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ABSTRAKT 
 
Základním předpokladem pro vytváření optimální infrastruktury 
odpadového hospodářství v obcích jsou aktuální informace o měrném 
množství a zejména složení komunálních odpadů (KO). Pro výběr 
vhodného způsobu nakládání ze směsným komunálním odpadem (SKO) 
je dále nutná znalost základních fyzikálně-chemických parametrů 
tohoto druhu odpadu. Vzhledem k povinnostem ČR vyplývajícím z 
legislativních opatření Evropské Unie jsou výše uvedené znalosti 
potřebné také na úrovni ČR při plánování národní strategie odpadového 
hospodářství Ministerstvem životního prostředí. 
Tato disertační práce se zabývá studiem vlastností KO (především 
SKO) ve třech základních typech obytné zástavby (sídlištní, smíšená, 
venkovská) lišících se způsobem vytápění a možností nakládat s 
odpady. Vlastní experimentální práce probíhaly v letech 2008 a 2009. 
Při analýzách bylo postupováno dle metodiky založené na sítové 
analýze SKO do předem určených zrnitostních frakcí a ručním 
dotřiďování do látkových skupin. Fyzikálně-chemické vlastnosti byly 
zjišťovány laboratorními analýzami dle platných norem.  
Složení SKO ze zástavby sídlištní a smíšené je podobné. Naopak SKO 
ze zástavby venkovské obsahuje především vyšší podíl jemné frakce 
(částice menší než 8 mm), která je tvořena hlavně popelem 
pocházejícím ze spalování fosilních paliv v domácích topeništích. 
Nejvíce je v SKO ze sídlištní a smíšené zástavby zastoupen bioodpad 
(21 - 25 %), dále pak papír (16 - 19 %), plasty (14 - 15 %) a spalitelný 
odpad (14 %). Ve venkovské zástavbě tvoří nejvyšší podíl SKO jemná 
frakce (34 %) a bioodpad (13 %). Výhřevnost a vlhkost SKO ze 
sídlištní a smíšené zástavby (10,5 MJ/kg resp. 30 %) je vyšší než u SKO 
ze zástavby venkovské (6,5 MJ/kg resp. 24 %). Chemické ukazatele se 
také liší, především obsah prvků Tl, As, Cr, Ni, Zn, Fe a Mn je vyšší v 
SKO z venkovské zástavby.  
Vzhledem k nízké výhřevnosti a vysokému obsahu výše uvedených 
kovů v SKO z venkovské zástavby je vhodný k energetickému využití 
spalováním pouze SKO ze zástavby sídlištní a smíšené (cca 77 % SKO 
produkovaného v ČR). Pro biologické zpracování podsítných frakcí 
není vhodný SKO ze žádného typu zástavby, jelikož nesplňuje 
legislativní požadavky stanovené pro výstupy ze zařízení pro biologické 



zpracování. Přibližný potenciál materiálového využití recyklovatelných 
KO v ČR je asi 41 % celkové produkce KO, se započtení bioodpadu 
pak asi 57 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Úvod 

Základním předpokladem pro vytváření optimální infrastruktury 
odpadového hospodářství v obcích jsou aktuální informace o měrném 
množství a zejména složení komunálních odpadů v základních typech 
obytné zástavby. 
Poslední systematická sledování skladby byla prováděna v rámci 
výzkumného projektu MŽP v  letech 2001 – 2002 a i když standardy 
vytvořené z výsledků prováděných analýz jsou stále v praxi užívány, 
jejich aktuálnost je již problematická. 
Soubor fyzikálně-chemických parametrů slouží především k informaci 
o možnostech dalšího nakládání s komunálním odpadem, tj. o vhodnosti 
spalování, kompostování nebo jiné technologie zpracování.  Ukazatele 
jako jsou vlhkost, spalné teplo, obsah síry, fluoru, dusíku, thalia jsou 
rozhodující pro spalovací procesy. Naopak obsah těžkých kovů a 
základních organických polutantů je velmi důležitý pro všechny 
biologické procesy, aerobní i anaerobní.  
 

2. Cíle práce 

1. Stanovit skladbu SKO ve třech typech zástavby metodou sítové 
analýzy - v každém typu zástavby vždy jednou za měsíc po dobu 
jednoho roku provést rozbory SKO ze svozové oblasti s cca 2000 
obyvateli. Pomocí skladby SKO a množství vytříděných 
využitelných složek KO stanovit skladbu KO. 

2. V rámci prováděných analýz stanovit u sedmi vytříděných skupin 
analyzovaného odpadu (papír, biologický odpad, textil, spalitelný 
odpad, frakce 20-40 mm, frakce 8-20 mm a frakce pod 8 mm) 
vybrané fyzikální a chemické vlastnosti (vlhkost, výhřevnost, Cl, F, 
As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, PCB, S, Fe, Mn, Tl, N). 

3. Stanovit měrné množství produkovaných SKO ve třech typech 
zástavby výpočtem dle počtu obyvatel ve sledovaných svozových 
oblastech a množství svezeného SKO (tj. velikost hlavního vzorku 
k sítovým analýzám). 

4. Pomocí dat z bodů 1-3 a dat ČSÚ o množství obyvatel v uvedených 
typech zástavby odhadnout potenciál materiálového a 
energetického využití KO v ČR. 



