, 2004). 

V souvislosti s BRKO a výše uvedenými podmínkami v prostředí kompostu bych se 

ráda zmínila především o složení výchozího materiálu při zakládce kompostu.  

Receptura zakládky musí být optimalizována tak, aby se docílilo co nejvyšší 

účinnosti tvorby humusových látek. V surovinovém složení kompostu je nejdůležitějším 

elementem organická hmota rozložitelná mikroorganismy (Hejátková et al., 2003). 

Organická hmota biologicky rozložitelných komunálních odpadů představuje pestrý 

sortiment materiálů, různě odolných vůči mikrobiologickému rozkladu. Různá rychlost 

rozkladu jednotlivých organických zbytků je dána rozdílným poměrem uhlíku a dusíku 

(C:N). ČSN Průmyslové komposty požaduje konečný poměr C:N maximálně 30:1. 
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Abychom tedy u zralého kompostu dosáhli poměru C:N v rozmezí 25 – 30:1, je třeba 

optimalizovat poměr C:N již v čerstvém kompostu, a to v rozmezí 30 – 35:1. V průběhu 

zrání kompostu ubývá část uhlíku jako CO2 a poměr C:N se zužuje. Nadměrně široký 

poměr C:N zase prodlužuje zrání kompostu (Váňa, 1994). Poměr C:N některých surovin ke 

kompostování uvádí tabulka č. 3. Pomocníkem při zakládání kompostů (především těch 

centrálních) nám mohou být databázové programy pro stanovení surovinové skladby 

kompostu, například program KOMPOST 2.00 či program COMPOSTER. 

 

U BRKO je možnost kompostování omezována podílem biodegradabilních složek 

daného materiálu, a to z důvodu kvality výsledného kompostu a možnosti jeho využití 

(Iljučoková, 2004). Dalším poměrně novým omezením, či spíše zpřísněním, v oblasti 

kompostování BRKO je jistě Nařízení ES č. 1774/2002. Při kompostování odpadů ze 

zahrad a parků je i nadále možné využívat klasické kompostování na hromadách, ale při 

kompostování    odpadů   s    příměsí   odpadu   kuchyňského   je   nutné   použít   uzavřený  

 
Tabulka č. 3  Poměr C:N v některých surovinách ke kompostování (Kalina, 2004) 

Suroviny C:N 
Kůra 120:1 

Piliny 500:1 

Papír, karton 350:1 

Odpad z kuchyně 15:1 

Odpad ze zahrady 40:1 

Listí 50:1 

Posekaná tráva 20:1 

 

kompostovací reaktor (bioreaktor), aby byl splněn požadavek hygienizace/pasterizace 

odpadů – při 70°C po dobu minimálně jedné hodiny. Kuchyňským odpadem se zde rozumí 

veškeré odpady z potravin; z restaurací, stravovacích zařízení a centrálních i domácích 

kuchyní. Tímto požadavkem se mimo jiné samozřejmě celý proces výrazně prodražuje.   

 

V současné době je možné z technologického hlediska rozlišit následující základní 

způsoby výroby kompostů (Plíva et al, 2005): 

• kompostování v pásových hromadách 

• kompostování v plošných hromadách 

• intenzivní kompostovací technologie: 

a) v biofermentorech (bioreaktorech) 

b) v boxech nebo žlabech  

• kompostování ve vacích (Ag Bag) 

• vermikompostování 

 

Rozvoj kompostovacích technologií by nebyl dobře možný bez správného pochopení 

jejich biologických a chemických pochodů. Postupem času se tak suroviny dříve 

považované za odpad staly významným zdrojem živin. Prudký nárůst kompostování až na 

úroveň nejrozšířenější recyklační technologie organických odpadů začal v USA a západní 

Evropě na počátku 80. let minulého století. Využívání klasických metod biodegradace ve 

velkém se dnes již neobejde bez použití vysoce výkonné techniky. V současné době je 

velmi často používána metoda tzv. rychlokompostování na malých hromadách či spíše 
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kompostování v pásových hromadách. Přední světové firmy začaly již vyrábět menší, ale 

vysoce výkonné stroje, uplatnitelné právě při tomto způsobu kompostování (Hejátková et 

al., 2003).  

 

Z organizačního hlediska je možné provádět kompostování na následujících úrovních 

(Kotoulová a Váňa, 2001): 

• domácí kompostování (v rodinných zahradách) 

• komunitní kompostování (na sídlištích, u škol apod.) 

• centrální kompostování (průmyslové a zemědělské kompostování) 

 

Domácí a komunitní kompostování bylo již zmíněno v předchozí kapitole 2.3.1. 

Následující text se soustředí především na kompostování centrální.  

Nemalou výhodou centrálního kompostování je, že s ohledem na rozšířenou tradici   

v domovním a zahradním kompostování jsou tyto technologie veřejností přijímány bez 

větších problémů (je však vždy nezbytné předcházet vzniku zápachu, neboť jakmile 

vzniknou problémy se zápachem, přízeň obyvatel mizí). Kompostárenské technologie jsou 

rovněž dobře přijímány nevládními organizacemi aktivními v oblasti životního prostředí 

(RP BRO, 2004). 

Podle údajů CeHO k prosinci 2004 je v naší republice v provozu 119 kompostáren ve 

všech krajích, z toho početně nejvíce v kraji Ústeckém a Středočeském (Internet 12). 

Kapacita pro výrobu kompostu v ČR je cca 700 tis. tun ročně. V současnosti se 

vyrábí 500 tis. tun registrovaného kompostu uváděného do oběhu prodejem a 200 tis. tun 

kompostu pro vlastní potřebu. Kromě komunálního bioodpadu a čistírenských kalů se 

každoročně kompostuje 100 - 200 tis. tun průmyslového bioodpadu (papírenské odpady, 

odpady ze zpracování dřeva, konzervárenský odpad apod.). Dále je kompostováno 

každoročně 300 - 550 tis. tun zemědělského bioodpadu (zvířecí fekálie a rostlinný odpad) 

(RP BRO, 2004).   

Za stávajících podmínek v naší republice hraje klíčovou roli u všech kompostáren 

ekonomika provozu.  Bez důkladných propočtů a včasného zajištění odbytu vyráběného 

kompostu není možné jakýkoli záměr realizovat (za předpokladu, že požadujeme 

v dohledné době návratnost investic a v budoucnosti snad i ziskovost celého zařízení). 

Kompostovací technologie jsou v ČR technicky zajištěny podle možností provozovatelů a 

v současné době se jedná většinou o provoz na hranici rentability. Používané mechanizační 

prostředky vycházejí z dostupné zemědělské techniky (traktor, přívěs, shrnovací radlice, 

nakladač), jejich náhrada profesionální technikou, jako jsou např. samojízdné překopávače 

kompostu, drtiče či štěpkovače, je dosti problematická a vyžaduje vždy alespoň základní 

propočty pro posouzení návratnosti investic.  

Pro představu uvádím několik příkladů kompostárenských provozů z naší republiky. 

Ve své práci „hodnocení a návrh modernizace kompostárny Točna Příbor“ uvádějí 

Zemánek a Šimíčková (2005) následující: „stávající stav a provoz kompostárny je málo 

efektivní a v podstatě neekonomický. Nejvýznamnější příčinou této skutečnosti je trvale 

nízká cena kompostu, malý zájem odběratelů a celkově nízký společenský tlak na rozvoj 

této recyklační technologie. Zahraniční zkušenosti ale ukazují, že vhodnou dotační 

politikou lze proces modernizace  kompostáren usměrnit a urychlit.“ 

Podobně hodnotí „kompostárenskou“ situaci v ČR ve své diplomové práci také 

Matějů (2005). Jeho práce je zaměřena na proces vybudování kompostárny s kapacitou      
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1 000 tun za rok v mikroregionu  Náměšťsko (okolí Náměště nad Oslavou). Kompostárna 

bude zpracovávat BRO a BRKO metodou kompostování v pásových hromadách                

z místního mikroregionu, který zahrnuje 14 obcí s 9 767 obyvateli a rozkládá se na ploše 

12 303 ha. Celkové investiční náklady na výstavbu činí 8 825 765 Kč, provozní náklady  

za rok 650 644 Kč. Současná výkupní cena kompostu (500 Kč/t) je podstatně nižší než 

provozní náklady na tunu kompostu (867 Kč/t). Ekonomické vyhodnocení projektu 

ukazuje, že návratnost investice a provoz kompostárny je v prvních přibližně 23 letech 

ekonomicky nerentabilní. I návratnost 23 let je víceméně ekonomicky neúnosná. Tyto 

negativní výsledky svědčí o tom, že současné prostředí v České republice neumožňuje po 

ekonomické stránce zpracování biologicky rozložitelných odpadů v kompostárnách s 

nízkou kapacitou. Ekonomicky příznivější bilance lze dosáhnout snížením investičních 

nákladů, například nákupem starších mechanizačních prostředků za nižší ceny. Úspory na 

stavební části možné nejsou, protože jsou legislativně dané. Nákup starších 

mechanizačních prostředků však nutně povede ke zvýšení provozních nákladů (Matějů, 

2005).  
Posledním příkladem je práce Gabriela (2003) hodnotící provoz kompostárny v Nové 

Pace. Představuje návrh řešení současného ztrátového provozu kompostárny města Nová 

Paka. Kompostárna zpracovávala biodegradabilní odpad vzniklý separovaným sběrem z 

tuhého komunálního odpadu a odpadu z údržby městské zeleně, a to v množství 230 t/rok.  

Množství odpadu postupně každý rok klesalo a provoz byl stále ztrátovější. Podle 

navrhovaného řešení činí investiční náklady na inovaci zařízení 2 586 320 Kč (budou 

hrazeny výhradně z cizích zdrojů) a předpokládaná doba návratnosti je 3,85 let. Řešení 

počítá i s legislativní podporou v oblasti nakládaní s bioodpadem a s rozšířením svozové 

oblasti o okolní obce a města. Množství odpadů ke zpracování by tak mělo vzrůst na      

540 t/rok a každým rokem dále stoupat.  V roce 2010 se předpokládá zpracování 1 200 tun 

odpadů za rok. Navrhovaná technologie vyprodukuje ročně až 1480 tun hotového, 

tříděného a baleného kompostu, který má registraci u Ústředního kontrolního a zkušebního 

ústavu zemědělského pro uvádění do oběhu. Kompost má tedy veškeré předpoklady pro 

uvedení na trh. Výnos zařízení by měl být zajištěn odbytem veškerého vyprodukovaného 

kompostu (Gabriel, 2003). 

 

Technologie kompostování se rozvíjejí ruku v ruce se systémy odděleného sběru 

bioodpadů (viz obrázek č. 4). Především v západní Evropě a v USA jsou tyto technologie 

provozně dlouhodobě ověřené. Zdá se, že zde mají oproti naší republice komplexněji 

propracované systémy kompostování, odděleným sběrem komunálního bioodpadu počínaje 

a prodejem vyrobeného kompostu konče. Faktem je, že řada států je ve srovnání s námi 

v časovém předstihu, což také hraje významnou roli.  

Velmi ucelený a inspirativní systém nakládání s BRKO mají v sousedním Rakousku, 

kde kooperace resortů zemědělského a odpadářského došla velmi daleko. V této zemi jsou 

totiž zemědělci často provozovatelé kompostáren, kde se zpracovávají komunální 

bioodpady. Je tak elegantně překlenut problém odbytu kompostů a částečně se také řeší 

systém kontroly. Zemědělci většinu vyráběných kompostů používají ke hnojení svých polí 

a mají tedy sami zájem kontrolovat kvalitu, aby na jejich půdu nepřicházely nekvalitní 

materiály. Využívání odpadů přímo v mikroregionu navíc přispívá také k udržení 

zaměstnanosti (Internet 13). 

V ČR představuje největší problém odbyt vyrobených kompostů. To se ovšem netýká 

kompostáren v lokalitách, kde je třeba provádět rozsáhlé rekultivace – jako severní Čechy 

nebo Ostravsko; tam je tento problém mnohem menší.  

Kompostárny v České republice jsou vnímány jako zařízení na využívání bioodpadů. 

V některých státech EU se toto vnímání výrazně posunuje – kompostárny jsou spíše 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad


Literární rešerše 

  

 23 

zařízení na výrobu kompostů a pěstebních substrátů (Habart a Váňa, 2005). Naši 

provozovatelé kompostáren se (až na několik výjimek) tedy považují za zpracovatele 

odpadů a paradoxně zanedbávají druhou část kompostování – produkci výrobků. To 

dokazuje také fakt, že většinu příjmů tvoří právě poplatky za zpracování odpadů, a 

potenciál příjmů z prodeje kvalitních kompostů s vyšší přidanou hodnotou zůstává 

nevyužit. V Německu, Dánsku a Nizozemí se již kompostáři zaměřují právě na výrobu 

produktů a nikoli pouze na zpracování odpadů (Internet 13). Mnoho kompostáren ve snaze 

zvýšit cenu svých kompostárenských produktů vyrábí množství různých směsí dle přání 

zákazníků a požadavků trhu. Spolupracují s výrobci pěstebních substrátů nebo přímo samy 

tyto substráty míchají a balí (Internet 7). Na jedné kompostárně jsou tedy často vyráběny 

komposty několikerými technologickými postupy z rozličných surovin. Výsledné produkty 

pak tvoří rozdílné komposty (substráty) cíleně vyráběné pro specializované aplikace 

(Internet 13).   

Cílovou skupinou odběratelů kompostu nejsou zemědělci, ale maloodběratelé, 

především ženy středního věku s vlastní domácností a zahradou (Habart a Váňa, 2005).    

K rozvoji trhu s komposty výrazně přispívá také fakt, že se jedná o výrobky z 

obnovitelných surovin. Existuje snaha omezovat používání rašeliny v zahrádkářství a tento 

neobnovitelný zdroj nahrazovat právě substráty na bázi kompostů, které mají značku 

ekologicky šetrného výrobku (Internet 13). Nejlepší je prodávat kompost přímo na 

kompostárně. Tím se u spotřebitele zvyšuje povědomí, že se skutečně jedná o ekologicky 

šetrný výrobek. Prodejní část kompostáren může fungovat jako zahradnické centrum 

s nabídkou širokého sortimentu doplňkového zboží (Habart a Váňa, 2005).  

Trh s kompostárenskými produkty vykazuje v Evropě různé trendy. V některých 

případech je situace velmi rozdílná. Například trh s kompostem v Německu má roční 

objem investic 3,1 mld. euro, obrat asi 1,2 mld. euro a zaměstnává kolem 16 000 

pracovníků s různou kvalifikací (Odpadové fórum 4/2006). Řada německých kompostáren 

spolupracuje na vytvoření společné marketingové strategie a na trh dodávají kvalitativně 

shodné produkty, které se ale snaží prodávat pouze v blízkém okolí. V Dánsku zajišťuje 

rozvoj trhu s kompostem soukromá společnost Solum s ročním obratem 13 mil. euro. 

Ročně distribuuje na dánský a norský trh asi 12 000 tun kompostu (Habart a Váňa, 2005).  

Obecně lze říci, že propracovanost systému a velký obrat kompostárenských 

produktů nemůžeme očekávat bez efektivního trhu. Propracovaná marketingová strategie a 

efektivní trh jsou základní předpoklady pro překonání počátečních obav z nedostatečné 

poptávky zákazníků. Velké množství strategií k rozvoji recyklace bioodpadu 

kompostováním je ve střední Evropě zaměřeno právě na vytvoření stabilního trhu. Neboť 

ten zajišťuje odbytiště pro finální produkty. Především sektory jako krajinářství, 

profesionálního a hobby zahradnictví vytvářejí základ trhu s kompostárenskými produkty a 

ukazují, kterým směrem by se strategie měly rozvíjet. Zemědělství sice nejvýznamnější 

podíl na trhu netvoří, potenciálně však představuje největší odbytiště kompostu (Internet 

7).  

O pozitivním působení kompostů na úrodnost půdy a následně na velikost výnosů 

zemědělských plodin, o jejich působení proti nejrůznějším rostlinným škůdcům a 

nemocem, o jejich blahodárných účincích na zadržování vody v půdě atd. bylo již 

uveřejněno mnoho prací. Ovšem, jak uvádí Litterick et al. (2004), většina současných prací 

ohledně zlepšení růstu plodin či  úspěšného potlačení chorob  za pomoci kompostů a jejich 

extraktů je založena na neoficiálních informacích či na komerčních údajích soukromých 

firem. Je tedy potřeba zavést v tomto směru nezávislý vědecký výzkum, aby byly 

potvrzeny účinky těchto přípravků a aby byly objasněny mechanismy veškerých procesů 

spojených s aplikací těchto přípravků do půdy. Navíc velká část takto zaměřených prací o 

kompostech a jejich extraktech byla prováděna v USA,  a to za použití výchozích 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompostov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost%C3%A1rna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ra%C5%A1elina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompostov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
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materiálů, které jsou v Evropě zakázané či ne zcela a snadno dostupné. Výzkum by měl být 

tedy sjednocen a zohledňovat odlišnost norem a právních předpisů jednotlivých států.  

Litterick et al. (2004) uvádí ve své poměrně rozsáhlé práci opět celou řadu příkladů, 

kdy komposty či jejich extrakty pomohly v boji proti nejrůznějším rostlinným patogenům, 

či zvýšily výnosy pěstovaných plodin apod. Nejvíce výzkumů je podle autorů prováděno 

na kořenových a půdních patogenech rodu Rhizoctonia, Pythium a Phytophthora. Bylo 

prokázáno, že přidání kompostů do substrátu za účelem potlačení kořenových plísní a 

hniloby způsobované celou řadou patogenů (např. Phytophthora a Pythium) může být 

stejně efektivní jako ošetření pomocí moderních syntetických fungicidů. Ve státě New 

York se zase například podařilo aplikací pivovarnického kompostu potlačit hnilobná 

onemocnění u salátu a byla ovlivněna produkce vajíček druhu Meloidogyne hapla; tím 

bylo dosaženo zvýšení výnosu plodiny o 13-23 %. Samozřejmě jsou zde určité 

nesrovnalosti výsledků jednotlivých studií, a to především díky různým experimentálním 

podmínkám a použití jiných typů kompostů.  

Dalším příkladem aplikace kompostu do půdy může být projekt ve státě Illinois, kde 

bylo zjišťováno, zda používání kompostů pomůže snížit náklady na zavlažování. Friend 

(2004) v práci uvádí, že možnost snížení počtu závlahových cyklů, a tedy možnost finanční 

úspory,  zde skutečně je, ale pouze pokud farmáři používají svůj vlastní kompost. Pokud 

by kompost musel být nakupován od externích dodavatelů, pak by se celý proces již 

finančně nevyplatil nebo by musela být provedena vždy analýza zaměřená na konkrétní 

farmu a stávající podmínky.  

V Andalusii zemědělci úspěšně vyřešili aplikací kompostu malou úrodnost půd 

chudých na živiny. Celý projekt začal v roce 1998. Některé půdy zde obsahují méně než 

jedno procento organické hmoty. Země navíc bývá v létě velmi vysušená a na podzim 

přicházejí silné deště, což způsobuje silnou erozi. Ročně se v celé zemi vyprodukuje asi 

3,15 mil. tun tuhého komunálního odpadu, z toho 1,2 mil. tun biologicky rozložitelného 

odpadu. Z tohoto zdroje se vyrobí ročně 480 000 tun kompostu v 18 kompostárnách. 

Kompostuje se zde také kal z ČOV a jiný odpad ze zemědělství (Kerner a Álvarez, 2004).  

Posledním příkladem pozitivního působení kompostů, který zde uvedu, jsou dva 

regiony Japonska (Yamagata a Yamaguchi), kde se kompost začal používat při pěstování 

rýže a hrušek již v roce 1988. Jednalo se o projekt vlády, která se snažila podpořit místní 

zemědělce a zároveň vyřešit problém biologicky rozložitelných odpadů (zemědělských, ale 

i komunálních odpadů z domácností). U rýžových polí ošetřovaných vyrobeným 

kompostem se ukázalo, že mnohem lépe odolávají neobvykle chladnému a nepříznivému 

počasí (Miwako, 2001).  

Na uvedených příkladech lze jistě demonstrovat blahodárný účinek kompostu na 

půdu, ovšem jednoznačný závěr udělat stejně nemůžeme. V jednotlivých experimentech 

nejsou jednotné podmínky, pracuje se s jinými výchozími materiály při zakládkách, tedy 

následně s jinými komposty, používají se jiné metody hodnocení účinků a celá řada dalších 

faktorů se liší. Výsledky experimentů nelze tedy téměř v žádném případě srovnávat. 

K tomu, abychom mohli vyvodit z jednotlivých experimentů obecně platné závěry, je 

minimálně potřeba dlouholetých metodicky jednotných a cílených výzkumů.  

V neposlední řadě je třeba si uvědomit, že pouhý kompost coby hnojivo či zlepšující 

půdní přípravek není a ani nemůže být samospasitelný. Neboť, pokud nebude o půdu 

správně pečováno, sebelepší kompost nepomůže.  

Kompost může mít samozřejmě stejně tak účinky škodlivé. Jak uvádí ve své práci 

Sánchez-Monedero et al. (2004), škodlivost kompostu je způsobena především možným 

obsahem nejrůznějších organických či minerálních polutantů (těžkých kovů apod.), ale 

také například vysokým obsahem solí a nadměrným množstvím živin.  
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Proto je uvádění výsledného produktu (kompostu či substrátu) do oběhu 

v jednotlivých státech různě omezováno. Vytvoření stabilního a spolehlivého trhu pro 

komposty a substráty vyžaduje standardy kvality produktu a standardizované určování 

kvality, aby mohla být dosažena důvěra zákazníků a zajištěny správné podmínky řízení 

kompostáren (Internet 7). 

Za tímto účelem byl vytvořen systém zabezpečení kvality (QAS). Systém 

zabezpečuje kvalitu finálních výrobků z kompostů i jednotlivých kroků při jejich výrobě. 

Tím je zaručena srovnatelná kvalita kompostárenských výrobků různých výrobců. QAS 

nesupluje ale státní limity, pouze je doplňuje a vytváří standardy pro jednotlivé druhy 

výrobků z kompostů (Habart a Váňa, 2005).  

Samozřejmě, že kompost se značkou kvality se nezačne okamžitě sám od sebe 

prodávat, jsou k tomu nutné další marketingové aktivity. Nicméně zavedení QAS se 

ukazuje jako klíčový krok pro kompostárny, protože produkty se známkou kvality 

přitáhnou mnohem větší pozornost trhu (Internet 7).   

 

Obrázek č. 5  Značky kvality pro komposty, substráty a digestáty (Internet 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V naší republice je uvádění výsledného kompostu do oběhu možné pouze po 

registraci kompostu u Ústředního kontrolního zkušebního ústavu zemědělského, případně 

po získání certifikace u organizace, která má potřebnou akreditaci (Hejátková a Slezáková, 

2005). Pro hodnocení vyrobených průmyslových kompostů máme v ČR normu ČSN 46 

5735 – Průmyslové komposty, která je ale dnes již překonaná. Nesleduje např. organické 

polutanty a mikrobiologické ukazatele. Aplikace kompostů na zemědělskou půdu se u nás 

řídí právními předpisy pro hnojiva, jejichž základem je zákon o hnojivech (Internet 1).    

Vývoj kompostárenství u nás bude nejspíš sledovat cestu v této oblasti vyspělých 

států. V současnosti je důležité, aby byla uzákoněna nová jednoznačná legislativa, dalším 

důležitým krokem bude pak zavedení jednotného systému zabezpečení kvality. Ke zlepšení 

situace by určitě mohl přispět také rozvoj meziresortní spolupráce – resortu odpadového a 

zemědělského. 

Zajímavé bude sledovat situaci u našich slovenských sousedů, kde od 1. ledna roku 

2006 již není možné skládkovat či spalovat bioodpad ze zahrad a údržby veřejné zeleně. 

Obce již nyní volí jako ekonomicky a ekologicky nejvýhodnější řešení v oblasti nakládání 

s BRKO právě kompostování (Internet 24). 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost%C3%A1rna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Digest%C3%A1t
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Anaerobní digesce označuje kontrolovanou mikrobiální přeměnu organických látek 

bez přístupu vzduchu na konečné produkty, kterými jsou bioplyn a digestát. Termín 

anaerobní digesce má několik synonym, jejichž význam se většinou překrývá: anaerobní 

fermentace, anaerobní stabilizace či anaerobní vyhnívání (Internet 10).  

Tato technologie je schopna vysoce efektivně zpracovat širokou škálu bioodpadů, od 

odpadů z údržby veřejné zeleně, bioodpadů z domácností, ze stravoven a kuchyní, přes 

řadu bioodpadů z podnikatelských provozů (zemědělské provozy, masokombináty, 

lihovary) až po cíleně pěstovanou biomasu pro energetické využití (Bačík, 2005). 

Bioplyn vznikající při anaerobní digesci je tvořen z 40 – 75 % metanem, z 25 – 55 % 

oxidem uhličitým, dále vodní párou, dusíkem, kyslíkem, vodíkem, čpavkem a sulfanem. 

