
 

 

 

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, Mn a S 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 %. 