3. Metodika 

Vymezení zkoumaných typů zástavby: 

Sídlištní – bytové domy s centralizovaným zásobováním teplem, bez 
možnosti jakéhokoli využití odpadu v místě jeho vzniku. Zastoupení 
objektů služeb a živnostenských provozoven je nevýznamné. 

Smíšená - převážně starší zástavba bytových domů se smíšeným 
ústředním či etážovým či lokálním vytápěním plynem nebo elektřinou. 
Vytápění tuhými palivy je zanedbatelné. Zastoupení objektů služeb a 
drobných živnostenských provozoven je významné. 

Venkovská - venkovská zástavba je tvořena rodinnými domy 
s převažujícím podílem lokálního vytápění tuhými palivy a tedy i větší 
možnosti spalování odpadu v domovních topeništích, dále s větší 
možností zahradního kompostování biologického odpadu, ale i 
zkrmování potenciálních odpadů. Zastoupení objektů služeb a drobných 
živnostenských provozoven je nevýznamné. 

Z každého typu zástavby byl měsíčně po dobu jednoho roku odebírán 
hlavní vzorek o velikosti 6 - 8 t ze svozové oblasti s cca 2000 obyvateli. 
Z hlavního vzorku byl odebrán metodou kvartace pomocný vzorek 
o velikosti přibližně 200 kg, který byl podroben sítové analýze (vznik 
frakcí nad 40 mm, 20-40mm, 8-20mm, pod 8 mm) a manuálnímu 
třídění frakcí nad 8 mm až do 30 látkových skupin. Z vybraných frakcí 
a látkových skupin se odebíraly laboratorní vzorky (20 % celkově 
naměřené hmotnosti látkové skupiny, maximálně však 1 kg) za účelem 
zjišťování dalších fyzikálních a chemických charakteristik. Zjišťována 
byla vlhkost, výhřevnost a vybrané prvky, těžké kovy a organické 
sloučeniny (Cl, F, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, PCB, S, Fe, Mn, Tl, 
N). Před samotnými laboratorními analýzami byly vzorky upraveny 
mletím na velikost částic 0,2 mm. 

 

4. Výsledky a diskuse 

Skladba a množství SKO a KO 

Skladba SKO (tabulka 1) je v sídlištní a smíšené zástavbě podobná, 
tučně jsou vyznačeny látkové skupiny, jejichž podíl je ve vesnické 
zástavbě odlišný, pravděpodobně z důvodu spalování odpadů 



v lokálních topeništích (papír, plasty) a využívání bioodpadů v místě 
jejich vzniku ve venkovské zástavbě. Největší rozdíl je pak v podílu 
frakce pod 8 mm, která je ve vesnické zástavbě tvořena především 
popelem. Složení KO lze stanovit započítáním vytříděných 
využitelných složek KO (papír, plasty, sklo, kovy). Při započítání těchto 
složek KO stoupne v zástavbě sídlištní a smíšené podíl papíru (na 
cca 23 - 26 %) a plastů (na  cca 17 %) a klesne podíl bioodpadu (na 
cca 16 - 22 %) a spalitelného odpadu (na cca 11 - 12 %). Složení KO ve 
venkovské zástavbě je díky nižšímu měrnému množství vytříděných 
využitelných složek KO (tabulka 2) podobný složení SKO. 
 
Tabulka 1: Ukazatele skladby směsného komunálního odpadu (SKO) 

Látková skupina 

Průměrný podíl látkových skupin v SKO  
(% hmotnostní) 

Sídlištní 
zástavba 

Smíšená 
zástavba 

Venkovská 
zástavba 

Papír/lepenka  16,26 18,65 6,42 
Plasty  14,20 14,68 8,09 
Sklo  6,85 6,99 3,13 
Kovy  2,30 2,44 2,65 
Bioodpad  20,97 24,80 12,61 
Textil  6,34 4,57 2,46 
Minerální odpad  2,81 0,82 7,24 
Nebezpečný odpad  0,96 0,36 0,16 
Spalitelný odpad  14,17 14,20 9,99 
Elektrozařízení  0,73 0,53 0,36 
Zbytek 20-40 mm  6,65 5,37 5,08 
Zbytek 8-20 mm  3,89 3,69 8,27 
Frakce <  8 mm  3,88 2,90 33,53 
Celkem  100,0 100,0 100,0 

 

Měrné množství SKO i KO (tabulka 2) je vyšší v zástavbě vesnické a 
smíšené. Ve vesnické zástavbě především díky vyššímu množství 
zahradního bioodpadu ve vegetačním období, který obyvatelé již nejsou 
schopni sami zpracovat a také díky vyššímu množství minerálního 



odpadu (pocházejícího ze zahrad, drobných stavebních úprav apod.). 
Vyšší množství odpadu ve smíšené zástavbě je způsobeno 
pravděpodobně přítomností živnostenského odpadu. Avšak složení 
živnostenského odpadu v SKO ve smíšené zástavbě je dle analýz 
skladby SKO podobné složení domovního odpadu. 