Obsah sulfanu se pohybuje pouze do 1 %, nicméně jeho přítomnost je velmi důležitá 

v provozech, kde je bioplyn přiváděn do generátorů a kotlů, neboť je toxický a má silné 

korozivní účinky. V těchto případech je nutné ho z bioplynu běžnou technologií čištění 

plynů odstranit. Digestát je stabilní zbytek, který je možné využít nejrůznějšími způsoby, 

například jako hnojivo, přídavek do zakládky kompostu či inertní překryv skládek 

(Benešová et al., 2005). 

Anaerobní digesce byla z hlediska jejího průběhu popsána historicky třemi modely. 

Dnes je uznáván nejnovější čtyřfázový model. Anaerobní rozklad organických látek 

vyžaduje koordinovanou činnost několika typů mikrobiálních skupin a v rámci čtyř 

hlavních biochemických reakcí (hydrolýza, acidogeneze, acetogeneze a metanogeneze) lze 

rozlišit 9 různých metabolických kroků s odpovídajícími skupinami bakterií. Ačkoli 

převažující roli v celém procesu hrají bakterie, v počátečním stadiu fermentace se uplatňují 

i jiné typy organismů – kvasinky, houby, bičíkovci, aj. (Benešová et al., 2005). 

Technologicko - technické postupy procesu anaerobní digesce můžeme obecně dělit 

podle následujících kritérií (RP BRO, 2004): 

 

Podle průběhu procesu: 

• jednostupňový 

• dvoustupňový 

• vícestupňový 

 

Podle způsobu procesu: 

• kontinuální 

• diskontinuální (vsádkový) 

• semikontinuální (některé stupně jsou provozovány kontinuálně, jiné   

      diskontinuálně) 

 

Podle sušiny substrátu: 

• mokrý proces (čerpatelný substrát do 10% sušiny) 

• přechodný proces (10 - 25% sušiny) 

• suchý proces (nad 25% sušiny) 

 

Podle provozní teploty: 

• mezofilní (kolem 35°C ) 

• termofilní (kolem 55°C) 

(pozn. Při zpracování domovních bioodpadů je nutná  pasterizace při teplotě 70°C cca 1 

hod.) 
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Dvou a vícestupňový systém anaerobní digesce domovních bioodpadů umožňuje 

vytváření specifických podmínek pro jednotlivé fáze procesu, což má za následek rychlejší 

rozložení bioodpadů a vyšší výtěžek bioplynu. Rozdílná kinetika růstu metanogenních a 

acidogenních bakterií zvýhodňuje dvoustupňové technologie, kde se ve druhém stupni již 

zpracovávají rozpuštěné hydrolýzní produkty pomocí metanogenních bakterií trvale 

fixovaných ve fermentoru druhého stupně a fermentovaný zbytek bioodpadů vystupuje 

přímo z biofermentoru prvního stupně zpravidla na kompostárnu. Výhodnost 

dvoustupňových systémů nastává, je-li rozklad v prvním stupni dostatečně intenzivní, a to 

je právě u domovních bioodpadů (RP BRO, 2004). 

Mokrý způsob anaerobní digesce je využíván především v případech, kdy je 

organický materiál zpracováván společně s kalem z ČOV. Digestát je v tomto případě 

potřeba odvodnit tak, aby byl obsah sušiny 20 – 25 % (Benešová et al., 2005).    

Průběh procesu významně ovlivňuje také pH a koncentrace mastných kyselin. 

Optimální pH metanogenů leží v oblasti 6,5 – 7,5. Při poklesu pH pod hodnotu 6 či naopak 

jeho nárůstu nad hodnotu 8 je jejich činnost výrazně inhibována. Pro udržení stabilního 

procesu je třeba udržovat koncentraci mastných kyselin (zejména kyseliny octové, 

máselné, mléčné, valerové, kapronové a propionové, které při metalizaci objevují) na co 

nejnižší hranici (Benešová et al., 2005).   

Co se týče BRKO, výborným materiálem pro anaerobní digesci je především 

kuchyňský odpad. Svými vlastnostmi zabezpečí vysokou produkci bioplynu a také je 

dostatečně vlhký, což je pro tuto technologii vhodné. Navíc, nařízení EU č. 1774/2002, 

které upravuje veterinární a hygienická pravidla pro vedlejší výrobky živočišného původu, 

jež nejsou určeny k lidské spotřebě, požaduje, aby byl od května 2004 také veškerý 

bioodpad s obsahem kuchyňských odpadů (tedy odpad ve skupině komunálních odpadů 20 

01 08) buďto kompostován v bioreaktorových  kompostárnách, nebo využíván 

v bioplynových stanicích s hygienizačním stupněm. Toto nařízení zároveň zakazuje 

zkrmování kuchyňských odpadů. A vzhledem k tomu, že investiční náklady na výstavbu 

bioplynové stanice nejsou oproti bioreaktorům o tolik vyšší, je možné očekávat i do 

budoucna stále větší zájem o zpracování těchto odpadů právě procesem anaerobní digesce 

(Internet 5). 

K tomu, že se v poslední době se zvedla vlna zájmu o výstavbu nových bioplynových 

stanic určitě přispělo i přijetí zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z 

obnovitelných zdrojů energie (zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů). Právě 

výroba bioplynu z obnovitelných zdrojů má největší perspektivu a je na ni spoléháno i s 

ohledem na závazky ČR (Hejduk, 2005). Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů 

stanovuje vyšší sazbu za výkup elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, která je pro 

bioplyn nyní 2,98 Kč za kWh (Kára, 2005).  

Bioplynová stanice tedy zajišťuje materiálové využití bioodpadů a současně 

významnou produkci ekologicky čisté energie. Navíc využíváním bioodpadů 

v bioplynových stanicích lze splnit požadavky hned několika směrnic EU a přispět tak 

k naplnění cílů POH (Bačík, 2005). Další výhodou této technologie je skutečnost, že 

veřejnost se k výstavbě bioplynových stanic ve srovnání s kompostárnami staví pozitivně. 

Tento příznivý vztah k anaerobní digesci zvyšují následující skutečnosti: problémy se 

zápachem jsou méně pravděpodobné a technologie produkuje energii, která je vnímána 

jako čistá (RP BRO, 2004). 

Přesto má tato technologie i celou řadu nevýhod, nebo přinejmenším nejrůznějších 

omezení. Technologie využití bioplynu je proti prostému spalování biomasy daleko 

náročnější a i přes vysokou výkupní cenu vyrobené elektrické energie jsou hlavním 

důvodem váhání investorů při volbě technologie zpracování BRKO v bioplynové stanici 

vysoké investiční náklady. Navíc samozřejmě nelze použít univerzální schéma pro 
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jednotlivé projekty, neboť každý projekt je originálem vzhledem k jeho umístění v lokalitě, 

vzhledem k různému typu zpracovávaného materiálu, charakteru provozu, místnímu 

vybavení, technologiím atd., což opět celou investici ještě prodražuje. Při plánování 

výstavby takového zařízení je třeba řešit i návazné provozy, které mohou vylepšit 

ekonomiku. Ta je kromě množství a kvality zpracovávaného bioodpadu výrazně ovlivněna 

právě využitím vznikajícího bioplynu a anaerobně stabilizovaného zbytku – digestátu. 

Důležité je také zajistit pravidelný a dostatečný přísun vstupního materiálu pro fermentaci 

(Kára, 2005).  

 

Dlouholeté zkušenosti s provozem bioplynových stanic mají v sousedním Německu a 

Rakousku. V Německu se již léta tyto technologie rozvíjejí a v současnosti se počet těchto 

zařízení odhaduje na 1 200. Například v roce 2003 došlo k meziročnímu nárůstu produkce 

bioplynu o 10 % a do budoucna se předpokládá další výrazný růst. Z počátku zde byly 

bioplynové stanice využívány na zpracování odpadů ze zemědělství a postupně se začaly 

stále více používat i na kofermentaci různých druhů bioodpadů, včetně bioodpadů  

z domácností, z komunální sféry obecně a z průmyslových provozů (Bačík, 2005).  

Příkladem efektivního využití bioodpadů v Německu může být několik následujících 

bioplynových stanic. Bioplynová stanice společnosti Bluemel v Bavorsku zpracovává 

ročně asi 15 000 tun bioodpadů a odebírá bioodpady od 70 000 obyvatel. Roční produkce 

bioplynu zde činí asi 1,5 mil. m
3
, který je v kogeneračních jednotkách přeměňován na 

elektrickou a tepelnou energii. Za rok se tak vyrobí až 3 mil. kWh elektřiny. Digestát má 

všestranné použití, neboť je zde v Bavorsku podle zákona o hnojivech hodnocen jako 

hnojivo. Toto zařízení má své výhody i pro dodavatele bioodpadů, kteří zaplatí za jejich 

zpracování od 20 do 30 euro za tunu, což je oproti cenám ve spalovnách komunálního 

odpadu v Bavorsku, které požadují okolo 150 euro za tunu, dosti výhodné (Bačík, 2005). 

Dalším příkladem je zařízení v Donaueschingen, které je v provozu teprve od roku 2002 a 

na jehož projektování se podílela Univerzita Hohenheim. Toto zařízení zpracovává 

především zbytky jídla a prošlých potravin. Z ročních více než 9 000 tun odpadů se zde 

získá asi 1,8 mil. m
3
 bioplynu. Ten se opět spaluje v kogenerační jednotce a ročně se tak 

vyrobí 3,6 mil. kWh elektřiny (Odpadové fórum 12/2005). Následujícím příkladem je 

bioplynová stanice u města Plauen v Sasku, kde nejvýznamnějším vstupem do zařízení je 

tříděný bioodpad z domácností (tvoří 50 % přijímaných odpadů) asi od 70 000 obyvatel. 

V roce 2004 vzniklo v bioplynové stanici asi 1,2 mil. m
3
 bioplynu, který byl přeměněn na 

více než 4 mil. kWh. Opět je zde i výhoda pro dodavatele odpadů; cena za tunu 

zpracovaného odpadu se pohybuje v rozmezí 35 až 45 euro, za odstranění stejného 

množství by ale ve spalovně zaplatili 100 až 180 euro (Bačík, 2005). Posledním příkladem 

je bioplynová stanice v bavorském Pasově. Zkušební provoz této stanice začal teprve 

v roce 2005. Zařízení zpracovává vytříděné bioodpady (především z domácností, větších 

hotelů a restaurací a bioodpady z údržby veřejné zeleně) asi od 400 000 osob a aktuální 

zpracovatelská kapacita činí 39 000 tun za rok. Kromě bioplynové stanice je v této oblasti 

umístěno ještě 12 kompostáren. Celkové množství vyrobeného bioplynu má činit  4,5 mil. 

m
3
 za rok a celková roční produkce ekologické elektřiny činí 9,1 mil. kWh. 

Zkompostovaný digestát se jako kvalitní a certifikované hnojivo uplatňuje v zemědělství a 

zahradnictví. Za zpracování tuny přijatého odpadu je zde účtováno 52 až 55 euro (Bačík, 

2006). 

V ČR zatím není v provozu jediné zařízení určené pouze pro anaerobní digesci 

komunálního bioodpadu, nicméně první projekty jsou již na cestě, dokonce těsně před 

realizací. Konkrétně se jedná o města Vysoké Mýto a Úpice.  

Město Vysoké Mýto v letošním roce zahájilo projekt s názvem „Integrovaný systém 

nakládání s bioodpady“, který se skládá ze dvou částí – projektu výstavby fermentační 
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stanice a projektu svozu, sběru a separace biologických odpadů. Celkové náklady na tento 

projekt přesáhly 64 mil. korun, ovšem více než 48 mil. Kč získalo město z prostředků 

Evropské unie. Smyslem celého projektu je vedle splnění všech legislativních požadavků 

vytvoření funkčního ekologicky šetrného systému nakládání s odpady. Fermentační stanice 

bude stát  v bezprostřední blízkosti stávající ČOV, což umožní technologické propojení 

obou celků. Fermentační stanice by měla vedle čistírenského kalu kalu zpracovávat 

především zbytky z veřejného stravování (ze školních a závodních jídelen, nemocnic, 

restaurací), separovaný sběr bioodpadu z domácností, bioodpady z údržby veřejné zeleně, 

z potravinářského průmyslu a velkých obchodních řetězců a také nízkorizikové odpady ze 

zemědělství a masného zpracovatelského průmyslu. Reálná kapacita fermentační stanice je 

4 650 – 4 900 tun odpadů za rok při očekávané produkci bioplynu kolem 304 000 m
3
/rok. 

To předpokládá díky kogenerační jednotce výrobu elektrické energie zhruba 1 831 

kWh/den. Produkované teplo v množství 3 560 kWh/den bude využíváno k vytápění 

stanice, objektu montované haly a k vytápění provozu ČOV, čímž dojde k odstavení 

současné uhelné kotelny (Jetmarová, 2005). 

Dalším příkladem může být i hlavní město Praha, kde se chystají hned dva projekty 

na využívání biologicky rozložitelných komunálních odpadů principem anaerobní digesce. 

Prvním z nich je projekt společnosti Pražské služby, a.s. s názvem „Gastroodpad“, který 

nabízí provozovatelům veřejných stravoven a jiných podobných provozů komplexní služby 

v oblasti odvozu a využití bioodpadu. Projekt je vlastně opět logickou reakcí na již výše 

zmiňovanou změnu legislativy (viz str. 27). Jedná se o technologii bioreaktoru, který je 

instalován v Malešické spalovně. Zařízení by mělo zpracovávat zbytky jídel, prošlých 

potravin a bioodpady z údržby městské zeleně. Výsledkem procesu bude vysoce 

energeticky hodnotný bioplyn a jako vedlejší produkt teplo a ekologicky přijatelné hnojivo 

pro zemědělskou výrobu. Zařízení má cílovou kapacitu 14 – 16 000 tun BRKO za rok a 

mělo by být uvedeno do zkušebního provozu na konci roku 2006. Počítá se, že bakterie 

vytvoří z jedné tuny BRKO až 200 m
3
 vysoce energeticky hodnotného bioplynu, to 

znamená, že při provozu generátoru 8 000 hod/rok se vyrobí více než 2,9 GWh 

elektrického proudu. To odpovídá spotřebě zhruba 800 domácností. Dále se vyrobí 4,2 

GWh tepla. Prozatím je projekt v první fázi, kdy je představován cílové skupině 

potencionálních klientů (gastronomická zařízení, výrobci potravin, hotely apod.) formou 

marketingové kampaně (Kolinger, 2006).  

Druhým plánovaným projektem je bioplynová stanice v areálu skládky Region, a.s. 

v Úholičkách. Stanice by měla být vybudována do roku 2008 a měla by mít roční kapacitu 

15 000 tun odpadu. Příjímaný odpad budou tvořit odpady z potravinářského průmyslu, 

z jatek, supermarketů, jídelen a restaurací a také tříděná složka komunálního bioodpadu od 

obyvatel. Předpokládaná investice celého zařízení je 60 až 80 miliónů korun, přičemž se 

počítá, že část financí se získá z evropských fondů (Odpady 2/2006). 

Anaerobní digesce BRO včetně odpadů ze zeleně a odpadů z veřejného stravování se 

kofermentačními technologiemi provádí dále na zemědělské bioplynové stanici v Mimoni 

a pilotně též v Jindřichově. Existují též aktivity využívání tuhých bioodpadů ve 

fermentorech pro anaerobní stabilizaci kalů z ČOV veřejných kanalizací (ČOV Karlovy 

Vary a další). Zemědělských bioplynových stanic je zatím pouze 12 a kapacita těchto 

zařízení je 400 000 tun BRO/rok. Jejich přehled uvádí tabulka č. 4 (RP BRO, 2004). Běžně 

se také anaerobní digesce využívá pro stabilizaci čistírenských biologických kalů a při 

anaerobním čištění průmyslových odpadních vod (Benešová et al., 2005).  

 

 

Přímé energetické využití BRKO spalováním v sobě skrývá jistě celou řadu výhod, 

ovšem vzhledem k požadavkům zákona o odpadech na upřednostňování materiálového 
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využití odpadů před energetickým, mají technologie jako kompostování či anaerobní 

fermentace přednost. Navíc, BRKO může být spalován  až poté, co projde patřičnou 

úpravou – sušením (Hejč et al., 2005). 

 

 

Termín mechanicko – biologická úprava (MBÚ) není stále v zemích EU jednotně 

definován. Dá se ale říci, že se jedná o různé zpracovatelské procesy (mechanické, 

fyzikální, biologické) komunálních a některých živnostenských odpadů, ze kterých na 

výstupu získáme různé druhy produktů či odpadů (Durdil a Kovaříková, 2005). Slejška 

(2005) uvádí, že MBÚ je obecným termínem pro systémy integrující technologie běžně 

užívané v zařízeních pro recyklaci odpadů, ve výrobnách alternativních paliv, 

v dotřiďovacích linkách a kompostárnách. První zařízení MBÚ určená k výrobě kompostu 

z komunálního odpadu začala vznikat již v 70. letech minulého století (Slejška, 2005). 

MBÚ vznikla jako reakce na potřebu řešit nakládání se zbytkovým směsným 

komunálním odpadem a na problémy související se spalovnami komunálního odpadu.  

 

    Tabulka č. 4     Zemědělské bioplynové stanice v ČR (RP BRO, 2004) 

 

Zařízení totiž promyšleným způsobem propojuje technologie na dotřiďování 

využitelných složek odpadu s klasickými technologiemi na zpracování bioodpadů a 

představuje zároveň řešení, které je ve srovnání se spalovnou KO méně finančně nákladné. 

Hlavními účely MBÚ jsou:  
 

• vytřídění využitelných složek směsného komunálního odpadu (tedy i BRKO) a jejich 

následné materiálové či energetické využití, 

• stabilizace směsného komunálního odpadu před uložením na skládku, 

• významná redukce tvorby skleníkových plynů, ale také redukce emisí a výluhů obecně 

(Bačík, 2006). 
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Základní dělení MBÚ rozlišuje úpravu mechanicko - biologickou a biologicko - 

mechanickou. Dále je možné rozlišovat MBÚ aerobní či anaerobní, mobilní a stacionární 

(Slejška, 2005). V současnosti je možné setkat se s celou řadou převzatých termínů a jejich 

zkratek, které popisují zařízení určená k mechanické a biologické úpravě odpadu. 

Mechanicko-Biologická úprava - MBÚ (v anglické literatuře označována termínem MBT - 

Mechanical-Biological-Treatment, v německé MBA – Mechanisch Biologische 

Abfallbehandlung či MBR – Mechanisch Biologische Restműllbehandlung) využívá 

mechanickou separaci, drcení a předúpravu, po níž teprve následuje fáze biologické 

úpravy. Biologicko-Mechanická úprava - BMÚ (BMT – Biological-Mechanical Treatment) 

popisuje proces, při kterém se zpracovává odpad biologicky, přičemž je zachována jeho 

biogenní část. Po další úpravě tak vzniká produkt s relativně vysokým obsahem 

biologického podílu, využitelný nejčastěji jako alternativní palivo, případně jako kompost 

či zlepšující přípravek pro půdu. Mechanicko-Biologická stabilizace / bio-sušení - MBS je 

variantou procesu BMT. Vstupní odpad je nejprve biologicky stabilizován, přičemž je 

zachován obsah biologicky rozložitelného podílu v odpadu. Při bio-sušení se pak 

odstraňuje z odpadu vlhkost a výsledným produktem je alternativní palivo. Mechanicko-

Biologická předprava - MBP/MBV označuje pouze část procesu. Mechanicko-Tepelná 

úprava (MHT – Mechanical Heat Treatment) označuje proces, kdy je odpad za externího 

dodávání tepla mechanicky zpracováván. Při této úpravě se snižuje vlhkost odpadu a 

rozložením aktivního bakteriálního oživení je dosaženo dezinfekce materiálu. Zkratka 

MHT se používá především ve Velké Británii (Odpady, 5/2005). Pro zjednodušení je dále 

v této práci používán pro všechna zařízení určená k mechanické a biologické úpravě 

odpadu pouze základní a původní termín MBÚ.  

Je praktické také dělit zařízení MBÚ z hlediska výsledného produktu. Archer et 

al.(2005) ve své studii uvádějí, že nejčastějším produktem technologie MBÚ je kompost 

(přesněji řečeno „produkt podobný kompostu“), který lze vzhledem k jeho nižší kvalitě 

používat k dennímu překryvu skládek či rekultivaci území. Běžně může být stabilizovaný 

výstup ze zařízení MBÚ ukládán na skládky. Jednou z dalších možností MBÚ je také 

produkce paliva, které nachází rozsáhlé využití v cementárnách, elektrárnách a dalších 

podobných zařízeních. Příkladem může být zařízení BMÚ v Drážďanech, které produkuje 

známé certifikované palivo Stabilat (Bačík, 2006). Nejzajímavější možností jsou však 

podle Archer et al.(2005) zařízení spojená s produkcí bioplynu.  

Velkou výhodou technologií MBÚ je bezesporu, že návrh a provoz zařízení MBÚ 

dovoluje vysokou míru přizpůsobení lokálním a aktuálním podmínkám. Při návrhu je 

možné volit z velké škály typů technologií a kapacit. Navíc kapacitu či cíle úpravy lze 

měnit i během provozu (Slejška, 2005). Kapacita zařízení se pohybuje v rozmezí 20 až 

několika set tisíc tun. V případě změn podmínek v dané oblasti je možné MBÚ použít 

např. jen jako kompostárnu na zpracování bioodpadů nebo naopak jen jako dotřiďovací 

linku pro vytříděné odpady (Bačík, 2006). Pro realizaci projektu je samozřejmě klíčovým 

bodem nalezení využití pro konečné produkty. Jinak řečeno, je potřeba vědět, zda výstup 

ze zařízení MBÚ bude představovat zdroj příjmů či bude nutné počítat s náklady na jeho 

odstranění (Odpady 5/2005). 

 

Podle informace Evropské kompostárenské sítě ECN/ORBIT činí v současné době 

celková kapacita pro úpravu směsných komunálních odpadů metodou MBÚ v Evropě 

kolem 20 miliónů tun. To je minimálně tolik, kolik mají kapacitu zařízení na úpravu 

odděleně separovaného bioodpadu. Odhadovaný podíl připojení občanů na systém 

nakládání se směsnými komunálními odpady v zařízeních MBÚ v Evropě se liší. Do 

kategorie s více než 25 % podílem se dostala Itálie a Rakousko. V kategorii 5 – 25 % bylo 

Španělsko, Portugalsko, Německo, Polsko, Nizozemí a Lucembursko. Ve Švýcarsku, 
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Dánsku, České a Slovenské Republice se tato technologie neužívá, země bývalého 

Sovětského svazu a další východoevropské státy nebyly hodnoceny a v ostatních 

evropských zemích je využívána tato technologie méně než s 5 % podílem (Durdil a 

Kovaříková, 2006). Jednu z nejkomplexněji propracovaných právních úprav ve vztahu 

k MBÚ mají jistě v Německu (Bursa a Rejlek, 2006). V prosinci roku 2004 bylo 

v Německu v provozu 51 zařízení všech typů MBÚ s celkovou zpracovatelskou kapacitou 

5,6 mil. t/rok (Bačík, 2006) a dalších 17 zařízení s kapacitou 1,6 mil. t/rok, které mají 

pouze mechanickou úpravu (Bursa a Rejlek, 2006). V Rakousku je v současné době 

v provozu 18 zařízení MBÚ a další 4 jsou ve fázi plánování. Itálie se počtem zařízení 

MBÚ (téměř 100 a další ve výstavbě) řadí mezi vedoucí evropské i světové země. 

Potencionální kapacita všech zařízení je více než 11 mil. t/rok. Ve Španělsku se, vzhledem 

k stavu tamních půd, které jsou chudé na živiny, zařízení MBÚ zaměřují především na 

výstupy jako jsou komposty a přípravky na zlepšení půdních vlastností (Durdil a 

Kovaříková, 2005). Ve Velké Británii je realizováno či těsně před realizací asi 10 zařízení 

MBÚ, v Irsku se začalo s výstavbou prvního takového zařízení teprve v roce 2003. 

V Polsku je situace celkově o něco příznivější, v současnosti je zde v provozu asi 20 

zařízení MBÚ (Durdil a Kovaříková, 2006).  

Zařízení MBÚ prožívají rozkvět nejen na území Evropy. Důkazem toho může být 

pilotní projekt (Internet 9), který testoval provoz MBÚ zařízení v hlavním městě Brazílie, 

Rio de Janeiru. Pilotní projekt potvrzuje možnost vhodného použití těchto technologií 

v rozvojových zemích, vyzdvihuje jeho ekonomické výhody a přínos pro životní prostředí, 

ať již ve formě výstupů z procesu (jako jsou komposty) či ve formě omezení produkce 

emisí po následném uložení stabilizovaného odpadu na skládku. 

Údajů o zařízeních MBÚ v naší republice je zatím velmi málo. Nějaké informace lze 

však nalézt díky povinnosti zpracování posudku vlivu zařízení na životní prostředí. 