Tabulka 2: Měrné množství směsného komunálního odpadu 
(SKO),vytříděných využitelných složek (VS) a komunálního odpadu 
(KO) 

Typ zástavby 
Měrné množství odpadu 

(kg/obyv., rok) 
SKO VS* KO 

Sídlištní zástavba 131 43 174 
Smíšená zástavba 261 31 292 
Venkovská zástavba 287 14 301 

* data od svozových společností provozovaných ve studovaných 
oblastech 

Množství a skladba KO a SKO jsou ovlivněny mnoha faktory, např. 
typem zástavby a způsobem vytápění (Boer a kol., 2010; Riber a kol., 
2009; Petersen a Domela, 2003), socio-ekonomickou situací (Gomez 
a kol., 2008; Tchobanoglous a kol., 1993), turismem (Gidarakos a kol., 
2006), sezónní migrací (Buenrostro a kol., 2001). V České republice  
ovlivňuje uvedené vlastnosti KO především způsob vytápění (Čenský, 
1997; Benešová a kol., 2003). 

Srovnání konkrétních výsledků této studie a studií ze zahraničí by bylo 
zavádějící díky různým použitým metodikám. Přesto lze vypozorovat 
již obecně známý fakt - nejvyšší podíly v SKO jsou tvořeny 
bioodpadem a papírem, případně plasty (Burnley, 1999; Sakai, 1996; 
Vehlow, 1996; Novotný, 2002; Metina a kol., 2003; New and Davies, 
1995; Riber a kol., 2009; Gomes a kol., 2008; Yedla a Parikh, 2002). 
Tato zjištění odpovídají výsledkům analýz v zástavbě sídlištní a 
smíšené. 

 



Fyzikálně-chemické ukazatele SKO 

Průměrná vlhkost a výhřevnost SKO je uvedena v tabulce 3. Naměřená 
data u SKO z vesnické zástavby jsou opět znatelně rozdílná od dat 
zbývajících dvou typů zástaveb – SKO z vesnické zástavby má nižší 
vlhkost (24 % oproti cca 30 % - způsobeno nižším podílem bioodpadu a 
papíru) a výrazně nižší výhřevnost (6,8 MJ/kg oproti 10,3 a 10,5 MJ/kg 
- způsobeno nižším podílem výhřevných složek SKO, tj. papíru a plastů 
a vyšším podílem anorganických složek odpadu – minerální odpad a 
popel v jemných frakcích). 

V tabulce 3 je dále uveden průměrný obsah těžkých kovů a organických 
sloučenin v SKO. Opět je vidět rozdílnost SKO z venkovské zástavby, a 
to především u obsahu prvků As, Cr, Ni, Zn, Fe, Mn a Tl. Vyšší obsah 
uvedených prvků může být způsoben vysokým podílem frakce pod 
8 mm, která je tvořena především anorganickými sloučeninami 
pocházejícími ze spalování pevných paliv. Při srovnání fyzikálně - 
chemických ukazatelů zkoumaných odpadů s vlastnostmi typického 
SKO dle BREF (referenční dokument o nejlepších dostupných 
technologiích spalování odpadů) lze konstatovat většinou nižší nebo 
případně stejně vysoké obsahy uvedených ukazatelů. Výjimkou je 
mangan, arsen a thallium v SKO z vesnické zástavby (v tabulce  3 
tučně), jejichž obsah je znatelně nad rozmezím uvedeným v dokumentu 
BREF. V případě thallia se vyšší obsah vyskytoval i v SKO ze sídlištní 
a smíšené zástavby. Zdrojem thallia může být dle Třebichavského a kol. 
(1998) popel z uhlí, aplikace pesticidů, eletrotechnika a elektronika, 
sklářské a farmaceutické výrobky. 

Nižší obsahy zkoumaných prvků lze zjistit i při srovnání s dánskou 
studií Ribera a kol. (2009) a německými studiemi Rottera a kol. (2005) 
a Kosta (2001), které uvádějí obsah olova, kadmia, rtuti a zinku. Dle 
výzkumu Daskalopoulose a kol. (1997) mohou být zdrojem olova v 
odpadech olověné nátěry, zdrojem kadmia a rtuti baterie a zdrojem 
zinku pozinkované plechy.  Z nižších obsahů těchto prvků v SKO v ČR 
lze tedy usuzovat na lépe vytříděný odpad s nižšími obsahy 
nebezpečných odpadů, kovů a elektrozařízení.  

 



Tabulka 3: Průměrné hodnoty fyzikálně-chemických ukazatelů v SKO a 
dle BREF (v sušině) 

Chemický 
ukazatel 

Sídlištní 
zástavba 

Smíšená 
zástavba 

Venkovská 
zástavba 

BREF 

Vlhkost %hm. 29,8 30,8 24,1 15-40 

Výhřevnost MJ/kg  10,3 10,5 6,8 7-15 

Cl (% hm.) 0,3 0,6 0,3 0,1-1 

F (% hm.) 0,006 0,006 0,008 0,01-0,04 

As (mg/kg) 1,3 1,2 16,2 2-5 

Cd (mg/kg) 1,2 1,3 1,1 1-15 

Cr (mg/kg) 38 37 93 40-200 

Cu (mg/kg) 177 184 180 200-700 

Hg (mg/kg) 0,2 0,2 0,2 1-5 

Ni (mg/kg) 10 11 45 30-50 

Pb (mg/kg) 53 51 100 100-2000 

Zn (mg/kg) 260 316 404 400-1400 

Fe (mg/kg) 1685 1227 16907 - 

Mn (mg/kg) 101 104 596 250 

Tl (mg/kg) 2,6 2,1 8,9 < 0,1 

S (% hm.) 0,1 0,1 0,3 0,1-0,5 

N (% hm.) 1,6 1,7 1,1 0,2-1,5 

PCB (mg/kg) 0,1 0,1 0,09 0,2-0,4 

 

 



Tabulka 4: Porovnání průměrných koncentrací vybraných rizikových látek a prvků SKO - podsítná frakce < 
8 mm -  v sušině, v mg/kg 

Sledovaný 
ukazatel 

Limitní koncentrace podle vyhl. č. 
Průměrné hodnoty koncentrací 

zjištěné při analýzách 474/2000 
Sb. 

341/2008 Sb. 

2a) 
substráty 

Třída 

I 

Třída 

II 

Třída 
III 

Stabiliz. 
BRO 

Sídlištní 

zástavba 

Smíšená 

zástavba 

Venkovská 

zástavba 

As 20 10 20 30 40 8,71 8,38 39,88 

Cd 2 2 3 4 5 1,15 3,25 1,27 

Cr t 100 100 250 300 600 70,6 66,7 202,0 

Cu 100 170 400 500 600 731,9 358,2 212,1 

Hg 1 1 1,5 2 5 0,4 0,33 0,46 

Ni 50 65 100 120 150 34,7 61,7 102,8 

Pb 100 200 300 400 500 59,7 100,9 299,9 

Zn 300 500 1200 1500 1800 987 1445 849 

PCB - 0,02 0,2 - dle využití 0,54 0,05 0,66 



Průměrné výstupní hodnoty analýz SKO prováděných v rozdílných 
typech obytné zástavby jsou v tabulce 4 porovnány s limitními 
hodnotami koncentrací vybraných prvků a látek stanovenými pro 
výstupy ze zařízení pro biologické zpracování odpadů (příloha č. 5 
vyhlášky č. 341/2008 Sb.) respektive s hodnotami stanovenými pro 
hnojiva (vyhláška č. 474/2000 Sb.). Zeleně jsou vyznačeny hodnoty 
překračující alespoň jeden z uvedených limitů, červeně pak hodnota 
překračující všechny limity. Z uvedeného vyplývá, že frakci SKO pod 
8 mm z žádného typu zástavby nelze použít k výrobě hnojiv a ze 
sídlištní zástavby ji nelze použít ani k uložení na skládku po její 
stabilizaci. U frakce 8-20 mm jsou výsledky podobné. Pokud by se 
brala v úvahu jednotlivá měření, není vhodný pro biologické zpracování 
SKO ze žádného typu zástavby, jelikož vždy je překročen alespoň jeden 
limit. 
 

5. Závěr 

V rámci předkládané disertační práce bylo stanoveno měrné množství, 
skladba a fyzikálně-chemické parametry komunálních odpadů z 
domácností ve třech základních typech obytné zástavby v ČR, lišící se 
především způsobem vytápění, možností nakládat s odpady a 
přítomností živnostenského odpadu. 
Byl potvrzen vliv způsobu vytápění jako hlavního faktoru ovlivňujícího 
vlastnosti SKO, kdy skladba i fyzikálně-chemické vlastnosti 
zkoumaného SKO byly v téměř všech zkoumaných parametrech 
signifikantně odlišné ve vesnické zástavbě v porovnání se zbývajícími 
dvěma typy zástavby. Statistické zpracování získaných dat nepotvrdilo 
rozdílnost mezi zástavbou smíšenou a sídlištní, kde vytápění je podobné 
a tyto dvě zástavby se liší především v přítomnosti  živnostenského 
odpadu v zástavbě smíšené. 
Měrné množství SKO i KO bylo vyšší v zástavbě vesnické a smíšené. 
Ve vesnické zástavbě především díky vyššímu množství zahradního 
bioodpadu ve vegetačním období a také díky vyššímu množství 
minerálního odpadu. Vyšší množství odpadu ve smíšené zástavbě bylo 
způsobeno pravděpodobně přítomností živnostenského odpadu. Rozdíly 
v obsahu vlhkosti, výhřevnosti, obsahu těžkých kovů, organických a 
dalších látek mezi sídlištní, smíšenou a vesnickou zástavbou jsou 