Z dokumentace k těmto posudkům je možné uvést několik příkladů: centrum pro 

zpracování odpadů Těmice (Jihomoravský kraj), krajské integrované centrum využívání 

komunálních odpadů v Karviné (Moravskoslezský kraj) či závod na zpracování odpadu 

Velké Pavlovice (Jihomoravský kraj) (Slejška, 2005). Z POH jednotlivých krajů zároveň 

vyplývá, že s variantou zpracovávání komunálního odpadu v zařízeních MBÚ se počítá 

minimálně v šesti krajích.  Je tedy zapotřebí poskytnout krajům kvalitní a objektivní 

informace při rozhodování o realizaci těchto záměrů. A jelikož se jedná o nemalou 

investici, je možné využít i evropských fondů (Durdil a Kovaříková, 2005).  

 

 

 

 

2.5 Plasty a jejich role při nakládání s BRKO 
 

 

Při zavádění systému třídění a sběru BRKO je potřeba vyřešit problém s ukládáním 

tohoto odpadu přímo u zdroje – v domácnosti. K odkládání bioodpadu v domácnosti dobře 

poslouží speciální nádoba, buďto samotná, nebo v kombinaci s vhodným  papírovým či 

plastovým pytlem.   

Pro domácnosti s vlastní zahradou a kompostem by ideálním řešením mohla být malá 

sběrná nádoba (např. desetilitrový kbelíček apod.), kterou majitel podle potřeby 

vyprazdňuje. Pro sídlištní zástavbu je ale tento způsob sběru nevyhovující. Nádoba 

s bioodpadem se musí vynášet do kompostejneru umístěného v ideálním případě přímo 

před panelovým domem a po vyprázdnění je nutné ji odnést zpátky domů. Vzhledem 

k tomu, že bioodpad je potřeba vynášet poměrně často (záleží samozřejmě na typu nádoby, 
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typu bioodpadu a na odolnosti členů domácnosti vůči pachu), představuje třídění 

bioodpadu při větší donáškové vzdálenosti již problém. Navíc je nutné udržovat nádobu na 

bioodpad z hygienických a pachových důvodů stále v čistotě, což rozhodně řady příznivců 

třídění BRKO nerozšíří. Naproti tomu vytříděný bioodpad ve vhodném pytli lze odložit do 

sběrné nádoby např. cestou do práce.   

V zástavbě, kde není možné bioodpad kompostovat, lze v systémech odděleného 

sběru BRKO používat při jeho separaci speciální pytle. Pytlům vhodným ke sběru 

bioodpadu se věnuje následující text.  

Na kurzu „Biologické zpracování odpadu“ v roce 2005 zazněla v souvislosti s pytli 

na sběr bioodpadu zajímavá otázka, zda je lepší používat pro sběr bioodpadů 

kompostovatelné sáčky nebo raději sáčky plastové, a ty pak oddělovat na sítu po ukončení 

kompostovacího procesu. Diskuse, která se zde na toto téma rozpoutala, se ovšem 

jednotného závěru nedobrala. Pokud kompostárna zpracovává zanedbatelné množství 

bioodpadů z odděleného sběru, pak několik klasických plastových pytlů sítu nic neudělá, 

ale při zpracovávání většího množství bioodpadu z odděleného sběru v plastových pytlích 

může být síto ucpáváno. Používání nejrůznějších kompostovatelných sáčků je jistě řešením 

elegantnějším, nevýhodou však stále je vysoká pořizovací cena těchto výrobků ve srovnání 

s klasickými pytli na odpadky. Kompostovatelné sáčky na sobě navíc nesou informaci o 

celém systému odděleného sběru a slouží zároveň jako propagační materiál. Pokud 

domácnostem dovolíme používat jakékoli pytle, může to vést k následujícímu vzorci 

myšlení: "Když tam můžu dávat plastové pytlíky, tak tam můžu dávat určitě i jiné       

obaly … ". Naopak používání kompostovatelných pytlíků s sebou nese jasné poselství, že 

do bioodpadu patří jen kompostovatelné materiály, a to bez výjimky (Internet 16). Fakt, že 

používání kompostovatelných sáčků pozitivně ovlivňuje čistotu bioodpadu, dokládají 

například i výsledky projektu VaV720/1/03 „Bioodpad“ (Hodek a Vašutová, 2005). 

Biodegradabilní kompostovatelné plasty mohou být při odděleném sběru bioodpadů 

velkou pomocí. Jejich jedinou nevýhodou oproti standardním materiálům jako papír, 

polyetylen, polypropylen, polystyren a polyetylentereftalát je vyšší cena. Přesto poptávka 

po biologicky rozložitelných plastech stoupá ročně asi o 30 % (Internet 17).  

Veškeré polymerní materiály samozřejmě podléhají degradaci a stárnutí, ale u 

běžných polymerů trvá rozpad materiálu řádově desítky let. Ve volné přírodě působí 

klasické plasty jako cizorodé materiály. Byly proto ověřeny různé možnosti, jak přirozenou 

fotooxidační degradaci polymerů urychlit, popřípadě řídit. Polymerní materiál lze 

modifikovat senzibilizátorem, který pohlcuje energii UV záření a ve svém okolí iniciuje 

degradační reakce polymerních molekul. Jinou možností je do polymeru mechanicky 

přimíchat biodegradabilní částice, jako například škrob nebo celulózu. V obou případech 

se polymerní materiál po určité době rozpadne na drobné částice, třeba i neviditelné 

pouhým okem (Raab a Sova, 1994). Dnešní biodegradabilní materiály se běžně rozloží 

v podmínkách kompostu asi za 12 týdnů (Internet 17). 

Pokud je řeč o biodegradabilních plastech je potřeba rozlišovat mezi výrobky čistě 

přírodními z obnovitelných energetických zdrojů a mezi výrobky syntetickými pouze 

s přídavkem určitého aditiva, které zajistí biodegradabilitu materiálu.  

 

Příkladem biodegradabilního produktu, který je k dostání i v naší republice, mohou 

být kompostovatelné sáčky a pytle HBABio vyrobené z materiálu Mater – Bi. Jedná se o 

kombinaci přírodního (škrob z kukuřice, brambor nebo pšenice) a syntetického materiálu. 

Podíl škrobu se pohybuje v rozmezí 40 – 95 %, zbylou část tvoří syntetická aditiva a 

komplexotvorná činidla (Internet 21). Sáčky HBABio z plastu Mater – Bi snadno absorbují 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost%C3%A1rna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
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vlhkost a pokud sáček umístíme tak, aby kolem něj mohl proudit vzduch, obsah sáčku 

přirozeně vysychá. Odpad tak ztrácí vlhkost a ubývá na hmotnosti. Týdenní úbytek 

hmotnosti odpadu v těchto sáčcích byl zkoumán na univerzitě v Innsbrucku. Byl 

zaznamenán 32 % úbytek hmotnosti oproti pouhým 3,8 % při umístění sáčků 

v neprodyšných nádobách. Další předností sáčku HBABio je redukce nepříjemného 

hnilobného zápachu a rovněž pokles tvorby plísní, což jistě domácnostem zpříjemní 

separaci bioodpadu. Všechny jmenované výhody sáčků HBABio umožňují v konečném 

důsledku snížit frekvenci vynášení bioodpadu. Z projektů vyplývá, že sáček bývá vynášen 

průměrně jedenkrát za 7 dní. Používání kompostovatelných produktů HBABio se výborně 

osvědčilo při separaci bioodpadu z domácností v Jindřichově Hradci a při sběru zahradního 

odpadu v Černošicích u Prahy (Hodek a Vašutová, 2005). 

Plasty d2w (obrázek č. 6) použité v experimentální části této práce jsou vyráběny z 

polyethylenu s přídavkem aditiva d2w. Patří tedy do skupiny syntetických 

biodegradabilních plastů. Aditivum d2w je obdobou známějšího EPI TDPA
TM

, které vyrábí 

firma EPI Environmental Products. TDPA je zkratka z Totally Degradable Plastic 

Additives (zcela rozložitelná aditiva pro plasty). Rychlost rozkladu d2w fólií je závislá na 

přídavku d2w aditiva a dle potřeby je možné vyrábět filmy s rychlostí rozkladu od 2 měsíců 

do 6 let (Internet 15). Přesnějším označením plastů d2w
 

je oxo-degradabilní (oxo-

rozložitelný), neboť jejich dekompozice je zejména oxidativní, ale i termická nebo 

fotolytická. Proto může být rovněž používán termín oxo-biodegradabilní (oxo-

biorozložitelné), který nejpřesněji vystihuje fakt, že rozklad plastu je zahájen chemickou 

oxidací a dokončen biologickou mineralizací (Internet 14). Oxoplasty jsou tedy rozkládány 

prostřednictvím chemické oxidace a rozklad může být iniciován prostřednictvím tepla, UV 

záření či mechanického napětí. D2w
 
plasty jsou stejně jako jiné polyetylenové fólie 

hydrofobní, což prakticky znemožňuje jejich biologický rozklad, avšak poté co je jejich 

struktura narušena oxidací, stávají se postupně hydrofilními a tudíž i biologicky 

rozložitelnými. Během biologického rozkladu jsou pak plasty mineralizovány až na 

základní prvky a molekuly především oxidu uhličitého a vody (Internet 15).  

 

                            Obrázek č. 6  Degradabilní plasty d2w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dalším příkladem syntetického biopolymeru může být vedle plastů d2w výrobek 

s názvem Ecoflex firmy BASF. Jedná se o biodegradabilní plast vyrobený z fosilních 

zdrojů, který je dobře rozložitelný v půdě a v kompostu během krátkého období. Materiál 

http://www.epi-global.com/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mineralizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biodegradace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biodegradace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD
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Ecoflex lze použít k výrobě kompostovatelných sáčků, pytlů na odpadky, nákupních tašek, 

obalů na ovoce a zeleninu a dalších obalových a zemědělských filmů. Výrobky Ecoflex 

splňují požadavky normy EN 13432 na obaly využitelné ke kompostování a biodegradaci. 

(Internet 18 a 19). Zajímavou kombinací je ještě další produkt firmy BASF nazvaný  

Ecovio. Jedná se opět o biodegradabilní plast, vyrobený ze směsi  polyaktidu  PLA (45 %) 

a materiálu Ecoflex (55 %). Důvodem výroby plastu Ecovio byly vedle narůstající 

poptávky po biopolymerech také odlišné vlastnosti obou materiálů, tuhost a nízká tažnost 

polyaktidu vedle křehkosti a vysoké tažnosti materiálu Ecoflex. Výrobek Ecovio má stejné 

využití jako Ecoflex a je také 100 % kompostovatelný (Internet 21). 

Příkladem čistě přírodního biodegradabilního materiálu může být termoplast 

polyaktid (PLA). Jedná se o 100 % výrobek z kukuřice. Procesem Cargill Dow se 

dextróza z kukuřice obsahující 65 % škrobů nejprve fermentuje na kyselinu mléčnou a ta 

se pak postupně kondenzací a esterifikací přemění na cyklické dilaktidy. Z nich potom 

polymerací s katalytickým otevřením cyklu vzniká polyaktid. Z materiálu PLA se vyrábějí 

nejrůznější obalové a zemědělské fólie (včetně odpadkových sáčků), tepelným 

zpracováním lze vyrábět také duté různě tvarované obaly, jako pohárky, kelímky, lahve, 

misky a talíře (Odpady 6/2004). Produkty vyrobené z tohoto materiálu jsou v přírodě 

biologicky odbouratelné a rozložitelné v kompostu. Hodí se především pro potraviny a 

nápoje s krátkou dobou trvanlivosti, svými vlastnostmi dokáže polyaktid nahradit i 

polyetylentereftalát (Internet 21). Při teplotě 60°C a 100 % relativní vlhkosti trvá konečné 

odbourání polyaktidu na oxid uhličitý a vodu jen 2,5 měsíce, zatímco při teplotě 4°C a 

stejné vlhkosti se odbourává přes 10 let. Velkou výhodou tohoto materiálu je vedle 

biologické odbouratelnosti také vysoký modul pružnosti v tahu (až 3,5 GPa), což umožňuje 

vyrábět z polyaktidu lehké, pevné, tuhé i tenkostěnné výrobky. Omezením materiálu jsou 

ale vyšší teploty, a to teploty přesahující 45°C, kdy dochází k deformaci materiálu 

(Odpady 6/2004).  

Plasty čistě přírodního původu bývají vyrobeny ze  škrobu zemědělských plodin, 

nejčastěji kukuřičného a bramborového, ale i pšeničného, rýžového či sojového. Těchto 

surovin je stále dostatek a jejich cena je nízká. Například americká firma EarthShell vyrábí 

biodegradabilní plasty z kukuřičného a bramborového škrobu s přídavkem vápence a vody. 

Výsledný film vyrobený z těchto surovin je nakonec ještě pokryt voděodolnou a zpevňující 

vrstvou. Materiál se v přírodních podmínkách rozloží asi za dva měsíce (Internet 21).  

S velmi zajímavým řešením výroby biodegradabilních plastů přišla firma Metabolix. 

Jedná se o biotechnologii, kdy geneticky modifikované bakterie produkují během 

fermentačního procesu polyhydroxyalkanát (PHA). Tato technologie umožňuje vyrábět 

kopolymery PHA rozličných vlastností, od vysoce tuhých po vysoce tažné, s různými body 

tání apod. Biopolymer PHA je zcela biodegradabilní (i v mořském prostředí) a 

kompostovatelný v anaerobních i aerobních podmínkách. Hodí se opět pro výrobu celé 

řady obalových filmů a jiných plastových produktů (Internet 21).   

Zájem o biodegradabilní plasty posiluje v současnosti celá řada skutečností, například 

stoupající cena ropy a dalších fosilních zdrojů, rostoucí zájem o obnovitelné zdroje energie 

a o problematiku skleníkových plynů a celkově se zvyšující význam odpadového 

hospodářství. Zvláštní zájem o biologicky odbouratelné obaly projevují především výrobci 

biopotravin, kteří chtějí svým zákazníkům nabídnout kompletně ekologický výrobek 

vysoké kvality. V průmyslu obalové techniky mají proto biopolymery veškeré předpoklady 

stát se při vhodnějších cenách dlouhodobým ekologickým řešením při odděleném sběru 

nejen biologicky rozložitelných odpadů.     
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3. MATERIÁL A METODIKA 
 

 
Pro realizaci pilotního projektu bylo vybráno město Uherské Hradiště. Metodika byla 

zpracována v průběhu roku 2004 pod vedením holandského experta na problematiku 

odpadů R.C. Hultermanse v součinnosti s odborem životního prostředí městského úřadu 

v Uherském Hradišti, se svozovou firmou OTR - Odpady-Třídění-Recyklace a.s.Uherské 

Hradiště a Ústavem pro ekopolitiku v Praze. Projekt probíhal od dubna 2005 do května 

2006. Vstupní data pro tuto práci byla získána díky aktivní účasti a pomoci  následujících 

subjektů: firmy OTR a.s. UH, městského úřadu – odboru životního prostředí – v UH a 

studentů Střední zemědělské školy a Gymnázia ve Starém Městě. Zázemí pro realizaci 

experimentu s oxo-biorozložitelnými plasty d2w poskytl VÚZT v Praze – Ruzyni a 

otestování mechanických vlastností d2w plastů a kontrolních vzorků umožnilo pracoviště 

oddělení polymerních sítí a mechanických vlastností ÚMCH AV ČR. V rámci projektu 

jsem se aktivně účastnila následujících aktivit: komunikace s obyvateli a provádění 

dotazníkových průzkumů ve vybraných lokalitách, organizace sběru BRKO a směsného 

komunálního odpadu a následně prováděných analýz, zakládání kompostů za účelem 

otestování rozložitelnosti d2w plastů a kontrolních polyetylenových a škrobových vzorků, 

kontroly vlhkosti kompostu, měření teplot a obsahu kyslíku v kompostu v průběhu jeho 

zrání, odběru vzorků kompostů a plastových fólií ve stanovených termínech a testování 

mechanických vlastností plastů na ÚMCH. 

 

 

3.1 Organizace projektu; analýzy skladby, vážení BRKO a SKO 
 

Analýzy skladby a vážení biologicky rozložitelných a směsných komunálních odpadů 

probíhaly ve třech vybraných lokalitách UH. Dvě hlavní lokality se nacházejí v sídlištní 

zástavbě ve  Štěpnicích. Jedná se o oblast pilotní (PO) s 216 domácnostmi a 448 trvale 

hlášenými obyvateli a oblast referenční (RO) s 399 domácnostmi a 964 trvale hlášenými 

obyvateli. Třetí lokalita se nachází v zástavbě rodinných domů (RD) v Mařaticích, jedná 

se o 150 domů (obrázky č. 7 a 8). 

 

Obrázky č. 7 a 8   Mapky zájmových oblastí - vyznačená PO a RO; oblast RD  
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Rozlišení pilotní a referenční oblasti na sídlišti bylo nutné z důvodu realizace 

osvětové kampaně na podporu třídění BRKO. Tato informační a propagační kampaň 

proběhla pouze v PO na začátku května 2005 před prvními analýzami a vážením odpadů. 

V rámci kampaně byla každé domácnosti v PO předána jako motivační prostředek role 100 

ks kompostovatelných sáčků HBABio, informační letáčky, dopis od městského úřadu 

s výzvou k zapojení se do projektu a kontaktem na zajištovatele a leták o kompostování 

biologických odpadů od Ústavu pro ekopolitiku. Všechny tyto materiály jsou v příloze III. 

Pokud to bylo možné, byly tyto materiály předány domácnostem osobně, pokud nebyl 

nikdo v domácnosti zastižen, byly materiály ponechány u sousedů či před dveřmi bytu. Při 

této příležitosti proběhl v PO také první dotazníkový průzkum (viz kapitola 3.2). Cílem 

kampaně bylo především zjistit, jak velkou roli hraje informovanost obyvatel při separaci 

BRKO, zda skutečně dojde k zintenzivnění sběru BRKO či nikoliv. 

 

 

          Obrázek č. 9   Distribuce informačních materiálů a kompostovatelných sáčků v PO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občané města byli také průběžně informováni o průběhu projektu. Ještě před jeho 

zahájením vyšel v místním zpravodaji článek o připravovaném projektu. Při prvních 

analýzách odpadů byla přítomna i místní televize, která za přispění přítomných studentů 

natočila krátkou reportáž pro večerní vysílání. V listopadovém zpravodaji města UH vyšel 

článek o výsledcích provedených dotazníkových průzkumů v rámci projektu. 

Systém odděleného sběru BRKO byl v UH zaveden roku 1995. V současnosti 

pokrývá veškeré bytové domy na sídlištích a 10 % rodinných domů. BRKO je svážen také 

z několika obcí v bezprostřední blízkosti města (například Staré Město, Uherský Ostroh, 

Kunovice atd.). Firma OTR a.s. nyní celkově zajišťuje svoz  347 kompostejnerů (speciálně 

upravená sběrná nádoba na bioodpad) o objemu 120 litrů a 322 kompostejnerů o objemu 

240 litrů z města a okolních obcí. Některé kompostejnery jsou rozmístěny také v zařízeních 

s kuchyňským provozem v UH. V tabulce č. 5 je uvedeno množství svezeného BRKO 

v letech 2000 – 2004. BRKO je odvážen na nedalekou kompostárnu OTR, s.r.o. 

Buchlovice u Uherského Hradiště. 
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       Tabulka č. 5  Sebraný BRKO v jednotlivých letech 
 

rok 2000 2001 2002 2003 2004 

Hmotnost 

BRKO v 

tunách 

221 325 353 413 363 

 

 

V příloze IV. je k dispozici odpadový informační leták pro rok 2006 s podrobnou 

mapkou sběrných míst jednotlivých složek odpadu v UH.  

 

Analýzy skladby odpadů se prováděly jedenkrát za dva měsíce (celkem sedmkrát) 

v prostorách firmy OTR a.s. Probíhaly analýzy jak biologicky rozložitelného, tak 

směsného odpadu, a to následujícím způsobem: v PO i RO byl vybrán vždy jeden 

kontejner na směsný odpad o objemu 1.100 litrů a dva kompostejnery o objemu 240 litrů; 

v oblasti RD vybráno pět nádob na směsný odpad o objemu 120 litrů. Analyzován byl 

podíl kuchyňského a zahradního odpadu, dále papíru (jakožto kompostovatelného 

materiálu) a zbytkové složky směsného odpadu včetně plastů a skla. Analýzy probíhaly 

ručně, po vytřídění do jednotlivých skupin byl odpad vážen a stanovován jeho objem. 

Cílem bylo zjistit především podíl znečisťujících příměsí ve vytříděném BRKO a stanovit 

podíl BRKO přítomného v SKO. 

 

Vážení odpadů probíhalo jen ve dvou sídlištních oblastech, a to v každé zvlášť. 

BRKO byl vážen každý měsíc a SKO jednou za dva měsíce. Cílem vážení odpadů bylo 

stanovení měrného množství BRKO a SKO, tedy stanovení produkce daného odpadu 

v příslušné oblasti na jednoho obyvatele za dané časové období. Pro stanovení této 

charakteristiky bylo nutné znát počet trvale hlášených obyvatel v dané lokalitě napojených 

na svoz odpadu, interval svozu odpadu a hmotnost sváženého odpadu. 

 

      

                     Obrázek č. 10  Ruční třídění směsného komunálního odpadu  
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                     Obrázek č. 11  Bioodpad vysypaný z compostaineru při analýzách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Dotazníkové průzkumy 
 

Dotazníkové průzkumy proběhly v rámci projektu tři, všechny formou řízeného 

rozhovoru.  

První proběhl 3. května 2005  (příloha V.) pouze v PO v rámci osvětové kampaně na 

podporu třídění bioodpadů. Cílem tohoto průzkumu bylo zjistit, jak lidé hodnotí současný 

systém nakládání s odpady  v místě svého bydliště (např. z hlediska spolehlivosti, 

dostupnosti, informovanosti atd.); do jaké míry se místní obyvatelé zapojují do systému 

odděleného sběru odpadů či zda jsou vůbec ochotni se zapojit a za jakých podmínek. 

Průzkum měl obyvatelům umožnit vyjádřit svou (ne)spokojenost se stávajícím systémem a 

měl posloužit jako podklad při případném odstraňování slabých stránek systému. Tento 

průzkum zároveň umožnil stanovení míry zapojení se do projektu; pomohl zjistit počet 

domácností, které odmítly přijmout kompostovatelné sáčky a další materiály distribuované 

v rámci informační a propagační kampaně. 

Druhý průzkum (příloha VI.) se uskutečnil 28. června 2005 v oblasti RD. Cíl 

průzkumu v zástavbě rodinných domů byl stejný jako u průzkumu v zástavbě sídlištní, 

několik otázek se ale vzhledem k rozdílnému typu zástavby lišilo. 

Poslední dotazníkový průzkum proběhl 5. září 2005 na sídlišti Štěpnice v PO (příloha 

VII.), kde domácnosti na začátku května 2005 obdrželi kompostovatelné sáčky. Sáčky 

měly usnadnit oddělený sběr bioodpadu, a tak respondenti v průzkumu vyjadřovali svůj 

názor na jejich používání.  

 

3.3 Testování rozložitelnosti plastů d2w  
 

V rámci projektu bylo také navrženo otestování rozložitelnosti oxo-degradabilních 

plastů d2w v podmínkách kompostu (více o těchto plastech v kapitole 2.5). Uvažovalo se o  

možnosti následného využití těchto plastů v systémech sběru a třídění biologicky 

rozložitelných komunálních odpadů namísto již známých rozložitelných plastů na bázi 

škrobu, celulózy či kyseliny mléčné. 
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Metodika experimentu byla sestavena na základě prostudování již prováděných testů  

v souladu s normami ČSN EN 13432  Požadavky na obaly využitelné ke kompostování a 

biodegradaci a ČSN EN ISO 527-3  Plasty – stanovení tahových vlastností, zkušební 

podmínky pro fólie a desky. Testovací materiál poskytla firma Ecoplastic – výhradní 

distributor těchto plastů do naší republiky (pozn. v současnosti však již firma Ecoplastic 

neexistuje). Jednalo se o sáčky na odpadky o rozměrech 85 x 40 cm a tloušťce fólie 0,02 

mm vyrobené v dubnu roku 2004. Minimální garantovaná životnost těchto pytlů výrobcem 

byla do srpna 2005. 

V průběhu 6 měsíců - květen až říjen 2005 - byly založeny tři komposty, dva na 

experimentální kompostárně VÚZT v Praze (kompost 1 a 2)  a jeden na soukromé 

kompostárně Vyšehrad (kompost 3). Původně byly tyto komposty založeny již na začátku 

května na kompostárně Buchlovice u Uherského Hradiště, ale z technických důvodů zde 

nebylo možné experiment dokončit.  

Dne 26.července 2005 byly na VÚZT založeny komposty 1 a 2, každý o objemu 3 

m
3
. Jeden z nich byl ošetřen přípravkem Amalgerol na urychlení zrání kompostu. Zakládku 

kompostu tvořila v obou případech směs slámy (30 % obj.), prasečí kejdy (30 % obj.), 

trávy -14 dní staré (30 % obj.) a zrní (10 % obj.).  Dne 4. srpna  byl na kompostárně 

v blízkosti NKP Vyšehrad založen kompost 3 o stejném objemu. Lišil se pouze zakládkou, 

kterou tvořilo 50 % obj. listí a 50 % obj. zelené trávy. 

Ve všech případech byly do každé hromady kompostu zapraveny 3 vzorky oxo-

rozložitelných plastů d2w a vzorky kontrolní. Vzorky kontrolní představovaly 3 klasické 

polyethylenové pytle na odpadky a 3 kompostovatelné pytle firmy HBABio, s.r.o. 

Vzorkem je zde vždy myšlen celý pytel naplněný směsí překopaného kompostu označený 

patřičným štítkem. Komposty nemohly být z důvodu uložených vzorků v průběhu 

kompostovacího procesu překopávány, pouze na začátku experimentu ještě před 

zapravením vzorků proběhla homogenizační překopávka.  Po celou dobu procesu byla 

zaznamenávána teplota a kontrolována vlhkost, popřípadě měřen obsah kyslíku. První 

vzorky plastů z kompostu byly odebrány po 5 týdnech, tedy 1.září v případě kompostů 1 a 

2, 8. září u kompostu 3. Celý experiment byl ukončen odběrem vzorků po 12 týdnech    

(18. a 25. října).  

Experiment byl proveden také ve venkovním prostředí (tedy mimo prostředí 

kompostu) v období od 14. května 2005 do 7. srpna 2005. Vzorky – opět celé pytle – byly 

zavěšeny na lano, jejich spodní konec ponechán volně, a to v počtu deseti oxoplastů, třech 

klasických polyetylenových sáčků a třech kompostovatelných. Vzorky tak byly vystaveny  

slunečnímu záření, povětrnostním vlivům a srážkám. Tyto vzorky byly odebrány ke 

zkoušce mechanických vlastností také dvakrát, po 8 a po 12 týdnech. 

Odebrané vzorky z kompostů byly nejprve očištěny, mírně opláchnuty vodou. 

Všechny vzorky (včetně venkovních) byly následně na Ústavu Makromolekulární chemie 

AV ČR v Praze na Petřinách upraveny ke zkouškám mechanických vlastností v tahu. Byly 

testovány samozřejmě i vzorky slepé, tedy vzorky před zapravením do kompostu nebo 

před umístěním do venkovního prostředí. Pouze vzorky kompostovatelných sáčků firmy 

HBABio, s.r.o. nebyly podrobeny těmto zkouškám, a to z důvodu jejich rychlé 

degradability. Ve stanovené době z nich již nebylo možné připravit testovací vzorky. Práce 

na ÚMCH AV ČR probíhaly na oddělení Polymerních sítí a mechanických vlastností pod 

vedením Dr. Ing. Jiřího Kotka, pomocí univerzálního trhacího stroje INSTRON - modelu 

6025. Podle ČSN EN ISO 527-3 bylo pro testování  pevnosti plastů zvoleno zkušební 

těleso typu 2 (pruh fólie) o následujících rozměrech: délka 150 mm, šířka 20 mm. Vzorky 

se postupně vyřezávaly z fólie, dbalo se na to, aby okraje vzorku po řezání zůstaly hladké 

bez viditelných vrubů. Tloušťka vzorků byla měřena mikrometrem pro každý vzorek 

zvlášť (průměrně 0,02 mm).  Vzorky byly následně testovány při rychlosti zatěžování      
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20 mm/min. a rozpětí čelistí stroje 100 mm. Vzhledem k uspořádání polyethylenových 

vláken všech vzorků bylo nutné provádět tahové zkoušky ve směru kolmém i rovnoběžném 

na jejich průběh; v tabulkových přehledech jsou uvedeny výsledky v obou směrech,                

v grafických výstupech jsou však zahrnuty pouze hodnoty naměřené v rovnoběžném 

směru. Dle možností bylo testováno vždy 7 až 12 vzorků od každého plastu v obou 

směrech uspořádání vláken. Počítač napojený na trhací stroj zaznamenával následující 

charakteristiky: pevnost v tahu: σ  v MPa, poměrné prodloužení při přetržení: ε  v % a 

modul pružnosti: Ε v MPa.  

 

Obrázek č. 12  Kompost 3 na Vyšehradě těsně po založení  

 

 

 

 

 

 

       Obrázek č. 13  Vzorky  před  zapravením     

                                 do kompostu    

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 14  Homogenizační překopávka zakládky kompostu 1 a 2 
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Obrázek č. 15  Testování pevnosti v tahu na trhacím stroji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Obrázek č. 16 Venkovní vzorky po 12 týdnech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 17  Trhací stroj 
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4. VÝSLEDKY 
 

V této kapitole jsou přehledně uvedeny souhrnné výsledky analýz odpadů a jejich 

vážení, dále výsledky dotazníkových průzkumů a experimentu s rozložitelnými plasty d2w. 

Pro lepší přehlednost jsou výsledky jednotlivých činností rozděleny do samostatných 

podkapitol.  

 

 

4.1 Analýzy skladby BRKO a SKO 
 

Analýzy probíhaly ve dvouměsíčních intervalech. V PO a RO probíhaly analýzy jak 

biologicky rozložitelného tak směsného odpadu, v oblasti RD byl analyzován jen směsný 

odpad, neboť obyvatelé v této lokalitě nemají k dispozici kompostejnery. V PO a RO 

proběhly analýzy celkem sedmkrát, v oblasti RD pouze pětkrát. Metodika analýz byla již 

podrobně popsána v kapitole 3.1. Při každé analýze byla získaná data zaznamenávána do 

formulářů. Pro příklad je v příloze VIII. uveden formulář ze dne 5. září 2005.  

 
V tabulce č. 6 jsou uvedeny výsledky analýz BRKO v pilotní a referenční oblasti. 

Jedná se o průměrné měsíční hodnoty, neboť k analýzám byly odebírány vždy dva 

kompostejnery o objemu 240 litrů z PO i RO. Je zde uvedena celková hmotnost odpadu 

přítomného ve sběrné nádobě na bioodpad, dále je zde uvedena hmotnost přítomného 

kuchyňského a zahradního odpadu a hmotnost znečišťujících příměsí, které do sběrné 

nádoby nepatří. Hmotnosti jsou vyjádřeny také procentuálně, jako hmotnostní podíl 

z celku. Je zde uveden také objem veškerého odpadu přítomného ve sběrné nádobě a 

následně propočítaná objemová hmotnost (hustota) odpadu. Tabulka č. 8 uvádí základní 

statistické parametry pro hmotnostní podíl jednotlivých složek (v %).  

Míra znečištění jinými materiály je v obou oblastech velmi nízká. V PO tvoří tato 

složka jen 0,4 % hm. a v RO 1,9  % hm. Pokud tedy domácnosti již třídí, pak velmi poctivě 

a disciplinovaně. Nejčastěji se jednalo o znečištění v podobě igelitových sáčků a tašek, 

výjimečně se objevil kartónový obal. V pilotní oblasti byl podíl znečišťujících složek 

menší, a to zřejmě díky distribuci kompostovatelných sáčků v rámci informační a 

propagační kampaně na začátku projektu. Domácnosti v pilotní oblasti používají nyní 

místo igelitových sáčků sáčky škrobové. Podíl kuchyňského odpadu významně převyšuje 

v obou oblastech podíl odpadu zahradního, což je vzhledem k typu zástavby logické. V PO 

je přesto podíl kuchyňského odpadu oproti zahradnímu o něco vyšší, tvoří 94,7 % hm., 

zatímco zahradní představuje 4,9 % hm.  V RO je hmotnostní podíl kuchyňského odpadu  

81,1 % a podíl zahradního odpadu 17 %. Objemová hmotnost v obou oblastech se příliš 

neliší – PO 281 kg/m
3
 a RO 258 kg/m

3
; to je dáno velmi podobnou skladbou odpadu.  

 
V tabulce č. 7 jsou uvedeny výsledky analýz SKO v pilotní a referenční oblasti. 

V jednotlivých měsících byl v PO i RO analýze podroben vždy jeden kontejner o objemu 

1 100 litrů .  Je zde uvedena celková hmotnost veškerého odpadu v kontejneru, dále 

hmotnost a procentuální podíl zbytkového a kuchyňského (společně se zahradním, pokud 

se zde nějaký objevil) odpadu a také hmotnost a procentuální podíl papíru. Dále byl měřen 

objem přítomného kuchyňského a zahradního bioodpadu (v tabulce značen jako BRKO) a 

byla propočtena jeho objemová hmotnost. Tabulka č. 9 uvádí základní statistické 

parametry pro hmotnostní podíl jednotlivých složek (v %). 
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               Tabulka č.  6   Průměrné měsíční hodnoty z analýz skladby  BRKO v  pilotní a referenční oblasti (sběrná nádoba 240 l) 

 

 

Rok 2006 leden březen květen 

hmotnost (kg) Pilotní Referenční Pilotní Referenční Pilotní Referenční 

CELKEM 51.1 17.7 72.3 32.3 51.9 37.2 

kuchyňský 50.9 17.6 72.1 29.4 43.8 7.3 

% z celku 99.5 99.4 99.7 91.0 84.3 19.9 

zahradní 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 29.5 

% z celku 0.0 0.0 0.0 0.0 14.8 79.4 

nečistoty 0.3 0.1 0.2 2.9 0.5 0.3 

% z celku 0.6 0.6 0.3 9.0 0.9 0.8 

objem celkový (l) 215.0 70.0 240.0 170.0 185.0 215.0 

obj. hmotnost (kg/m3) 236.5 253.0 301.3 190.0 280.5 174.0 

Rok 2005 květen červenec září listopad 

hmotnost (kg) Pilotní Referenční Pilotní Referenční Pilotní Referenční Pilotní Referenční 

CELKEM 24.3 17.2 16.8 21.8 69.1 42.2 34.8 20.4 

kuchyňský 19.5 16.9 16.7 21.8 68.9 42.2 34.8 17.3 

% z celku 80.3 98.3 99.6 99.6 99.8 99.9 100.0 59.9 

zahradní 4.7 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 

% z celku 19.3 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.6 

nečistoty 0.1 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.2 

% z celku 0.4 1.7 0.5 0.4 0.3 0.2 0.0 0.5 

objem celkový (l) 80 60 85.0 95.0 180.0 120.0 130.0 65.0 

obj. hmotnost (kg/m3) 304 287 198.0 222.5 384.0 351.5 260.5 327.0 
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              Tabulka č. 7    Hodnoty z analýz skladby SKO v  pilotní a referenční oblasti (kontejner 1 100 l) v jednotlivých měsících 

 

Rok 2005 květen červenec září listopad 

hmotnost (kg) Pilotní Referenční Pilotní Referenční Pilotní Referenční Pilotní Referenční 

CELKEM 71.5 73.2 48.6 85.5 96.4 87 88.5 88.9 

zbytkový 39.4 43.3 23.7 36.1 41.7 38.4 39.9 38.8 

% z celku 55.1 59.2 48.8 42.2 43.3 44.1 45.1 43.6 

kuchyňský (popř. zahradní) 23.8 24 20.1 42.2 45.2 37.7 41.1 41 

% z celku 33.3 32.8 41.4 49.4 46.9 43.3 46.4 46.1 

papír 8.3 5.9 4.8 7.2 9.5 10.9 7.5 9.1 

% z celku 11.6 8 9.8 8.4 9.8 12.5 8.5 10.3 

objem celkový (l) 950 1 000 800 950 1000 1 000 1100 1 100 

obj. hm. celková (kg/m3) 75 73 114 90 96 87 81 81 

objem BRKO (l) 70 50 60 110 120 110 120 120 

obj. hm. BRKO (kg/m3) 340 480 335 384 377 343 343 342 

  

Rok 2006 leden březen květen 

hmotnost (kg) Pilotní Referenční Pilotní Referenční Pilotní Referenční 

CELKEM 81.4 83.5 57.7 92.6 74.5 38.2 

zbytkový 41.6 33.3 29.9 35.6 41.8 20.6 

% z celku 51.1 39.9 51.8 38.5 56.1 54 

kuchyňský (popř. zahradní) 30.8 38.3 2.3 46.5 27.4 13.9 

% z celku 37.8 45.9 38.7 50.2 36.8 36.4 

papír 9 11.1 5.5 10.5 5.3 3.7 

% z celku 11.1 14.2 9.5 11.3 7.1 9.6 

objem celkový (l) 950 1 050 950 950 800 900 

obj. hm. celková (kg/m3) 86 80 61 98 93 42 

objem BRKO (l) 110 130 50 110 85 55 

obj. hm. BRKO (kg/m3) 280 295 446 423 322 253 
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Tabulka č. 8   Základní statistické parametry pro hmotnostní podíl  jednotlivých složek   

                            BRKO a objemovou hmotnost v pilotní a referenční oblasti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 9   Základní statistické parametry pro hmotnostní podíl  jednotlivých složek   

                        SKO a objemovou hmotnost v pilotní a referenční oblasti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak je patrné z tabulky č. 9 , hmotnostní podíl zbytkového komunálního odpadu tvoří 

v oblasti pilotní 50 % a v oblasti referenční 46 %. Biologická složka zaujímá 40 % hm.v 

PO a 43 % v RO. Nižší podíl této složky v pilotní oblasti je opět zřejmě důsledek osvětové 

kampaně v této oblasti na počátku projektu. Byl sledován také hmotnostní podíl papíru, 

jakožto kompostovatelného materiálu, který tvoří v obou oblastech kolem 10 % hm. 

Objemová hmotnost směsného komunálního odpadu a přítomného biologického 

komunálního odpadu se v obou oblastech příliš neliší – PO 87 kg/m
3
  a 349 kg/m

3
  ; RO 79 

kg/m
3 

a 360 kg/m
3
.  

Pilotní 

hmotnost (% z celku) Průměr Minimum Maximum Sm.odch. 

kuchyňský  94.7 80.3 100.0 8.6 

zahradní 4.9 0.0 19.3 8.4 

nečistoty 0.4 0.0 0.9 0.3 

obj. hmotnost (kg/m3) 280.7 198.0 384.0 58.9 

 Referenční  

hmotnost (% z celku) Průměr Minimum Maximum Sm.odch. 

kuchyňský  81.1 19.9 99.9 30.6 

zahradní 17.0 0.0 79.4 31.2 

nečistoty 1.9 0.2 9.0 3.2 

obj. hmotnost (kg/m3) 257.9 174.0 351.5 67.5 

Pilotní 

hmotnost (% z celku) Průměr Minimum Maximum Sm.odch. 

zbytkový 50.2 43.3 56.1 4.8 

kuchyňský a zahradní 40.2 33.3 46.9 5.0 

papír 9.6 7.1 11.6 1.5 

obj. hmotnost celk. (kg/m3) 86.6 61.0 114.0 16.8 

obj. hm. BRKO (kg/m3) 349 280 446 51.6 

Referenční 

hmotnost (% z celku) Průměr Minimum Maximum Sm.odch. 

zbytkový 45.9 38.5 59.2 7.7 

kuchyňský a zahradní 43.3 32.8 50.2 6.5 

papír 10.6 8.0 14.2 2.2 

obj. hmotnost celk. (kg/m3) 78.7 42.0 98.0 18.1 

obj. hm. BRKO (kg/m3) 360 253 480 76.6 
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Tabulka č. 10 uvádí výsledky analýz SKO z oblasti rodinných domů v průběhu roku 

2005 a 2006. Vzhledem k typu zástavby a očekávanému zvýšenému podílu zahradního 

odpadu, byl kuchyňský a zahradní odpad hodnocen samostatně. Základní statistické 

parametry pro hmotnostní podíl jednotlivých složek (v %) jsou v tabulce č. 11.  

 

       Tabulka č. 10   Výsledky analýz SKO z oblasti rodinných domů v jednotlivých   

                        měsících 

 

 

       Tabulka č. 11  Základní statistické parametry pro hmotnostní podíl jednotlivých   

                       složek SKO a objemové hmotnosti z oblasti RD  
 

hmotnost (% z celku) Průměr Minimum Maximum Sm.odch. 

zbytkový 32.2 22.3 50.2 12.0 

kuchyňský 20.5 13.1 27.3 6.1 

zahradní 39.3 25.7 53.2 10.4 

papír 7.3 2.2 19.8 7.2 

obj. hmotnost celk. 
(kg/m3) 

122.1 67.7 168.2 36.5 

obj. hm. BRKO    
     (kg/m3) 

216.4 167.8 253.4 43.3 

 

  

Z výše uvedených dat je vidět, že v oblasti RD je hmotnostní podíl zbytkového 

odpadu mnohem nižší než v sídlištní zástavbě. Činí pouze 32 % hm. Většinový podíl zde 

má biologický odpad – kuchyňský společně se zahradním dosahují v součtu téměř 60 % 

hm. Zahradní odpad zde hraje nejvýznamnější roli, neboť zaujímá největší část směsného 

komunálního odpadu, tvoří 39,3 % hm. Tím, že zde převažuje právě tento typ odpadu si lze 

také vysvětlit poměrně nízkou průměrnou hodnotu objemové hmotnosti biologického 

odpadu – 216 kg/m
3
. Objemová hmotnost celková, tedy veškerého směsného komunálního 

odpadu, je 122 kg/m
3
.  

                                                             

 

                                                      

hmotnost (kg) září  listopad leden březen květen 

celkem 19.8 19.5 8.6 8.1 10.5 

zbytkový 3.7 10.6 2.6 1.9 3.3 

% z celku 22.7 50.2 27.2 22.3 38.4 

kuchyňský 4.5 2.4 2.4 1.6 1.9 

% z celku 26.2 13.1 27.3 18.9 17.1 

zahradní 10.8 5.8 2.2 4.1 5.0 

% z celku 42.3 33.1 25.7 53.2 42.4 

papír 0.8 0.7 1.4 0.4 0.2 

% z celku 4.8 3.7 19.8 5.7 2.2 

objem celkový (l) 118.0 150.0 78.8 120.0 90.0 

obj. hm. celková (kg/m3) 168.2 137.0 119.8 67.7 117.6 

objem BRKO (l) 60.0 41.8 19.0 46.7 41.0 

obj. hm. BRKO (kg/m3) 253.4 238.5 251.3 171.0 167.8 
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4.2 Vážení BRKO a SKO a stanovení měrného množství 
 

Měrné množství se stanovovalo pouze v pilotní a referenční oblasti na sídlišti. BRKO 

byl v obou oblastech vážen každý měsíc (s výjimkou měsíců únor a duben 2006, kdy se 

svoz pro dané oblasti nepodařilo zajistit), SKO jednou za dva měsíce. SKO je v těchto 

oblastech svážen pravidelně dvakrát týdně, BRKO je svážen jedenkrát týdně, v zimních 

měsících je svážen  jednou za čtrnáct dní. Tyto skutečnosti byly při zpracování dat 

zohledněny.  

 

Tabulka č. 12 uvádí hmotnost a měrné množství váženého BRKO v jednotlivých 

měsících v pilotní a referenční oblasti, zároveň uvádí také základní statistické parametry. 

Hmotnosti jsou v obou oblastech uváděny pro týdenní svoz BRKO. 

 

 

      Tabulka č. 12   Hmotnost a měrné množství BRKO v pilotní a referenční oblasti,    

                                základní  statistické parametry 
 

měsíc - rok 
 

Pilotní 
( 448 obyvatel ) 

Referenční 
( 964 obyvatel ) 

hmotnost v kg 
 

měrné množství 
(kg/obyv. a týden) 

hmotnost v kg 
 

měrná hmotnost 
(kg/obyv. a týden) 

květen 05 71 0.16 115 0.12 

červen 108 0.24 80 0.08 

červenec 108 0.24 98 0.10 

srpen 84 0.19 98 0.10 

září 106 0.24 166 0.17 

říjen 148 0.33 156 0.16 

listopad 69 0.15 84 0.09 

prosinec 64 0.14 79 0.08 

leden 06 123 0.27 88 0.09 

březen 104 0.23 104 0.11 

květen 150 0.34 87 0.09 

průměr 103 0.23 105 0.11 

min. 63 0.14 79 0.08 

max. 150 0.34 166 0.17 

směr. odch. 30 0.07 30 0.03 

 

 
V pilotní oblasti měli obyvatelé v průběhu projektu k dispozici 8 sběrných nádob na 

bioodpad o objemu 240 litrů a 1 sběrnou nádobu o objemu 120 litrů, v oblasti referenční 11 

nádob o objemu 240 litrů. Průměrná hmotnost sváženého bioodpadu (při intervalu svozu 

jedenkrát týdně) za celé období je v PO a RO téměř totožná – 103 a 105 kg. Průměrná 

hmotnost BRKO v přepočtu na jednu sběrnou nádobu je v PO 11,6 kg a v RO 10,5 kg. 

Vzhledem k trvale hlášenému počtu obyvatel, který je v RO více než dvojnásobný, je však 

průměrná měrné množství na jednoho obyvatele za týden v RO dvakrát menší než v PO. 

V PO je to 0,23 kg/obyvatele za týden a v RO 0,11 kg/obyvatele za týden, v přepočtu to 

znamená v PO produkci BRKO 11,96 kg/obyvatele za rok a v RO 5,72 kg/obyvatele za 

rok. Domnívám se, že více jak dvojnásobná hodnota měrného množství BRKO v PO je 
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opět důsledkem osvětové kampaně. Graf č. 1 nabízí pro PO a RO srovnání měrných 

množství odpadu v jednotlivých měsících. 

 
  
             Graf č. 1    Měrné množství BRKO v PO a RO ve sledovaném období 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabulka č. 13 uvádí hmotnost  a měrné množství váženého SKO v jednotlivých 

měsících v pilotní a referenční oblasti, zároveň uvádí také základní statistické parametry. 

Hmotnosti jsou v obou oblastech uváděny pro interval svozu SKO dvakrát týdně, měrná 

množství jsou pak přepočteny na jeden týden. 

 
Tabulka č. 13   Hmotnost a měrné množství SKO  v pilotní a referenční oblasti, základní   

                          statistické parametry  
 

měsíc - rok 
 

Pilotní 
( 448 obyvatel ) 

Referenční 
( 964 obyvatel ) 

hmotnost v kg 
 

měrné množství 
(kg/obyv. a týden) 

hmotnost v kg 
 

měrné množství 
(kg/obyv. a týden) 

květen 05 538 2.40 1 470 3.05 

červenec 739 3.30 1 630 3.38 

září 457 2.04 1 407 2.92 

listopad 579 2.58 1 799 3.73 

leden 06 784 3.50 1 610 3.34 

březen 808 3.61 2 153 4.47 

květen 575 2.57 1 377 2.86 

průměr 640 2.86 1 635 3.39 

min. 457 2.04 1 377 2.86 

max. 808 3.61 2 153 4.47 

směr. odch. 136 0.61 271 0.56 
 

 

Obyvatelé pilotní oblasti zde mají k dispozici 9 kontejnerů na směsný odpad, 

v referenční oblasti mají 18 kontejnerů; všechny kontejnery mají objem 1 100 litrů. 
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Průměrná hmotnost sváženého SKO (při intervalu svozu dvakrát týdně) je v PO 640 kg, 

v RO 1 635 kg. Průměrná hmotnost směsného odpadu v přepočtu na jeden kontejner činí 

v PO 71 kg a v RO 91 kg. Měrné množství na jednoho obyvatele a týden je vyšší v oblasti 

referenční – 3,39 kg/obyvatele a týden, v oblasti pilotní dosáhla pouze hodnoty 2,86 

kg/obyvatele a týden. Graf č. 2 uvádí srovnání měrných hmotností pro jednotlivé měsíce v 

pilotní a referenční oblasti. 

 

 

          Graf č. 2   Měrné množství SKO  v PO a RO ve sledovaném období  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Dotazníkové průzkumy 
 

Výsledky všech dotazníkových šetření byly nejprve převedeny do programu MS 

Excel, pro statistické zpracování dat byly použity programy NCSS 6.0 a SPSS 11.0. Ke 

grafickému zpracování výstupů následně posloužil MS Excel.   

 

 

4.3.1 Dotazníkový průzkum č. 1  

 
Dotazníkový průzkum č.1 (příloha V.) proběhl 3. května 2005 v pilotní oblasti na 

sídlišti Štěpnice, do které spadá 216 domácností. Současně s tímto průzkumem proběhla 

informační a propagační kampaň s předáním kompostovatelných sáčků HBABio a 

ostatních materiálů. 

 V rámci tohoto šetření se podařilo získat 79 dotazníků. Téměř polovina domácností 

nebyla zastižena doma a ze 110 oslovených domácností odmítlo dotazník vyplnit 31.  

6 % domácností (12) odmítlo převzít kompostovatelné sáčky a další materiály a nezapojilo 

se tedy do projektu.  