spojeny s rozdílným složením SKO. Výhřevnost i vlhkost byly vyšší u 
SKO pocházejícího ze zástavby sídlištní a smíšené, což je dáno vyšším 
podílem papíru a plastů v SKO (látky s vysokou výhřevností) a vyšším 
podílem bioodpadů v SKO (vyšší vlhkost).  Vyšší obsah těžkých kovů v 
SKO ze zástavby vesnické byl znatelný především u Tl, As, Cr, Zn, Fe 
and Mn, což je pravděpodobně spojeno s vyšším podílem frakce pod 8 
mm tvořené především v zimě z velké  části popelem ze spalování 
pevných paliv. 
Jelikož v téměř všech zkoumaných parametrech nebyla potvrzena 
rozdílnost SKO ze zástavby smíšené a sídlištní, bylo by vhodné v 
případě budoucích analýz SKO zvážit možnost sloučení těchto dvou 
typů zástavby. 
Ačkoli SKO z vesnické zástavby má průměrné nižší vlhkost než SKO 
ze zástavby smíšené a sídlištní, přesto díky nižší výhřevnosti není 
vhodný k energetickému využití spalováním. Vysoké hodnoty obsahu 
některých prvků (As, Cr, Ni, Zn, Fe, Mn a Tl) v SKO z vesnické 
zástavby opět znevýhodňuje tento typ odpadu v případě energetického 
využití.  
V případě posuzování vhodnosti neupraveného SKO pro energetické 
využití spalováním lze tedy počítat s SKO ze zástavby sídlištní a 
smíšené (přibližně 77 % SKO produkovaného v ČR).  
Při posuzování vhodnosti SKO pro biologické zpracování lze 
konstatovat, že tento materiál z hlediska obsahu rizikových prvků 
nesplňuje legislativní požadavky stanovené pro výstupy ze zařízení pro 
biologické zpracování, v případě některých stanovovaných prvků (zinek 
v SKO ze smíšené a sídlištní zástavby, arsen v SKO z vesnické 
zástavby) nesplňoval SKO limity ani pro uložení na skládku po 
stabilizaci. 
Pro zhodnocení potenciálu materiálového využití KO v ČR byla pomocí 
získaných dat přibližně stanovena reprezentativní skladba KO v ČR. 
Přibližný potenciál materiálového využití recyklovatelných KO v ČR 
lze pak odhadnout na 41 % celkové produkce KO, se započtení 
bioodpadu pak 56,5 %. Dle legislativních cílů by měla ČR do roku 2020 
dosáhnout minimálně 50 % materiálového využití KO a zbývající SKO 
především energeticky využít.  Zda zbývající SKO bude možné po 
vytřídění většiny papíru a plastů energeticky využít vzhledem k jeho 



pravděpodobně velmi nízké výhřevnosti, zůstává otázkou pro další 
možný výzkum.  
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ABSTRACT 
 
Objective knowledge about quantity, composition and physicochemical 
characteristics of municipal solid waste (MSW) in the Czech Republic 
will form the basis for decision-making when considering processing 
facilities or regional waste management systems. As the country 
continues to streamline its legislation to the European Union’s solid 
waste mandates, the results of these studies were employed by the 
Czech Ministry of Environment to optimise the national waste 
management strategy. 
This doctoral thesis focuses on the composition of MSW, primarily the 
mixed MSW from three types of households in the Czech Republic 
(urban, mixed and rural) differentiated by their heating methods and 
possibility of waste disposal. The respective experimental work and 
data-collection took place in years 2008 and 2009. Methodology used in 
the analyses is based on the sieve analysis of mixed MSW within 
predetermined grain size fraction and on the final manual sorting of the 
waste by material categories. The physicochemical characteristics were 
measured according to the standard analysis methods.  
The composition of  mixed MSW in urban and mixed households are 
similar. Some of the biggest differences were found in the quantities of 
certain subsample categories, especially fine fraction (matter smaller 
than 8 mm), between urban and mixed households with central heating 
and rural households that primarily employ solid fuels. The use of these 
solid fuels increases the fraction of the finer categories because of the 
higher presence of  ash. The major part of the MSW in central and 
mixed households consists of biowaste (21 - 25 %), paper (16 - 19 %), 
plastics (14 - 15 %) and combustible waste (14 %) and in rural 
households by fine fraction (34 %) and biowaste (13 %). Heating  
values and moisture of  the  mixed  MSW  from  central and mixed 
households (cca 10.5 MJ/kg resp. 30 %) are higher than in rural 
households (cca 6.5 MJ/kg resp. 24 %). The chemical parameters also 
varied significantly, especially in the quantities of Tl, As, Cr, Zn, Fe 
and Mn, which were higher in rural households.  
Only mixed MSW in urban and mixed households (approx. 77 % of 
mixed MSW produced in the CR) is suitable for energy recovery by 
incineration because the mixed MSW in rural households has too low 



heating value and high concentration of the chemical parametres 
mentioned above. For biological treatment of fine fractions is not 
suitable the mixed MSW from any type of households since it does not 
meet the legislative requirements for the outputs of the devices for 
biological treatment. Potencial of material recovery of MSW in the CR 
is about 41 % of the produced MSW, with biowaste it is about 57%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



1. Introduction 

The basic prerequisites for creating an optimal infrastructure of the 
waste management in municipalities are current information on the 
specific quantity and in particular on the composition of the MSW in 
basic types of residential development. 
The last systematic monitoring of the composition was carried out 
within a research project of the Ministry of the Environment in the years 
2001 - 2002, and although the standards developed from the results of 
the performed analyses are still applied in practice, their topicality is 
already problematic. 
A set of the physico-chemical parameters is used primarily to 
information on the possibilities of further MSWtreatment, i.e. about the 
appropriateness of incineration, composting or other treatment 
technologies. Indicators such as humidity,combustion heat, and contents 
of sulphur, fluorine, nitrogen and thallium are relevant for the 
combustion processes. Conversely, the contents of heavy metals and 
basic organic pollutants are very important for all biological processes, 
aerobic as well as anaerobic. 
 

2. Aims of the study 

1. Determine the composition of the mixed MSW in three different 
types of buildings using the method of sieve analysis - to 
perform analyses of the mixed MSW from the collecting area of 
approximately 2,000 inhabitants, in every type of buildings 
always once a month for one year. Determine the composition of 
MSW using the composition of the mixed MSW and the amount 
of sorted usable components of the MSW. 