Mezi věkovými kategoriemi byla nejvíce zastoupena kategorie 41 – 60 let (31 %), 

nejméně zastoupená 15 – 30 let (19 %), dva respondenti odmítli uvést svůj věk. Přehled 

uveden v tabulce č. 14. 
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Zastoupení pohlaví u dotázaných bylo následující: ženy 66 %, muži 34 %. Graf č. 3. 

Tabulka č. 14                                                             Graf č. 3        
 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 15  

         

Tabulka č. 16  

 

V otázce na četnost vynášení odpadů bylo nejčastější odpovědí třikrát týdně (33 %) 

následovaly odpovědi denně (27 %), dvakrát týdně (20 %) a jednou týdně (15 %). Tabulka 

č. 15 a graf č. 4.  

Otázka týkající se spokojenosti se svozem odpadů ukazuje, že dvě třetiny domácností 

jsou se službou spokojeny (75 %), pouze 13 % respondentů je nespokojeno, 8 % je 

dokonce velmi spokojeno a 5 % neví. Tabulka č. 16. 

                                Graf č. 4  →             

Deset respondentů uvedlo, 

že je se službou nespokojeno. 

Důvody nespokojenosti jsou 

uvedeny v tabulce č. 17. Jako jiný 

důvod byl uveden nepořádek u 

kontejnerů během svátků a 

chybějící kontejnery na tetrapaky.  

 

 

Tabulka č. 17  

 

 

 

věková kategorie počet % 

15-30 let 15 19 

31-40 let 22 29 

41-60 let  24 31 

61 a více let 16 21 

celkem 77 100 

frekvence vynášení odpadů počet % 

několikrát denně 1 1 

denně 21 27 

třikrát týdně 26 33 

dvakrát týdně 16 20 

jednou týdně 12 15 

nevím 1 1 

podle potřeby 1 1 

čtyřikrát týdně 1 1 

celkem 79 100 

spokojenost se 

svozovými službami 
počet % 

velmi spokojen 6 8 

spokojen 59 75 

nespokojen 10 13 

nevím 4 5 

celkem 79 100 

důvody nespokojenosti počet % 

interval mezi svozy je příliš dlouhý 2 20 

nečistota, zápach, mouchy u kontejnerů/popelnic 1 10 

neuklizené místo po odvezení odpadu 1 10 

znečištěné okolí kontejnerů/popelnic 3 30 

nedostatečný počet nádob 1 10 

jiný důvod 2 20 

celkem 10 100 
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Další otázka se týkala třídění odpadů. Opět více než dvě třetiny domácností třídí 

odpad, alespoň některé druhy, odpověď ano byla zaznamenána v 96 % případů. Tabulka č. 

18 a graf č. 5. 

                         

    Tabulka č. 18                                                      Graf č. 5 
 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 19     

Typ 

odpadu 

Frekvence třídění – počet domácností 

vždy většinou někdy nikdy 

papír 54 10 7 4 

sklo 55 9 5 4 

plasty 61 10 3 2 

bioodpad 34 7 13 18 

 

Do jaké míry třídí domácnosti jednotlivé typy odpadů, ukazuje tabulka č. 19 a graf č. 

6. Z grafu je patrné, že nejlépe jsou na tom plasty, které třídí 77 % domácností vždy. 

Poměrně vyrovnané je to u skla a papíru, které vždy třídí 70 % a 68 % domácností; nejhůř 

je na tom prozatím bioodpad, který vždy třídí pouze 43 % domácností a 23 % domácností 

ho dokonce netřídí nikdy.  

 
 

                Graf č. 6     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavním důvodem třídění odpadů je podle průzkumu ohleduplnost k životnímu 

prostředí (67 %), část respondentů také uvádělo, že mají pocit, že se od nich třídění 

očekává (25 %), berou to tedy jako povinnost. Některé domácnosti uvedly jako důvod, že 

třídění je snadné (7 %) a 1 % domácností uvedlo finanční důvody. Tři respondenti důvod 

neuvedli. Tabulka č. 20 a graf č. 7. 

 

Třídí Vaše domácnost 

odpady? 
počet % 

ano 76 96 

ne 3 4 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad


Výsledky 

  

 53 

Důvody třídění odpadů

očekavá 

se to ode 

mne

25%

finanční 

důvody

1%

třídění je 

snadné

7%

lepší pro 

životní 

prostředí

67%

Tabulka č. 20                                                  Graf č. 7  

 

 

Důvody, proč domácnosti netřídí jednotlivé typy odpadů nebo třídí méně než by bylo 

možné, uvádí tabulka č. 21. Největším problémem u všech typů odpadů je podle průzkumu 

nedostatek místa v bytě na umístění nádob na tříděný odpad (11 odpovědí), u bioodpadu 

je pak velkou překážkou zápach a nečistota v okolí sběrných nádob (5 odpovědí). 
 

    Tabulka č. 21     

důvody netřídění odpadů papír plasty sklo bioodpad celkem 

nezajímá mě to 2 1 2 2 7 

nemám doma prostor na nádoby na oddělený 

sběr odpadů 
3 3 2 3 11 

nemám doma nádoby na oddělený sběr 

odpadů 
- 2 - 1 3 

sběrná místa tříděného odpadu jsou příliš 

daleko 
1 1 2 2 6 

počet kontejnerů na tříděný odpad je 

nedostačující 
1 1 1 1 4 

interval svozu odpadů je příliš dlouhý 1 2 1 - 4 

zvolený model sběru odpadů není dobrý - - 2 - 2 

nečistota, zápach a mouchy u sběrných míst - - - 5 5 

třídění zabírá příliš mnoho času - - 1 1 2 

produkuji příliš málo odpadu, proto netřídím - - 1 1 2 

 

V otázce „Jak myslíte, že je nakládáno s odděleně sebraným odpadem?“, vyjádřilo 

hodně respondentů nejistotu. I pokud volili možnost „recyklace“, často dodávali: 

„doufáme, že recyklace“. U papíru jen o málo převýšila odpověď recyklace (46 %) 

možnost nevím (42 %). U skla již převládala odpověď nevím (45 %), u plastů je rozdíl 

mezi recyklací (46 %) a nevím (36 %) největší. U bioodpadů je informovanost asi 

nejhorší, 48 % respondentů neví, 25 % uvedlo recyklaci a 15 % skládkování. Tabulka č. 22 

a graf č. 8. 

     Tabulka č. 22     

Typ odpadu 
způsob nakládání s vytříděnými složkami odpadu – počet / % 

skládka recyklace spalovna jinak nevím 

papír 3 4 37 46 6 7 1 1 34 42 

sklo 5 6 34 44 3 4 1 1 35 45 

plasty 1 1 37 46 11 14 2 3 29 36 

bioodpad 12 15 20 25 4 5,5 5 6,5 38 48 

důvody třídění odpadů počet % 

očekavá se to ode mne 19 25 

třídění je snadné 5 7 

lepší pro životní prostředí 51 67 

finanční důvody 1 1 

celkem 76 100 
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          Graf č. 8    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Většinu respondentů zajímá (78 %), zda je konečné zpracování odpadu ohleduplné 

k životnímu prostředí. 13 % domácností uvedlo, že je to nezajímá a  9 % nad tím 

nepřemýšlí. Tabulka č. 23 a graf č. 9. 

                                                                            Graf č. 9      

                 

                Tabulka č. 23     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Informace o odděleném sběru a využívání bioodpadu zaznamenali obyvatelé 

nejčastěji prostřednictvím místního televizního vysílání (35 %), dále z letáků (29 %), rádia 

(10 %) a také z plakátů či díky sběrným nádobám na bioodpad (8 %). Tabulka č. 24 a graf 

č. 10. 
 

Tabulka č. 24                       Tabulka č. 25    

systémy nakládání s 

bioodpady 
počet % 

sběrné nádoby 

(kompostainery) 
58 74 

domovní kompostování 6 8 

sběrný dvůr 12 15 

žádné jsem 

nezaznamenal(a) 
2 3 

celkem 78 100 

 

 

zájem počet % 

ano 61 78 

ne 10 13 

nevím 7 9 

informace počet % 

televize 46 35 

plakáty 8 6 

letáky 38 29 

rádio 13 10 

noviny 10 8 

kontejnery 8 6 

rodina 1 1 

škola 1 1 

internet 3 2 

časopis 1 1 

žádné informace 1 1 

celkem 130 100 
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         Graf č. 10    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejznámějším systémem nakládání s bioodpady byly pro respondenty sběrné 

nádoby na bioodpad (74 %), 15 % uvedlo také sběrný dvůr a 8 % domovní 

kompostování. Pouze 3 %  domácností nezná žádný systém. Tabulka č. 25 a graf č. 11. 
 

 Graf č. 11                                                                Graf č. 12  

              

Převažovaly domácnosti dvoučlenné (36 %), tříčlenné domácnosti tvořily 25 % a 

jednočlenné 23 %. 16 % zaujaly domácnosti čtyř - a vícečlenné. Tabulka č. 26 a graf č. 12. 

 
 

                                                Tabulka č. 26    
 

 

 

 

počet členů 

domácnosti 
počet % 

1 17 23 

2 27 36 

3 19 25 

4 a více 12 16 

celkem 75 100 

Počet členů domácnosti

čtyři a 

více

16%

dva

36%

tři

25%

jeden

23%
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4.3.2 Dotazníkový průzkum č. 2 
 

Dotazníkový průzkum č.2 (příloha VI.) proběhl 28. června 2005 v oblasti rodinných 

domů v Mařaticích, do které spadá 150 domů. Zde se podařilo získat pouze 27 dotazníků. 

Mezi věkovými kategoriemi byla nejvíce zastoupena kategorie 41 – 60 let (41 %), 

dále potom kategorie 61 a více let (26 %) a 31 – 40 let (22 %), nejméně zastoupena byla 

kategorie 15 – 30 let (11 %). Přehled v tabulce č. 27. 

Zastoupení pohlaví u dotázaných bylo následující: ženy 63 %, muži 37 %. Graf č. 13. 

 

      Tabulka č. 27                                           Graf č. 13 

 

 

 

 

 

 

 

V otázce na četnost vynášení odpadů bylo nejčastější odpovědí denně (37 %) 

následovaly odpovědi třikrát týdně (19 %), několikrát denně, dvakrát týdně a podle potřeby 

(11 %). Jednou týdně odpovědělo pouze 15 % dotázaných. Tabulka č. 28 a graf č. 14.  

Tabulka č. 28                                    Tabulka č. 29     
spokojenost se 

svozovými 

službami 

počet % 

Velmi spokojen 23 85 

Spokojen 3 11 

Nespokojen 1 4 

Celkem 27 100 

 

  

 

Otázka týkající se spokojenosti se svozem odpadů ukazuje, že víc jak dvě třetiny 

domácností je se službou velmi spokojeno (85 %), 11 % respondentů je spokojeno a pouze 

4 % jsou nespokojena. Tabulka č. 29. Důvodem nespokojenosti byl nedostatečný počet 

kontejnerů na tříděný odpad a velká donášková vzdálenost. 

                                            Graf č. 14     

                          

věková kategorie počet % 

15 - 30 let 3 11 

31 - 40 let 6 22 

41 - 60 let 11 41 

61 a více let 7 26 

celkem 27 100 

Jak často vynášíte odpad? počet % 

Několikrát denně 3 11 

Denně 10 37 

Třikrát denně 5 19 

Dvakrát týdně 3 11 

Jednou týdně 2 7 

Nevím 1 4 

Podle potřeby 3 11 

celkem 27 100 
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        Další otázka se týkala třídění odpadů. Opět více než dvě třetiny domácností třídí 

odpad, alespoň některé druhy, odpověď ano byla zaznamenána v 81 % případů, ne pouze 

v 19 % případů. Tabulka č. 30 a graf č. 15. 

                                        Graf č. 15  

Tabulka č. 30   
Třídí Vaše 

domácnost odpady? 
počet % 

ano 22 81 

ne 5 19 

celkem 27 100 

 

Tabulka č. 31     

 

 

      Do jaké míry třídí domácnosti 

jednotlivé typy odpadů, ukazuje tabulka   

č. 31 a graf č. 16. Z grafu je patrné, že 

nejlépe jsou na tom sklo a plasty, které 

třídí 44 % domácností vždy. O něco méně 

třídí domácnosti vždy papír (41 %). Nejhůř je na tom prozatím bioodpad, který vždy třídí 

pouze 26 % domácností. 44 % domácností bioodpad dokonce netřídí nikdy.  

 

                 Graf č. 16  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavním důvodem třídění odpadů je podle průzkumu ohleduplnost k životnímu 

prostředí (79 %), ostatní možnosti se pak vyskytly vždy jen jednou (4 %). Tři respondenti 

důvod neuvedli. Tabulka č. 32.  

                                  

                                 Tabulka č. 32  

důvody třídění odpadů počet % 

očekává se to ode mne 1 4 

třídění odpadů je snadné 1 4 

je to lepší pro životní prostředí 19 79 

ušetřím místo v popelnici 1 4 

nevím 1 4 

na školní sběr 1 4 

celkem 24 100 

Typ 

odpadu 

Frekvence třídění – počet 

vždy většinou někdy nikdy 

papír 11 7 1 8 

sklo 12 5 1 8 

plasty 12 8 1 6 

bioodpad 7 6 1 12 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
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Důvody, proč domácnosti netřídí jednotlivé typy odpadů nebo třídí méně než by bylo 

možné, uvádí tabulka č. 33. Největším problémem u všech typů odpadů je podle průzkumu 

přílišná vzdálenost sběrných míst (17 odpovědí), u plastů je pak problém také s dlouhým 

intervalem svozu, kontejner je neustále přeplněný (9 odpovědí). Celkem 8 odpovědí jsme 

zaznamenali u důvodu „nezajímá mě to“.  

  

    Tabulka č. 33  

důvody netřídění odpadů papír plasty sklo bioodpad celkem 

nezajímá mě to 2 2 2 2 8 

nemám doma prostor na nádoby na oddělený 

sběr odpadů 
- - - 1 1 

sběrná místa tříděného odpadu jsou příliš 

daleko 
5 5 5 2 17 

interval svozu odpadů je příliš dlouhý 2 9 1 - 12 

 

V otázce „jak myslíte, že je nakládáno s odděleně sebraným odpadem?“, vyjádřilo 

opět hodně respondentů nejistotu. U papíru opět jen o málo převýšila odpověď recyklace 

(52 %) možnost nevím (41 %). U skla a plastů tomu bylo podobně - recyklace (52 %), 

odpověď nevím u skla dosáhla 44 %, u plastů 48 %. U bioodpadů je to opět nejhorší,      

52 % respondentů neví a 44 % uvedlo recyklaci. Tabulka č. 34 a graf č. 17. 

 

    Tabulka č. 34  

Typ odpadu 
způsob nakládání s vytříděnými složkami odpadu – počet / % 

skládka recyklace nevím 

papír 2 7 14 52 11 41 

sklo 1 4 14 52 12 44 

plasty - - 14 52 13 48 

bioodpad 1 4 12 44 14 52 

 

                Graf č. 17  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zda je konečné zpracování odpadu ohleduplné k životnímu prostředí většinu 

dotazovaných zajímá (93 %). Pouze 7 % domácností uvedlo, že neví. Tabulka č. 35 a graf 

č. 18. 

Nejrozšířenější způsob nakládání se zahradním odpadem je bezpochyby kompost  

(58 %). Některé domácnosti také bioodpad zkrmují nebo ho vozí na sběrný dvůr (13 %).   

5 % domácností zahradní odpad spaluje, buďto přímo doma nebo na chatě, či ho dává do 
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sběrné nádoby na bioodpad na nedalekém sídlišti. Objevila se také odpověď „vozíme ho do 

lesa“. Tabulka č. 36 a graf č. 19. 

 

Tabulka č. 35                                  Tabulka č. 36         

  

 

 

 

 Graf č. 18  

  

  

 

 

 

     Graf č. 19  

 Graf č. 20  

 

Pokud obyvatelé zahradní odpad někam odvážejí, pak používají především samotné 

auto (86 %), v menší míře auto s vozíkem (14 %). Graf č. 20. 

Na otázku, zda by obyvatelé oblasti rodinných domů uvítali nějaký systém sběru 

kuchyňského a zahradního odpadu, jsme dostali od více jak poloviny domácností odpověď, 

že žádný již nepotřebují (54 %). Poměrně velká část respondentů ale uvedla, že sběrné 

nádoby na bioodpad by uvítali (42 %), 4 % náleží odpovědi nevím. Tabulka č. 37 a graf    

č. 21. 
 

      Tabulka č. 37                                          Graf č. 21   

 

 

 

 

 

 

 

O odděleném sběru a využívání bioodpadu 

obyvatelé často vůbec nevědí (41 %), někteří o 

něm vědí díky sběrným nádobám (28 %), jiní 

z televize (14 %) či letáků (7 %). Tabulka č. 38       

a graf č. 22. 

zájem počet % 

ano 25 93 

nevím 2 7 

Co děláte se zahradním odpadem? počet % 

máme vlastní kompost 23 58 

spalujeme 2 5 

vozíme do lesa 1 3 

dáváme do sběrné nádoby na 

bioodpad 
2 5 

odvážíme na sběrný dvůr 5 13 

zkrmujeme 5 13 

vozíme na chatu a tam ho spalujeme 2 5 

systém nakládání s 

bioodpadem 
počet % 

sběrné nádoby  11 42 

žádný již nepotřebuji 14 54 

nevím 1 4 

celkem 26 100 
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Tabulka č. 38  

Tabulka č. 39  
systémy nakládání s 

bioodpady 
počet % 

sběrné nádoby 15 31 

domovní kompostování 17 35 

sběrný dvůr 10 20 

žádné 7 14 

celkem 49 100 

 

 

 Graf č. 22                                                                             

Tabulka č. 40  

 

 

 

 

Nejznámějším systémem nakládání s bioodpady bylo pro respondenty kompostování 

(35 %), dále to byly sběrné nádoby na bioodpad (31 %) a sběrný dvůr (20 %). 14 % 

dotázaných uvedlo, že žádný systém nezná. Tabulka č. 39 a graf č. 23. 

 

 Graf č. 23            Graf č. 24 

 

Nejvíce domácností bylo dvoučlenných a šesti- a vícečlenných (26 %), dále 

čtyřčlenných (22 %), tříčlenných a pětičlenných (11 %) a nejméně bylo domácností 

jednočlenných (4 %). Tabulka č. 40 a graf č. 24. 

 

informace počet % 

televize 4 14 

letáky 2 7 

kontejnery 8 28 

nevím o tom 12 41 

nevím odkud, ale vím o tom 1 3 

sběrný dvůr 1 3 

ze zaměstnání 1 3 

celkem 29 100 

počet členů 

domácnosti počet % 

jeden 1 4 

dva 7 26 

tři 3 11 

čtyři 6 22 

pět 3 11 

šest a více 7 26 

celkem 27 100 
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ne

20%

ano

80%

4.3.3 Dotazníkový průzkum č. 3 
 

Dotazníkový průzkum č.3 (příloha VII.) proběhl 5. září 2005 opět v pilotní oblasti na 

sídlišti Štěpnice, do které spadá 216 domácností. V rámci tohoto šetření se zjišťovalo, zda 

obyvatelé používají kompostovatelné sáčky HBABio a zda jsou s nimi spokojeni. Celkem 

se podařilo získat 84 dotazníků.  

Mezi věkovými kategoriemi byla nejvíce zastoupena kategorie 41 – 60 let (32 %), 

dále potom kategorie 15 – 30 let (27 %) a 31 – 40 let (24 %), nejméně zastoupena byla 

kategorie 61 a více let (17 %). Přehled v tabulce č. 41. 

Zastoupení pohlaví u dotázaných bylo následující: ženy 70 %, muži 30 %. Graf č. 25. 

 

Tabulka č. 41                                              Graf č. 25 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Většina domácností používá kompostovatelné sáčky (80 %), které před několika 

měsíci obdržela. Tabulka č. 42 a graf č. 26. 

        Graf č. 26  

Tabulka č. 42    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ty domácnosti, které sáčky nepoužívají, uvedly až na jeden případ důvod, proč tomu 

tak je. Tabulka č. 43. Nejčastější odpovědí (5x) bylo, že domácnost sáčky neobdržela. To 

je možné z toho důvodu, že sáčky, které byly ponechány před dveřmi bytu a nebyly 

následujícího dne pryč, byly odebrány zpět a domácnostem nebyly již znovu dodány.             

                   

                   Tabulka č. 43    

důvod nepoužívání sáčků počet 

sáčky jsme neobdrželi 5 

máme příliš málo bioodpadu (téměř žádný) 3 

netřídíme odpad 2 

nechce se nám, zdržuje to 2 

používáme dále klasické polyetylenové sáčky 2 

sáčky jsou příliš malé, nic se tam nevejde 1 

nevíme, co dělat následně s vytříděným odpadem 1 

důvod neuveden 1 

celkem 17 

věková kategorie počet % 

15 - 30 let 23 27 

31 - 40 let 20 24 

41 - 60 let 27 32 

61 a více let 14 17 

celkem 84 100 

používání sáčků počet % 

ne 17 20 

ano 67 80 

celkem 84 100 
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Domácnosti nejčastěji použijí dva až tři sáčky týdně. 33 % domácností (bráno 

z domácností, které sáčky používají) použije dva sáčky za týden, 30 % tři. Tabulka č. 44 a 

graf č. 27. 

                                                    Graf č. 27   

Tabulka č. 44                                             

 

 

Naprostá většina dotázaných vyjádřila spokojenost s používáním těchto sáčků       

(94 %). Tabulka č. 45 a graf č. 28. Pouze čtyři respondenti (ženy) nebyli spokojeni. 

Důvody nespokojenosti jsou uvedeny v tabulce č. 46. 

                                                                  Tabulka č. 45  

    Graf č. 28                                                                                    

                     

 

 

 

               Tabulka č. 46  

 

 

 

 

 

 

 

Poslední otázka se týkala financí. Zjišťovali jsme, kolik by dotazovaní byli ochotni 

zaplatit za roli kompostovatelných sáčků o 15 kusech. Z průzkumu vyplývá, že přijatelná 

ceny by byla do 20 Kč. 51 % dotazovaných by zaplatila do 20 Kč, někteří nejsou ochotni 

platit vůbec (19 %), takže by si sáčky nekupovali. Někteří by zaplatili maximálně 10 Kč   

(4 %) nebo 15 Kč (6 %). 16 % domácností by akceptovala cenu ještě do 40 Kč, pouhá 3 % 

domácností by zaplatila klidně až 60 Kč. Tabulka č. 47 a graf č. 29. 

 Graf č. 29 

Tabulka č. 47                               

 

 sáčky/týden počet % 

jeden 11 16 

dva 22 33 

tři 20 30 

více  14 21 

celkem 67 100 

spokojenost počet % 

ne 4 6 

ano 63 94 

celkem 67 100 

důvody nespokojenosti počet 

jsou příliš tenké 1 

praskají, trhají se 2 

špatně se trhají z role 1 

celkem 4 

ochota 

platit 
počet % 

     0 Kč 13 19 

do 10 Kč 3 4 

do 15 Kč 4 6 

do 20 Kč 34 51 

do 40 Kč 11 16 

do 60 Kč 2 3 

celkem 67 100 
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4.4 Rozložitelnost plastů v podmínkách kompostu 
 

Za účelem provedení tohoto experimentu byly založeny tři komposty. Komposty 1 a 

2  na kompostárně VÚZT v Ruzyni (značeny: K – kompost neošetřený a KA – ošetřený 

amalgerolem) , kompost 3 v areálu NKP Vyšehrad (značen TL – tráva, listí). Proces byl po 

celou dobu dvanácti týdnů sledován na základě průběhu teploty, která byla pravidelně 

zaznamenávána. Průběh teplot v procesu zrání zakládek kompostů ukazují grafy č. 30 a 31.  

 
 

     Graf č. 30       
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Graf č. 31 
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Zálivky nebylo díky dostatečné vlhkosti kompostu nutné během procesu provádět. 

Překopávky kompostů nebyly v průběhu procesu prováděny záměrně, neboť bylo potřeba, 

aby vzorky zapravené do zakládek zůstaly neporušené. Z tohoto důvodu bylo jistě 

dosaženo mnohem nižších teplot v průběhu zrání zakládek. Teploty nepřesáhly u žádné 

zakládky během procesu 55°C. V kompostu K se udržela teplota nad 45°C nejdéle – po 

dobu šesti dnů, v kompostu KA po dobu pěti dnů a v kompostu TL pouze jeden den. Jistě 

k tomu přispěla i skutečnost, že zakládky kompostů byly velmi malého objemu, pouze 

3m
3
. Komposty K a KA přesto splnily hygienický požadavek ČSN 46 5735 o dodržení 

teploty nad 45°C  po dobu 5 dnů.  
Při konečném odebírání vzorků po 12 týdnech, byl proveden pro všechny typy 

kompostů zkrácený chemický rozbor jakostních znaků. Výsledky jsou uvedeny v tabulce  

č. 48.     

 

    Tabulka č. 48   Výsledky chemického rozboru jakostních znaků kompostů  

                              v porovnání s normou 
 

znak jakosti 
jednotky 

 

zjištěná hodnota u kompostu hodnota dle 

ČSN 46 5735 K KA TL 

sušina % 64.21 61.71 43.9 
min. 35, max. 

60 

pH jednotky pH - - 7.72 od 6.0 do 8.5 

spalitelné 

látky 
% sušiny 40.8 63.75 59.40 min. 25 

N celk. % sušiny 2.96 1.71 1.46 min. 0.6 

C % sušiny 29.6 18.1 - min. 12.5 

poměr C:N % sušiny 10 10.6 13.9 max. 30 

 

 

Na základě výsledků rozborů lze konstatovat, že až na procentuální podíl sušiny u 

kompostů K a KA, komposty splňují technické požadavky na znaky jakosti podle normy 

Průmyslové komposty. 

 

Testování mechanických vlastností plastů probíhalo tedy na čtyřech typech vzorků, 

zvlášť pro polyetylenové fólie a pro fólie d2w. Jednalo se o vzorky venkovní (V) a vzorky 

z kompostů (KA, K a TL).  Počítač zaznamenával následující charakteristiky: pevnost 

v tahu – σ [MPa], poměrné prodloužení při přetržení - ε [%] a modul prožnosti - Ε [MPa], 

který vypovídá o tuhosti daného materiálu. Výsledky měření jsou shrnuty v tabulkách č. 49 

a 50; jsou zde uvedeny průměrné hodnoty u jednotlivých vzorků a také příslušné 

směrodatné odchylky naměřených hodnot pro směr rovnoběžný i kolmý vůči uspořádání 

polyetylenových vláken. Získaná data z rovnoběžného směru byla graficky zpracována v 

programu Origin 6.1. Grafické výstupy zjišťovaných charakteristik jsou uvedeny v grafech 

č. 32 až 37. 
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      Tabulka č. 49   Zjišťované charakteristiky u jednotlivých typů vzorků D2W 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vysvětlivky:   

 

   písmena:  V – venkovní vzorky, KA – ošetřený kompost, K – neošetřený k., TL – kompost tráva a listí 

  číselná označení:  0 – před experimentem, 5 – po 5 týdnech, 8 – po 8 týdnech, 12 – po 12 týdnech 

typ  

vzorku 
  

modul pružnosti - E /Mpa/ pevnost v tahu - σ /Mpa/ 
poměrné prodloužení při přetržení 

- ε /%/ 

rovnoběžně kolmo rovnoběžně kolmo rovnoběžně kolmo 

průměr sm.odch. průměr sm.odch. průměr sm.odch. průměr sm.odch. průměr sm.odch. průměr sm.odch. 

V0 220 20 270 15 15.1 0.7 10.3 0.6 420 50 423 38 

V8 220 20 320 30 10.8 0.6 9.9 0.6 96 35 39 17 

V12 357 51 445 45 8 1.6 6.2 1.3 5.2 2.6 2.2 0.8 

KA0 220 20 270 15 15.1 0.7 10.3 0.6 420 50 423 38 

KA5 230 15 280 30 15.1 0.8 12.5 1.8 223 70 396 160 

KA12 206 20 211 18 12.2 0.9 9.9 0.9 216 52 420 40 

K0 220 20 270 15 15.1 0.7 10.3 0.6 420 50 423 38 

K5 205 20 235 42 13.9 0.3 12.2 1.5 201 40 357 114 

K12 215 20 250 86 11.4 0.7 9.9 1.3 188 39 400 86 

TL0 220 20 270 15 15.1 0.7 10.3 0.6 420 50 423 38 

TL5 182 22 248 46 13.9 1.1 11.8 1.5 340 50 490 15 

TL12 219 25 270 25 12.9 0.5 10.4 1.6 204 50 395 120 
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                  Tabulka č. 50   Zjišťované charakteristiky u jednotlivých typů vzorků z PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vysvětlivky:   

 

   písmena:  V – venkovní vzorky, KA – ošetřený kompost, K – neošetřený k., TL – kompost tráva a listí 

  číselná označení:  0 – před experimentem, 5 – po 5 týdnech, 8 – po 8 týdnech, 12 – po 12 týdnech 

 

 

typ  

vzorku 
  

modul pružnosti - E /Mpa/ pevnost v tahu - σ /Mpa/ 
poměrné prodloužení při přetržení 

- ε /%/ 

rovnoběžně kolmo rovnoběžně kolmo rovnoběžně kolmo 

průměr sm.odch. průměr sm.odch. průměr sm.odch. průměr sm.odch. průměr sm.odch. průměr sm.odch. 

V0 720 90 650 80 18.8 2.2 14.7 2 220 30 260 110 

V8 790 115 700 110 20.6 2.6 19.3 1.3 34 16 37 16 

V12 950 180 885 115 22.8 3.5 22.3 3.6 25 13 12 6 

KA0 720 90 650 80 18.8 2.2 14.7 2 220 30 260 110 

KA5 775 195 750 200 22.9 4.9 19.5 4.8 170 15 210 110 

KA12 935 70 860 110 23.6 2.8 19.6 2.4 135 25 105 45 

K0 720 90 650 80 18.8 2.2 14.7 2 220 30 260 110 

K5 710 70 800 200 20.2 2.6 21.6 1.5 120 40 39 25 

K12 790 30 890 210 20.3 2.9 20.1 2.7 85 30 25 10 

TL0 720 90 650 80 18.8 2.2 14.7 2 220 30 260 110 

TL5 880 155 810 170 24.6 4.2 18.3 3.6 170 25 195 120 

TL12 890 170 895 105 23.4 4 20.7 2 120 45 47 23 
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                                  Graf č. 32  Pevnost v tahu  pro jednotlivé typy vzorků D2W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                               Graf č. 33  Pevnost v tahu  pro jednotlivé typy vzorků PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pevnost v tahu se u všech typů vzorků D2W snížila. U venkovních vzorků nejvíce -  

z původní hodnoty 15,1 až na 8 MPa, u vzorků z kompostu D2W dosáhl nejnižší hodnoty 

neošetřený kompost K - 11,4 MPa; nejméně pevnost v tahu klesla u kompostu TL – pouze 

na 12,9 MPa. U všech typů vzorků PE se naopak hodnoty této charakteristiky mírně 

zvětšily, nejvýrazněji u ošetřeného kompostu KA – z 18,8 na 23,6 MPa, nejméně naopak u 

kompostu neošetřeného K – na 20,3 MPa.  
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         Graf č. 34  Poměrné prodloužení při přetržení  pro jednotlivé typy vzorků D2W 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

 

 

 
                     

          Graf č. 35  Poměrné prodloužení při přetržení  pro jednotlivé typy vzorků PE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Poměrné prodloužení při přetržení nejvýrazněji kleslo v obou případech u 

venkovních vzorků - ze 420 na 5,2 % u D2W vzorků a z 220 na 25 % u PE vzorků. U D2W 

vzorků z kompostů nebylo dosaženo nijak výrazného snížení hodnoty této charakteristiky – 

nejnižší hodnota byla zaznamenána u neošetřeného kompostu K – 188 %. Vzorky 

z kompostů PE degradovaly zřejmě o něco více než kompostové vzorky D2W; 

nejznatelněji se snížila hodnota ε u neošetřeného kompostu K – z 220 na 85 %, nejméně u 

kompostu KA – jen na 135 %. 
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                           Graf č. 36  Modul pružnosti pro jednotlivé typy vzorků D2W  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                           
                          Graf č. 37  Modul pružnosti pro jednotlivé typy vzorků PE 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Modul pružnosti, který vypovídá o tuhosti materiálu, nejvýrazněji vzrostl  u 

venkovních vzorků D2W - z 220 na 357 MPa. Zvyšující se tuhost materiálu svědčí o  

krystalizaci polyetylenových řetězců. Obecně platí, že kratší řetězce dokrystalizovávají 

mnohem snadněji než delší, to by opět nasvědčovalo vysokému stupni degradace 

venkovních vzorků. U vzorků PE opět nejvíce vzrostl modul pružnosti u venkovních 

vzorků – z 720 na 950 MPa.  
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5. DISKUSE 
 

 

5.1 Měrné množství a analýzy skladby BRKO a SKO 
 

V první části tohoto oddílu se diskuse zaměří na měrné množství biologicky 

rozložitelného a směsného komunálního odpadu. 

 Tabulka č. 51 uvádí hodnoty měrného množství odděleně sbíraných bioodpadů u nás 

i v zahraničí. Kde to bylo možné, je u příslušné hodnoty uveden také typ zástavby. 

Hodnoty měrné hmotnosti jsou významně ovlivňovány především systémem sběru. Tam, 

kde je volen systém sběru BRKO na prahu/dům od domu, je výtěžnost znatelně vyšší. To 

je patrné například na hodnotě z lokality Bílina Na Výslunní, kde je ze všech 

porovnávaných hodnot měrné množství nejvyšší. Pro celý rok 2004 uvádí pro tuto oblast 

jiný zdroj (Ekodendra, 2005) dokonce výtěžnost 245 kg/obyvatele za rok, což je v přepočtu 

již 4,7 kg/obyvatele a týden. Srovnání měrného množství BRKO uváděné v tabulce je tedy 

nutné brát spíše jako orientační. 

Pro dokreslení představy dále v textu uvádím ještě hodnoty měrných množství 

BRKO ve Vídni v roce 2000 a v Bavorsku v roce 2002. Rozmezí hodnot ve Vídni je 

poměrně široké – od 0,58 do 1,9 kg/obyvatele a týden; nižší hodnoty jsou přitom uváděny 

u oblastí města hustě osídlených a vyšší hodnoty u řídce obydlených okrajových částí 

(Internet 22). V Bavorsku bylo v roce 2002 průměrně vytříděno a sebráno 2,65 

kg/obyvatele a týden (Bačík, 2006).  

V Uherském Hradišti bylo v průběhu projektu dosaženo velmi nízké výtěžnosti 

bioodpadu, a to i přes skutečnost, že v pilotní oblasti proběhla osvětová kampaň na 

podporu třídění BRKO a domácnostem byly rozdány kompostovatelné sáčky. Čistota 

vytříděného bioodpadu zde byla výborná, míra třídění však značně nízká; v porovnání 

s oblastí referenční ovšem dvojnásobná. V oblastech s nízkou výtěžností tříděného 

bioodpadu (v tabulce ještě lokalita Pražské předměstí v Bílině) by bylo vhodné 

uskutečňovat informační kampaň na podporu třídění BRKO v pravidelných intervalech či 

obyvatele jiným způsobem motivovat ke třídění bioodpadů. 

 

     Tabulka č. 51   Porovnání měrného množství BRKO  

Lokalita 
Oblast 

(typ zástavby) 
Údaj z roku 

Počet 

obyvatel 

Měrné množství 

(kg/obyv. a týden) 

Uherské 

Hradiště 

Pilotní (sídliště) 

2005 - 2006 

448 0,23 

Referenční (sídliště) 964 0,11 

Bílina 

Na Výslunní  

(rodinné domy) 
1)

 
2003 - 2004 85 3,4 

Pražské předměstí  

(převážně sídliště) 
2)

 
2004 - 2005 1 054 0,33 

Plzeň 
1)

 

Slovany (smíšená 

s převahou rod. 

domů) 

2002 4 000 1,3 

           1) (Iljučoková, 2004)    2) (Ekodendra, 2005)      
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Ačkoli předmětem zájmu této práce je především BRKO, v rámci projektu bylo 

hodnoceno i měrné množství směsného komunálního odpadu v obou sídlištních oblastech 

Uherského Hradiště. V tabulce č. 52 je uvedeno srovnání získaných hodnot měrného 

množství SKO s údaji z diplomové práce Hejdukové (2003), která v rámci výzkumného 

projektu „Intenzifikace sběru, dopravy a třídění komunálního odpadu“ zjišťovala měrné 

množství komunálního odpadu v ČR ve čtyřech odlišných typech zástavby. Vybrala jsem 

pro srovnání sídlištní typ zástavby města s 20 – 30 tisíci obyvateli (Třebíč), což odpovídá 

podmínkám Uherského Hradiště.  

 

 

       Tabulka č. 52   Porovnání měrného množství SKO  

Lokalita Oblast 
Měrné množství 

(kg/obyvatele a týden) 

Uherské Hradiště 
Pilotní 2,86 

Referenční 3,39 

Třebíč  - 2,5 

 

 

Měrné množství SKO v Třebíči je ve srovnání s hodnotami z UH, především z oblasti 

referenční, nižší. Hejduková (2003) ve své práci ale uvádí také hodnotu měrného množství  

pro sídlištní typ zástavby města s více než 100 tisíci obyvateli (Ostrava) a pro smíšenou 

zástavbu (Benešov), která je v obou případech 3,0 kg/obyvatele a týden. Navíc Hejduková 

(2003) uvádí hodnoty měrného množství SKO ze zahraničí z 90. let minulého století, a ty 

se pohybují v rozmezí 4,80 až 6,21 kg/obyvatele a týden. Vyšší hodnota z referenční 

oblasti tedy není ničím neobvyklým.  

 

 

Následující část tohoto oddílu diskuse je věnována skladbě biologicky rozložitelného 

a směsného komunálního odpadu. 

Porovnání dat o skladbě směsného komunálního odpadu není jednoduché. 

Problémem je samotné provádění analýz skladby odpadu. U jednotlivých projektů jsou při 

realizaci analýz používány odlišné metodiky, což mnohdy znemožňuje následné porovnání 

dat. Při srovnávání dat o skladbě komunálního odpadu je nutné také zohlednit, zda 

obyvatelé dané oblasti mají možnost separovat bioodpad a jiné druhy odpadů či nikoliv.  

V tabulce č. 53 uvádím srovnání dat ze dvou oblastí ČR, kde byly analýzy skladby 

prováděny stejným způsobem jako v UH – bez použití síta, pouze ručním tříděním na tři 

látkové skupiny. Zbytkový odpad v sobě zahrnuje rovněž plasty, sklo a kovový odpad. 

V sídlištních oblastech Uherského Hradiště mají obyvatelé možnost třídit bioodpad do 

kompostejnerů, v Mařaticích možnost separace BRKO nemají (vyjma sběrného dvoru). Ve 

Velichovkách mají obyvatelé k dispozici novou obecní kompostárnu a v Dubenci 

velkoobjemový kontejner na sběr zahradního odpadu. 

Podle analýz tvoří BRKO v celé Evropě 30 – 40 % komunálního odpadu (Internet 1). 

Tyto hodnoty, jak je patrné z tabulky, byly potvrzeny. Pouze v obci Dubenec  byl podíl 

bioodpadu o něco nižší. V oblasti rodinných domů v Mařaticích byl naopak podíl 

bioodpadu ve směsném odpadu rekordně vysoký.  

Z dostupných údajů bych ještě ráda uvedla data z diplomové práce Hejdukové 

(2003), která v rámci výzkumného projektu vyhodnocovala také skladbu směsného 

komunálního  odpadu  v  České  republice pro všechny čtyři typy  zástavby.  
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Tabulka č. 53    Porovnání skladby směsného komunálního odpadu v Uherském   

                  Hradišti a mikroregionu Hustířanka 

Lokalita 
Oblast 

(typ zástavby) 

Údaj  

z roku 

Počet 

obyvatel 

Složení SKO - % hmotnostní 

Zbytkový 

Bioodpad 

(kuchyňský 

a zahradní) 

Papír 

Uherské 

Hradiště  

Pilotní 

(sídliště) 

  2005 - 

2006 

448 50,2 40,2 9,6 

Referenční 

(sídliště) 
964 45,9 43,3 10,6 

Mařatice 

(rodinné domy) 

cca 150 

domů 
32,2 59,8 7,3 

Mikroregion 

Hustířanka 

U Hradce  

Králové 
1)

 

obec Velichovky 

(smíšená) 

2005 

360 51,5 39,7 8,8 

obec Dubenec 

(smíšená) 
668 62,5 26,4 8,4 

obec Heřmanice 

(smíšená) 
326 61,5 35,5 5,7 

 1) (Slejška et al., 2006)  

 

Analýzy skladby SKO byly v tomto případě prováděny podle metodiky Výzkumného 

ústavu  místního  hospodářství  Praha,  která  je  založena  na  sítové  analýze.  Pro sídlištní  

zástavbu ve městě nad 100 000 obyvatel uvádí autorka hodnoty 18,2 % (hm.) pro bioodpad 

a 22,7 % pro papír a lepenku. V sídlištní zástavbě města s 20 – 30 000 obyvateli je 

hmotnostní podíl bioodpadu ve směsném komunálním odpadu 19,6 % a papíru a lepenky 

22,2 %. Ve smíšené zástavbě jsou hodnoty 17,3 % pro bioodpad a 25,6 % pro papír a 

lepenku. A v zástavbě vesnické je uveden podíl bioodpadu pouze 6,3 % a u papíru a 

lepenky hodnota 7,6 %. Ve všech typech zástavby je v tomto průzkumu podíl bioodpadu 

velmi nízký, zatímco podíl papíru je kromě vesnické zástavby, kde ho zřejmě domácnosti 

spalují, neobvykle vysoký. Data se výrazně liší od hodnot uvedených v tabulce č. 53. 

Různost dat je dána zřejmě metodikou, a proto nepovažuji za vhodné je porovnávat.  

Velmi podobné hodnoty podílu bioodpadu jako v práci Hejdukové (2003) byly 

zjištěny během analýz skladby KO v lokalitě Pražské předměstí ve městě Bílina 

prováděných v červnu 2004 (Slejška et al., 2006). Hmotnostní podíl biologického odpadu 

zde činil 18,8 %; připočteme – li ještě podíl dřeva (3,2 %), dostaneme se na 22 % hm. 

bioodpadu. Podíl papíru zde byl 10,5 % hm., což už zase odpovídá spíše hodnotám 

v tabulce č. 53. 

 

V místech, kde se odděleně sbírá bioodpad z domácností, jsou prováděny kontrolně 

analýzy vytříděného bioodpadu, aby se zjistilo množství nežádoucích (nerozložitelných) 

příměsí. Příměsi nejčastěji tvoří plastové sáčky, sklo, textil, popřípadě kovové materiály. 

Tabulka č. 54 uvádí republikové i zahraniční hodnoty množství nežádoucích příměsí 

v biologicky rozložitelném komunálním odpadu získaném odděleným sběrem. Jelikož se 

každý systém sběru odděleného bioodpadu liší – typem zástavby, velikostí oblasti a 

počtem obyvatel, způsobem sběru bioodpadu (donáškový, odvozný, na prahu/dům od 

domu), je potřeba brát následující srovnání jako orientační.  

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že čistota vyseparovaného BRKO je minimálně    

91 %. Hodnota 8 – 9 hmotnostních % u lokality Pražské předměstí ve městě Bílina je ale 

dosti vysoká, jiný literární zdroj (Ekodendra, 2005) přitom uvádí hodnotu výrazně nižší – 

pro období od července 2004 do dubna 2005 je zde uvedena hodnota čistoty bioodpadu       
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99,6 %, což znamená obsah znečisťujících příměsí pouze 0,4 % hmotnostní. Tato hodnota 

by pak byla shodná s hodnotou v pilotní oblasti Uherského Hradiště, kde bylo dosaženo 

takto nízkého obsahu příměsí v BRKO bezpochyby díky osvětové kampani a distribuci 

kompostovatelných sáčků. Vypustíme – li tedy z hodnocení krajní hodnoty 8 – 9 % a      

0,4 %, zůstane nám poměrně úzké rozmezí podílu nežádoucích příměsí 1 – 5 hmotnostních 

%, což je pro zařízení zpracovávající vyseparovaný BRKO množství ještě přijatelné. 

 

 

Tabulka č. 54    Podíl nežádoucích příměsí v BRKO sebraného odděleným sběrem u nás i            

                           v  zahraničí 

Lokalita 
Oblast  

(typ zástavby) 
Údaj z roku Počet obyvatel 

Podíl nežádoucích 

příměsí (% hm.) 

Uherské 

Hradiště 

Pilotní  

(sídliště) 
2005 - 2006 

448 0,4 

Referenční  

(sídliště) 
964 1,9 

Praha 
1)

 
Dolní Chabry  

(rodinné domy) 
2004 - 2006 2 744 

2)
 2 

Bílina 
3)

 

Na Výslunní  

(rodinné domy) 
2003 – 2004 85 3 – 4 

Pražské předměstí  

(sídliště) 
2004 1 000 8 – 9 

Bavorsko 
4)

 

celá oblast u areálu 

Bluemel  

(blíže neurčeno) 

2005 70 000 3 – 5 

Sasko 
5)

 
město Plauen 

(blíže neurčeno) 
2005 49 000 1,1 

1) (Vedralová, 2006)   2) (Internet 23)   3) (Hora et al., 2005)   4) (Bačík, 2005)   5) (Bačík, 2005) 

 

 

 

5.2 Dotazníkové průzkumy 
 

 

Dotazníková šetření srovnatelná s šetřeními prováděnými v rámci pilotního projektu 

v Uherském Hradišti nejsou k dispozici, nebo pokud jsou, nepodařilo se mi je pro srovnání 

zajistit. Vzhledem k tomu, že dotazníková šetření byla prováděna pouze doplňkově nelze je 

považovat za stěžejní experimentální část této práce, není následující diskuse nijak obsáhlá 

a omezila jsem se zde pouze na srovnání shodných otázek dotazníkových průzkumů č.1 a 

č.2 prováděných v UH. Jedná se o průzkum ze sídliště Štěpnice (pilotní oblast) a průzkum 

z oblasti rodinných domů v Mařaticích (Internet 20). Toto srovnání uvádím i přesto, že se 

v rámci průzkumu č.1 podařilo získat 79 dotazníků z celkového počtu 216 domácností, 

zatímco během průzkumu č.2 jen 27 dotazníků z celkového počtu 150 domácností. Dalším 

nedostatkem následujícího srovnání je věkové složení respondentů ze sídlištní oblasti, u 

něhož testy normality zamítly normální rozložení. Je tedy zapotřebí, s ohledem na výše 

uvedené, považovat následující srovnání pouze za orientační.  

U některých otázek jsem též pro dokreslení představy využila výsledků podobně 

koncipovaných dotazníků, které byly použity při dotazníkovém šetření ve městě Bílina 



Diskuse 

  

 74 

v lokalitě Pražské předměstí (smíšená  zástavba rodinných a panelových domů). Šetření 

zde proběhlo v květnu 2004 a jednalo se průzkumu veřejného mínění v oblasti nakládání  

s odpady ve městě Bílina. V rámci tohoto šetření se získalo celkem 45 vyplněných 

dotazníků z celkového počtu 50 rozdaných, z toho 29 dotazníků bylo získáno od 

domácností z panelových (popřípadě činžovních) domů a 16 dotazníků od obyvatel 

rodinných domků (Ekodendra, 2005).  

 

Průměrný věk respondenta na sídlišti v UH byl 45,7 let, žen bylo téměř dvakrát více 

než mužů (66 %). V oblasti rodinných domů byl průměrný věk respondenta o něco vyšší -     

50 let a opět zde téměř dvě třetiny respondentů tvořily ženy (63 %). V lokalitě Pražské 

předměstí není průměrný věk respondenta známý, pouze víme, že více jak 60 % 

respondentů bylo starší 40ti let. Poměr mužů a žen zde byl vyrovnanější (ženy 56 %).  

Co se týká počtu členů domácnosti, na sídlišti v UH převládají dvoučlenné rodiny 

(36%), v rodinných domech bylo z oslovených rodin téměř 60 % čtyř- a vícečlenných. 

Zatímco v pilotní oblasti UH vynáší domácnosti nejčastěji odpad třikrát týdně        

(33 %), u rodinných domů výrazně převládla odpověď denně (37 %). 

Na sídlišti v UH je 83 % domácností se svozovými službami spokojeno či dokonce 

velmi spokojeno; u rodinných domů je spokojenost ještě vyšší – 96 %. K nejčastějším 

stížnostem patřilo znečištěné okolí kontejnerů na sídlišti a příliš dlouhý interval svozu 

sběrných nádob a kontejnerů, tedy jinak řečeno nedostatečný počet nádob. V oblasti 

rodinných domů si obyvatelé opět stěžovali především na nedostatečný počet kontejnerů 

na tříděný odpad a velkou donáškovou vzdálenost. V Pražském předměstí je spokojenost 

se svozovými službami odpadů výrazně nižší, pouhých 59 % respondentů. Důvody 

nespokojenosti byly velmi podobné jako v UH – znečištené kontejnery včetně jejich okolí 

a jejich nedostatečný počet. 

Naprostá většina dotazovaných domácností v obou oblastech UH třídí alespoň 

některé druhy odpadů (sídliště 96 %, rodinné domy 81 %). V Pražském předměstí třídí 

odpad pouze 49 % oslovených domácností. Hlavním důvodem třídění odpadů je v obou 

oblastech UH podle průzkumu ohleduplnost k životnímu prostředí (sídliště 67 %, rodinné 

domy 79 %). Část respondentů v sídlištní zástavbě UH také uváděla, že má pocit, že se od 

nich třídění očekává, bere to tedy jako povinnost (25 %). V Bílině třídí domácnosti odpad 

nejčastěji také z důvodu ochrany životního prostředí, procentuálně ale zaznamenala tato 

odpověď nižší hodnotu (39 %). 17 % domácností uvedlo, že třídí odpady, neboť je to 

nestojí žádné úsilí. 