2. Within the analyses performed, to determine selected physical 
and chemical properties (moisture, heating value, Cl, F, As, Cd, 
Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, PCB, S, Fe, Mn, Tl, N) in the seven 
sorted groups of analysed waste (paper, bio-waste, textiles, 
combustible waste, fractions 20-40 mm, fractions 8-20 mm and 
fractions below 8 mm). 

3. Determine the specific quantity of the mixed MSW produced in 
three different types of buildings using the calculation according 



to the number of inhabitants in the monitored collecting areas, 
and the amount of the collected household waste (i.e. the size of 
the main sample for sieve analyses). 

4. Using the data from points 1-3 and the data of the “Czech 
Statistical Office” about the number of inhabitants in these types 
of buildings, to estimate the potential of material and energy 
utilization of the MSW in the Czech Republic. 

 

3. Methodology 

Definition of the researched types of buildings: 

Urban – residential houses with centralized heat supply, without any 
possibility of recovery of waste in the place of its origin. Representation 
of service facilities and trade establishments is insignificant. 

Mixed - mostly older buildings of residential houses with mixed central 
heating or floorheating or local heating using gas or electricity. Heating 
with solid fuels is negligible. Representation of service facilities and 
retail trade establishments is significant. 

Rural –the rural housing development is made up of single-family 
houses with a prevailing portion of the local heating with solid fuels, 
and therefore greater possibilities of waste incineration in residential 
furnaces, also with a greater possibility of garden composting of bio-
waste, but also feeding by means of potential waste. Representation of 
service facilities and retail trade establishments is insignificant. 

During a period of one year, a main sample of size 6-8 tons was taken 
monthly from the collecting area of approximately 2,000 inhabitants, in 
every type of buildings. An auxiliary sample of size of about 200 kg 
was taken from the main sample using the method of quartering, and 
this auxiliary sample was subjected to sieve analysis (creation of 
fractions over 40 mm, 20-40 mm, 8-20 mm, below 8 mm) and a manual 
sorting of the fractions above 8 mm up to 30 substance groups. 
Laboratory samples (20% of the total measured weight of the substance 
group, maximum 1 kg) were collected from selected fractions and 
substance groups to detect other physical and chemical characteristics. 
Moisture, heating value and selected elements, heavy metals and 



organic compounds (Cl, F, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, PCB, S, Fe, 
Mn, Tl, and N) were determined. Before the laboratory analyses 
themselves, the samples were adjusted by grinding to a particle size of 
0.2 mm. 

 

4. Results and discussion 

Composition and quantity of the mixed MSW and MSW 

Composition of the mixed MSW (Table 1) is similar in the urban and 
mixed households; the substance groups, whose share is different in the 
rural households, are in bold, probably because of the burning of waste 
in local furnaces and the use of bio-waste in the place of its origin in the 
rural households. The biggest difference is in the share of fraction 
below 8 mm, which is formed mainly by the ash, in the rural 
households. The composition of the MSW can be determined by taking 
into account the usable sorted components of the MSW (paper, plastics, 
glass, metals). When incorporating these components of the MSW, in 
the urban and mixed households there will increase the proportion of 
paper (up to approximately 23 - 26 %) and plastics (up to approximately 
17%), and the proportion of bio-waste (to approximately 16 - 22%) and 
combustible waste (to approximately 11 - 12 %) will decrease. The 
composition of the MSW in the rural households is similar to the 
composition of the mixed MSW due to lower specific quantity of the 
usable sorted components of the MSW (Table 2). 
 

Table 1: Waste categories as percent by mass value (mixed MSW) 

Subsample material 
categories 

Mixed MSW characterization (% by mass) 

Urban 
households 

Mixed 
households 

Rural 
households 

Paper/cardboard 16,26 18,65 6,42 
Plastics 14,20 14,68 8,09 
Glass 6,85 6,99 3,13 
Kovy  2,30 2,44 2,65 
Metals 20,97 24,80 12,61 
Textile  6,34 4,57 2,46 



Mineral waste 2,81 0,82 7,24 
Hazardous waste  0,96 0,36 0,16 
Combustible waste  14,17 14,20 9,99 
Elektronic waste 0,73 0,53 0,36 
Residue 20-40 mm  6,65 5,37 5,08 
Residue 8-20 mm  3,89 3,69 8,27 
Fraction <  8 mm  3,88 2,90 33,53 
Total  100,0 100,0 100,0 

 

Specific amounts of the mixed MSW and MSW (Table 2) are higher in 
rural and mixed households. In the rural households, it is mainly due to 
higher amount of the garden bio-waste during the growing season, 
which the residents are no longer able to process themselves, and also 
due to higher amount of the mineral waste (which comes from the 
gardens, small construction adjustments etc.). The higher amount of 
waste in the mixed households is probably due to the presence of waste 
from the trade establishments. However, the composition of the trade 
waste in the mixed MSW in the mixed households is similar to the 
composition of household waste, according to analyses of composition 
of the mixed MSW. 