A jak pečlivě třídí domácnosti jednotlivé odpadové komodity? Na sídlišti v UH na 

tom jsou nejlépe plasty, které 77 % domácností třídí vždy. Dále pak sklo, které vždy třídí 

70 % domácností. Papír zde vždy třídí 68 % domácností. Nejhůř je na tom prozatím 

bioodpad, který na sídlišti vždy třídí pouze 43 % domácností a 23 % domácností ho 

dokonce netřídí nikdy. V zástavbě rodinných domů v UH jsou na tom nejlépe sklo a plasty, 

které vždy třídí 44 % domácností. Nejhůř je na tom opět bioodpad, který vždy třídí pouze 

26 % domácností a   44 % domácností bioodpad dokonce nikdy netřídí.V oblasti rodinných 

domů je míra třídění jednotlivých komodit celkově nižší než na sídlišti. To je určitě dáno i 

tím, že v Mařaticích mají obyvatelé k dispozici pouze po jednom kontejneru na plasty, sklo 

a papír a nemají k dispozici sběrné nádoby na bioodpad. Pokud tedy domácnost nemá svůj 

vlastní kompost, domácí zvířata, která bioodpad zkonzumují, nebo není ochotna vozit ho 

na sběrný dvůr, končí logicky tento odpad v nádobě na směsný odpad. V lokalitě Pražské 

předměstí domácnosti vždy třídí nejčastěji plasty.  

Odpovědi na otázku „pokud netřídíte nebo třídíte méně než by bylo možné, uveďte 

prosím hlavní důvody netřídění pro jednotlivé druhy odpadů“ byly následující: na sídlišti 

v UH byl největším problémem u všech typů odpadů nedostatek místa v bytě na umístění 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
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nádob na tříděný odpad (11 odpovědí), u bioodpadu je podle průzkumu velkou překážkou 

zápach a nečistota v okolí sběrných nádob; u rodinných domů v UH byly překážkou velká 

vzdálenost sběrných míst a nedostatečný počet kontejnerů na plasty. V Pražském předměstí 

byl nejčastější odpovědí u všech druhů odpadů rovněž nedostatek místa v bytě na umístění 

nádob na tříděný odpad. Jako další důvody byly uváděny opět přílišná vzdálenost 

kontejnerů a jejich nedostatečný počet, velmi často se objevil také důvod související 

s příliš malým množstvím vyprodukovaného odpadu.  

Mnoho respondentů vyjádřilo své obavy a nejistotu v odpovědi na dotaz „jak si 

myslíte, že je nakládáno s odděleně vytříděnými odpady“. Většina respondentů z UH 

předpokládalo jejich recyklaci (sídliště kolem 45 %, ale u bioodpadu pouze 25 %; rodinné 

domy 52 %, u bioodpadu 44 %), ale přesvědčeně to říkal málokdo. Téměř stejně velká část 

respondentů z UH zodpověděla tuto otázku slůvkem „nevím“ (sídliště kolem 40 %, u 

bioodpadu 48 %; rodinné domy kolem 44 %, u bioodpadu 52 %). O tom, jak se zpracovává 

bioodpad, ví dotázání skutečně nejméně. Zvláště překvapivé je to v sídlištní zástavbě UH, 

kde se již několik let bioodpad separuje a obyvatelé o „nějakém kompostování“ nemají ani 

tušení. Opět se tedy ukázalo, že lidé nemají dostatek informací, což je zřejmě hlavní 

příčinou pochybností v oblasti třídění odpadů. Tato neinformovanost vyvolává v lidech 

zbytečné obavy a otázky typu: „Má skutečně smysl třídit odpady?, Nevozí se všechen 

odpad stejně nakonec na skládku?, Kdo mi zaručí, že to nedělám zbytečně?, Je třídění 

skutečně tak ekologické?“, atd. Na druhé straně zájem o to, jak se odpady dále 

zpracovávají a zda je konečné zpracování odpadů šetrné k životnímu prostředí, je v obou 

oblastech vysoký (na sídlišti 78 % a 93 % v oblasti rodinných domů). Lidé by jistě             

o takové informace stáli. Respondenti z lokality Pražské předměstí uváděli u všech druhů 

odpadů (plasty, sklo a papír) nejčastěji možnost recyklace a na otázku, zda je zajímá, co se 

děje s vytříděným odpadem, odpovídali většinou kladně (47 %), 29 % respondentů uvedlo, 

že je to nezajímá a 24 % domácností uvedlo odpověď „nevím“. 

Domácnosti z UH bydlící v rodinných domech mnohdy o možnosti odděleného sběru 

a využívání bioodpadů ani nevědí (41 %), přitom se bioodpad ve městě sbírá již od roku 

1995; někteří všímavější obyvatelé zaznamenali hnědé kompostejnery na bioodpad (28 %). 

Na sídlišti v UH se domácnosti o možnosti odděleného sběru a využívání bioodpadů 

dozvěděli především z televize (35 %) a z letáků (29 %).  

A jaké systémy nakládání s bioodpadem lidé z UH znají? V zástavbě rodinných 

domů lidé samozřejmě vědí, že se dá kompostovat, a mnozí to také dělají (35 %). Někteří 

obyvatelé rodinných domů zaznamenali ve městě sběrné nádoby na bioodpad – 

kompostejnery  (31 %), takže asi tuší, že je s bioodpadem nakládáno nějakým způsobem na 

centrální úrovni. 20 % domácností z rodinných domů ví o možnosti využití sběrného 

dvora. Na sídlišti využívá 74 % domácností kompostejnery a 15 % domácností ví také       

o možnosti odvozu bioodpadu na sběrný dvůr. 

 

 

 

5.3 Rozložitelnost plastů d2w 
 

 

Srovnat výsledky experimentu rozložitelnosti těchto plastů v kompostu není příliš 

jednoduché. Výsledky některých podobných výzkumů jsou sice k dispozici, vždy se ale liší 

alespoň některé podmínky testování – např. složení zakládky kompostu, průběh teplot 

během procesu zrání kompostu, rozměry testovaných vzorků, rychlosti zatěžování filmu 

při testování atd. Následující přehled výsledků z jednotlivých experimentů je tedy nutné 

považovat za orientační. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
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Kay a Leatherdale (1998) testovali film dodaný od společnosti Symphony 

Environmental Ltd., ovšem neuvádějí, zda šlo přímo o d2w plast. Testovali mechanické 

vlastnosti degradabilního i kontrolního nedegradabilního filmu umístěného v kompostu po 

dobu 12 týdnů. Složení kompostu se v porovnání s naším lišilo, průběh teplot během 

procesu byl ale velmi podobný. Teploty nad 45°C vydržely jen několik málo dní a 

maximální dosažená teplota zde byla 47,2°C. Vlastnosti degradabilního filmu byly také 

podobné, tloušťka fólie téměř identická, šířka testovaných vzorků se lišila o 5 mm a rozpětí 

čelistí na trhacím stroji bylo v tomto experimentu oproti našemu poloviční, tedy 50 mm. 

V tabulce č. 55 uvádím srovnání naměřených hodnot s naším experimentem.  

 

        Tabulka č. 55   Vybrané ukazatele mechanických vlastností degradabilních plastů       
  

                                  

Experiment 
Vzorek 

Pevnost v 

tahu 

Poměrné prodloužení 

při přetržení (%) 

Kay a Leatherdale 

(1998) 

DE 0 28,5  N/mm
2
 329 

DE 12 33,1  N/mm
2
 318 

VÚZT, ÚMCH (2005) 
D2W 0 15,1  MPa 420 

D2W 12 12,2  MPa 203 

Vysvětlivky:  DE 0 – degradabilní fólie před experimentem, DE 12 – po 12 týdnech 

                     D2W 0 – d2w fólie před experimentem, D2W 12 – d2w fólie po 12 týdnech 

                     (uvádím zde průměrné  hodnoty měřených ukazatelů vzorků  ze tří typů kompostů) 

 

Hodnoty uvedené v tabulce skutečně nelze porovnávat, ale z výsledků je patrné, že 

při takto nízkých teplotách během kompostovacího procesu se degradabilní fólie příliš 

nerozkládají, jinak řečeno, rozklad je při nízkých teplotách příliš pomalý. 

Kay a Leatherdale (1998) zkoušeli ještě rozložitelnost stejného degradabilního filmu 

při vystavení teplotě 60°C po dobu 4 týdnů. Po této zkušební době zjistili naprostou 

dezintegraci filmu (nebylo možné odebrat část filmu na testování mechanických 

vlastností).  

Verstichel (2003) prováděl na d2w plastech a kontrolních nedegradabilních vzorcích 

foto – termo degradační testy. Oba druhy vzorků byly vystaveny po 4 týdny světelné 

expozici s následujícím režimem – vždy 12 hodin denně světlo a 12 hodin tma. Minimální 

světelná intenzita byla 3 000 luxů a teplota byla stálá - cca 20°C. Následně byly vzorky po 

dobu 5 dnů vystaveny teplotě 70°C. U nedegradabilních kontrolních vzorků nebyla 

zaznamenána téměř žádná změna mechanických vlastností ani po 4 týdnech světelné 

expozice, ani po následujícím tepelném zatížení. U vzorků d2w byl po tepelném zatížení 

pozorován významný pokles naměřených hodnot ukazatelů mechanických vlastností. 

Pevnost v tahu d2w vzorků byla na počátku experimentu 20,9 MPa, po čtyřtýdenní světelné 

expozici byla hodnota stále vysoká – 17,9 MPa a po poslední tepelné fázi pokusu poklesla 

až na 6,5 MPa. Poměrné prodloužení při přetržení pokleslo dokonce po tepelné fázi 

z původních 290 % na pouhé 1 %.  

Angold (2005) ve své studii uvádí, že ponechání d2w fólie v prostředí kompostu po 

dobu 30 dní při teplotě 45°C způsobilo narušení vnitřní struktury materiálu a pod 

elektronovým mikroskopem bylo patrné osídlení mikroorganismy. Vzhledem k rychlosti a 

rozsahu mikrobiálního osídlení dochází ve své studii k závěru, že při delším časovém 

úseku by se d2w fólie v tomto prostředí zcela biologicky rozložila. Kontrolní vzorky 

z nedegradabilního materiálu vykázaly jen velmi slabé mikrobiální osídlení a nebylo u nich 

zaznamenáno poškození vnitřní struktury. 

http://biom.cz/index.shtml?x=189715#lit
http://biom.cz/index.shtml?x=189715#lit
http://biom.cz/index.shtml?x=189715#lit
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Velká část výzkumů byla v minulosti provedena na plasty s aditivem EPI TDPA. 

Plasty s aditivem d2w mají obdobné vlastnosti. Pro zajímavost zde tedy uvádím některé 

výzkumy z prostředí kompostu s plasty s aditivem EPI TDPA, které ve své práci zmiňuje 

Slejška (Internet 14). Bonhomme et al. (2003) zkoumali rozklad PE filmů s obsahem 

TDPA o tloušťce 470-640 nm. Nejvyšší intenzity rozkladu bylo dosaženo při teplotách 

kolem 60°C. Dalším zvyšováním teploty se již rychlost rozkladu významně nezvyšovala. 

Chiellinia et al. (2003) stanovili dobu během níž LDPE-TDPA film při teplotě 55°C ztratí 

své mechanické vlastnosti na 11 dní. ExcelPlas et al. (2003) cituje výzkum prof. Bernharda 

Raningera (Leoben Univ., Rakousko), který testoval plasty s EPI TDPA aditivem             

na komunální kompostárně u Vídně. TDPA PE pytle neovlivňovaly kompostovací proces a 

během kompostování byly částečně rozloženy. Výsledný kompost obsahující částečky 

plastu byl výborné kvality a prošel běžnými ekotoxickými testy včetně testů klíčivosti 

semen, růstu rostlin a přežití organismů (dafnie, dešťovky) vedených dle norem DIN V 

54900-3, ON S 2200 a ON S 2300. Podle Fostera (2003) trvá rozklad materiálů na bázi EPI 

TDPA aditiv v prostředí kompostu od 4 do 16 týdnů, ale nesplňuje požadavky normy EN 

13432 - zejména proto, že rozklad je příliš pomalý, což potvrzuje i firma Symphony 

Environmental (2003b).  

 

Jak je patrné z výše uvedených výzkumů, teplota hraje při dezintegraci d2w  filmu 

velmi důležitou roli. V našem experimentu ale nepřesáhla teplota během kompostovacího 

procesu hodnotu 55 °C a teploty nad 45°C se ve zrajících zakládkách udržely jen po velmi 

krátkou dobu. Stejně tak nebyla během kompostovacího procesu prováděna aerační 

překopávka kvůli zapraveným vzorkům. Na centrálních kompostárnách, kde se průběžně 

provádějí překopávky, je ale běžně dosahováno teplot 60°C a teplota nad 55 °C by se měla 

udržet alespoň po dobu 21 dnů. Otázkou tedy zůstává, jak by vzorky degradovaly, pokud 

by bylo dosaženo vyšší teploty během kompostovacího procesu a pokud bychom provedli 

běžné aerační překopávky.  

Z provedeného experimentu i přes výše uvedené nedostatky vyplývá, že plasty d2w 

nevyhovují některým požadavkům ČSN EN 13432; a to požadavkům na dobu rozpadu, 

kdy po vystavení procesu aerobního kompostování po dobu nejvýše 12 týdnů nesmí projít 

více než 10 % původní sušiny zkoušeného materiálu sítem pro frakci a > 2 mm. Tento 

požadavek nebyl rozhodně splněn a domnívám se, že by za stejných teplotních podmínek 

nebyl splněn, ani pokud by byla provedena překopávka, která by napomohla dezintegraci 

filmu. Ostaně fakt, že plasty d2w nejsou vhodné ke kompostování díky nesplnění některých 

požadavků normy, potvrdila v letošním roce prostřednictvím emailu sama firma Symphony 

Environmental a tato informace je již zveřejněna na internetových stránkách firmy, kde se 

uvádí, že nevýhodou plastů d2w je pomalý rozklad v prostředí kompostu (Internet 15). 

 

http://biom.cz/index.shtml?x=189715#lit
http://biom.cz/index.shtml?x=189715#lit
http://biom.cz/index.shtml?x=189715#lit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost%C3%A1rna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompostov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Semeno
http://biom.cz/index.shtml?x=189715#lit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
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6. ZÁVĚR 

 
Z provedených experimentů vyplývá následující: 

 

• Měrné množství vytříděného biologicky rozložitelného komunálního odpadu je v pilotní 

oblasti (0,23 kg/obyvatele za týden) v průměru 2 x vyšší než v oblasti referenční 

(0,11 kg/obyvatele za týden). Jedná se zřejmě o důsledek osvětové kampaně v podobě 

distribuce kompostovatelných sáčků a poskytnutí informací v pilotní oblasti na začátku 

projektu. 

 

• Měrné množství směsného komunálního odpadu je naopak vyšší v oblasti referenční – 

3,4 kg/obyvatele za týden. V pilotní oblasti dosáhlo měrné množství hodnoty 

2,9 kg/obyvatele za týden. 

 

• Analýza skladby směsného komunálního odpadu potvrzuje skutečnost, že hmotnostní 

podíl komunálního bioodpadu v odpadu směsném přesahuje i 40 hmotnostních %. 

V pilotní oblasti zaujímá biologická složka KO v průměru 40 % hm. a v oblasti 

referenční 43 % hm. Nižší podíl této složky v pilotní oblasti je opět zřejmě důsledek 

osvětové kampaně. Byl sledován také hmotnostní podíl papíru (jakožto 

kompostovatelného materiálu), který tvoří v obou oblastech kolem 10 % hm. V oblasti 

rodinných domů tvoří bioodpad téměř 60 % hm. (z toho 39 % hm. zahradní a 21 % hm. 

kuchyňský) a papír 7,3 % hm. 

 

• Analýza skladby vytříděného bioodpadu ukazuje, že míra znečištění jinými materiály je 

velmi nízká. V pilotní oblasti jen 0,4 % hm. a v referenční 1,9 % hm. Pokud tedy 

domácnosti třídí, pak velmi „disciplinovaně a poctivě“. Nejčastěji se jednalo                 

o znečištění v podobě igelitových sáčků a tašek. V pilotní oblasti byl podíl 

znečišťujících složek menší zřejmě opět díky distribuci kompostovatelných sáčků 

v rámci osvětové kampaně; domácnosti zde používaly místo igelitových sáčků 

škrobové. Podíl kuchyňského odpadu významně převyšoval v obou oblastech podíl 

odpadu zahradního, což je ale vzhledem k typu zástavby logické. 

 

• Na základě výsledků testování rozložitelnosti plastů d2w lze prohlásit, že venkovní 

vzorky degradovaly během experimentu nejvíce (po 12 týdnech bylo složité zajistit 

vůbec dostatek materiálu na vzorky). Vzorky z kompostů se mezi sebou z hlediska 

degradability i přes odlišné složení či ošetření kompostů příliš nelišily. Nejúčinnějším 

iniciačním mechanismem rozkladu d2w plastů je tedy zřejmě UV záření. Teplo         

(v případě kompostovacího procesu) jakožto iniciační mechanismus hraje až 

druhotnou roli. Plasty d2w tedy nevyhovují požadavkům ČSN EN 13432, díky 

pomalému rozkladu v prostředí kompostu, tudíž nebudou v budoucnu asi 

nejvhodnějším materiálem využitelným v systémech třídění, sběru a následného 

zpracování BRKO. 

 

• Kompostovatelné sáčky distribuované na začátku pilotního projektu přijalo z celkového 

počtu 216 domácností 204 domácností. To znamená, že projekt podpořilo 94 % 

domácností. 
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Uvedené výsledky by alespoň orientačně měly posloužit při dalších projektech a 

plánech v oblasti BRKO a BRO v naší republice. Doufám, že podobných projektů a 

nových případů zavádění odděleného sběru a využívání BRKO bude u nás s blížícím se 

stanoveným datem a příslušnými požadavky směrnice 1999/31/ES přibývat. 

Podle mého názoru lze tuto problematiku řešit nejlépe na úrovni regionální. (Ovšem 

jedině za předpokladu, že bude v dohledné době vypracována potřebná a již dlouho 

očekávaná komplexní legislativa v oblasti nakládání s BRKO a BRO.) Následně pak tam, 

kde je to možné, řešit nakládání s BRKO v první řadě podporou domácího kompostování a 

dále podporou kompostování komunitního. Inspiraci k podobným aktivitám navíc 

nemusíme hledat daleko; stačí nahlédnout k našim rakouským a německým sousedům. 

V oblastech, kde občané skutečně nemohou kompostovat, tam pak volit způsob tříděného 

sběru BRKO např. do speciálních sběrných nádob. Podobně jako u jiných vytříditelných 

složek KO bude jen otázkou času, kdy si obyvatelé na systém zvyknou a budou tuto 

odpadovou složku třídit. Žádné z uvedených řešení se ovšem neobejde bez průběžného a 

kvalitního vzdělávání samotných občanů. Jsem přesvědčena o nezanedbatelnosti stránky 

veřejné osvěty a informovanosti obyvatel. Je zřejmé, že jakékoli řešení bude vždy 

vyžadovat velkou dávku trpělivosti, a to na obou zúčastněných stranách.   
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PŘÍLOHY 
 

 

 

Seznam použitých zkratek 

Mapa města Uherské Hradiště a jeho okolí 

Materiály informační a propagační kampaně 

Informační leták o odpadech města UH 

Dotazníkový průzkum č.1 (PO, 3. května 2005) 
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Formulář k analýzám odpadů (5. září 2005) 

 

 

 

 

I. Seznam použitých zkratek 
 

 

      BRO   Biologicky rozložitelný odpad 

BRKO   Biologicky rozložitelný komunální odpad 

CeHO   Centrum pro hospodaření s odpady 

ISOH   Informační systém odpadového hospodářství 

KO   Komunální odpad 

MBÚ   Mechanicko-biologická úprava (odpadů) 

PO   Pilotní oblast 

POH ČR   Plán odpadového hospodářství ČR 

RD   Rodinné domy 

RO   Referenční oblast 

SKO   Směsný komunální odpad 

UH   Uherské Hradiště 

ÚMCH AV ČR Ústav makromolekulární chemie Akademie věd ČR 

VÚZT   Výzkumný ústav zemědělské techniky  
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II. Mapa města Uherské Hradiště a okolí 
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III. Materiály informační a propagační kampaně 
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IV. Informační leták o odpadech města UH 
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V. Dotazníkový průzkum č. 1 (PO, 3. května 2005) 

 

 
DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM O SLUŽBÁCH SOUVISEJÍCÍCH SE SVOZEM ODPADŮ 

  

“Rádi bychom Vám položili několik otázek ohledně současného systému nakládání s odpady  v místě Vašeho 
bydliště. Prostřednictvím tohoto dotazníku máte možnost vyjádřit svou (ne)spokojenost se stávajícím 
systémem. Tím, že věnujete nyní vyplnění dotazníku pár minut, umožníte nám získat cenné informace, bez 
kterých by se nikdy nepodařilo případné slabé stránky systému odstranit.” 

 

 

a) Obecná část 

 

A.1 Pohlaví 

a) Muž  b) Žena  

A.2 Věk:  

 

 

b) Současná situace nakládání se směsným (zbytkovým) odpadem: 

 

B.1 Jak často odnášíte odpad z Vašeho domu nebo bytu do kontejneru, sběrné nádoby nebo 
popelnice? 

a) Několikrát 
denně 

 d) Dvakrát 
týdně 

 g) Nevím  

b) Denně  e) Jednou 
týdně 

 h) Podle 
potřeby 

 

c) Třikrát týdně  f) Méně 
často 

 i) Čtyřikrát 
týdně 

 

 

 

B.2 Jaký je Váš názor na službu svozu pevných odpadů z Vašeho bydliště? 

a) Velmi spokojen(a)  c) Nespokojen(a)  

b) Spokojen(a)  d) Nevím  
 

 

B.3 Pokud nejste spokojen(a) se svozem odpadů, mohl(a) byste uvést důvod?  

a) Služba není pravidelná ve stanovené dny a časy.  

b) Interval mezi svozy je příliš dlouhý.  

c) Umístění kontejnerů nebo sběrných nádob je příliš daleko.  

d) Nečistota, zápach, mouchy nebo zapalování kontejnerů nebo nádob.  

e) Pracovníci svozové firmy jsou hrubí nebo neslušní.  

f) Pracovníci svozové firmy neuklidí místo po naložení odpadu.  

g) Nečistota okolí kontejnerů, popelnic.  

h) Počet nádob nebo kontejnerů není dostatečný.  

g) Zvolený model sběru odpadů není dobrý (např. obtížná dostupnost 
nádob nebo kontejnerů, velká donášková vzdálenost,…) 

 

h) Jiný problém (uveďte jaký) 



Přílohy 

  

 92 

 

c) Recyklace / účast / motivace 

 

C.1 Třídí Vaše domácnost odpady? 

a) Ano 

b) Ne      (dále až otázka C4) 

 

 

C.2 Do jaké míry třídí Vaše domácnost následující odpady: 

I Papír a) vždy b) většinou c) někdy  d) nikdy 

II Sklo  a) vždy b) většinou c) někdy  d) nikdy 

III Plasty  a) vždy b) většinou c) někdy  d) nikdy 

IV Bioodpad  a) vždy b) většinou c) někdy  d) nikdy 

 

C.3 Proč třídíte odpady? 

a) Očekává se to od mne 

b) Třídění odpadů je snadné 

c) Je to lepší pro životní prostředí 

d) Z finančních důvodů 

e) Jiné důvody (uveďte jaké) ... 

 

C.4 Pokud netřídíte nebo třídíte méně než by bylo možné, uveďte prosím hlavní důvody 
pro jednotlivé druhy odpadů (zaškrtávejte jednotlivá okénka) 

 Papír Plasty Sklo Bioodpad 

a) Nezajímá mne to     

b) Nemám doma 
prostor na nádoby na 
oddělený sběr 

    

c) Nemám doma 
nádoby na oddělený 
sběr 

    

d) V blízkosti není 
žádné sběrné místo 

    

e) Místo s nádobami na 
oddělený sběr je příliš 
daleko  

    

f) Počet nádob na 
oddělený sběr není 
dostatečný 

    

g) Interval svozu je 
příliš dlouhý 

    

h) Zvolený model sběru 
odpadů není dobrý 
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i) Nečistota, zápach, 
mouchy nebo 
zapalování kontejnerů 
nebo nádob 

    

j) Třídění zabírá příliš 
mnoho času 

    

k) Třídění je k ničemu     

l) Mám příliš málo 
odpadu  

    

m) Mám fyzické 
omezení 

    

n) Jiný důvod (uveďte)     

 

C.5 Jak si myslíte, že je nakládáno s odděleně sebranými odpady? 