 

Table 2: Quantity of mixed MSW, source separated MSW (SS MSW) 
and MSW in total  

Types of buildings 
Quantity of MSW 

(kg/capita, year) 
Mixed MSW SS MSW Total MSW 

Urban households 131 43 174 
Mixed households 261 31 292 
Rural households 287 14 301 

 



The quantities and composition of the MSW and mixed MSW are 
influenced by many factors such as the type of households and the 
heating method (Boer et al., 2010; Riber et al., 2009; Petersen and 
Domela, 2003), socio-economic situation (Gomez et al., 2008; 
Tchobanoglous et al., 1993), tourism (Gidarakos et al., 2006), seasonal 
migration (Buenrostro et al., 2001). In the Czech Republic, the listed 
characteristics of MSW are mainly influenced by heating method 
(Čenský, 1997; Benešová et al., 2003). 

The comparison of the concrete results of this study and studies from 
abroad would be misleading due to the different methodologies used. 
Still, it can be seen already generally known fact - the highest 
proportions in the mixed MSW consist of bio-waste and paper, or 
plastics (Burnley 1999; Sakai, 1996; Vehlow, 1996; Novotny, 2002; 
Metina et al., 2003; New and Davies, 1995; Riber et al., 2009; Gomes et 
al., 2008; Yedla and Parikh, 2002). These findings are consistent with 
the results of the analyses in the urban and mixed households. 

Physico-chemical indicators of the mixed MSW 

The average moisture content and calorific value of the mixed MSW is 
shown in Table 3. The measured data for the mixed MSW from rural 
households are again significantly different from the data of the 
remaining two types of households - the mixed MSW from rural 
households has a lower moisture content (24% compared to 
approximately 30% - this is due to a lower proportion of bio-waste and 
paper) and a significantly lower calorific value (6.8 MJ / kg compared 
to 10.3 and 10.5 MJ / kg - this is due to a lower proportion of the 
heating components of the mixed MSW, i.e. paper and plastics, and a 
higher proportion of inorganic waste components - mineral waste and 
ash in the fine fractions). 

Table 3 also shows the average content of heavy metals and organic 
compounds in the mixed MSW. Differences in the mixed MSW from 
rural households are again evident, particularly in the content of the 
elements Tl, As, Cr, Ni, Zn, Fe and Mn (bold in Table 3). Higher 
contents of the said elements may be caused by a high proportion of the 
fraction less than 8 mm, which consists mainly of inorganic compounds 
originating from the combustion of solid fuels. When comparing the 



physical - chemical parameters of the examined waste with 
characteristics of the typical mixed MSW according to BREF (reference 
document on Best Available Techniques of the waste incineration), it is 
possible to state mostly lower or possibly equally high contents of those 
indicators. An exception is manganese, arsenic and thallium in the 
mixed MSW from rural households, whose content is significantly 
above the range given in the BREF document. In the case of thallium, a 
higher content also occurred in the mixed MSW from the urban and 
mixed households. According to Třebichavský et al. (1998), ash from 
coal, application of pesticides, electro-technics and electronics, glass 
products and pharmaceutical products may be the source of thallium. 

Lower contents of the examined elements can be detected also at the 
comparison with a Danish study of Riber et al. (2009) and German 
studies of Rotter et al. (2005) and Kost (2001), which indicate the 
contents of lead, cadmium, mercury and zinc. According to research of 
Daskalopoulos et al. (1997), lead paints may bethe source of lead in the 
waste,batteries may be the source of cadmium and mercury, and 
galvanized sheets may be the source of zinc. From the lower levels of 
these elements in the mixed MSW in the Czech Republic, it is thus 
possible to deduce the better sorted waste with lower contents of 
hazardous waste, metals and electrical equipment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Table 3: Average values of physicochemical properties in mixed MSW 
and in BREF document (in dry matter) 

Physicochemical 
properties 

Urban 
households 

Mixed 
households 

Rural 
households 

BREF 

Moisture   

(%  mass) 
29.8 30.8 24.1 15-40 

Calorific value  
(MJ/kg)   

10.3 10.5 6.8 7-15 

Cl (%  mass) 0.3 0.6 0.3 0.1-1 

F (%  mass) 0.006 0.006 0.008 0.01-0.04 

As (mg/kg) 1.3 1.2 16.2 2-5 

Cd (mg/kg) 1.2 1.3 1.1 1-15 

Cr (mg/kg) 38 37 93 40-200 

Cu (mg/kg) 177 184 180 200-700 

Hg (mg/kg) 0.2 0.2 0.2 1-5 

Ni (mg/kg) 10 11 45 30-50 

Pb (mg/kg) 53 51 100 100-2000 

Zn (mg/kg) 260 316 404 400-1400 

Fe (mg/kg) 1685 1227 16907 - 

Mn (mg/kg) 101 104 596 250 

Tl (mg/kg) 2.6 2.1 8.9 < 0.1 

S (%  mass) 0.1 0.1 0.3 0.1-0.5 

N (%  mass) 1.6 1.7 1.1 0.2-1.5 

PCB (mg/kg) 0.1 0.1 0.09 0.2-0.4 

 

 



Table 4: Comparison of average values of chosen chemical indicators in mixed MSW - fraction < 8 mm 
(in dry matter, in mg/kg) 

Chemical 
indicator 

The limit values of concentrations Decree No.:  

Average values measured in analysis 474/2000 
Coll. 

341/2008 Coll. 

2a) 
substrates 

Class 

I 

Class 
II 

Class 
III 

Stabilizated
biowaste 

Urban 
households 

Mixed 
households 

Rural 
households 

As 20 10 20 30 40 8.71 8.38 39.88 

Cd 2 2 3 4 5 1.15 3.25 1.27 

Cr t 100 100 250 300 600 70.6 66.7 202.0 

Cu 100 170 400 500 600 731.9 358.2 212.1 

Hg 1 1 1.5 2 5 0.4 0.33 0.46 

Ni 50 65 100 120 150 34.7 61.7 102.8 

Pb 100 200 300 400 500 59.7 100.9 299.9 

Zn 300 500 1200 1500 1800 987 1445 849 

PCB - 0.02 0.2 - accord. use 0.54 0.05 0.66 



 

The average output values of analyses of the mixed MSW carried out in 
different types of residential areas, are compared in Table 4 with the 
limit values of concentrations of selected elements and substances, 
which are set for outputs from the devices for biological treatment of 
waste (Annex No. 5 of Decree No. 341/2008 Coll.), respectively with 
values that are set for fertilizers (Decree No. 474/2000 Coll.). Values 
exceeding at least one of these limits are highlighted in green; value 
exceeding all limits is marked in red. It follows from the above-
mentioned that the fraction of the mixed MSW under 8 mm, from any 
type of the households, cannot be used for the production of fertilizers, 
and that this fraction from the urban households cannot be used either 
for landfill after its stabilization. Regarding the fraction 8-20 mm, the 
results are similar. If the individual measurements are taken into 
account, the mixed MSW from any type of households is not suitable 
for bio-processing, because always at least one limit is exceeded. 

 
5. Conclusion 

As part of this doctoral thesis, it was determined the specific amount, 
composition and physico-chemical parameters of MSW from 
households in three basic types of residential buildings in the Czech 
Republic, which differ mainly in the way of heating, possibility to 
dispose of the waste and the presence of trade waste. 
There was confirmed the impact of the heating method as the main 
factor affecting the properties of the mixed MSW, where the 
composition and physico-chemical characteristics of the studied mixed 
MSW were significantly different in almost all parameters examined in 
the rural households compared with the other two types of households. 
Statistical processing of the obtained data did not confirm the 
differences between the urban and mixed households where the heating 
is similar and these two types of households are different especially due 
to the presence of trade waste in the mixed households. 
Specific amounts of the mixed MSW and MSW were higher in rural 
and mixed households. In the rural households, it is mainly due to 
higher amount of the garden bio-waste during the growing season, and 
also due to higher amount of the mineral waste. The higher amount of 



waste in the mixed households was probably due to the presence of 
waste from the trade establishments. The differences in moisture 
content, calorific value, contents of heavy metals, organic and other 
substances between the urban, mixed and rural households are 
associated with different composition of the mixed MSW. Calorific 
value and moisture content were higher in the mixed MSW originating 
from the urban and mixed households, which is due to a higher 
proportion of paper and plastics in the mixed MSW (substances with a 
high calorific value) and a higher proportion of bio-waste in the mixed 
MSW (higher moisture). Higher content of heavy metals in the mixed 
MSW from rural households was especially noticeable at Tl, As, Cr, Zn, 
Fe and Mn, which is probably associated with a higher proportion of the 
fraction less than 8 mm, which is formed mainly in winter largely by 
ash from the combustion of solid fuels. 
As the differences in the mixed MSW from urban and mixed 
households have not been confirmed in almost all of the examined 
parameters, it would be appropriate to consider the possibility of 
merging the two types of households for future analyses of the mixed 
MSW. 
Although the mixed MSW from rural households has average lower 
moisture content than the mixed MSW from urban and mixed 
households, yet it is not suitable for energy recovery by incineration, 
due to the lower calorific value. High values of contents of some 
elements (Tl, As, Cr, Zn, Fe and Mn) in the mixed MSW from the rural 
households again discriminate this type of waste in the case of energy 
recovery. 
In the case of assessing the suitability of the untreated mixed MSW for 
energy recovery by incineration, it can therefore be taken into account 
the mixed MSW from urban and mixed households (approximately 77% 
of the mixed MSW produced in the Czech Republic). 
When assessing the suitability of the mixed MSW for biological 
treatment it is possible to say that in terms of contents of hazardous 
elements, this material does not meet the legislative requirements set for 
the outputs from the devices for biological treatment. In the case of 
some of analysed elements (zinc in the mixed MSW from urban and 
mixed households, arsenic in the mixed MSW from rural households), 
the mixed MSW met the limits neither for landfill after stabilization. 



The representative composition of the MSW in the Czech Republic was 
approximately determined using the data obtained in order to evaluate 
the potential of material recovery of the MSW in the Czech Republic. 
Approximate potential of material recovery of the recyclable MSW in 
the Czech Republic can be then estimated at 41% of total MSW 
production, with the addition of bio-waste it is then 56.5%. According 
to the legislative goals, the Czech Republic should achieve at least 50% 
material recovery of the MSW by 2020, and it should use mainly 
energetically the remaining mixed MSW. Whether it will be possible to 
use energetically the remaining mixed MSW after sorting out most 
paper and plastics with regard to its very low calorific value remains an 
issue for possible further research. 
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