I Papír  a) skládka     b) recyklace      c) spalovna      d) jinak   e) nevím 

II Sklo  a) skládka     b) recyklace      c) spalovna      d) jinak   e) nevím  

III Plasty  a) skládka     b) recyklace      c) spalovna      d) jinak   e) nevím 

IV Bioodpad  a) skládka     b) recyklace      c) spalovna      d) jinak   e) nevím 

 

C.6 Zajímá Vás, zda konečné zpracování odpadu je ohleduplné k životnímu prostředí? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

 

d) Komunikace s obyvateli 

 

D.1 Kde jste zaznamenal(a) informace o odděleném sběru a využívání bioodpadu? (možné 
je zakroužkovat i více odpovědí) 

a) Televize 

b) Plakáty 

c) Letáky 

d) Rádio 

e) Noviny 

f)) Jinde (uveďte kde)…... 

 

D.2 Které systémy nakládání s bioodpady jste zaznamenal(a)? (možné je zakroužkovat i 
více odpovědí) 

a) Sběrné nádoby (kompostainery) 

b) Domovní kompostování 

c) Sběrný dvůr 

d) Jiné (uveďte jaké)…… 
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e) Sociální pozadí 

 

E.1 Kolik členů má Vaše domácnost?  

a) 1 

b) 2  

c) 3 

d) 4 

e) 5 

f) >5 
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VI. Dotazníkový průzkum č. 2 (oblast RD, 28. června 2005) 

 

 
DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM O SLUŽBÁCH SOUVISEJÍCÍCH SE SVOZEM ODPADŮ 

Oblast rodinných domů 

 

“Rádi bychom Vám položili několik otázek ohledně současného systému nakládání s odpady  v místě Vašeho 
bydliště. Prostřednictvím tohoto dotazníku máte možnost vyjádřit svou (ne)spokojenost se stávajícím 
systémem. Tím, že věnujete nyní vyplnění dotazníku pár minut, umožníte nám získat cenné informace, bez 
kterých by se nikdy nepodařilo případné slabé stránky systému odstranit.” 

 

a) Obecná část 

 

A.1 Pohlaví 

a) Muž  b) Žena  

A.2 Věk:  

 

b) Současná situace nakládání se směsným (zbytkovým) odpadem: 

 

B.1 Jak často odnášíte odpad z Vašeho domu nebo bytu do kontejneru, sběrné nádoby nebo 
popelnice? 

a) Několikrát 
denně 

 d) Dvakrát 
týdně 

 g) Nevím  

b) Denně  e) Jednou 
týdně 

 h) Podle 
potřeby 

 

c) Třikrát týdně  f) Méně 
často 

 i) Čtyřikrát 
týdně 

 

 

 

B.2 Jaký je Váš názor na službu svozu pevných odpadů z Vašeho bydliště? 

a) Velmi spokojen(a)  c) Nespokojen(a)  

b) Spokojen(a)  d) Nevím  
 

 

B.3 Pokud nejste spokojen(a) se svozem odpadů, mohl(a) byste uvést důvod?  

a) Služba není pravidelná ve stanovené dny a časy.  

b) Interval mezi svozy je příliš dlouhý.  

c) Umístění kontejnerů nebo sběrných nádob je příliš daleko.  

d) Nečistota, zápach, mouchy nebo zapalování kontejnerů nebo nádob.  

e) Pracovníci svozové firmy jsou hrubí nebo neslušní.  

f) Pracovníci svozové firmy neuklidí místo po naložení odpadu.  

g) Nečistota okolí kontejnerů, popelnic.  

h) Počet nádob nebo kontejnerů není dostatečný.  

g) Zvolený model sběru odpadů není dobrý (např. obtížná dostupnost 
nádob nebo kontejnerů, velká donášková vzdálenost,…) 

 

h) Jiný problem (uveďte jaký) 
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c) Recyklace / účast / motivace 

 

C.1 Třídí Vaše domácnost odpady? 

a) Ano 

b) Ne      (dále až otázka C4) 

 

 

C.2 Do jaké míry třídí Vaše domácnost následující odpady: 

I Papír a) vždy b) většinou c) někdy  d) nikdy 

II Sklo  a) vždy b) většinou c) někdy  d) nikdy 

III Plasty  a) vždy b) většinou c) někdy  d) nikdy 

IV Bioodpad  a) vždy b) většinou c) někdy  d) nikdy 

 

 

C.3 Proč třídíte odpady? 

f) Očekává se to od mne 

g) Třídění odpadů je snadné 

h) Je to lepší pro životní prostředí 

i) Finanční důvody 

j) Jiné…. 

 

C.4 Pokud netřídíte nebo třídíte méně než by bylo možné, uveďte prosím hlavní důvody 
pro jednotlivé druhy odpadů (zaškrtávejte jednotlivá okénka) 

 Papír Plasty Sklo Bioodpad 

a) Nezajímá mne to     

b) Nemám doma 
prostor na nádoby na 
oddělený sběr 

    

c) Nemám doma 
nádoby na oddělený 
sběr 

    

d) V blízkosti není 
žádné sběrné místo 

    

e) Místo s nádobami na 
oddělený sběr je příliš 
daleko  

    

f) Počet nádob na 
oddělený sběr není 
dostatečný 

    

g) Interval svozu je 
příliš dlouhý 

    

h) Zvolený model sběru 
odpadů není dobrý 
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i) Nečistota, zápach, 
mouchy nebo 
zapalování kontejnerů 
nebo nádob 

    

j) Třídění zabírá příliš 
mnoho času 

    

k) Třídění je k ničemu     

l) Mám příliš málo 
odpadu  

    

m) Mám fyzické 
omezení 

    

n) Jiný důvod (uveďte)     

 

C.5 Jak si myslíte, že je nakládáno s odděleně sebranými odpady? 

I Papír  a) skládka     b) recyklace      c) spalovna      d) jinak   e) nevím 

II Sklo  a) skládka     b) recyklace      c) spalovna      d) jinak   e) nevím  

III Plasty  a) skládka     b) recyklace      c) spalovna      d) jinak   e) nevím 

IV Bioodpad  a) skládka     b) recyklace      c) spalovna      d) jinak   e) nevím 

 

C.6 Zajímá Vás, zda konečné zpracování odpadu je ohleduplné k životnímu prostředí? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

 

 

C.7 Jak nakládáte se zahradním odpadem? (více možných odpovědí...) 

a) Domovní kompostování 

b) Dáváme do zbytkového/směsného odpadu 

c) Spalujeme 

d)           Vozíme do lesa  

e) Dáváme do kompostaineru (sběrné nádoby na bioodpad) 

f)            Odvážíme na sběrný dvůr 

g) Odvážíme na farmu 

h)  Odvážíme do kompostárny 

 

C.8 Pokud zahradní odpad někam vozíte, jakým způsobem ho tam dopravujete? 

a)   Autem 

b) Autem s vozíkem 

c) Je svážen 

d) Jinak (uveďte jak) 
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C.9 Jaký způsob nakládání se zahradním a kuchyňským odpadem byste nejraději uvítali? 

a) Sběrné nádoby (kompostainery) 

b) Sběrný dvůr 

c) Kompostárnu 

d)           Žádný již nepotřebuji 

e)           Nevím 

 

 

d) Komunikace s obyvateli 

 

D.1 Kde jste zaznamenal(a) informace o odděleném sběru a využívání bioodpadu? (možné 
je zakroužkovat i více odpovědí) 

a) Televize 

b) Plakáty 

c) Letáky 

d) Rádio 

e) Noviny 

f)) Jinde (uveďte kde)…... 

 

D.2 Které systémy nakládání s bioodpady jste zaznamenal(a)? (možné je zakroužkovat i 
více odpovědí) 

a) Sběrné nádoby (kompostainery) 

b) Domovní kompostování 

c) Sběrný dvůr 

d) Jiné (uveďte jaké)…… 

 

e) Sociální pozadí 

 

E.1 Kolik členů má Vaše domácnost?  

a) 1 

b) 2  

c) 3 

d) 4 

e) 5 

f) >5 
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VII. Dotazníkový průzkum č. 3 (PO, 5. září 2005) 

 

 

DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM O SPOKOJENOSTI OBYVATEL  S POUŽÍVÁNÍM 
KOMPOSTOVATELNÝCH SÁČKŮ HBABio ( PO ) 

 

 

1.Používáte kompostovatelné sáčky na bioodpad HBABio, které jste obdrželi na 
začátku května v rámci projektu “nakládání s bioodpadem” ? 

a) Ano 

b) Ne   (uveďte prosím důvod: _____________________________________ ) 

 

 

2.Kolik těchto sáčků týdně použijete? 

a) 1  

b) 2 

c)  3 

d) více 

 

 

3.Jste s kompostovatelnými sáčky spokojeni? 

a) Ano 

b) Ne 

 

 

4. Pokud nejste spokojeni, mohli byste uvést z jakého důvodu? 

 

 

 

 

5.Kolik byste byli ochotni zaplatit za balení 15 kusů kompostovatelných sáčků? 

a) 0 Kč - nejsme ochotni platit za tyto sáčky 

b) do 20 Kč 

c)              do 40 Kč 

d) do 60 Kč 

e) více 
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VIII. Formuláře k analýzám odpadů (5. září 2005) 
 

 

  Analýza bioodpadu – pilotní oblast / biowaste – pilot area 

 

Město / City: 
Uherské 
Hradiště 

Datum / Date: 5.9.2005   

Sběrná nádoba č.1  (240 l)  / Biobin 1  (240 l) 

Typ 
odpadu / 

Waste type 

Číslo 
nádoby 

/pytle/ 

Number of 
the bag 

Váha 
prázdné 
nádoby 

Kg 

Weight of 
the empty 

bag 

Váha 
plné 

nádoby 

Kg 

Weight 
of the 

full bag 

Váha odpadu / Weight 
of waste 

Poznámky 
/ Remarks 

kg % 

Bioodpad / 

Biowaste 
1 18,8 89,1 70,3 99,6  

Nečistoty / 
Inpurities 

2 0 0,3 0,3 0,4  

Celkem / 
Total 

  89,4 70,6   

Objem odpadu ( l ) / 
Volume of the waste 

180 
Zaplněnost nádoby (%) 
/ Fullness of the 
conteiner 

75 

Objemová hmostnost bioodpadu (kg/m
3
) / Density 392,2 

 

Město / City: 
Uherské 
Hradiště 

Datum / Date: 5.9.2005   

Sběrná nádoba č.2  (240 l)  / Biobin 2  (240 l) 

Typ 
odpadu / 

Waste type 

Číslo 
nádoby 

/pytle/ 

Number of 
the bag 

Váha 
prázdné 
nádoby 

Kg 

Weight of 
the empty 

bag 

Váha 
plné 

nádoby 

Kg 

Weight 
of the 

full bag 

Váha odpadu / Weight 
of waste 

Poznámky 
/ Remarks 

kg % 

Bioodpad / 
Biowaste 

1 21 88,5 67,5 99,9  

Nečistoty / 
Inpurities 

2 0 0,1 0,1 0,1  

Celkem / 
Total 

  88,6 67,6   

Objem odpadu ( l ) / 
Volume of the waste 

180 
Zaplněnost nádoby (%) 
/ Fullness of the 
conteiner 

75 

Objemová hmostnost bioodpadu (kg/m
3
) / Density 375,6 
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  Analýza bioodpadu – referenční oblast / biowaste – reference area  

 

 

Město / City: 

Uherské 
Hradiště 

Datum / Date: 5.9.2005   

Sběrná nádoba č.1  (240 l)  / Biobin 1  (240 l) 

Typ 
odpadu / 

Waste type 

Číslo 
nádoby 

/pytle/ 

Number of 
the bag 

Váha 
prázdné 
nádoby 

Kg 

Weight of 
the empty 

bag 

Váha 
plné 

nádoby 

Kg 

Weight 
of the 

full bag 

Váha odpadu / Weight 
of waste 

Poznámky 
/ Remarks 

kg % 

Bioodpad / 
Biowaste 

1 20 65,6 45,6 100  

Nečistoty / 
Inpurities 

0 0 0 0 0 
No 

inpurities 

Celkem / 
Total 

 20 65,6 45,6 100  

Objem odpadu ( l ) / 
Volume of the waste 

120 
Zaplněnost nádoby (%)/ 
Fullness of the 
conteiner 

50 

Objemová hmostnost bioodpadu (kg/m
3
) / Density 380 

 

 

Město / City: 
Uherské 
Hradiště 

Datum / Date: 5.9.2005   

Sběrná nádoba č.2  (240 l)  / Biobin 1  (240 l) 

Typ 
odpadu / 

Waste type 

Číslo 
nádoby 

/pytle/ 

Number of 
the bag 

Váha 
prázdné 
nádoby 

Kg 

Weight of 
the empty 

bag 

Váha 
plné 

nádoby 

Kg 

Weight 
of the 

full bag 

Váha odpadu / Weight 
of waste 

Poznámky 
/ Remarks 

kg % 

Bioodpad / 
Biowaste 

1 20,4 59,1 38,7 99,7  

Nečistoty / 
Inpurities 

- 0 0,1 0,1 0,3  

Celkem / 
Total 

 20,4 59,2 38,8 100  

Objem odpadu ( l ) / 
Volume of the waste 

120 
Zaplněnost nádoby (%)/ 
Fullness of the 
conteiner 

50 

Objemová hmostnost bioodpadu (kg/m
3
) / Density 323,3 
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  Analýza směsného odpadu – pilotní oblast / rest waste – pilot area 

 

Město / City: 
Uherské 
Hradiště 

Datum / Date: 5.9.2005   

1 x kontejner  1 100 l / 1 x container  1 100 l 

Typ 
odpadu / 

Waste type 

Číslo 
nádoby 

/pytle/ 

Number of 
the bag 

Váha 
prázdné 
nádoby 

Kg 

Weight 
of the 
empty 

bag 

Váha plné 
nádoby 

Kg 

Weight of 
the full 

bag 

Váha 
odpadu / 
Weight of 

waste 

Kg 

Poznámky / Remarks 

Zbytkový / 
Rest waste 

1 0,3 9 8,7  

Zbytkový / 
Rest waste 

2 0,3 10,1 9,8  

Zbytkový / 
Rest waste 

3 0,3 7,8 7,5  

Zbytkový / 
Rest waste 

4 0,3 6,0 5,7  

Zbytkový / 
Rest waste 

5 - 10 10 Kachličky / Tiles 

Kuchyňský / 
Kitchen 

6 0,3 30,2 29,9  

Kuchyňský / 
Kitchen 

7 0,3 15,6 15,3  

Papír / 
Paper 

8 0,3 9,1 8,8  

Papír / 
Paper 

9 0,3 1 0,7  

Celkem zbytkový / Total rest waste 41,7 kg (43,3 %) 

Celkem kuchyňský / Total kitchen 45,2 kg (46,9 %) 

Celkem papír / Total paper 9,5 kg (9,8 %) 

Celkem / Total 96,4 

Objem odpadu 
celkem ( l ) – odhad 
/ Volume of the 
waste 

1 000 

Objemová hmotnost 
směsného odpadu 
celkem (kg/m

3
) / Density 

of the rest waste 

96,4 

Objem 
kuchyňského 
odpadu – odhad / 
Volume of the 
kitchen waste 

120 

Objemová hmotnost 
kuchyňského odpadu 
(kg/m

3
) / Density of the 

kitchen waste 

377 
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  Analýza směsného odpadu – referenční  oblast / rest waste – reference area  

 

 

 

 

Město / City: 
Uherské 
Hradiště 

Datum / Date: 5.9.2005   

1 x kontejner  1 100 l / 1 x container  1 100 l 

Typ 
odpadu / 

Waste type 

Číslo 
nádoby 

/pytle/ 

Number of 
the bag 

Váha 
prázdné 
nádoby 

Kg 

Weight 
of the 
empty 

bag 

Váha plné 
nádoby 

Kg 

Weight of 
the full 

bag 

Váha 
odpadu / 
Weight of 

waste 

Kg 

Poznámky / Remarks 

Zbytkový / 
Rest waste 

1 0,3 8 7,7  

Zbytkový / 
Rest waste 

2 0,3 10,3 10,0  

Zbytkový / 
Rest waste 

3 0,3 5,9 5,6  

Zbytkový / 
Rest waste 

4 0,3 15,4 15,1  

Kuchyňský / 
Kitchen 

5 0,3 28,1 27,8  

Kuchyňský / 
Kitchen 

6 0,3 7,3 7,0  

Zahradní / 

Garden  
7 0 2,9 2,9  

Papír / 
Paper 

8 0,3 7,6 7,3  

Papír / 
Paper 

9 0 3,6 3,6  

Celkem zbytkový / Total rest waste 38,4 kg (44,1 %) 

Celkem kuchyňský a zahradní / Total 
kitchen and garden 

37,7 kg (43,3 %) 

Celkem papír / Total paper 10,9 kg (12,5 %) 

Celkem / Total 87 kg 

Objem odpadu 
celkem ( l ) – odhad / 
Volume of the waste 

1 000 

Objemová hmotnost 
směsného odpadu celkem 
(kg/m

3
) / Density of the rest 

waste 

87 

Objem kuchyňského 
odpadu – odhad / 
Volume of the 
kitchen waste 

110 

Objemová hmotnost 
kuchyňského odpadu 
(kg/m

3
) / Density of the 

kitchen waste 

343 
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Analýza směsného odpadu – oblast rodinných domů/ rest waste – private 

house area  

 

Město / City: 
Uherské 
Hradiště 

Datum / Date: 5.9.2005   

Sběrná nádoba 1 / Bin 1    (120 l) 

Typ 
odpadu / 

Waste type 

Číslo 
nádoby 

/pytle/ 

Number of 
the bag 

Váha 
prázdné 
nádoby 

Kg 

Weight 
of the 
empty 

bag 

Váha plné 
nádoby 

Kg 

Weight of 
the full 

bag 

Váha 
odpadu / 
Weight of 

waste 

Kg 

Váha 
odpadu / 
Weight of 

waste 

% 

Poznámky 
/ Remarks 

Zbytkový /  

Rest waste 
1 0,3 5,5 5,2 32,9  

Papír / 

Paper 
2 0,3 1,2 0,9 5,7  

Kuchyňský / 
Kitchen 

3 0,3 5,3 5,0 31,7  

Zahradní / 

Garden  
4 0 4,7 4,7 29,7  

Celkem / 
Total 

   15,8   

Objem odpadu 
celkem ( l ) – odhad 
/ Volume of the 
waste 

110 

Objemová hmostnost 
směsného odpadu 
celkem (kg/m

3
) / Density 

of the rest waste 

143,6 

Objem bioodpadu 
(kuchyňský a 
zahradní) – odhad / 
Volume of the 
biowaste (kitchen 
and garden) 

30 
Objemová hmostnost 
bioodpadu (kg/m

3
) / 

Density of the biowaste 
323 
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Město / City: 
Uherské 
Hradiště 

Datum / Date: 5.9.2005   

Sběrná nádoba 2 / Bin 2    (120 l) 

Typ 
odpadu / 

Waste type 

Číslo 
nádoby 

/pytle/ 

Number of 
the bag 

Váha 
prázdné 
nádoby 

Kg 

Weight 
of the 
empty 

bag 

Váha plné 
nádoby 

Kg 

Weight of 
the full 

bag 

Váha 
odpadu / 
Weight of 

waste 

Kg 

Váha 
odpadu / 
Weight of 

waste 

% 

Poznámky 
/ Remarks 

Zbytkový /  

Rest waste 
1 0,3 1,5 1,2 8,2  

Papír / 

Paper 
2 0,3 0,4 0,1 0,7  

Kuchyňský / 
Kitchen 

3 0,3 7,6 7,3 49,7  

Zahradní / 

Garden  
4 0 6,1 6,1 41,4  

Celkem / 
Total 

   14,7   

Objem odpadu 
celkem ( l ) – odhad 
/ Volume of the 
waste 

120 

Objem bioodpadu 
(kuchyňský a zahradní) – 
odhad / Volume of the 
biowaste (kitchen and 
garden) 

80 

Objemová 
hmostnost 
směsného odpadu 
celkem (kg/m

3
) / 

Density of the rest 
waste 

122,5 
Objemová hmostnost 
bioodpadu (kg/m

3
) / 

Density of the biowaste 
167,5 
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Město / City: 
Uherské 
Hradiště 

Datum / Date: 5.9.2005   

Sběrná nádoba 3 / Bin 3    (120 l) 

Typ 
odpadu / 

Waste type 

Číslo 
nádoby 

/pytle/ 

Number of 
the bag 

Váha 
prázdné 
nádoby 

Kg 

Weight 
of the 
empty 

bag 

Váha plné 
nádoby 

Kg 

Weight of 
the full 

bag 

Váha 
odpadu / 
Weight of 

waste 

Kg 

Váha 
odpadu / 
Weight of 

waste 

% 

Poznámky 
/ Remarks 

Zbytkový /  

Rest waste 
1 0,3 4,0 3,7 43,5  

Papír / 

Paper 
2 0,3 1,2 0,9 10,6  

Kuchyňský / 
Kitchen 

3 0,3 4,2 3,9 45,9  

Celkem / 
Total 

   8,5   

Objem odpadu 
celkem ( l ) – odhad 
/ Volume of the 
waste 

120 

Objemová hmostnost 
směsného odpadu 
celkem (kg/m

3
) / Density 

of the rest waste 

70,8 

Objem bioodpadu 
(kuchyňský a 
zahradní) – odhad / 
Volume of the 
biowaste (kitchen 
and garden) 

20 
Objemová hmostnost 
bioodpadu (kg/m

3
) / 

Density of the biowaste 
195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přílohy 

  

 107 

 

 

 

 

Město / City: 
Uherské 
Hradiště 

Datum / Date: 5.9.2005   

Sběrná nádoba 4 / Bin 4    (120 l) 

Typ 
odpadu / 

Waste type 

Číslo 
nádoby 

/pytle/ 

Number of 
the bag 

Váha 
prázdné 
nádoby 

Kg 

Weight 
of the 
empty 

bag 

Váha plné 
nádoby 

Kg 

Weight of 
the full 

bag 

Váha 
odpadu / 
Weight of 

waste 

Kg 

Váha 
odpadu / 
Weight of 

waste 

% 

Poznámky 
/ Remarks 

Zbytkový /  

Rest waste 
1 0,3 1,6 1,3 4,7  

Papír / 

Paper 
2 0,3 1 0,7 2,6  

Kuchyňský / 
Kitchen 

3 0,3 4 3,7 13,5  

Zahradní / 

Garden  
4 0 17,4 17,4 63,2  

Kameny /  

Stones 
5 0 4,4 4,4 16  

Celkem / 
Total 

   27,5   

Objem odpadu 
celkem ( l ) – odhad 
/ Volume of the 
waste 

120 

Objemová hmostnost 
směsného odpadu 
celkem (kg/m

3
) / Density 

of the rest waste 

229,2 

Objem bioodpadu 
(kuchyňský a 
zahradní) – odhad / 
Volume of the 
biowaste (kitchen 
and garden) 

80 
Objemová hmostnost 
bioodpadu (kg/m

3
) / 

Density of the biowaste 
264 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přílohy 

  

 108 

 

 

 

  

Město / City: 
Uherské 
Hradiště 

Datum / Date: 5.9.2005   

Sběrná nádoba 5 / Bin 5    (120 l) 

Typ 
odpadu / 

Waste type 

Číslo 
nádoby 

/pytle/ 

Number of 
the bag 

Váha 
prázdné 
nádoby 

Kg 

Weight 
of the 
empty 

bag 

Váha plné 
nádoby 

Kg 

Weight of 
the full 

bag 

Váha 
odpadu / 
Weight of 

waste 

Kg 

Váha 
odpadu / 
Weight of 

waste 

% 

Poznámky 
/ Remarks 

Zbytkový /  

Rest waste 
1 0,3 3,0 2,7 8,3  

Papír / 

Paper 
2 0,3 1,8 1,5 4,6  

Kuchyňský / 
Kitchen 

3 0 4,8 4,8 14,7  

Zahradní / 

Garden  
4 0,3 24 23,7 72,4  

Celkem / 
Total 

   32,7   

Objem odpadu 
celkem ( l ) – odhad 
/ Volume of the 
waste 

120 

Objemová hmostnost 
směsného odpadu 
celkem (kg/m

3
) / Density 

of the rest waste 

272,5 

Objem bioodpadu 
(kuchyňský a 
zahradní) – odhad / 
Volume of the 
biowaste (kitchen 
and garden) 

90 
Objemová hmostnost 
bioodpadu (kg/m

3
) / 

Density of the biowaste 
317 

 



 

 

 
 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dej mi trpělivost, abych snášel věci, 

které nemohu změnit. 

Dej mi odvahu měnit to, 

co měnit mohu. 

A dej mi moudrost, 

abych jedno od druhého uměl odlišit. 

                                                   Stará modlitba 

 

 
 


